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Politikos apžvalgininko pastabos
Lietuva ir Rumunija: 

santykių spalvos ir atspalviai

E. mktVTDGr

Kaina 50 et

^Vokietijos ir Baltijos valstybių
užsienio reikalų ministrų

konsultacijos Bonoje
’’Moteriškąją“ kovo savaitę (auto

rius turi galvoje tai, kad kovo 8-oji, 
sovietiniais laikais plačiai minėta kaip 
tarptautinė moters diena, Lietuvoje 
Seimo buvo paskelbta atmintina diena 
ir šiemet vėl paminėta, tiesa, gana 
menkai) valstybės politinis gyvenimas 
buvo nuspalvintas visai ne moteriška 
spalva: Vilniuje susitiko dviems die
noms į mūsų kraštą atvykęs Rumuni
jos prezidentas Ion Iliescu ir Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazauskas. 
Vizitas tęsėsi apie 30 valandų, šalių 
vadovai pasirašė keletą susitarimų, 
kurie, kaip paprastai sakoma, bus 
naudingi abiems pusėms.

Draugystės ir bendradarbiavimo 
sutartis, pasirašyta Rumunijos ir Lie
tuvos prezidentų, yra tradicinis gerų 
santykių užfiksavimas. Joje .apibrėžti 
bendri šių santykių principai ekono
mikos, prekybos, politikos, kultūros ir 
mokslo srityse.

Šią sutartį detalizuoja dar trys do
kumentai: prekybos, investicijų apsau
gos ir jų garantijų. Tuo pačiu šalių 
prekybos ministrai anuliavo 1931 me
tų prekybinio bendradarbiavimo su
tartį, kuri, žinoma, paseno.

Vizito metu ne tiek džiaugtasi, kiek 
pasiskųsta, kad prekybos apimtis tarp 
dviejų valstybių pernai sudarė vos 
apie 1 mln. dolerių, veikia tik viena 
kita bendra įmonė. Iki 1989 metų Ru
munijos revoliucijos, o ypač iki SSRS 
subyrėjimo 1991-aisiais, Lietuva dar 
ragavo puikaus rumuniško vyno, dar
žovių, o į šią prie Juodosios jūros pri
einančią šalį eksportavo įrenginių, 
tekstilės gaminių. Po to dėl žinomų 
neramumų Timišoaroje, Rumunijos 
diktatoriaus N. Ceauscescaus ir jo 
žmonos linčo tokie prekybiniai ryšiai 
ilgam sustojo. Rumunija sprendė savo 
sunkias ekonomines ir politines prob
lemas. Du kartus perrinktas į prezi
dento postą, subūręs sau ištikimą vy
riausybę, I. Iliescu pradėjo dairytis į 
Europą. Deja, užsitęsusi postkomu
nistinės šalies statyba atbloškė Ru
muniją į paskutines valstybių, no
rinčių įžengti į susivienijusią Europą, 
gretas. Rumuniją aplenkė ne tik Vyše- 
hrado šalys, bet, ko gero, ir Baltijos 
valstybės.

Suprantama, dviejų valstybių dery
bose Vilniuje vyravo politiniai akcen
tai. Žurnalistai atkreipė dėmesį, kad 
abu prezidentai ieškojo panašumų val
stybių istorijoje ir politikoje. I. Iliescu 
jų surado lankydamasis Trakuose: jis 
pareiškė, esą senosios Lietuvos sos-

R. Rajeckas paskirtas 
ambasadoriumi

Britanijoje
Prezidentas A. Brazauskas kovo 9- 

ąją Raimundą Rajecką paskyrė nepa
prastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriu
mi Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir 
Šiaurės Airijos Karalystėje. Kiek 
anksčiau jam suteiktas nepaprastojo ir 
įgaliotojo ambasadoriaus rangas.

Raimundui Rajeckui 57-eri metai. 
Jis - Lietuvos Mokslų akademijos 
akademikas. Labai išsamiai su R. Ra
jecko biografija neseniai supažindino 
’’Lietuvos rytas“, išspausdinęs trijų 
dalių rašinį ’’Vyriausiasis Prezidento 
patarėjas: laviravimai slidžiame gyve
nimo kelyje“. "Europos lietuvis“ pla
nuoja paimti iš R. Rajecko interviu 
prieš išvykimą į Londoną.

******
Prezidento A. Brazausko dekretu 

Lietuvos ambasadorius Danijos Kara
lystėje Dalius Čekuolis paskirtas ats
tovauti Lietuvai ir Norvegijos Kara
lystėje.

Rumunijos prezidentas 1. Iliescu, lydimas devynių asmenų vyriausy
binės delegacijos ir kitų oficialių asmenų, Vilniuje Antakalnio kapinėse pa
dėjo vainikus prie paminklų žuvusiems 1991 metų sausio 13 dieną ir Me
dininkų muitinėje. Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

tinės pavadinimas kilęs iš senos trakų 
giminės, gi rumunai - iš dakų, kurių 
viena atšaka ir yra trakai...

Įžvalgioji opozicija pastebėjo ir ki
tų panašumų: kažkada abi šalys mel
dėsi tai pačiai ideologijai, abi tautas 
genėjo tiek Hitleris, tiek Stalinas, na o 
dabartiniai prezidentai praėję vieną ir 
tą pačią komunizmo mokyklą. Ta 
proga primenama, kad i. Iliescu mo
kęsis Maskvos aukštojoje mokykloje, 
praėjęs SSKP bei KGB filtrą... Taigi 
abu pečiuiti vyrai, kaip pastebi politi
kai, tebetempia komunistinio įtarumo 
naštą, kuri temdo ir abiejų valstybių 
santykius.

Anaiptol ne ši atmosfera vyravo 
derybose. Kiek beįtarinėsi, svarbu, 
kad abiejų šalių santykiai pasiektų 
tokią ribą, kuri duotų naudos jų gy
ventojams. Bukareštas aiškiai susido
mėjęs Baltijos šalimis, kurios jam ga
lėtų tapti geru tramplynu į Skandina
vijos rinką. Tam padėtų išsvajotasis 
kelias Via Baltica, suprojektuotas nuo 
Helsinkio iki pietų Europos. Abi pu
sės neatmeta galimybės sukurti Juodo
sios ir Baltijos jūrų regionų ekonomi
nę sąjungą, į kurią įeitų Baltijos vals
tybės, Ukraina, Bulgarija, Rumunija, 
Turkija ir kitos. Ši grynai ekonominė 
sąjunga taptų antruoju ’’šilko keliu“,

Keliais sakiniais
O Paminėta Kovo 11-oji. Visame 
krašte buvo iškeltos Lietuvos valstybi
nės vėliavos. Seime įvyko iškilmingas 
minėjimas. Šventės išvakarėse Vil
niaus akademiniame teatre minėjimą 
surengė Tėvynės sąjunga (Lietuvos 
konservatoriai).
O Sugrįžimas į Tėvynę. Iš Jungtinu 
Amerikos Valstijų nuolat gyventi 
Lietuvoje sugrįžo lietuvių išeivijos 
veikėjas, politikas, Vyriausiojo Lietu
vos išlaisvinimo komiteto vienas iš 
kūrėjų, "Dirvos“ laikraščio vyriausia
sis redaktorius Balys Gaidžiūnas.
O Apdovanojimas garsiam režisie
riui. Panevėžio dramos teatre Prezi
dentas A. Brazauskas įteikė Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio 3-ojo laipsnio 
Gedimino ordiną Panevėžio dramos 
teatro įkūrėjui ir ilgamečiu! jo vado
vui, režisieriui J. Miltiniui.
□ Italijos užsienio reikalų ministras - 
Vilniuje. Beniamino Andreatta atvyko 
į Lietuvą kovo 11 d. Programoje - su
sitikimai su prezidentu, premjeru, 
Seimo pirmininku, Seimo užsienio 

siejančiu mus galbūt net su Rytais.
Apžvalgininkai pastebėjo, kad pra

ėjusios savaitės derybos Vilniuje buvo 
kiek formalios. Nori ar nenori, jas 
temdė keletas reiškinių: referendume 
Moldovoje jėgos, kurios pasisakė už 
susijungimą su Rumunija, patyrė pra
laimėjimą. Vadinasi, opozicija Rumu
nijoje, kviečianti atsiimti Besarabiją, 
dar įnirtingiau spaus prezidentą L 
Iliescu.

Kita vertus, Bukareštas turi rūpes
čių su etniniais vengrais, kurių šalyje, 
ypač Transilvanijoje, yra 9-10 pro
centų visų gyventojų. Kaip pranešė 
Vengrijoje gyvenantis mūsų tautietis 
V. Grinius, dabartinis režimas suėmė 
7 vengrų disidentus, tad jis niekuo ne
siskiria nuo Ceauscescaus diktatūros... 
Prie nacionalinių problemų prisideda 
nuolatiniai streikai. Štai ir dabar Ru
munijoje streikuoja apie 2 milijonai 
darbininkų, daugiausia kalnakasyboje. 
Tai apsunkina Rumunijos žingsnius į 
Europą ir galimybes sklandžiai plėtoti 
santykius su artimais ir tolimais kai
mynais.

Visi šie niuansai nuspalvino Ru-_ 
munijos ir Lietuvos dviejų dienų dery
bas toli gražu ne pavasarinėmis, švel
niomis "moteriškomis“ spalvomis.

Česlovas Iškauskas

reikalų komiteto nariais.
□ Danijos gynybos ministro vizitas 
Lietuvoje. Jis vyko kovo 9-11 die
nomis. Danijos Karalystės gynybos 
ministro Hans Haekkerup kelionės 
tikslas - pasirašyti bendrą Danijos gy
nybos ir Lietuvos krašto apsaugos 
ministerijų sutartį.
□ Derybų su NVS šalimis darbo gru
pės posėdis. Nutarta sudaryti ekspertų 
grupę, kuri parengs įstatymo projektą 
dėl karinių ir pavojingų krovinių 
vežimo per Lietuvos teritoriją. Darbo 
grupė taip pat susipažino su Rusijos 
Federacijos pateiktu projektu dėl 
karinio tranzito ir mano, kad jis nagri
nėtinas tik Seimui priėmus įstatymą 
dėl karinių ir pavojingų krovinių 
vežimo per Lietuvos teritoriją.
ČJ Vilniuje įvyko Lietuvos žurnalistų 
sąjungos 10-asis suvažiavimas. Apie 
1200 sąjungos narių atstovavo beveik 
200 delegatų. Sąjungos pirmininku 
vėl išrinktas R. Eilunavičius. Priimtos 
rezoliucijos, kad Lietuvos radijui ir 
televizijai būtų suteiktas visuomeninis 
statusas, dėl Eltos privatizavimo.

Kovo 9 dieną Bonoje įvyko Vo
kietijos užsienio reikalų ministro 
Klaus Kinkei ir Baltijos šalių užsienio 
reikalų ministrų Juri Luik, Georgs 
Andrejevs ir Povilo Gylio konsultaci
jos, kuriose dalyvavo Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos ambasadoriai Vokietijoje 
bei Vokietijos ambasadoriai Baltijos 
valstybėse. Jos truko penkias valan
das, kalbėta apie Baltijos valstybių ir 
Rusijos santykius, Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos integravimąsi į Europos 
Sąjungą, bendras Europos saugumo 
struktūras ir Baltijos valstybių ben
dradarbiavimą. Apie tai ”EL“ pranešė 
URM informacijos ir spaudos skyrius.

Kalbėdami apie santykius su Rusi
ja, Baltijos valstybių ministrai pabrė
žė, kad Estija, Latvija ir Lietuva siekia 
gerų kaimynystės santykių su Rusija. 
Susitikime teigiamai įvertinta "Partne
rystės vardan taikos“ programa, kuri 
siūlo visoms valstybėms, tarp jų ir Ru
sijai, bendradarbiavimą, o ne izoliavi- 
mąsi nuo pasaulio.

Susitikime pasisakyta už Rusijos 
armijos išvedimą iš Estijos ir Latvijos 
iki 1994 metų rugpjūčio 31 dienos. 
Lietuvos užsienio reikalų ministras P. 
Gylys pasakė, kad nerimą kelia tai, 
jog Rusija imasi propagandinių prie
monių prieš Baltijos valstybes, varto
dama tokius terminus, kaip "artimasis 
užsienis“, "buvusioji Sąjunga“, "rusa
kalbiai“ ir kt.

Konsultacijose išryškėjo, jog Vo
kietija itin palankiai vertina Baltijos

Šiandien Prancūzija 
arčiau Lietuvos nei 
buvo prieš 5 metus

Kovo 15-ąją sukanka 5 metai, kai veikia Lietuvos-Prancūzijos asociaci
ja. Ta proga asociacijos viceprezidentė, Vilniaus universiteto prancūzų 
kalbos katedros docentė daktarė Nijolė Teiberienė pokalbyje su ”EL" 
korespondentu prisiminė tos visuomeninės organizacijos veiklos pradžią ir 
šių dienų rūpesčius bei planus (daugiausia kalbėta apie Vilniaus skyrių, 
kuriam ji vadovauja), papasakojo ir apie savo darbą Paryžiuje.

- Prieš penkerius metus atkurtoji 
Lietuvos-Prancūzijos asociacija buvo 
pirmoji mūsų krašte savarankiška, nuo 
Maskvos nepriklausanti visuomeninė 
organizacija palaikyti kultūriniams 
ryšiams su kuria nors viena Europos 
valstybe. Ji tęsia prieškaryje Lietuvoje 
buvusios panašios draugijos tradicijas. 
Asociacijos atkūrimu labai rūpinosi 
jos prezidentu išrinktas profesorius 
Rolandas Pavilionis, Julius Algiman
tas Butėnas ir kiti entuziastai, jautę 
simpatiją Prancūzijai, jos kultūrai, 
prancūzų kalbai. Tuo metu mums di
džiausią susirūpinimą kėlė tai, kad 
Lietuvoje buvo labai žemas prancūzų 
kalbos prestižas: tėvai nenorėjo savo 
vaikų leisti jos mokytis vidurinėse 
mokyklose, ragino rinktis anglų ar 
bent vokiečių kalbą, labai sumažėjo 
norinčių studijuoti prancūzų kalbą ir 
Vilniaus universitete bei pedagoginia
me institute. Tad pradžioje Lietuvos- 
Prancūzijos asociacijos vienas svar
biausių tikslų buvo populiarinti pran
cūzų kalbą, - pasakojo dr. N. Teiberie
nė. - Pradėjome šefuoti Vilniaus 27- 
ąją vidurinę mokyklą, kur sustiprintas 
prancūzų kalbos mokymas. Prancūzų 
kalbą propagavome spaudoje, per 
radiją ir televiziją. Be to, asociacija 
ėmėsi žygių užmegzti tiesioginius 
ryšius su Prancūzijos įstaigomis, orga
nizacijomis, kad padėtų pakviesti sve
čių iš tos šalies ir būtų galima išgirsti 
gyvos prancūzų kalbos. Taip pat norė
jome, kad mūsų moksleiviai, studentai 

valstybių pastangas integruotis į Euro
pos Sąjungą ir tikisi, kad dar šiais me
tais Estija, Latvija ir Lietuva pasirašys 
asociatyvines sutartis su ES.

Kalbėdami apie saugumo proble
mas, susitikimo dalyviai pabrėžė, kad 
Baltijos šalių saugumas - tai ir Baltijos 
regiono, ir visos Europos saugumas. 
Konsultacijose teigiamai įvertintas 
"Stabilumo paktas“, pabrėžta ESBK 
svarba, akcentuota, kad taikos palai
kymas turi vykti nešališkai, tik gavus 
JTO ar ESBK mandatą.

Susitikimo dalyviai palankiai atsi
liepė apie vis stiprėjantį Baltijos jūros 
baseino šalių bendradarbiavimą. P. 
Gylys akcentavo Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos bendradarbiavimą politikos, 
ekonomikos, saugumo ir kitose sri
tyse.

Pietų metu kalbėta bevizio režimo, 
kompensacijų asmenims, nukentėju- 
siems nuo nacių persekiojimų, kitais 
dvišaliais klausimais.

Kovo 10 d. užsienio reikalų minist
ras P. Gylys susitiko su Vokietijos gy
nybos ministru Volker Ruehe.

P. Gylio viešnagės Vokietijoje pro
gramoje - taip pat susitikimai su pa
grindinių Vokietijos politinių partijų 
atstovais, tarp jų bundestago Baltijos 
parlamentarų grupės nariais ir jos pir
mininku Wolfgan von Stetten.

Kovo 11 dieną P. Gylys dalyvavo 
"Pro Baltica forum“ renginiuose ir 
skaitė pranešimą "Baltijos bendra
darbiavimas ir Europa“.

galėtų aplankyti Prancūziją, pabend
rauti su jos gyventojais ta kalba, ku
rios mokosi, sueiti į pažintis su pran
cūzais. Tai pavyko padaryti. Dabar 
turbūt nėra prancūzų kalbos specialy
bės aukštesniųjų kursų studento Vil
niaus universitete ar Vilniaus pedago
giniame universitete, kuris nebūtų bu
vęs Prancūzijoje kelis kartus, daugelis 
ten turi draugų, pasikviečia juos į sve
čius, susirašinėja. Vilniaus 27-oji vi
durinė mokykla irgi gali tuo pasi
džiaugti. Mes tikėjome, kad tiesioginis 
bendradarbiavimas, galimybės aplan
kyti Prancūziją bus didelė paskata 
studijuoti šią užsienio kalbą. Ir neapsi
rikome. Jeigu iki 1989 metų Vilnius 
universitete į prancūzų kalbos spe
cialybės pirmąjį kursą beveik be kon
kurso priimdavome po 8 jaunuolius, 
tai jau 1990-ųjų vasarą, po pirmosios 
mūsų studentų išvykos į Prancūziją, 
čia į vieną vietą pretendavo 8 kandi
datai, pastaruosius kelerius metus bu
vo po 4-5 (didžiausias konkursas 
Universitete - kaip ir anglų ar vokiečių 
kalbų specialybėse), priimame 20.

Pasakodama apie ryšių su Prancū
zija pradžią, N. Teiberienė pagarbiai 
ištarė Rytų kalbų ir civilizacijų institu
to (TINALCO) Paryžiuje prezidento 
Francois de Labriolle ir istoriko Jean 
Grison pavardes. Lietuvos-Prancūzi
jos asociacijos kūrėjai, sužinoję, kad 
tie prancūzai neabejingi mūsų kraštui,

Nukelta j 5 psl.
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Konservatorių dienos Žemaitijoje
Praėjusią savaitę Žemaitijoje vy

ko Konservatorių dienos. Ketvir
tadienį, penktadieni ir šeštadienį 
Tėvynės Sąjungos veikėjai, Seimo 
nariai G. Vagnorius, A. Katkus, L. 
Andrikienė, A. Kubilius, K. Skrebys, 
A. Vaišnoras, K. Dirgėla, V. Lapė 
susitiko su Kretingos, Mažeikių ir 
Radvilįškio rajonų kaimų ir miestelių 
gyventojais, Palangos, Neringos, Ma
žeikių, Radviliškio, Kretingos žmo
nėmis.

Seimo nariai papasakojo apie pa
dėtį Lietuvoje, aiškino LDDP vykdo
mos politikos pasekmes, naujų (anks
tesnių nei baigiasi ši Seimo kadenci
ja) rinkimų prasmę ir svarbą.

Gausiai susirinkę žmonės Darbė

G. Vagnorius apie padėtį krašte
Seimo narys, Tėvynės sąjungos 

valdybos pirmininkas Gediminas 
Vagnorius neseniai opozicijos spau
dos konferencijoje teigė, kad žmonių 
nepasitenkinimas pasiekė kritinę ribą, 
todėl būklė turės 1994-1995 metais 
pagerėti, pranešė ELTA. Jo nuomone, 
kol kas nėra jokios stabilizacijos, nes 
pramonės gamyba 1994 metų sausį, 
palyginti su 1993 pradžia, nusmuko 
1,8 karto, o nuo Seimo rinkimų krito 
net 2,5 ir toliau kas mėnesį mažėja po 
10 procentų. ’’Jei gamyba nesustos 
kritusi, šią vasarą galime sulaukti pra
monės krizės“,- pasakė G. Vagnorius.

G. Vagnorius teigė, jog dabartinė 
valdžia nelegaliai bando parduoti turto

Adolfo Užjos piešinys

Valdžia neklauso K. Antanavičiaus patarimų
Seimo rūmuose įvykusioje spau

dos konferencijoje Seimo narys profe
sorius Kazimieras Antanavičius pa
reiškė, kad į jo pasiūlymus, kaip atgai
vinti Lietuvos ekonomiką, neatsižvel
gė ne tik buvusi Aukščiausioji Taryba, 
Vyriausybė, bet ir dabartinė valdžia.

Profesoriaus teigimu, reikia kuo 
skubiau apgalvoti ir įgyvendinti mo
kesčių sistemą, neapmokestinti impor
to, pasirašyti palankiausio prekybos 
režimo sutartį su Rusija, kuo skubiau 
susieti litą su kokia nors konvertuoja
ma valiuta arba visai savo valiutos at
sisakyti, nes ji stabdanti užsienio in
vesticijas, negelbėti vis giliau į skolas 
lendančių valstybinių įmonių, visą 
valstybės turtą inventorizuoti ir per

Sudeginta popierinė valdžios piramidė
Praėjusį sekmadienį, kovo 6-ąją, 

Kaziuko mugė Vilniuje nesutrukdė 
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungai, Lietuvos polininių kalinių 
sąjungai, Sąjūdžiui, Jaunųjų konser
vatorių lygai organizuoti akciją ”Už 
teisingumą ir valstybės ateitį“. Ji pra
sidėjo trumpu piketu-mitingu prie 
LDDP būstinės ir baigėsi mitingu Ne
priklausomybės aikštėje. Kalbėjo Sei
mo nariai A. Endriukaitis, B. Gajaus
kas, I. Uždavinys, A. Stasiškis, mon
sinjoras A. Svarinskas. ’’Lietuvos 
aido“ duomenimis, dalyvavo keli 
tūkstančiai vilniečių ir miesto svečių.

Mitinge priimta rezoliucija, kurioje 
reikalaujama laikytis bendrų susi
tarimų dėl Lietuvos gyventojų genoci
do tyrimo ir KGB archyvų tvarkymo. 
Genocido tyrimo centro vadovas gali 
būti skiriamas tik su politinių kalinių 

nuose ir Salantuose (Kretingos raj.), 
Baisogaloje (Radviliškio raj.) kalbėjo 
apie blogėjantį pensininkų, biudžeti
nių įstaigų darbuotojų gyvenimą, 
apie beveik beviltišką kaimo žmonių 
būklę, piktinosi nomenklatūrine pri
vatizacija ir pan.

Pilnutėlės salės atvykusių susitikti 
su Tėvynės Sąjungos valdybos pir
mininku G. Vagnoriumi Mažeikiuose 
ir Kretingoje liudijo, kad vis daugiau 
žmonių, nusivylę LDDP politika, ieš
ko atramos ir savo viltis sieja su deši
niosiomis politinėmis jėgomis - Tė
vynės Sąjunga, Krikščionių demo
kratų partija ir kitomis, rašoma Tė
vynės Sąjungos spaudos tarnybos 
pranešime, atsiųstame ”EL“.

už 6-7 mlrd. Lt, o tai yra beveik tiek, 
kiek reikėtų perduoti Taupomajam ir 
kitiems bankams gyventojų indėliams 
kompensuoti. Jis taip pat pažymėjo, 
kad pastaruoju metu tik vienas kitas 
objektas parduodamas tarpininkaujant 
privatizavimo tarnyboms, tačiau ir 
šiuo atveju akcijos dažniausiai par
duodamos išrinktiesiems, nors įstaty
mai tai draudžia. Pasak jo, taip dabar 
parduodamas vyriausybinio ’’Drau
gystės“ viešbučio 20 proc. akcijų pa
ketas, nesiūlant nė vienos akcijos vie
šai. Tokiu būdu Vyriausybė numatanti 
perleisti Mažeikių valstybines įmones 
’’Nafta“, ’’Lietuvos dujos“, ’’Naftotie
kis“ ir net Ignalinos atominę elektrinę.

duoti tvarkyti specialiai šiam tikslui 
įsteigtam valstybės turto departamen
tui, atverti sienas, daryti biznį iš tran
zito, pranešė ELTA.

K. Antanavičius yra apskaičiavęs, 
kad jeigu šiais metais Lietuvos ekono
miką pavyktų bent kiek atgaivinti, 
1989 metų lygis būtų pasiektas ne 
anksčiau kaip 2012 metais. Jis prane
šė, jog palyginti su 1989 metais, bend
rasis vidaus produktas sudaro tik 37,3 
procento, pramonės produkcijos - 26 
procentus, o žemės ūkis dirba tik sa
voms reikmėms. Vadinasi, daugiau 
kaip pusę Lietuvos gyventojų išlaiko 
prekyba ir biznis, tačiau ši veiklos sri
tis, kaip pasakė K. Antanavičius, žlug
doma.

ir tremtinių sąjungos pritarimu. Tvirti
nama, kad dabartinis paskyrimas, 
prieš kurį protestuoja politiniai ka
liniai ir tremtiniai, yra neteisėtas ir turi 
būti nedelsiant atšauktas. Taip pat 
reikalaujama neįteisinti reguliaraus 
Rusijos karinio tranzito per Lietuvos 
teritoriją, vykdyti Lietuvos interesus 
atitinkančią užsienio politiką, nutrauk
ti nusikalstamą Lietuvos gyventojų 
ekonominio ir moralinio skurdinimo 
politiką.

Paskutinis mitingo prie LDDP būs
tinės akcentas buvo popierinės val
džios piramidės, papuoštos prezidento 
karūna, deginimas. Kad geriau degtų, 
kaip rašė ’’Lietuvos rytas“, piramidė 
dar buvo apibarstyta A. Brazausko rin
kiminiais bukletais, ant kurių buvo pa
rašyta ’’Nebežaiskite laisvos Lietuvos 
likimu, balsuokite už Algirdą“.

Lietuvos kultūros centro statybai Seinuose 
reikia Vyriausybės paramos

Kovo 3 dieną Lietuvos Ministras 
Pirmininkas Adolfas Šleževičius su
sitiko su Seinų lietuvių bendruome
nės atstovais. Pagrindinė pokalbio 
tema buvo Lietuvos kultūros centro 
statyba Seinuose, pranešė ELTA.

Pradėti statyti šį centrą buvo pa
žadėta jau 1989 metais, statybai 
skirta 160 tūkstančių rublių, tačiau ji 
nebuvo pradėta. 1991 metais Staty
bos ir urbanistikos ministerija įpa
reigota patiekti du vienbučius Aly
taus namų statybos kombinato na
mus centro pirmos eilės statybai. 
Tam vėl buvo skirta lėšų, tačiau pi
nigai grąžinti į Lietuvos valstybės 
biudžetą. 1992 metais surengtas 
konkursas paruošti šio centro pro
jektą. Konkursą laimėjo akcinė ben
drovė ’’Krašto projektas“, konkursą 
statyti centrą - uždaroji akcinė ben
drovė ’’Statybos ritmas“. Gautas

Sava ir svetima kultūra
Kritinių pastabų Lietuvos teatrui ir ap
mąstymų apie kultūrą Lietuvoje apstu 
Vytauto Vitkausko straipsnyje ’’Reikia 
išaugti iš savo kultūros“, paskelbtame 
savaitraštyje ’’Amžius“ Nr. 9.

’’Šventas žodis lietuviams buvo 
teatras nuo pat 1899 metų ir šiek tiek 
anksčiau. Stebuklingai visiems 
skambėjęs uždraustas ir paniekintas 
gimtasis žodis, svarbios kiekvienam 
lietuviui temos (istorija, kėlimas į ko
vą su prispaudėjais, dabarties vaiz
dai) sutraukdavo į spektaklius minių 
minias, būrė tautą, švietėją, taurino. 
Dabar, nepriklausomybės laikais, 
daugelyje teatrų visiškai nebėra me
no, tik kvailiojama teatru. Apie tai 
jau plačiai rašyta ’’Lietuvos aide“ ir 
kitur. Dabar mūsų teatrai yra tik pa-' 
tyčių, žaimojimosi iš meno vieta, ar 
tik ne planingo kultūros naikinimo 
užmačių vykdymas. Lietuvių drami
nė kūryba, Lietuvos tema apskritai, 
lietuvių mintys, tipai, mentalitetas J. 
Vaitkaus ’’mokiniams“ net nesvajoti- 
ni, juoko verti dalykai. O juk taip 
mėgstama kalbėti apie ėjimą į Euro
pą, o teatro menu mes kaip tauta, pa
gal G. Holoubeką, galime būti įdo
mūs savo originaliais kūriniais, tau
tine literatūra. Vaidindami tik Euro
pą, europiškai, mes daromės tik pa
maivos, tik menki mėgdžiotojai... 
Viskas juk susiję su tautos kultūra 
apskritai. Prieš 70 metų mūsų klasikė 
Šatrijos Ragana įsakmiai yra rašiusi: 
’’Tvirtai esu įsitikinus, kad žmogus 
tuomet tegali būti tikrai naudingas 
savo tėvynei, jei jis išaugęs iš savo 
tautos kultūros. Svetimų kultūrų tur
tai, renkami jo iš visur, turi lyg grū
dai kristi į savą žemę“.

Sauliai palaiko 
dešiniąsias jėgas

’’Tiesa“ 03 04 išspausdino Onos 
Mickevičiūtės interviu su naujuoju 
Lietuvos šaulių sąjungos pirmininku 
Rimvydu Mintautu.

Tarp klausimų buvo toks: ’’Visuo
menėje manoma, kad Šaulių sąjunga 
yra nusistačiusi prieš rinkimų būdu 
atėjusią valdžią. Ar tai pagrįsta nuo
monė? Jeigu esama konfrontacijos, 
tai kokios jos priežastys ir kaip jas 
būtų galima pašalinti?“

R. Mintautas patvirtino, kad šau
lių organizacijos nariai nėra paten
kinti dabartine Seimo dauguma. To
liau jis pasakė: ’’Tai natūralu, nes 
dauguma mūsiškių yra atėję iš kitos 
barikadų pusės. Šaulių sąjunga palai
kė, palaiko ir palaikys dešiniąsias 
Lietuvos jėgas. Tačiau dėl to kokios 
nors pavojingos konfrontacijos netu
rėtų kilti. Visada tvirtinau, kad Lietu
vos valdžia nėra atvežta tankais iš 
Varšuvos, Maskvos ar Berlyno,, 
mums su ja reikia sugyventi. Jokių 
šalintinų priežasčių nėra, tačiau, ma
tyt, nebus ir gerų mūsų bei dabartinės 
valdžios kontaktų. Kvailai šaukti, 

sklypas kultūros centrui statyti, 
lėšos, parinkti darbininkai, tačiau 
darbai iki šiol nepajudėję.

Lenkijos lietuvių bendruomenės 
valdybos pirmininkas Juozas Paran
sevičius Lietuvos premjerui paaiški
no, kad nuo 1993 metų gegužės mė
nesio galima buvo pradėti statybos 
darbus, nes nėra jokių problemų dėl 
statybos finansavimo, tačiau iki šiol 
negautas Lenkijos valstybinių institu
cijų leidimas iš Lietuvos į Lenkiją 
įvežti statybines medžiagas (projek
tas parengtas taip, kad Lietuvos kul
tūros centrą Seinuose statytų Lietu
vos statybininkai iš Lietuvoje paga
mintų statybinių medžiagų ir konst
rukcijų) be muito mokesčio, neiš
spręsti Lietuvos darbininkų apmoke
stinimo Lenkijos darbo biržoje klau
simai. Vien atsisakius muito mokes
čio centro statyba kainuotų maždaug 

kad viskas blogai, irgi negalima. Pa
vyzdžiui, priimtas geras nutarimas, 
leidžiąs piliečiams turėti šaunamuo
sius ginklus. Mums, šauliams, tai 
svarbu.“

’’Galutinai parengsime naujus įsta
tus, vėl sukviesime suvažiavimą, - dar 
sakė R. Mintautas. - Tada nutarsime, 
ar glaudžiamės prie KAM, ar liekame 
savarankiški. Mums siūlė tapti polici
jos rezervu, bet tada tokios organizaci
jos kaip LŠS neliktų... O šauliai to ne
norėtų...“

R. Mintautas pranešė, kad Šaulių 
sąjungai priklauso apie 7000 žmonių, 
tarp jų profesionalių buvusios TSRS 
kariškių nedaug. Yra 15 rinktinių, ku
rias sudaro 150 teritorinių būrių. Są
jungos nariais negali tapti buvę komu
nistai. Atkurti visi Nepriklausomos 
Lietuvos šaulių ženklai, vėliavos, įs
tatai. Daugiausia vadovautasi Vlado 
Putvinskio-Pūtvio nuostatomis. Šaulių 
sąjunga veikia ir išeivijoje. Su užsie
nio tautiečiais gražiai bendraujama. 
’’Praktiškai mes išsilaikome iš išeivi
jos šaulių finansinės paramos“, - sakė 
R. Mintautas.

Mūsų maistas sveikiausias 
’’Lietuvos aide“ 03 05 spausdinamame 
straipsnyje ’’Nematomasis vaikšto po 
Lietuvą“ rašoma apie jonizuojančiais 
spinduliais apšvitintus maisto produk
tus.

’’Užsienyje kai kurie maisto pro
duktai konservuojami švitinant radio
aktyviu kobaltu. (...) Tarptautinė že
mės ūkio ir maisto organizacija 
(FAO) pateisina švitinimo metodą 
kaip visiškai saugų su sąlyga, jei švi
tinama pagal rekomendacijas. Tačiau 
sunku nustatyti, ar nesąžiningi ga
mintojai tuo metodu nepiktnaudžia
vo, gelbėdami biologiškai pasenusius 
produktus papildomai švitindami.“ 
Respublikos higienos centro darbuo
tojai į klausimą, ar po apšvitinimo 
produktai netampa radioaktyvūs, pa
aiškino: ’’Jonizuojantys gama spindu
liai veikia panašiai kaip ir rentgeno 
spinduliai. Bet jeigu žmogų dažnai 
tikrintų rentgenu, jis gautų didesnę 
negu leistina apšvitinimo dozę. Pana
šiai yra ir su maisto produktais... Per
nai mūsų radiologijos laboratorijos 
patikrino daugiau kaip 14 tūkst. ban
dinių ir tik 75 rastas padidintas radio
aktyvumas. Buvo rasta iš Ukrainos ar 
Baltarusijos atvežtų radioaktyvių 
spanguolių, mėlynių, girtuoklių, gry
bų, vaistažolių. Tačiau net turguose 
nepasitaikė, kad iš Baltarusijos ar 
Ukrainos atvežti pieno, mėsos pro
duktai, aliejus būtų radioaktyvūs“.

Straipsnyje pateikiama gydytojo 
nuomonė, kad skaniausi ir sveikiausi 
yra Lietuvos švieži produktai - ’’jie dar 
nešvitinami, nenaudojami konservan
tai“. Taip pat pažymima, kad Australi
ja, Naujoji Zelandija, Švedija, Vokie
tija savo šalyse uždraudė prekiauti švi
tintu maistu. Vokietijoje švitinti lei
džiama tik eksportui skirtą maistą. 

trečaliu pigiau, būtų sutaupyta apie 
milijoną litų. Kita problema - ieškoti 
galimybių, kad statybininkai iš Lietu
vos, transportas, gabenantis krovinius 
šiai statybai, galėtų pravažiuoti Lietu
vos ir Lenkijos sieną be eilės.

A. Šleževičius į tai atsakė, kad 
bus dar kartą raštu kreiptasi į Lenki
jos vyriausybę paspartinti šių klausi
mų sprendimą ir Lietuvos vyriausybė 
dės visas pastangas, kad neliktų prob
lemų statant kultūros centrą. Aptarta, 
kaip tai turėtų būti padaryta.

Susitikimo metu taip pat kalbėta 
apie teisinį lietuvių statusą Lenkijoje, 
nes šioje valstybėje dar nėra priimtas 
Tautinių mažumų įstatymas, apie 
lietuvių švietimo klausimus, gali
mybes išleisti vadovėlius Lenkijoje 
gyvenantiems išeivijos mokslei
viams, transliuoti radijo ir televizijos 
laidas lietuvių kalba.

Nusikaltėliu gniaužtuose 
’’Žmogus, kuriam teko Vilniuje važiuo
ti taksi, žino, kad labai dažnai už kiek
vieną nuvažiuotą kilometrą vairuoto
jas užsiprašo daugiau, nei leidžia 
miesto Valdyba“ - rašoma Gedimino 
Končiaus straipsnyje ’Taksistų karas. 
Už jj moka keleiviai“ ’Tiesoje“ 03 05.

Straipsnyje pateikiamas daug me
tų miesto taksi parke išdirbusio ir da
bar tebedirbančio taksistu privačioje 
bendrovėje ’’Hobbi“ Henriko (vaidas 
pakeistas) pasakojimas. ’’Šiuo metu 
mieste yra 100 taksi stovėjimo aikš
telių. Jos visos reketininkų yra pada
lintos tarp taksistų, ir ’’svetimiems“ 
įvažiuoti į jas griežtai uždrausta. 
Henrikas bandė nemokėti duoklės. 
Tačiau po to, kai vienoje taksi aikšte
lėje jam pradūrė padangas, kitoje pri
mušė, o po to dar paskambino į na
mus ir prigrasino primušti žmoną, jis 
’’prisirašė“ vienoje aikštelėje ir pra
dėjo mokėti duoklę tos aikštelės ’’bri
gadininkui“. Tuo ir galima paaiškinti 
Vilniaus taksi brangumą. Iš savo 
aikštelės nuvežęs keleivį į kitą mies
to galą, jis priverstas grįžti atgal, nes 
užvažiuoti į kitą aikštelę bijo (tuščio 
grįžimo išlaidos įtraukiamos į kelei
vio vežimo kainą - aut.)- Kalbama, 
kad taksistus reketuoja vadinamoji 
’’Vilniaus brigada“ - didelė ir gerai 
organizuota nusikaltėlių gauja. Bet 
dažniausiai duoklę surenka kuris 
nors iš tų pačių taksistų. O kiti ir ne
žino, su kuo jis vėliau dalijasi ir kas 
moka tiems įžūliems sportiniais kos
tiumais apsirengusiems ’’bojevi- 
kams“ (smogikams - ELR), kurie 
nuolat trinasi visose didesnėse taksi 
aikštelėse ir yra pasiruošę bet kada 
primušti čia užklydusį ’’svetimą tak
sistą“. Pateikiama taksistų nuomonė, 
kad ’’savo duoklės dalį už neveik
lumą gauna ir patys policininkai“...

Suimtas prokuroras, 
reikalavęs kyšio

’’Lietuvos rytas“ 03 05 pranešė, kad 
kovo 3 d. Rokiškio prokuratūroje 
sulaikytas rajono prokuratūros proku
roras kaltintojas J. Valickas.

Jam iškelta byla už tai, kad prie
vartavo vieną Rokiškio policininką 
duoti jam kyšį. Prieš pusmetį šis poli
cininkas viešėjo Čekijoje, o paskui 
kažkas sugalvojo, jog minėtasis pa
reigūnas tenai sutepė munduro garbę 
- degalinėje prisipylė benzino ir nu
važiavo nesumokėjęs. J. Valickas 
nusprendė pasinaudoti proga ir ėmė 
reikalauti iš policininko užmokesčio 
už tai, kad neiškeltų tos tariamos isto
rijos į viešumą.

J. Valickas sulaikytas su įkalčiais: 
už tylėjimą ' prokuroras paėmė 100 
JAV dolerių, butelį viskio ir dėžutę 
mėsos konservų. Beje, po to, kai ky
šis jau buvo paimtas ir į kabinetą įėjo 
būrys pareigūnų, J. Valickas stvėrė 
minėtojo policininko vasario 3 d. ra
šytą pasiaiškinimą apie viešnagę 
Čekijoje ir pabandė jį praryti. Tačiau 
pareigūnai spėjo pasiaiškinimą iš
traukti iš prokuroro burnos.

V. Dimas
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Lietuvos Nepriklausomybės šventė 
Londone

Britanijos-Lietu vos 
draugijos Įkūrimas
Nors ”EL“ jau rašyta apie tos 

draugijos (British-Lithuanian Socie
ty) Londone įsteigimą, bet dar kartą 
norisi labai trumpai sugrįžti prie to 
reikšmingo įvykio.

''Inauguracinis susirinkimas įvyko 
kaip tik Lietuvos Nepriklausomybės 
- Vasario 16-osios - dieną. Tai pras
mingas faktas, kad nauja draugija 
gimė tokią istorinę Lietuvos dieną. 
Svarbiausia - tas susirinkimas buvo 
labai gausingas, jo dalyviai susirinko 
iš Jungtinės Karalystės įvairių vieto
vių. Tai buvo įvairių profesijų žmo
nės - politikai, bankininkai, pramoni
ninkai, universitetų akademikai. Visi 
jie nori kuo nors padėti atsikuriančiai 
nepriklausomai Lietuvai. Tarp daly
vavusiųjų matėsi Lietuvos Seimo na-

Ambasados priėmime. Iš kairės: V. Gasperienė, K. Tamošiūnas, J. 
Leikowitz, M. Tamošiūnienė, solistas V. Čepkus.

rys dr. A. Gricius, Britanijos lietuvių 
bendruomenės atstovai, steigiant 
draugiją daug pasidarbavę Lietuvos 
ambasados Londone darbuotojai.

Atidarymo oficialioje dalyje žodį 
tarė astuoni kalbėtojai. Jų pasisaky
mai buvo labai trumpi ir turiningi.

Iš visų gerai kalbėjusių norėčiau 
paminėti Kanados banko vadovą Ro
bert M. Lacey. Jis savo kalbą pradėjo 
angliškai ir pasveikino susirinkime 
esančius lietuvius ’’Labas vakaras, 
malonūs lietuviai“. Jis sakė, kad Lie
tuva ir jos gamta yra graži, nuostabiai 
gražūs Trakai, o unikaliausia visame 
pasaulyje vieta - Kryžių kalnas. Nie
kur kito tokio kalno nerasi! Jo nuo
mone, Lietuva turi tapti turizmo šali
mi. Dar norisi paminėti Lietuvos žy
dų bendruomenės vyriausiąjį rabiną 
Dovid Smith. Jis savo pasisakyme 
kvietė Jungtinės Karalystės pramoni
ninkus, biznierius: atvykite į Lietuvą 
su savo investicijomis, kurkite įmo
nes. fabrikus. Lietuvos žmonės nuo

Koncerto klausosi (iš kairės) V. Jannolenka, V. Bulovas, dr. A. Nesa
vas, V. Balickas, S. Balickienė, Tower Hamlets meras John Snooks ir kiti.

Atgarsiai
Šių metų vasario 26 dienos ’’Eu

ropos lietuvyje“ Nr. 9 paskelbtoje 
žinutėje apie šių metų Vasario 16- 
osios priėmimą, surengtą Lietuvos 
laikinojo patikėtinio dr. A. Nesavo 
Carlton Tower viešbučio salėje, 
pateikta ir klaidingos informacijos. 
Sakinys, kuris klaidina ’’Europos 
lietuvio“ skaitytojus, yra toks: ’’Se
nesniais laikais vien išeivijos lietu
viai susirinkdavo prisiminti šią di
dingą šventę“.

Kiek aš žinau, p. Kasparas pas
kutinius savo 45 metus gyvena Di
džiojoje Britanijoje - keista, kad jis 

širdūs ir darbštūs, bus nauda jums, 
Lietuvai ir jos žmonėms. Kiti pasisa
kė daugiau akademiniais reikalais, 
pavyzdžiui, apie anglų kalbos moky
tojų paruošimą, nes jų labai trūksta 
Lietuvos mokykloms, apie pasikeiti
mą studentais tarp universitetų, siūlė 
neužmiršti kultūrinės veiklos.

Naujai draugijai belieka palinkėti 
augti ir stiprėti dideliems ateities dar
bams.

Lietuvos ambasados 
Londone priėmimas
Apie tai irgi jau rašyta ”EL“, pa

teiksiu papildomų žinių. Priėmimas 
įvyko vasario 16 dienos vakare Hyat 
Carlton Tower viešbučio priėmimų 
salėje. Priėmimą surengė Lietuvos lai
kinasis patikėtinis dr. Antanas Nesa
vas su kitais ambasados darbuotojais.

Dr. Antanas Nesavas pasitiko vi
sus kviestuosius svečius prie salės 
durų. Svečių buvo iš kitų ambasadų, 
Lordų rūmų, taip pat universitetų 

nežino, kaip būdavo ruošiami pri
ėmimai Vasario 16-osios šventės 
proga.

Kasmet Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos Centro valdyba 
ruošdavo svetimtaučiams priėmimą 
Lietuvių namuose, kviesdavo Di
džiosios Britanijos parlamento at
stovus, visų Vidurio ir Rytų Euro
pos tautinių organizacijų ir re
liginių organizacijų atstovus, pavie
nius asmenis, kurie prisidėdavo 
prie bendro tikslo - atstatyti Vidu
rio ir Rytų Europos tautų Nepri
klausomybę, ir taip pat aktyvius 
politinėje ir kultūrinėje veikloje lie
tuvius.

akademikų, medicinos daktarų ir da
lyvavusių Britų-iietuvių draugijos 
steigiamajame susirinkime, iš Lietu
vos - Seimo narys dr. A. Gricius ir 
eksministras dr. Audrius Butkevičius, 
atvykę menininkai V. Čepkus, D. 
Kimtytė.

Šiame dideliame įvairių žmonių 
pobūvyje greitai prabėgo dvi priėmi
mui numatytos valandos. Jis liks at
mintyje ilgam laikui.

Šia proga dera prisiminti Lietuvos 
ambasados darbą. Dar nėra dvejų 
metų, kaip dr. Antanas Nesavas atvy
ko dirbti į ambasadą Londone. Pasta
raisiais mėnesiais jis jai vadovauja. 
Darbas jau buvo prasidėjęs, bet ne 
taip, kaip turėjo prasidėti, nebuvo tin
kamų kambarių, raštinės technikos ir 
darbininkų. O darbo buvo labai daug, 
jau nekalbant apie referendumus, 
Seimo ir Prezidento rinkimus. Taigi 
nors buvo įvairių siaubingų sunku
mų, dr. Antanas Nesavas kasdien 
veržėsi pirmyn pakeliui nugalėdamas 
visas kliūtis. Dabar ambasada atrodo 
kaip ambasada, darbas vyksta, Lietu
vai atstovaujama kaip sąlygos ir jė
gos leidžia.

Paskutinis jo darbo deimantas: 
Britanijos-Lietuvos draugija, jos or
ganizavimo darbas atėmė daug laiko. 
Už tai padėka dr. Antanui Nesavui ir 
dabartiniams ambasados bendradar
biams.

Nepriklausomybės 
šventės koncertas

Lietuvos Nepriklausomybės šven
tės minėjimo koncertą surengė DBL 
S-gos Centro valdyba, jis įvyko 1994 
metais vasario 19 dieną Bishopsgate 
Institute, City of London.

Koncertą atidarė DBL S-gos Cent
ro valdybos direktorių pirmininkas Ja
ras Alkis, pakviesdamas Lietuvos 
laikinąjį patikėtinį dr. Antaną Nesavą

Kai dėl lietuvių visuomenės, vi
sose didesnėse lietuvių kolonijose 
Didžiojoje Britanijoje Vasario 16- 
osios minėjimai būdavo rengiami 
su paskaitomis ir koncertais. Buvo 
taip pat kviečiami britų ir kitų tau
tybių garbingi svečiai. Programą 
atlikdavo vietinės meno jėgos.

Zigmas Juras 
Ilgametis Vasario 16-osios 

priėmimų organizatorius Londone

ELR: taip pat pridėta nuotrauka 
iš vieno Vasario 16-osios priėmi
mo, praeityje paskelbta anglų spau
doje, bet, deja ”EL“ jos negali per
spausdinti, nes labai prastai išeitų.

Dr. A. Nesavas ir lordas S. Raganas priėmimo metu.

tarti tradicinį įžangos žodį. Po to Jaras 
Alkis supažindino klausytojus su kon
certo atlikėjais. Tai buvo kanklininkė 
Daiva Kimtytė, pianistė Eglė Janule- 
vičiūtė, baritonas Valentinas Čepkus.

Jie atliko pluoštą kūrinių. Publika 
labai įsimylėjo Valentino Čepkaus 
balsą ir dainos atlikimo meną, ploji
mais išprašė porą liaudies dainų dau
giau nei buvo numatyta.

Koncerto pabaigoje Jaras Alkis 
nuoširdžiai padėkojo menininkams už 
atvykimą iš Lietuvos į Vasario Iri
osios koncertą Londone. įteikta gėlių 
programos atlikėjams. Sugiedotas 
Lietuvos himnas.

Į koncertą atėjo apie trejetas šim
tinių žmonių, buvo daug svečių iš 
Latvijos ambasados ir įvairių kitų 
etninių bendruomenių visuomeni
ninkų, Tower Hamlets meras John 
Snooks, Lietuvos Seimo nariai Vla
dimiras Jarmolenka, Virgilijus Bulo
vas, Seimo darbuotoja Snieguolė 
Žiukaitė. Daugiau buvo Lietuvos jau
nimo, kuris čia atlieka savo moksli
nius darbus arba dirba.

Po koncerto įvyko pabendravimas 
prie vyno ir sūrio. Puikiai Veronikos 
Jurienės surengtas pasivaišinimas dar 
labiau pakėlė vakaro nuotaiką.

Pamaldos Švento 
Kazimiero šventovėje

Sekmadienį, vasario 20 dieną, 11 
vai. ryto, Švento Kazimiero švento
vėje įvyko iškilmingos Lietuvos 

GUNNEL TRAVEL SERVICE 
LTD

Siūlo šias paslaugas: 
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais,. laivais, 

užsako viešbučius.

Organizuojami skrydžiai iš Londono į Vilnių
ir atgal: 

pirmadieniais trečiadieniais ir šeštadieniais. 
Visi skrydžiai - iš Heathrow.

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

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

Bilieto kaina - £320.

Nepriklausomybės šventės pamaldos.
Šv. Mišias aukoti prie altoriaus 

kleboną dr. Joną Sakevičių, MIC, 
atlydėjo Londono lietuvių skautų vie
neto skautai ir skautės.

Pamoksle kun. dr. Jonas Sakevi- 
čius, MIC, iškėlė tautos didvyrių, pa
aukojusių savo gyvybes ant Tėvynės 
aukuro, kad ji gyventų laisva, nuo
pelnus.

Pamaldų metu giedojo solistas 
Valentinas Čepkus, pagrojo kanklinin
kė Daiva Kimtytė. Pamaldos užbaig
tos giesmėmis "Apsaugok, Aukš
čiausias“ ir Lietuvos himnu.

Pamaldose dalyvavo Lietuvos lai
kinasis patikėtinis dr. Antanas Nesa
vas, ambasados pirmasis sekretorius 
Algis Misevičius, kanceliarijos vedė
ja Imsrė Sabaliūnaitė. Be to, apsilan
kė buvęs Lietuvos ambasadorius 
Vincas Balickas. Į šias pamaldas atė
jo labai daug žmonių, ne vienas ste
bėjosi tokia susirinkusiųjų gausa.

Po pamaldų parapijos menėje vy
ko visų pabendravimas. Čia buvo 
sunku ir pajudėti, nes staiga menė 
pasidarė per maža.

Svečiai V. Čepkus ir D. Kimtytė 
susirinkusius linksmino liaudies dai
nomis ir kanklių muzikos garsais. 
Buvo momentų, kai visa menė daina
vo kartu su savo svečiais.

Dėkojame svečiams menininkams 
iš Lietuvos už jų dainas ir kanklių 
muziką.

Stasys Kasparas

Druskininkuose - seminaras ’’Lenkai Lietuvoje“
Kovo 11-13 dienomis Druskinin

kuose, ’’Lietuvos“ sanatorijoje, Frid
richo Naumano (Friedrich Naumann) 
fondas kartu su Lietuvos liberaliu 
jaunimu rengia tarptautinį seminarą 
’’Lenkai Lietuvoje“, pranešė ELTA.

Šio seminaro tikslas - kartu su 
svečiais iš Lenkijos aptarti tautinių 

mažumų padėtį Lietuvoje, tautinėms 
mažumoms aktualius įstatymus bei 
jų praktinį įgyvendinimą. Šiuo se
minaru siekiama stiprinti draugiškus 
lenkų ir lietuvių santykius, ieškoti 
problemų sprendimo būdų.

Renginys bus pradėtas lietuvių ir 
lenkų komandų krepšinio rungtynė

mis. Seminare bus skaitomi prane
šimai apie tarptautinę teisę ir tauti
nių mažumų apsaugą, Lietuvos įs
tatymus ir tautinių mažumų teises, 
tautinių mažumų švietimo politiką, 
Lietuvos darbo rinką ir lenkų užim
tumą, supratimo tarp lietuvių ir len
kų stiprinimą.

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
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Vokietijos LB tarybos sesija Minėjimas Miunchene

Antroji Vokietijos lietuvių bend
ruomenės (VLB) tarybos sesija 
įvyko š. m. kovo 5 d. Hiutenfelde, 
Romuvos pilyje. Posėdžiui, kuris 
prasidėjo 9.00 vai., pamainomis 
pirmininkavo prezidiumo pirmi
ninkė M. Dambriūnaitė-Šmitienė, 
vicepirmininkas Petras Odinis ir 
sekretorius dr. Saulius Girnius. Da
lyvavo 12 tarybos narių iš 15. Pra
džioje tylos minute prisiminti miru
sieji Bendruomenės nariai, tarp jų - 
buvęs ilgametis jos pirmininkas 
a.a. Juozas Sabas.

Priėmus praėjusių metų sesijos 
protokolą, išklausyti ataskaitiniai 
pranešimai. Pirmas kalbėjo Vokieti
jos LB valdybos pirmininkas Atmi
nas Lipšys. Jis nušvietė Vokietijos 
lietuvių bendruomenės padėtį. Jo 
nuomone, šiuo metu iš tikrųjų yra 
mažiau nei tūkstantis tikrų Vokietijos 
LB narių, nors sąrašai lig šiol rodė 
didesnį skaičių. A. Lipšys šiuo metu 
sudaro naują narių kartoteką kom
piuteriu ir tikisi ją baigti iki vasaros. 
Panaši ir apylinkių padėtis. Sąrašai 
rodo, kad yra 36 apylinkės, bet iš tik
rųjų tik 11. Tai parodė Bendruome
nės darbuotojų suvažiavimas, kurį 
valdyba sušaukė pernai rudenį Ro
muvoje. Jame paskaitą skaitė amba
sadorius Z. Namavičius. Vasario 16- 
osios dienos minėjime šiais metais 
dalyvavo šiek tiek mažiau žmonių 
kaip pernai, bet vis dėlto per 500 su
sirinko. Praėjusiais metais išėjo 4 
VLB informacijų numeriai. Juos da
bar redaguoja Bronė Lipšienė, spaus
tuvei paruošia Ona Šiugždinienė. Fi
nansinė padėtis ne tokia bloga. Nesi
seka verbuoti naujų narių, nors iš 
Lietuvos atvykusių naujų žmonių yra 
daug. Tiesiogiai Bendruomenė lab
dara beveik neužsiima, bet jos na
riams daug laiko tenka praleisti, kad 
sudomintų vokiečius Lietuva ir po to 
jiems patartų, kokia pagalba daugiau
sia ten reikalinga. Ryšiai su Lietuvos 
ambasada geri. Daug išeivių nepaten
kinti Lietuvos pilietybės įstatymu ir 
jo vykdymu.

Kadangi VLB pateiktoj apyskai
toj buvo įsivėlusi klaida, iždininkas 
Antanas Šiugždinis prašė jos svars
tymą atidėti. Vėliau buvo pateikta 
buhalterio patikrinta apyskaita, pa

Vokietijos LB valdybos suruoštame Nepriklausomybės šventės 
minėjime tautine juosta apjuostas pagrindinis kalbėtojas - Baltijos ša
lių grupės Vokietijos parlamente vicepirmininkas Rheinhold Hiller.

Vasario 16-osios gimnazijos tautinių šokių grupė atlieka programą 
Nepriklausomybės šventės minėjime Hiutenfelde.

Lietuvos ambasados priėmime vasario 16 d. Bonoje Vokietijoje. Iš 
kairės: V. Bartusevičius, N. Namavičienė, P. Ivinskienė, A. Šmitas, R. 
Ciukšytė, ambasadorius dr. Z. Namavičius ir A. Terekaitė.
gal kurią VLB valdyba praeitais me
tais turėjo 145 tūkstančius markių 
išlaidų. Didžiausios išlaidų dalys - 
Europos lietuviškųjų studijų savaitė, 
Kultūros instituto suvažiavimas ir 
leidinys, Vasario 16-osios minėji
mas, Informacijų leidimas, VLB 
darbuotojų suvažiavimas ir reikalų 
vedėjo alga. Kontrolės komisijos 
pranešimą perskaitė Eugenija Lucie- 
nė. Pateiktoji apyskaita ir balansas 
buvo priimti.

Garbės teismo pirmininkas Justi
nas Lukošius pranešė, kad praėjusiais 
metais Bendruomenės nariai gerai 
sugyveno ir jokių bylų nereikėjo 
spręsti.

Gimnazijos kuratorijos pranešimą 
pateikė direktorius A. Šmitas. Jis nu
siskundė, kad valdžios taupymo pro
grama kankina bendrabutį. Heseno 
valdžia visoms privačioms instituci
joms paramą sumažino, o Europos 
Bendrija nutarė neberemti emigrantų 
iš Rytų Europos. Todėl gimnazija 
praeitais metais iš valdžios gavo 
170.000 markių mažiau negu anks
čiau, o išlaidos dėl kylančių kainų 
didėjo. Tik dėka Amerikos lietuvio 
a.a. J. Babiliaus 100.000 dolerių 
aukos liko pakenčiamos skolos - 
50.000 markių. Šiais metais reikės 
surinkti dar daugiau aukų. Neaišku, 
kaip vokiečių valdžia gimnaziją to
liau rems. Ambasadoriaus Z. Nama- 

vičiaus tarpininkavimu premjeras A. 
Šleževičius kancleriui H. Koliui pa
siūlė susitarti, kad vokiečiai toliau 
remtų Vasario 16-osios gimnaziją, o 
Lietuva - vokiečių mokyklą Klaipė
doje.

Gimnazijai remti fondo pranešimą 
pateikė iždininkas Antanas Šiugždi
nis. Fondas 1993 metais gimnazijos 
išlaikymui ir stipendijoms surinko 
per 100.000 markių. Fondas veikia 
jau 11 metų, per tą laiką gimnazijai ir 
bendrabučio statybai bei pilies re
montui surinko 1 milijoną 118.000 
markių.

Apie Vokietijos lietuvių jaunimo 
sąjungos veiklą vietoj susirgusios 
pirmininkės Dalios Baliulytės kalbė
jo Tomas Bartusevičius. Jis suminėjo 
VUS valdybos narius ir jų pareigas, 
pranešė, kad buvo išleisti 4 ’’Kibirkš
ties“ numeriai, organizuotas politinis 
seminaras su atstovais iš Rytų kraštų 
Anaberge, padėta suruošti Pabaltijie
čių jaunimo suvažiavimą Bonoje, iš
rinkti atstovai į Pasaulio lietuvių jau
nimo kongresą, renkami pinigai ats
tovams iš Rytų kraštų.

Diskusijose buvo aptarti beveik 
visi pranešimai. Kalbėta, kaip įtraukti 
neseniai iŠ Lietuvos į Vokietiją per
sikėlusius lietuvius į Bendruomenės 
gyvenimą ir kaip pagyvinti apylinkių 
veiklą. J. Valiūnas nusiskundė, kad 
po pašto reformos ant gimnazijos ir 
LB valdybos vokų neberašoma ’’Ro
muva“, o ’’Lorscher Str. 1“. Pakriti
kuota, kad Jaunimo kongresas toks 
brangus. Taip pat diskutuota šiais lai
kais jau neišvengiama tema - Lie
tuvos pilietybės gavimas arba atstaty
mas.

Po diskusijų buvo renkami nauji 
Bendruomenės organai. Valdybon 
išrinkti tie patys: pirmininkas - Ar
minas Lipšys, vicepirmininkas - 
Vincas Bartusevičius, iždininkas - 
Antanas Šiugždinis, sekretorė - Ele
na Tesnau, narys - Andrius Šmitas. 
Kontrolės komisijon išrinkti Euge
nija Lucienė, Jonas Vitkus ir Vilius 
Lemkė. Garbės teismo pirmininkė - 
Alina Grinienė, nariai - dr. Vilius
Lėnertas ir dr. Saulius Girnius. Ta
rybos prezidiumo pirmininkei padė
kojus buvusiai valdybai už atliktą 
darbą ir naujai išrinktiesiems palin
kėjus sėkmingų metų, sesija baigta 
Lietuvos himnu.

A. Š. 
Marijos Šmitienės nuotraukos

Kaziuko mugė
Vasario 16-osios gimnazijos skau

tai kovo 5 d. po pietų suruošė tradi
cinę Kaziuko mugę. Po sueigos, ku
riai vadovavo Aušros tunto tuntinin- 
kas s. Petras Veršelis, svečiai galėjo 
vaišintis kava, pyragu ir kitais skanu
mynais, pabandyti savo laimę loteri
joj arba įsigyti įvairiausių rankdarbių. 
Mugę aplankė beveik 100 žmonių.

Šv. Kazimiero šventės proga kovo 
4 d. vakare ir kovo 6 d., sekmadienį, 
skautai bei ateitininkai Mišiose daly
vavo uniformuoti su savo vėliavo
mis, o vietoj pamokslo ateitininkai 
skaitė apie šv. Kazimiero gyvenimą.

A. Š.

Vasario 16-oji paminėta Miun
chene vasario 20-ąją, lietuvių parapi
jos patalpose.

Šv. Mišias atnašavo ir paskaitą 
apie Lietuvos nepriklausomybę bei 
Bažnyčios problemas joje skaitė kun. 
Vaclovas Aliulis, Marijonų vyriau
siojo vadovo pavaduotojas Romoje. 
Jis teigė, kad okupacijos metais reli
ginė priespauda buvo didesnė už 
tautinę. Todėl ir Katalikų Bažnyčios 
pasipriešinimas buvo didelis. Tautinė 
ir religinė rezistencija ėjo ranka ran
kon. Pasiekus nepriklausomybę, hie- 
rarhicijos pozicija pasirodė ne tokia 
ryški. Ji stengėsi, pagal visuotinės 
Bažnyčios principus, palikti tikin
tiesiems politinę laisvę, ragindama 
sąmoningus tikinčiuosius, ypač inte
ligentus, dalyvauti politikoje, laikan
tis krikščioniškų principų, bet neįsa
kinėjo vienaip ar kitaip elgtis, kaip 
balsuoti. Ir kai 1992 metais Sąjūdis 
pralaimėjo rinkimus, kai kas kaltino 
Bažnyčią, kodėl neprabilo griežtai.

Per daugelį šimtmečių visur karto
jasi Bažnyčios ir valstybės sąveikos 
problemos. Kartais Bažnyčia mėgsta 
pasiremti valstybės galia savo pozici
jai sutvirtinti, arba valstybinė valdžia 
bando pasikinkyti Bažnyčią savo 
politiniams tikslams siekti. Bažnyčia 
ir valstybės valdžia turėtų bendradar
biauti, kiekviena išlaikydama savo 
savitumą: valstybė - tvarkydama že
miškuosius reikalus. Bažnyčia rūpin
damasi moraliniu ugdymu, žmogaus 
dvasios puoselėjimu.

Vokiečiai remia Plungės žemės ūkio 
mokyklą

Plungės žemės ūkio mokykla jau 
ketvirti metai draugauja su Vokie
tijos Mendeno profesine mokykla. 
Per šį laikotarpį Šiaurės Reino Vest
falijos žemės vyriausybės finansiš
kai remiama Mendeno mokykla 
plungiškiams kolegoms suteikė so
lidžią pagalbą: padovanojo faksą, 
dokumentų kopijavimo aparatą, 
kompiuterį buhalterijai, metalo teki
nimo stakles, suvirinimo agregatą, 
aprūpino įrengimais namų ruošos 
ekonomikos laboratoriją. Daugiau 
kaip dvidešimt lietuvių moksleivių

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.

Kun. V. Aliulis, MIC.
Dr. S. Girniaus nuotr.

Įvyko gražus liaudies dainų ir 
arijų koncertas - jame pasirodė meco
sopranas Violeta Urmanavičiūtė ir 
tenoras Gintaras Vyšniauskas, akom
panavo Vaida Liucija Kirvelytė.

Prie suneštinių vaišių stalo miun- 
cheniečiai pabendravo su svečiais iš 
Tėvynės bei iš kaimyninio Memmin- 
geno ir Stuttgarto.

Alina Grinienė
Miunchenas

atliko praktiką Vokietijos ūkiuose, 
pranešė ELTA.

Neseniai Plungėje viešėjusi Men
deno profesinės mokyklos direkto
riaus Rudolfo Duppės vadovaujama 
delegacija aptarė su kolegomis toles
nės paramos programą. Sutarta, kad 
šiais metais mendeniečiai įrengs 
Plungėje dar dvi laboratorijas, pado
vanos žemės dirbimo technikos ir pa
dės organizuoti agroservisą. Plungės 
moksleiviai ne tik mokysis valdyti 
techniką, bet ir galės padėti ūkinin
kams įdirbti žemę.
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Šiandien Prancūzija arčiau Lietuvos nei buvo prieš 5 metus
Atkelta iš 1 psl.

pakvietė juos į draugijos pirmąjį suva
žiavimą. Netrukus po to Vilniaus uni
versitete pasirašyta bendradarbiavimo 
sutartis su Rytų kalbų ir civilizacijų 
institutu. Pagal ją vienas Vilniaus uni
versiteto dėstytojas buvo pakviestas 
dvejus metus dėstyti lietuvių kalbą 
tome institute. (Šiuo metu ten dirba dr. 
Laurynas Skūpas, beje, irgi aktyviai 
prisidėjęs atkuriant Lietuvos-Prancū- 
zijos asociaciją, apie jį “EL“ pasakojo 
š.m. Nr. 3 ir 5 - ELR). Pirmajai toks 
darbas buvo patikėtas Nijolei Teibe- 
rienei. Ji j Paryžių išvažiavo su dviem 
lagaminais... knygų, kad turėtų iš ko 
pasiruošti paskaitoms. Drabužių, ava
lynės, kitų daiktų neėmė - sakė: ’’Nu
sipirksiu Paryžiuje...“

Ir Nijolei Teiberienei, ir instituto 
vadovams buvo didelis netikėtumas, 
kai į pirmąją lietuvių kalbos paskaitą 
1990 metų spalio pabaigoje vietoje 
lauktų 3-4 studentų susirinko 17. Tarp 
jų buvo dėstytoja Catherine Mounot ir 
visa grupė jos studentų iš Paryžiaus 8- 
ojo universiteto, kur pagrindinė spe
cialybė - teatro menas. Jie, busimieji 
aktoriai, liko sužavėti Lietuva, kai ją 
pamatė 1990-ųjų rugsėjo mėnesį atvy
kę vaidinti į festivalį ’’Baltijos rampa“. 
Todėl ir atėjo į lietuvių kalbos ir civi
lizacijos kursus Paryžiuje, kad dau
giau sužinotų apie mūsų kraštą. Pa
vyzdžiui, vienas jaunas prancūzas no
rėjo išmokti lietuviškai parašyti laišką 
jį sužavėjusiai merginai... N. Teiberie- 
nė susidraugavo su režisiere, drama
turge Catherine Mounot, kuri yra pa
rašiusi originalų draminį veikalą 
"L'otage du meusonge“ (’’Melo 
įkaitai“; lietuviškas variantas vadinasi 
’’Pirmoji pamoka“). Tai spektaklis 
spektaklyje, jame persipina Lietuvos 
istorijos ir dabarties motyvai, jos 
laisvės kova prancūzų akimis. Šis 
kūrinys pernai vasarą buvo perskaity
tas Avinjono (Avignon) teatrų festiva
lyje, ketinama jį pastatyti Limožo 
(Limoges) festivalyje ir Paryžiuje. 
Autorė nori tą pjesę parodyti ir 
Lietuvos žiūrovams. Kaip sakė N. 
Teiberienė, Catherine Mounot yra 
pasirašiusi sutartį su režisieriumi 
Algirdu Latėnu, šiuo metu ieško, kas 
pinigais paremtų tokį pastatymą.

Ir su kai kuriais kitais buvusiais 
studentais N. Teiberienė palaiko ry
šius, jie apsilanko Lietuvoje. Antai 
Bertrand Hedouin pernai buvo gavęs 
stipendiją vieną semestrą studijuoti 
slavistiką ir lietuvių kalbą Vilniaus 
universitete. Japonijos ambasadoje 
dirba kitas jos studentas poliglotas 
Christophe Duflot. Paryžiuje užsimez
gė draugystė su lingvistu čeku Tho
mas Hoskovec iš Prahos - jis neblogai 

moka lietuvių kalbą, pasak N. Teibe- 
rienės, laiškus rašo be klaidų. Ji minė
jo ir Paryžiaus-Lietuvos asociacijos 
(Association Paris-Lituanie) preziden
tą Fnėderic Barrois - pastaraisiais me
tais jis jau du kartus buvo atvykęs į 
Lietuvą - pirmą sykį stažavosi Vil
niaus universitete, antrąkart (pernai) 
dirbo Prancūzijos ambasadoje, pato
bulino savo lietuvių kalbą. Frankfurte 
prie Maino gyvena scenografijos stu
dentė Annette Kurz, taip pat pramoku
si lietuvių kalbos Paryžiuje Rytų kal
bų institute.

Nijolė Teiberienė Paryžiuje dirbo 
tuo metu, kai Lietuva veržėsi į Nepri
klausomybę. Su savo studentais ne 
kartą stovėjo protesto piketuose prie 
sovietų ambasados Paryžiuje, ėjo į vi
sas Lietuvą palaikančias prancūzų de
monstracijas. Instituto vadovybė jai 
kelis kartus švelniai priekaištavo už 
"politinę“ veiklą, nes Prancūzijos val
džia Lietuvos nepriklausomybės bylo
je visada buvo labai atsargi, ypač tuo 
metu valdę socialistai vengė pykinti 
Kremlių. Kaip prisimena N. Teiberie
nė, nepaprastai sunku buvo, kai Pa
ryžių pasiekė pranešimai apie Sausio 
13-ąją - jos vyras žurnalistas Leonas 
Teiberis tą 1991-ųjų kraupią naktį bu
dėjo Aukščiausiosios Tarybos rūmuo
se Vilniuje, buvo sužeistas prie bari
kadų. Beje, po kiek laiko jis atvyko į 
Prancūzijos sostinę kaip ’’Lietuvos 
aido“ atstovas, ten buvo pirmasis 
Lietuvos spaudos specialus korespon
dentas po Nepriklausomybės atgavi
mo. "Carthale“ leidyklos užsakymu L. 
Teiberis pradėjo rašyti pažintinę kny
gą apie Lietuvą. Deja, Paryžiuje jis 
netikėtai mirė, tos knygos paskutinį 
skyrių pabaigė žmona ir sūnus Tauras, 
einantis tėvo pėdomis, dirbantis "Lie
tuvos aido“ redakcijoje. L. Teiberio 
knygą į prancūzų kalbą be jokio atly
ginimo išvertė Rytų kalbų ir civilizaci
jos instituto direktorius Franęois de 
Labriolle. Knyga jau spaustuvėje, 
artimiausiu metu pasieks skaitytojus.

Nijolė Teiberienė Paryžiuje buvo ir 
kaip Lietuvos kultūros atašė, ieškojo, 
kas norėtų bendrauti su mūsų kraštu, 
kas galėtų pakviesti ir priimti studentų 
iš Vilniaus. Vienas pirmųjų, padėjęs 
įgyvendinti tą sumanymą, Franko- 
baltų asociacijos (Association Franco- 
Baltes) prezidentas istorikas Jean Gri- 
son - jo dėka jau 1990-ųjų vasarą į 
Prancūziją atvyko maždaug 15 pran
cūzų kalbos studentų grupė iš Lie
tuvos. Jie buvo apgyvendinti prancūzų 
šeimose, išbuvo dvi, tris savaites, kai 
kas net porą mėnesių. Beje, N. Tei
berienė priminė, kad Jean Grison yra 
paskelbęs išsamų straipsnį apie Lie
tuvą viename populiariame Prancū
zijos žurnale, taip pat baigė rašyti 

Lietuvos istoriją, ją dabar tvarko, 
redaguoja. Paryžiuje N. Teiberienei 
pavyko susitarti, kad 4 Lietuvos stu
dentams būtų paskirtos stipendijos 
metų studijoms aukštojoje diplomati
jos mokykloje Paryžiuje ir Nansi 
(Nancy) universiteto europiniame cen
tre. Dabar ne naujiena išvykti mokytis 
į Prancūziją ir kitų specialybių mūsų 
studentams bei jauniems dėstytojams 
(matematikams, fizikams, ekonomis
tams, medikams), nes Vilniaus univer
sitetas yra pasirašęs bendradarbiavimo 
sutartis su Provanso (Aix-en-Pfo- 
vence), Liono (Lyono) universitetais.

Viena iš įdomesnių pažinčių - su 
Genevieve Carion-Machwitz. Tada ji 
buvo Prancūzijos pietuose įkurtos Lie- 
tuvos-Akvitanijos asociacijos (Asso
ciation Acquitaine-Lituanie) vicepre
zidentė. Po kiek laiko nuo jos atsisky
rusi grupė mūsų krašto bičiulių įkūrė 
naują draugiją - Perigoro-Lietuvos 
asociaciją (Association P^rigord- 
Lituanie), madam Genevieve Carion- 
Machwitz jos prezidentė. Ji yra para
šiusi kelias knygas apie Lietuvą, dide
lė mūsų krašto gerbėja, čia buvusi. Iš 
kur tas dėmesys Lietuvai? Pasirodo, 
jos vyras Jean Machwitz yra senos 
prūsų-lietuvių giminės palikuonis, jo 
protėviai gyvenę Lietuvos žemėje.

- Kai po pirmųjų darbo Paryžiuje 
metų parvykau namo atostogų, su vy
ru prie Anykščių radome Machwitz 
giminaičių buvusio Drabčiūnų dvaro 
vietą - belikę griuvėsiai. Neblogai iš
silaikiusios kapinaitės, jose matėme 8 
antkapius su perskaitomomis tos kil
mingos šeimos narių pavardėmis. 
Prieškaryje gyvenusios paskutinės 
kartos kai kurie atstovai sovietų buvo 
ištremti į Sibirą, kiti mirė skurde Lie
tuvoje. O Jean pasisekė - kadangi jo 
tėvas prancūzas, jis tada buvo ir liko 
pas prosenelius Prancūzijoje. Jis seniai 
nori aplankyti Lietuvą, bet sovietų 
laikais bijojo. Atvažiuoti žada šiais 
metais, - pasakojo N. Teiberienė.

Pasak jos, Perigoro-Lietuvos aso
ciacija - viena iš aktyvesnių tokių 
draugijų Prancūzijoje. Tos organizaci
jos rūpesčiu po 10-15 prancūzų kalbos 
specialybės studentų bei kelis dėstyto
jus iš Vilniaus universiteto ir Vilniaus 
pedagoginio universiteto jau tris vasa
ras praleido Prancūzijoje, gyveno 
prancūzų šeimose. Iš ten pernai į Lie
tuvą buvo atvažiavęs autobusas su 
Bordo (Bordeaux), Limožo (Limo
ges), Perigio (Perigueux) universitetų 
studentais ir dėstytojais - jie irgi gy
veno kelias savaites lietuvių šeimose.

Prancūzijoje Nijolė Teiberienė su
tiko daug Lietuvai simpatizuojančių, 
norinčių jai padėti ir padedančių žmo
nių. Visų neišvardinsi, bet dar du pa
minėti ji primygtinai siūlė. Tai Sorbo-

1992 m. kovo 11 d. šventės metu Paryžiuje Nacionalinėje Asambėjoje 
NĮjolė Teiberienė su Jean Grison ir Guy Serbat

ne universiteto profesoriai Georges 
Matorė ir Guy Serbat - asociacijos 
"Laisvę baltams“ ("Liberte pour les 
Baltes“) vadovai. Jie padėjo organi
zuoti 15 mūsų studentų trijų savaičių 
stažuotę 6 Paryžiaus universitetuose.

- Dabar, kai Vilniuje yra Prancūzi
jos ambasada, mūsų asociacijai kur 
kas lengviau ir įdomiau dirbti. Amba
sada labai padeda - pavyzdžiui, pernai 
skyrė pinigų apmokėti už 5 autobusus, 
kuriais į Prancūziją dviems savaitėms 
nuvyko nemažas būrys mūsų mokslei
vių ir studentų. Labai nuoširdi mūsų 
patarėja ir pagalbininkė - lingvistikos 
atašė Claudine Bascoulergue: važiuo
ja į rajonus, į mokyklas, kur mokoma 
prancūzų kalbos, nuveža vadovėlių, 
konsultuoja, organizuoja mokytojų, 
teisininkų stažuotes Prancūzijoje ir 1.1. 
Šviesi, iškili asmenybė, daug priside
danti prie prancūzų ir lietuvių tautų 
bendravimo, - ambasadorius Philippe 
de Suremain. Mums tikrai pasisekė, 
kad toks puikus žmogus iš Paryžiaus 
atsiųstas dirbti į Vilnių, - sako N. Tei
berienė. - Manau, jog pasisekė ir Pran
cūzijai, kad turi tokį Lietuvos ambasa
dorių kaip Osvaldas Balakauskas. Jis 
irgi daug daro, kad Lietuva būtų žino
ma Prancūzijoje, nuoširdžiai padeda 
mūsų asociacijai.

N. Teiberienė minėjo, kad Peri
goro-Lietuvos asociacija jau kelis kar
tus į svečius Pietų Prancūzijoje buvo 
pasikvietusi Osvaldą Balakauską - ir 
kaip diplomatą, ir kaip kompozitorių. 
Jo sūnus Artas ne kartą koncertavo 
Perigio ir kituose Dorbonės departa
mento miestuose. Tokių koncertų nu
matyta ir šiemet per Lietuvos kultūros 
dienas, kurias organizuoja Perigoro- 
Lietuvos asociacija nuo gegužės 7 d. 
Jos truks porą mėnesių, rengiama Lie
tuvos dailininkės Liucijos Aniūnaitės- 
Kryževičienės darbų (tekstilės, bati

kos, gobeleno, akvarelių) paroda. į tų 
dienų pabaigtuves pakviesta ir Nijolė 
Teiberienė.

O iki tos kelionės ji bei kiti entu
ziastai iš Lietuvos-Prancūzijos aso
ciacijos kartu su Oskaro Milašiaus 
draugija Prancūzijoje (Les Amis de 
Milosh) nori Vilniuje surengti didelį 
renginį, skirtą žymiam poetui ir diplo
matui Oskarui Milašiui. Pageidavimą 
į jį atvykti pareiškė geras tuzinas kul
tūrininkų iš Prancūzijos. Įvyks konfer
encija, kurios metu bus išklausyti 4 
svečių ir 2 vietinių paskaitininkų pra
nešimai, planuojama parodyti Roger 
Brett spektaklį pagal O. Milašiaus 
poeziją ir pasakas, Henriko Šableviči
aus neseniai sukurtą filmą apie O. 
Milašių. Be to, tariamasi su aktoriais, 
kad jie paskaitytų poeto eilėraščių 
prancūzų kalba ir vertimų į lietuvių 
kalbą. Gal bus susitikimas su pernai 
išleistos knygos apie O. Milašių "Sep
tynios vienatvės Paryžiuje“ autoriumi 
L. Tapinu. Pagal organizatorių planus, 
visa tai turėtų įvykti balandžio mėnesį, 
bet kol kas renginiui trūksta lėšų. N. 
Teiberienė sakė, kad ieškoma rėmėjų, 
kreiptasi ir į Atviros Lietuvos fondą.

Didelis džiaugsmas Prancūzijos bi
čiuliams - vasario pabaigoje Vilniuje 
atidarytas Oskaro Milašiaus prancūzų 
kultūros centras.

- Jame yra naujausių prancūzų 
laikraščių ir žurnalų, knygų, tarp jų - 
prancūzų kalbos vadovėlių, videoteka, 
organizuoti prancūzų kalbos kursai, 
kuriuos lanko 250 žmonių, du kartus 
per savaitę rodomi prancūzų filmai, - 
pasakoja N. Teiberienė, dalyvavusi iš
kilmingame centro atidaryme.

Kai Lietuvos-Prancūzijos asociaci
ja žengė pirmuosius žingsnius, apie tai 
tik svajoti galėjo. Bet juk būna, kad 
didžiausios svajonės išsipildo...

ELR

lš ’’Lietuvių Enciklopedijos“ 16 tomo (JAV, Bostonas, 1958 m.)
Lietuvių-Prancūzų Draugija (iki 

1928. 1. 07 vadinosi Prancūzų-Lietu- 
vių Draugija) veikė Kaune nuo 1923 
metų pradžios (įregistruota 1923. III. 
17) iki bolševikų pirmosios okupaci
jos ir turėjo tikslą plėtoti lietuvių ir 
prancūzų kultūrinius ryšius.

Iš Prancūzijos atstovų draugijai 
daug padėjo G. Padovani, Ristel- 
hubert ir ypač G. Dulong (Prancū
zijos įgaliotas ministras Lietuvai nuo 
1935. X.). Taip pat draugijos veiklo
je aktyviai reiškėsi Lietuvoje dirbę

Dovana Vilniaus technikos universitetui
Pernai spalio 19 dieną Vilniaus 

technikos universiteto (VTU) miestų 
inžinerijos fakultetas pasirašė bendra
darbiavimo protokolą su Prancūzijos 
bendrove "Lijono vandenys“ ("Lyon
naise des Eaux-Dumez“). Tai prancū
zų susivienijimas, kuris specializuo
jasi teikti aplinkos ir gyvenimo sąlygų 
gerinimo paslaugas. Bendrovę sudaro 
apie 800 dukterinių bendrovių 80 ša
lių, joje dirba 120 000 darbuotojų. Su
sivienijimas specializuojasi valdyti 
vandentiekio ir nuotekų šalinimo ko
munalines tarnybas, atlieka konstravi
mo ir inžinerinės statybos darbus. Tuo 

prancūzų kalbos lektoriai R. Schmit- 
tlein, Prioult, Prou, Vincent, Gintz. 
Bet daugumą narių sudarė lietuviai, iš 
kurių minėtini šie draugijos veikloje 
pasižymėję asmenys: M. Rbmeris (il
gametis pirmininkas), E. Turauskas ir 
E. Turauskienė, St. Bačkis, P. V. Rau- 
linaitis ir P. Raulinaitienė, M. Urbšie- 
nė, M. Valušienė, K. Žalkauskienė, St. 
Daukša, V. Gustainis ir kiti.

ELR: 1994 m. sausio pabaigoje 
įvykusioje Lietuvos-Prancūzijos aso
ciacijos konferencijoje Garbės nariais 

tarpu VTU miestų inžinerijos fakulte
te mokosi daugiau kaip 100 busimųjų 
vandentiekio ir nuotekų šalinimo tech
nologų. Tad suprantamas Prancūzijos 
bendrovės dėmesys šiai aukštajai mo
kyklai: ji įsipareigojo padėti VTU at
likti savo funkcijas rengiant specialis
tus įvairioms vandentvarkos sritims, 
priims studentus priešdiplominei prak
tikai, kvies VTU dėstytojus ir techni
kos specialistus, kad jie susipažintų su 
prancūzų specialistų patirtimi.

Neseniai Technikos universitete 
apsilankė Prancūzijos ambasadorius 
Lietuvoje Philippe de Suremain, fir

išrinkti prieškaryje veikusios analo
giškos organizacijos kūrėjai ir akty
vūs nariai Ona Galvydaitė-Bačkienė 
ir dr. Stasys Antanas Bačkis, taip pat 
prancūzų kultūros Lietuvoje puoselė
tojai istorikas Vilniaus universiteto 
prof. Bronius Dundulis, vertėja 
buvusi Vilniaus universiteto vyres
nioji dėstytoja Ramunė Ramunienė 
bei ilgametė Vilniaus pedagoginio 
universiteto (buvusio instituto) pran
cūzų kalbos katedros docentė Elena 
Aldona Juškienė.

ROCHDALE TRAVEL 
CENTRE

Eastern European Division

mos "Lijono vandenys“ atstovas Lie
tuvoje Jacues Le Fol, kiti svečiai. 
Nuoširdžiame susitikime VTU rekto
rius prof. Edmundas Zavadskas padė
kojo svečiams už gautą iš Prancūzijos 
kompiuterių siuntą - šešis PC 286 tipo 
kompiuterius su spausdinimo įrengi
niais ir programine įranga. Nuoširdžią 
kalbą pasakė ir Philippe de Suremain, 
pasirašęs VTU svečių knygoje.

"Prancūzijos dovana VTU - tai do
vana Lietuvai, kuriai ruošiame van
dentvarkos specialistus“, - pasakė 
prof. E. K. Zavadskas.

Bernardas Šaknys

Pramogai ar bizniui 
žemiausiomis kainomis skriskite 

j Plytų 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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’’Žydrosioms beretėms“ siūloma įsikurti 
Alytuje Ulonų gatvėje Amerikoje gyvenančių tautiečių apklausa

Kai iš Lietuvos pasitraukė svetima 
armija, liko karinių miestelių, bet nu
siaubta jų teritorija, užteršti miškai. 
Liko ir pastatų, vienur geresnių, kitur 
- prastesnių. Miestuose, kur buvo so
vietinės karinės bazės, kartojasi tas 
pats konfliktas. Savivaldybės norėjo, 
kad bent dalis karinių pastatų tektų 
socialinėms reikmėms tenkinti. Kai 
kur norėtų kurti laisvas ekonomines 
zonas. Alytaus miesto savivaldybės 
žvilgsniai nukrypo į šaudyklą. Mies
to architektai svajoja čia pastatyti 500 
individualių namų rajoną.

Lietuvos kariuomenės istorijoje 
labai dažnai minimas Alytaus vardas. 
Ant tilto kovose su raudonarmiečiais 
žuvo Antanas Juozapavičius. Senieji 
miestelėnai mena LDK Birutės 2-ąjį 
ulonų pulką. Jo vadu buvo ir Alek
sandras Plechavičius, šiaip jau likęs 
savo brolio P. Plechavičiaus šešėlyje, 
o vėliau žuvęs Sibire. Tragiški 1939- 
ieji irgi neaplenkė Alytaus: įsikūrė 
sovietų karinė bazė. Šiuo metu ją jau 
užėmęs lauko kariuomenės brigados 
’’Geležinis vilkas“ Alytaus batalio
nas. Prieš kurį laiką Alytuje lankėsi 

Ministras L. Linkevičius ir Alytaus miesto bei rajono savivaldybių 
vadovai šaudykloje. Zenono Šilinsko nuotr.

BALTIC STORES 
INVESTMENTS CO.

Finansinių ir teisinių reikalų 
planavimas

Patariame ir sudarome palikimus.
Atliekame testamento vykdytojo pareigas.
Kiekvieno palikimo paveldimas turtas yra apdraustas.

Administruojame ir parduodame nejudamą turtą 
Didžiojoje Britanijoje.

Tarpininkaujame perkant butus Lietuvoje.
Sutvarkome pensijos reikalus grįžtantiems į Lietuvą.
Investitoriams mokame nuošimčius susitarta valiuta.ir 

jų pageidaujamu adresu.

Visos investicijos yra garantuotos nejudamu turtu 
Didžiojoje Britanijoje.

Patariame ir tarpininkaujame norintiems įsigyti įvairių 
Vakarų bendrovių, investments trust, unit trust akcijų.

PERVEDAME į LIETUVĄ PINIGINES DOVANAS TUO
JAU GAVĘ UŽSAKYMĄ.

PERVEDIMO MOKESTIS 3% plius 15 sv. (pristatymo ir 
iškeitimo į pageidaujamą valiutą mokestis).

Sutvarkome teisinius, finansinius ir- kitus klausimus su 
Didžiosios Britanijos valdžios įstaigomis.

BALTIC STORES
INVESTMENTS CO. 

(Z. Juras, V. A. Juras)
11 London Lane, 

Bromley, Kent, BR1 4HB, England 
Tel. 081 460 2592 Fax 081 318 7643

Lietuvos krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius. Naujas projektas - 
čia įkurti Baltijos taikos bataliono 
tarptautinį mokymo centrą.

Ar caro laikais statyti mūrai taps 
’’žydrųjų berečių“ baze, paaiškės jau 
šiemet. Kovo pabaigoje atvyks eks
pertai iš Danijos ir įvertins, ar Aly
taus bazė tinka Baltijos šalių bend
ram daliniui.

Laima Stankevičiūtė

ELR: Krašto apsaugos ministeri
jos tarptautinių ir vidaus ryšių depar
tamento direktorius pulkininkas I. 
Stankovičius Eltai papasakojo, kad 
Baltijos šalių batalioną kurti padeda 
Danija, Norvegija, Suomija ir Švedi
ja. Numatyta, kad pirmasis parengtas 
Lietuvos taikos palaikymo būrys gali 
būti nusiųstas į buvusią Jugoslaviją 
su Danijos batalionu. Pulkininkas I. 
Stankovičius informavo ’’Lietuvos 
rytą“, kad Baltijos bataliono įsteigi
mas apytikriai gali kainuoti 40 ir dau
giau milijonų dolerių, o vėliau jo 
išlaikymui kasmet dar gali prireikti 
po 10 mln. dolerių.

Los Angeles (Californija) 26-jo politinių studijų savaitgalio sausio 30 d. posėdžio metu.
Pirmoje eilėje iš kairės: dr. Stasys Sakalauskas (Vilnius), Vilija Jonkaitytė (Vilnius), dr. 

Vytautas Damnrava (Venesuela), JAV gyvenantys Aldona ir poetas Bernardas Brazdžioniai, 
Elena Vidugirienė, Ignas Medžiukas.

Manome, kad apklausos duomenys bus įdomus ne tik ”EL“ skaitytojams, bet ir krašto politikams, spaudos 
darbuotojams. Iš jų išvadas galūne padaryti kiekvienas.
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Dėti pastangas, kad KGB archyvai išliktų buv. politinių
į kalinių ir tremtinių kontrolėje 76 16 3 - 1 2

Raginti JAV vyriausybę remti Lietuvos priėmimą į NATO 80 15 2 0 1 2
j Grąžinti buv. kalinius ir tremtinius iš Sibiro 61 32 1 0 2 5
į PLB įstaigos vedėjui Vilniuje pripažinti ministro teises 16 29 8 30 14 3
į Remti Lietuvoje sau artimas politines partijas 16 56 13 4 3 9
1 Vesti akciją per JAV Kongresą, kad būtų demilitarizuota
i Karaliaučiaus sritis 79 18 1 o 1 1
1 Rūpintis grąžinti Lietuvos pilietybę išeiviams - kitų valstybių piliečiams 39 33 13 4 5 6

Ruošti lietuvių tautą ginkluotam pasipriešinimui ir pasyviai rezistencijai 47 35 3 1 8 7
Išrūpinti įstatyminę teisę išeiviams Lietuvos Seime turėti du
savo atstovus 26 33 13 19 6 4
Įtaigoti Katalikų Bažnyčios Lietuvoje vadovybę nesiaurinti
kunigams pilietinių teisių 31 38 17 6 6 2
Vesti akciją, kad rusų kariuomenė skubiai būtų
išvesta iš Estijos ir Latvijos 84 13 o 1 0 2
Priimti griežtus įstatymus mafijai ir reketui Lietuvoje tramdyti 94 4 1 0 1 0
Paskubinti Lietuvoje likusio turto išeiviams grąžinimą 27 35 22 9 4 4
Pašalinti kliūtis nuolatiniam apsigyvenimui grįžusiems
išeiviams Lietuvoje įsipilietinti 43 49 4 o 2 2
Demokratinius įgūdžius Lietuvoje ugdyti ”iš apačios“ - savivaldybėse 46 44 2 1 1 6
Lietuvių Fondas rinansuoja išeivių literatūros leidimą Lietuvoje 13 46 21 7 10

t——J
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”EL“ gavo Juozo Kojelio, gyvenančio Califomijoje, 
JAV, pranešimą, kad sausio 29-30 dienomis 26-jo poli
tinių studijų savaitgalio metu organizatoriai, Los 
Angeles Lietuvių Fronto bičiuliai, pabandė tirti dalyvių

nuomones kai kuriais Lietuvos vidaus ir užsienio poli
tikos bei išeivijai aktualiais klausimais. Per dvi dienas 
buvo išdalyta 270 anketų. Atsakymų grįžo 104.

Apklausos suvestinė tokia:

Anketa
26-jo politinių studijų savaitgalio dalyviams (atsakymai procentais)

Laiškai redaktoriui
Žvilgsnis iš Britanijos

Didžiojoje Britanijoje gyvenantis 
Žinomas ekonomistas, visuomeninin
kas Petras Varkala, dar prieškaryje 
atvykęs dirbti į Londonu, 1947 m. da
lyvavęs steigiant Didžiosios Britanijos 
lietuvių sąjungą, atsiuntė ”EL“ vy
riausiajam redaktoriui asmeninio po
būdžio laišką. Tikimės, autorius nesu
pyks, kad jo neatsiklausę paskelbsime 
dalį laiško, nes jame išsakyta įdomių 
minčių apie padėtį Lietuvoje.

Gal šia proga ”EL“ politinės bei 
ideologinės linkmės nekomentuosiu, 
nes Jūs sugebate tą liniją gerai išba
lansuoti. Aš dar vis ”EL“ skaitau ir 
prenumeruoju. Tad linkiu Jums ir to
liau taip išsilaikyti.

Taip jau, atrodo, pas jus Lietuvoje 
bėdų daugybė. Visur spaudoje vis ra
šoma apie kyšininkus, korupciją, va
gystes, žmogžudystes, mafiją ir pa
našias Lietuvos gyvenimo problemas. 
Užuot bendromis pastangomis kovo
jusios su tomis žiauriomis proble
momis partijos pjaunasi...

Petras Varkala
^*4:4:**

Didžiai gerbiamas Redaktoriau,
Noriu pasisakyti dėl ’’Europos lie

tuvyje“ Nr. 7 (vasario mėn. 12-18 d. 

d.) išspausdinto Tėvynės Sąjungos 
jaunimo ’’Kreipimosi“, kurį redakcijai 
parūpino L. Andrikienė. Jame iškreip
tai ir neteisingai pristatomas ’’Pajamų 
deklaravimo įstatymas“. L. Andrikie
nė yra ilgoką laiką praleidusi Jungti
nėje Karalystėje, Manchesterio mies
te. Tikriausiai ji turėjo progos skaityti 
spaudoje ir matyti TV programose, 
kaip britų parlamento parengti įstaty
mai yra grąžinami iš Lordų rūmų vėl 
iš naujo juos tobulinti.

Lietuva neturi ’’Lordų rūmų“, ku
riuose įstatymai būtų galutinai priima
mi, tai atlieka Lietuvos Respublikos 
Prezidentas. Jis matydamas, kad paja
mų deklaravimo įstatymas netobulas, 
jo nepasirašė ir grąžino atgal į Seimą. 
Tikiu, kad L. Andrikienė kaip Seimo 
narė dalyvavo jo parengime. Ji vėl iš 
naujo galės dalyvauti jo tobulinime.

Tame kreipimesi sakoma: “Prezi
dentas ir valdančioji Darbo demokra
tinė partija, tuo nedviprasmiškai pa
skelbė, kad Lietuva įžengia į auksinį 
plėšimo amžių!“ Atrodo, kad tas saki
nys yra, tiesiai šviesiai kalbant, siau
bingas melas! Štai skaičiau Eltos pra
nešimą, kad LDDP pareiškė, jog 
LDDP frakcijos Seime nariai, vyriau
sybės ir kiti pareigūnai savanoriškai 
vykdys turto deklaravimą nuo 1994 
metų sausio 1 d. ir kviečia opoziciją 

sekti jų pavyzdžiu, kol įstatymas bus 
pataisytas. Štai dvi versijos...

Toliau TS jaunieji konservatoriai 
ragina siųsti plakatus, kuriuose Prezi
dentas tendencingai būtų išjuokiamas 
ir suniekinamas.

Galiu pasakyti tiesiai ir šviesiai, 
kad prezidentai, vyriausybės, parla
mentarai ir visos kitos valdžios ateina 
ir išeina. Žmonių rinkimų metu padėti 
kryžiukai šalia renkamojo pavardės 
yra švenčiausios demokratijos gyveni
mo pagrindas.

Gerbiamasis redaktoriau, jūs tikrai 
žinote, kad esu griežtai nusistatęs 
prieš visas cenzūras laikraščiuose. Bet 
šiuo atveju noriu pasisakyti prieš L. 
Andrikienės parūpintą kažin kokio R. 
Račinsko ’’kreipimąsi“, nes jis yra la
bai tendencingas, Lietuvos žmonėms 
supriešinti vienus prieš kitus, o juk ir 
taip jau Lietuvos žmonės yra gana to 
supriešinimo patyrę. Neturėjo toks 
kreipimasis būti paskelbtas ’’Europos 
lietuvyje“. Ir panašių rašinių - ar jie iš 
dešinės, kairės ir vidurio - neturėtų 
būti ’’Europos lietuvyje“.

Su visais geriausiais linkėjimais 
Jūsų darbe, ypač išlaikyti pozityvių 
kritiką, kuri vienytų Lietuvos žmones, 
o nedarytų priešais.

Stasys Kasparas
Londonas
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DERBY
Vasario 16-ąją Derby mieste ant 

valdybos pastato plevėsavo mūsų tau
tos simbolis - trispalvė. Lietuvos Ne
priklausomybės 76-oji sukaktis Derby 
iškilmingai paminėta vasario 27 d. Į 
minėjimą susirinko gražus būrelis lie
tuvių derbyškių ir iš tolimesnių apy
linkių, bei svečių. Dalyvavo DBL S- 
gos Centro valdybos atstovė V. Gas- 
perienė ir Tarybos narys H. Gasperas. 
Minėjimas vyko ukrainiečių klubo pa
talpose.

Šventišką minėjimą atidaręs sky
riaus pirmininkas J. Levinskas pasi
džiaugė dalyvių gausa. Jis su liūdesiu 
pranešė, kai pagrindinio paskaitinin
ko, garbaus Jaro Alkio, DBLS Centro 
valdybos pirmininko, sveikata su
šlubavo ir jis negalėjo atvykti, todėl šį 
kartą, kaip ir daugelį sykių anksčiau, 
teks pasitenkinti savomis jėgomis.

J. Levinskas savo paskaitoje pažy
mėjo, kad lietuviai, gyvendami už Tė
vynės ribų, kiekvienais metais garbin
gai švenčia brangią Nepriklauso
mybės paskelbimo šventę, siekdami 
išlaikyti savo meilę Tėvynei, likti Lie
tuvos vaikais. J. Levinskas sakė, kad 
1918-ųjų vasario 16-oji ir 1990 metų 
kovo 11-oji aukso raidėmis įrašytos į 
mūsų šalies istoriją. Jis priminė lietu
vybės žadintojo Maironio eiles ir 
pasakė: ’’Šiandien švęsdami Vasario 
16-osios šventę šią akimirką jungia
mės savo maldose, širdyse ir mintyse 
su Lietuva, kai tenai dabartyje Vasario 
16-osios šventė švenčiama iškil
mingai“. Paskaitininkui J. Levinskui 
dalyviai atsidėkojo ilgais plojimais. 
Sugiedotas Lietuvos himnas.

J. Maslauskas dalyviams pranešė, 
kad J. Levinskas švenčia 65-čio gar
bingą sukaktį, o p. B. Levinskienė ko
vo 6-ąją pažymi 50-čio garbingą su
kaktį. Po to plačiau kalbėta apie ilga
metį skyriaus pirmininką J. Levinską, 
įvertintas abiejų darbas DBLS skyriuje 
ir skautų veikloje, garbingiems sukak
tuvininkams padėkota. A. Tirevičius 
su J. Petrėnu jubiliatui įteikė visų pasi
rašytas sveikinimo korteles. Įteiktos A. 
Tirevičiaus, J. Petrėno, VI. M. Žemai
čių, Br. S. Urbanavičių, K. Strakšienės 
ir J. Maslausko dovanos. Visi sugiedo
jo ’’Ilgiausių metų“, pakėlė tostą už 
garbingųjų sukaktuvininkų sveikatą. J. 
Levinskas padėkojo ir pasakė, kad tai 
jam buvo siurprizas, to nesitikėjo.

Po to DBLS Derby skyriaus pirmi
ninkas J. Levinskas pradėjo skyriaus 
metinį susirinkimą. Jis pasveikino su
sirinkusius narius ir svečius. Dalyvavo 
per 30 skyriaus narių. Susirinkimui 
pirmininkauti buvo pakviestas H.

MANČESTERYJE
ŠV. KAZIMIERO 

MINĖJIMAS
Kovo 5 d. MLK Bendrija surengė 

ML Soc. klube Šv. Kazimiero minė
jimą. Jį atidarė ir pravedė V. Bernata
vičius. Minėjime dalyvavo trys sve
čiai: vienas iš Kanados, du iš Lietuvos.

Sportas

Parolimpinėse žaidynėse 
Lilehameryje dalyvauja ir 

lietuviai
Kovo 10 d. Lilehamryje iškilmin

gai atidarytos 1994 m. žiemos par- 
olimpinės žaidynės. Pirmąkart nega
lios ištiktų žmonių sporto šventėje 
dalyvauja oficiali Lietuvos delegacija. 
Tarp 985 sportininkų iš 31 valstybės 
yra du mūsų krašto sportininkai - pa
nevėžietė Sigita Kriaučiūnienė ir vil
nietis Saulius Leonavičius. Iki šiol jie 
buvo lengvaatlečiai, per du mėnesius 
intensyvių treniruočių Ignalinoje esan
čiame Lietuvos žiemos sporto centre 
persikvalifikavo į slidininkus. Pagal jų 
pasiektus rezultatus prieš porą savaičių 
ten pat vykusiame Lietuvos invalidų 
slidinėjimo čempionate, palyginti su 
1992 m. Albervilio parolimpinių žai
dynių dalyvių rezultatais, S. Kriaučiū
nienė patektų į pirmą ketvertuką, o S. 
Leonavičius - į šešetuką. Per dešimt 
olimpiados dienų bus išdalyti 129 
aukso medaliai. Programoje slidi
nėjimo, kalnų slidinėjimo, biatlono, 
kroso, čiuožimo ir redo ritulio varžy
bos. S. Kriaučiūnienė varžysis visiškai

”EL“ Nr. 7 išspausdinome faxu iš Londono į Vilnių perduotą Juozo 
Maslausko pasakojimą ’’Juozui Levinskui 65 metai“. Kiek vėliau paštu 
redakciją pasiekė ir ši nuotrauka, kurią autorius pridėjo prie savo pa
sakojimo. Joje pirmasis dešinėje - garbusis sukaktuvininkas J. Levinskas, 
antras iš kairės - J. Maslauskas.
Gasperas, sekretoriauti - J. Maslaus
kas. Susirinkimo darbotvarkė punktu 
papildyta ir priimta.

J. Levinskas plačiai apibūdino 
DBLS Derby skyriaus veiklą ir rengi
nius. Jis sakė, kad skyrius turi 42 akty
vius narius, veikli valdyba. Todėl bu
vo organizuoti keli renginiai, nusiųsti 
atstovai į Tarybos ir Sąjungos suva
žiavimus. Jis pastebėjo, kad narių 
skaičius mažėja dėl senatvės ir mir
ties, su mažesnėmis jėgomis tenka 
mažinti skyriaus veiklą.

Revizijos komisijos pranešimą 
pateikė Č. Sirvidas. Skyriaus kasa ir 
bylos vedamos tvarkingai. Skyriaus 
kasą papildo narių mokestis ir loterijos 
likučio pelnas, iš kurio apmokama už 
salę, gėles ir pridedama atstovų kelio
nės išlaidoms. Keli svarai kasoje yra

DBL S-gos Centro valdybos ir 
DBLS Nottinghamo skyriaus vardu 
Vida Gasperienė pasveikino susirin
kusius, ji išsakė kuo geriausius savo 
linkėjimus derbyškiams. Po to V. 
Gasperienė plačiai apibūdino Sąjun
gos Centro valdybos ateities veiklos 
sumanymus ir užmojus dėl Lietuvių 
Namų ir Sodybos, pažymėjo, kad rei
kia organizuotai tęsti Didžiosios Bri
tanijos lietuvių bendruomenės veiklą.

Susirinkimui vienbalsiai pageidau
jant, sumažinus valdybos sudėtį ir se
nai valdybai bei revizijos komisijai su
tinkant, 1994 metams liko tokia val
dyba: J. Levinskas, A. Tirevičius ir J. 
Maslauskas; revizijos komisija: Č. 
Sirvidas ir J. Petrėnas. Į DBLS suva

Paskaitą skaitė A. Podvoiskis. Jis 
vaizdžiai nusakė Šv. Kazimiero gyve
nimo kelią iki altoriaus garbės, ypač 
atkreipdamas dėmesį į jo pamaldumą 
ir dorą, taip reikalingus viso pasaulio 
jaunimui. Progai pritaikytus eilėraš
čius deklamavo A. Bruzgys ir V. Ber
natavičius.

Minėjimas užbaigtas sugiedant 

nematančiųjų sportininkų grupėje, tra
soje ją ves treneris, o S. Leonavičius - 
šiek tiek matančiųjų grupėje.

Kovo 11 d. Lietuvos delegacija 
olimpiniame kaimelyje surengė pri
ėmimą Nepriklausomybės atkūrimo 
4-ųjų metinių proga.

Lietuvos lengvaatlečiai 
dalyvauja Europos žiemos 

čempionate
Kovo 11 d. Paryžiuje prasidėjo 

Europos lengvosios atletikos žiemos 
čempionatas. Lietuvos lengvosios 
atletikos federacija į jį delegavo tris 
sportininkus - trišuolininką Audrių 
Raizgi, sprinterį Kastytį Klimą ir 
rutulio stūmikę Danguolę Urbikienę. 
Po praėjusios sezono jausdamasi per
vargusi į Paryžių vykti atsisakė šuoli
ninke į aukštį Universiados-93 vice
čempione Nelė Žilinskienė. Estijai 
atstovaus keturi, Latvijai - šeši sporti
ninkai.

Vilnius ruošiasi Europos 
moterų krepšinio čempionatui

Šių metų gegužės 17-22 d. Vilniu
je vyks 25-ojo Europos moterų krepši
nio čempionato A grupės pusfinalio 

žiavimą Londone atstovauti Derby 
skyriui išrinktas J. Maslauskas.

Kai darbotvarkėje buvo prieita prie 
klausimų ir sumanymų dalies, J. Le
vinskas stipriai pasisakė, kad DBLS 
Derby skyriaus pranešimas dėl vasario 
16-osios minėjimo ”EL“ buvo įdėtas 
tik vieną kartą, kai kiti pranešimai yra 
talpinami kelis sykius. Jo manymu, 
kai jis yra apsimokėjęs ir ”EL“ skai
tantis nuo jo išleidimo, panašaus po
būdžio pranešimai ir skyriaus veiklos 
egzistavimas ”EL“ redaktoriaus igno
ruojami.

P. B. Levinskienė pravedė rinklia
vą skautų stovyklai, surinkta 70 svarų. 
Gauta p. VI. Šližienės 25 sv. auka. 
Jaunimas platino bilietus, kad galėtų 
padėti organizuojant jaunimo kongre
są, rinktos aukos Lietuvos šalpos sky
riui. Pasirodo, kad derbyškiai yra dos
nūs ir visas lietuviškas institucijas la
bai nuoširdžiai paremia. Ačiū visiems!

Prezidiumo pirmininkas H. Gaspe
ras padėkojo DBLS Derby skyriaus 
nariams už sklandų susirinkimą, J. 
Maslauskas nuoširdžius padėkos žo
džius išsakė skautiškos idėjos rėmė
jams.

Vaišindamiesi M. A. Tirevičių iš
virta kavute, susirinkusieji šnekučia
vosi, diskutavo apie Sąjungos ir Der
by skyriaus veiklos planus.

DBLS Centro valdybos atstovei V. 
Gasperienei, H. Gasperui, svečiams ir 
M. A. Tirevičiams visų dalyvių vardu 
tariu ačiū!

J. Maslauskas

Lietuvos himną. Vėliau vyko bendras 
pasižmonėjimas.

A. P-kis 
Pataisa

”EL“ Nr. 8 korespondencijoje apie 
Mančesterį padaryta klaida. Parašyta, 
kad visuomenininkas H. Vaineikis 
sulaukė 70 metų amžiaus. Turi būti 69 
metų amžiaus. Sony.

turnyras. A grupėje žais Italijos, 
Vengrijos, Latvijos, Kroatijos, Suomi
jos ir Lietuvos komandos. Kiti du pus
finalio turnyrai tuo pat metu bus su
rengti Arade (Rumunija) ir Arvikoje 
(Švedija). Į finalą, kuris įvyks 1995 m. 
birželio 8-17 d. Bmo mieste (Čekija), 
iš kiekvieno pogrupio pateks tik po 3 
komandas. Prie jų prisijungs varžybų 
šeimininkės Čekijos komanda bei 
praėjusio čempionato nugalėtojos is
panės ir antrą vietą užėmusios Pran
cūzijos krepšininkės. Gegužės 18 d. 
Lietuva susitiks su Suomija, 19 d. - su 
Kroatija, 20 d. - su Latvija, 21 d. - su 
Italija, 22 d. - su Vengrija. Lietuvos 
krepšinio federacijos prezidentas S. 
Stonkus pasakė, jog lietuvaičių pogru
pis labai sunkus ir patekti į pirmąjį tre
jetuką bus didelė problema.

Prasidėjo ’’Prezidento 
taurės“ turnyras

Kovo 10 d. ’’Karolinos turo“ už
darajame aikštyne prasidėjo tarptauti
nis teniso turnyras Lietuvos Prezi
dento taurei laimėti. Kovo 9 d. aikš
tyne jau varžėsi teniso veteranai, jų 
nugalėtojui bus įteikta ’’Karolinos tu
ro“ taurė.

SKAUTIŠKUOJU
KELIU

Išeivijos skautavimo kelias Didžio
joje Britanijoje turi ilgą, sudėtingą ir 
protarpiais vargingą istoriją. Vienu ga
lima mums pasigirti - būtent tuo, kad 
nuo pat pirmutinių pokario metų Lie
tuvių Skautų Sąjunga Didžiojoje Bri
tanijoje išsilaikė ir nuolat veikė. Pa
dėka tenka, žinoma, vadovams, kurių 
balti plaukai ir itin jaunatviška nuo
taika matosi tarp tamsiaplaukių ir 
šviesiaplaukių skautų per stovyklas ir 
sueigas. Jaunesnių vadovų neatsirado, 
mūsų visuomenė ir tėveliai rėmėjai ne
atrado kol kas magiškos formulės kaip 
įtraukti jaunesnius į vadovavimo eiles.

Vis dėlto skautavimas ėjo pirmyn, 
nors ir su silpnėjančia lietuvių kalba 
tarp jaunuolių. Bet atsirado kita viltis. 
Smalsūs jaunuoliai ir merginos parodė 
tautinį susipratimą, susipažino su Lie
tuvos istorija, lietuviško skautavimo 
principais, išmoko liaudies dainelių. 
Stovyklos tapo jaunatviško draugišku
mo suėjimais turint bendrą tikslą: pa
garba Dievui, Tėvynei, Artimui.

Ypatingą dėmesį pastaruoju laiku 
kreipėme į šeimų stovyklos įkūrimą, 
ir jau ketvirti metai kaip vasaros metu 
tarp ’’subrendusių“ skautų gyvuoja

’’Lelijos“ ordinas Vidai Gasperienei
Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos 

pirmijos posėdžio nutarimu už ypatin
gai uolų pareigų atlikimą einant Lietu
vių Skautų Sąjungos Europos rajono

Padėka
Vyr. sk. Rimutei Gasperaitei už 

Brolijos III-jo patyrimo laipsnio 
skauto konspekto iš lietuvių kalbos 
į anglų kalbą padarytą 36 puslapių

Aukos stovyklai
Skautų kasmetiniai ir dosnūs 

mieli rėmėjai jau siunčia aukas artė
jančiai skautų 45-ajai sukaktuvinei 
stovyklai. Derbyje gyvenanti mieloji 
pensininkė p. V. Šližienė atskubėjo 
su 25 svarų skautų stovyklai, svei
kindama skautus ir linkėdama iš
tvermės bei sėkmės. Nuoširdus ir 
skautiškas ačiū!

Per DBLS Maidenhead skyriaus 
pirmininką s. E. Šovą mielasis p. P. 
Žukas atsiuntė 10 svarų stovyklai su 
sveikinimais ir gerais linkėjimais 
stovyklautojams. Lietuviškas skautiš
kas ačiū!

Iš Northamptono garbusis ir ilgus 
metus dosnus rėmėjas, pažymėtas 
LSS 75-čio ’’Ačiū“ rėmėjų ženklu, 
Laimutis Švalkus rašo: ’’Praeitą pava
sarį norėjau penktą kartą aplankyti 
Lietuvą, bet dvi dienas prieš kelionę 
staiga susirgau kraujo vėžiu ir 4 mėne
siams patekau į ligoninę. Gydymas 
ligą tik pratęsė. Dabar esu namuose ir 
su lazdele kambaryje vaikštau... Jun
giu skautų reikalams 10 svarų, o jums 
- tris mano išleistas Lietuvoje knygas 
ilgam prisiminimui“. Garbiajam rė
mėjui nuoširdžiai dėkojame, linkime

Britanijos-Lietuvos draugija
Kviečiame Britanijos lietuvius dalyvauti Britanijos-Lietuvos 

draugijos veikloje. Draugijos tikslas yra plėtoti politinius, eko
nominius, mokslinius ir kultūrinius ryšius tarp Britanijos ir Lie
tuvos. 1994 m. vasario 16 d. įvykusiame steigiamajame susi
rinkime Britanijos-Lietuvos draugijos pirmininku buvo išrink
tas lordas Ennals.

Laukiame visų, ypač jaunimo.
Besidominčius draugijos veikla prašome kreiptis šiuo adresu:
Imsrė Sabaliūnaitė,
Britanijos-Lietuvos draugijos valdybos sekretorė, 
17 Essex Villas, London W8 7BP.
Tel. 071-938-2481.

Patikslinimas

”EL“ Nr. 10 išspausdintame straip
snyje ’’Lietuvos diplomatų primiršta 
sutartis“ minėta, kad Lietuvos Res
publikos sienos, nustatytos tarptauti
nėmis sutartimis, yra pažymėtos 1933 
m. Karo topografijos skyriaus išleista

mūsų ’’Ateities“ stovykla. “Ateitis“ 
priima visus mažiausius būsimus 
skautus ir skautes kartu su tėveliais. Ši 
stovyklėlė, nors maža skaičiumi (ir 
ūgiu), yra mūsų ramstis. Esame kupini 
vilties, kad kas metai jinai augs skai
čiumi ir ūgiu.

Norintys daugiau žinių apie lietuviš
ką skautavimą Didžiojoje Britanijoje, 
ypač apie ’’Ateities ” stovyklą, prašome 
kreiptis į mus per ’’Europos lietuvį“.

Per daugelį skautavimo metų esa
me pagerbę nemažai rėmėjų, tėvelių ir 
skautų už nuopelnus Lietuvių Skautų 
Sąjungai. Taip jų neužmiršti ir jaunes
nieji. Ir šiais metais kelios skautės yra 
pagerbtos už atliktą darbą skautiškoje 
veikloje.

Lietuvių Skautų Sąjungos 
Seserijos Vadįja,

Vyriausiosios Skautininkės v. s. 
Birutės Banaitienės įsakymas Nr. 49 

Vasario 16-osios proga:
Vyr. sk. vyr. si. Kristina Markevi- 

čiūtė-Harmes apdovanojama Vėliavos 
Žymeniu, prit. sk. psl. Daina Gedmi- 
ntaitė apdovanojama Pažangumo žy
meniu.

Sesėms šie apdovanojimai bus 
įteikti vasaros stovyklos metu Lietu
vių Sodyboje. Stovykla prasidės lie
pos 30 d. Iki pasimatymo stovykloje!

s. Vida Gasperienė
LSS Europos rajono seserijos atstovė 

atstovės pareigas ir visuomeninį darbą 
gyvenant už Tėvynės ribų pagerbta ir 
apdovanota ’’Lelijos“ ordinu Vida 
Gasperienė, gyvenanti Nottinghame.

vertimą broliškai skautiškai dėko
jame!

Brolijos vardu
v. s. J. Maslauskas

skubiai sustiprėti ir vėl džiaugtis mūsų 
ratelyje!

Derbyje Vasario 16-osios minėji
mo proga derbyškiai paaukojo 70 sva
rų. Aukotojai:

Po 10 svarų - J. Levinskas, VI. M. 
Žemaičiai, po 5 svarus - A. Valenti
nas, H. Gasperas, Br. O. Jakštys, J. 
Petrėnas, P. Sarapinas, E. Vainorienė, 
A. Tirevičius, po 2 svarus - Č. Sirvi
das, F. E. Ramoniai, E. Vaitkevičienė,
L. Valentinienė, po 1 svarą - K. J. J.
M. G. Burkevičienė, B. Levinskienė, 
R. Valentinienė, J. Benedikas, E. Be- 
nedikas.

Aukų rinkėjai p. B. Levinskienei ir 
visiems skautiškos idėjos dosniems 
rėmėjams nuoširdžiai skautiškai dėko
jame!

Gerbiamiems ir dosniems rėmė
jams dėkodami drįstame pasakyti, jog 
esame įsitikinę, kad Tamstos ir toliau 
pagal savo išgales paremsite skautų ir 
skaučių stovyklą, skautų vadovus įga
lindami nuoširdžiai priimti svečius iš 
Lietuvos ir kitų kontinentų. Ačiū už 
aukas ir dėmesį!

Budžiu,
V. s. J. Maslauskas

me Lietuvos Respublikos administra
ciniame žemėlapyje M 1:400 000. 
Toliau tekste turi būti: ”...1933 m. Lie
tuvos administraciniame žemėlapyje 
pažymėtas sienas teisėtai gali keisti tik 
Lietuvos Respublikos Seimas...“
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PAMALDOS
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.

Ruošimasis Prisikėlimui
Iš Lietuvos atvyko kun. dr. Leo

nas Lešinskas, MIC ir praves gavėni- 
nes pamaldas šiose vietovėse:

Derbyje - kovo 19 d., 13 vai., 
Bridge Gate. Išpažintys nuo 12.30 
vai.

Nottinghame - kovo 19 d., 13 vai., 
Židinyje. Išpažintys nuo 17 vai.

Nottinghame - kovo 20 d., 11.15 
vai., Židinyje. Išpažintys nuo 10 vai.

Stoke-on-Trente - kovo 20 d., 15 
vai., Šv. Vulstane. Išpažintys nuo
14.30 vai.

Birminghame - kovo 22 d., antra
dienį, 14 vai., Šv. Onoje, 96 Bradford 
St. Išpažintys nuo 13.30 vai.

Wolverhamptone - kovo 24 d., 14 
vai., Šv. Petre-Pauliuje. Išpažintys nuo
13.30 vai.

Nottinghame - kovo 27 d., su 
Velykų apeigomis Židinyje, 11.15 vai. 
Išpažintys nuo 10 vai.

Mansfielde - kovo 25 d., penkta
dienį, 14 vai. Šv. Pilypo salėje. Išpa
žintys nuo 13.30 vai.

Coventryje - kovo 27 d., 15 vai., 
Šv. Elzbietoje. Išpažintys nuo 14 vai. 
Drauge bus Leamingtono lietuviai.

Gavėnines pamaldas praves kun. 
dr. Jonas Sakevičius, MIC:

Gloucesteryje - kovo 19 d., 12 vai., 
Šv. Petre. Išpažintys nuo 11.30 vai.

Stroude - kovo 19 d., 15.30 vai., 
Beeches Green. Išpažintys 15 vai.

Visus vietinius ir apylin
kių tautiečius maloniai kvie
čiame dvasine atgaiva pasi
naudoti.

LONDONE
EGLĖS JANULEVIČIŪTĖS 

KONCERTAS
Rečitalis įvyks š. m. kovo 17 d., 19 

vai., Guildhall School of Music and 
Drama, salėje, Silk str., Barbican, 
London (Moorgate metro stotis)

Pianistė Eglė Janulevičiūtė, remia
ma DBL S-gos, stažuojasi minėtoje 
muzikos mokykloje. Londono lietu
viai jau turėjo progą su ja susipažinti 
š. m. Vasario 16-os koncerte, kur bu
vo sužavėti jos dideliu talentu fortepi
jono muzikoje.

Maloniai kviečiame Londono ir 
apylinkės lietuvius rečitalyje gausiai 
dalyvauti.

DBLS valdyba

JUNGTINĖS KARALYSTĖS 
BALTŲ TARYBOJE

Baltų Tarybos mėnesinis posėdis 
įvyko 1994 m. vasario 22 dieną 
Latvių Namuose, Londone, dalyvavo 
visų trijų valstybių atstovai.

Be eilinių Tarybos reikalų dau
giausia laiko praleista svarstant, kaip 
geriau ir iškilniau paminėti Londone 
baltiečių Gedulo ir Vilties dieną. 
Minėjimas šiais metais vėl sugrįš į 
visiems gerai žinomą St. Martin's 
(anglikonų) bažnyčią Trafalgar Squa
re. Gedulo ir Vilties dienos minėjimas 
įvyks birželio 14 dieną, antradienį.
18.30 vai. Bus ekumeninės pamaldos, 
dalyvaus visi baltiečių dvasininkai. 
Pamokslą sakys Canterbury arki
vyskupas dr. Carey, sekretorius ka
nauninkas Stephen Platoon.

Plačiau buvo pakalbėta apie jungti
nį chorą, kurį sudarytų estų, latvių ir 
lietuvių chorai. Tas choras pamaldų 
metu giedotų kartu ir išmoktų po vie
ną lietuvių, latvių, estų giesmę.

Taryboje gauta žinia, kad Canter
bury arkivyskupas dr. Carey planuoja 
aplankyti Baltijos valstybės dar šiais 
metais.

Nutarta pakviesti Sir Frederic Ben
nett Baitų Tarybos Prezidentu (dabar
tiniu metu jis yra viceprezidentas). 
Priminsime, kad kai Lietuvos Prezi
dentas A. Brazauskas lankėsi Lon
done, Sir F. Bennett apdovanojo Sau
sio 13-osios medaliu.

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

DBLS Centrinio Skyriaus metinio 
susirinkimo, įvykusio š. m. sausio 
9 d., rezoliucįja įvyksiančiam š. m.

balandžio 16-17 dienomis 
DBL S-gos metiniam suvažiavimui

DBLS Centrinio Skyriaus metinis 
susirinkimas siūlo:

a) kapitališkai atremontuoti abu 
’’Lietuvių namus“ Londone;

b) finansuoti, Lietuvių Namams 
projektui, parduoti Sodybą;

c) Skyriaus susirinkimas pasisako 
prieš skolos užtraukimą ant Lietuvių 
Namų Bendrovės turto.

K. Tamošiūnas 
DBLS Centrinio Skyriaus 

metinio susirinkimo pirmininkas 
07 03 1994

BRADFORDE
KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Vasario 6 d. įvyko Vyties klubo 
narių metinis susirinkimas. Klubo 
valdybos pirmininkas Vitas Gurevi
čius savo pranešime pateikė klubo 
veiklos metinę ataskaitą pabrėždamas 
svarbesnius atliktus darbus bei rengi
nius. Jis nuoširdžiai padėkojo valdy
bos, revizijos komisijos pareigūnams, 
renginių šeimininkėms bei visiems 
klube apsilankantiems nariams ir pa- 
remiantiems klubo veiklą. Baigdamas 
pranešimą pirmininkas paprašė tylos 
minute prisiminti net penkis metų 
laikotarpiu mirusius narius.

Kultūrinių reikalų vadovas Algis 
Gerdžiūnas detaliai išvardino visus 
buvusius klube renginius bei išvykas, 
akivaizdžiai nušviesdamas gyvą kul
tūrinę ir net politinę klubo veiklą.

A. Bučys pateikė metines finansi
nes klubo apyskaitas, iš kurių paaiš
kėjo, kad klubo apyvarta baigėsi su 
keleto tūkstančių svarų deficitu. Ta
čiau tas faktas diskusijų nesukėlė, nes 
buvo pakankamai išaiškinta, kad išlai
dos buvo būtinos remonto, dekoravi
mo ir visai netikėtiems reikalams 
(didelės knygų siuntos į Lietuvą ir ap
žvalginės klubo veiklos knygutės iš

VYTIES KLUBO VALDYBA 1994 METAMS

Pirmame klubo valdybos posėdyje, 
vasario 13 d., visiems suprantant 
ateities veiklos svarbumą, be didesnių 
diskusijų pasiskirstyta pareigomis. 
Stasys Grybas, dabartinis klubo baro 
vedėjas, atsisakęs sekretoriaus pareigų 
priėmė administratoriaus pareigas. 
Nesant kito kandidato sekretoriaus 
postui tas pareigas priėmė Vitas Gure
vičius, išbuvęs klubo valdybos pirmi
ninku vienuoliką metų! Visi išreiškė 

leidimas). Turimas klubo atsarginis 
fondas be sunkumų leido visa tai pa
daryti. Apyskaitos priimtos ir patvir
tintos.

Revizijos komisijos pirmininkas 
Povilas Pucevičius perskaitė revizijos 
aktą. Jis taip pat patvirtintas.

Susirinkimo dienotvarkės punktas 
- naujos klubo valdybos rinkimai - iš 
karto sulaikė sklandžią susirinkimo 
eigą. Pasirodo, kad Bradfoide, kaip ir 
kitose vietovėse, tenka atkreipti dides
nį dėmesį ne tik į finansinius reikalus, 
bet ’’ekonomiškai“ pasirinkti pajėgius 
narius į klubo administraciją. Kai 
kurių jaunųjų nuomone, senieji nebe- 
suvokia dabartinės padėties. Tačiau 
senieji vis dar neša veiklos naštą ant 
savo pečių. Todėl bent kokios valdy
bos paliekamos tos pačios sudėties 
sekantiems ir net sekantiems metams. 
Taip padaryta ir šiame susirinkime: 
valdybos asmeninė sudėtis palikta ta 
pati, tarp savęs jos nariai pasiskirstys 
pareigomis. Taip pat ir revizijos komi
sija. Pirm. P. Pucevčius, M. Grybienė 
ir A. Brazdeikis.

Svarstyti ir kiti klubo reikalai: na
rio mokestis, renginiai, ekskursijos ir 
kt. Nutarta bandyti visa tai padaryti 
ekonomiškiau.

Susirinkimui pirmininkavo p. Aš- 
menskas, sekretoriavo p. Sirgijus Sas
nauskas.

75 METŲ AMŽIAUS 
JUBILIEJUS

Anksčiau aprašyto susirinkimo 
pradžioje klubo pirmininkas V. Gure
vičius be kitų ypač nuoširdžiai dėkojo 
p. Sirgijui Sasnauskui, apsilankančiam 
iš Ročdalės ir kasmet sekretoriaujan
čiam Vyties klubo narių metiniuose 
susirinkimuose. Ir kaip staigmeną pra
nešė. kad kaip tik šiandien, vasario 6- 
ąją, susirinkimo sekretoriui p. S. Sas
nauskui sukanka 75 garbingi metai. 
Jis jubiliatui įteikė valdybos narių pa
sirašytą raštą-sveikinimą. Sugiedota 
’’Ilgiausių metų“. Prie vaišių stalo žva
kutėmis nušviestas gimtadienio tortas.

Susirinkimui arbatėlę išvirė ir 
vaišes paruošė Roma Vaičekauskaitė.

jam didelę padėką. Valdybos pir
mininko pareigos atiteko Romai 
Vaičekauskaitei.

Nauja valdyba A. Brazdekio nuo
traukoje iš dešinės: kult, reikalai - 
Irena Gerdžiūnienė, pirm. Roma Vai
čekauskaitė, vicepirm. A. Bučys, sekr. 
V. Gurevičius, adm. Stasys Grybas, 
kult, reikalai - Algis Gerdžiūnas ir ka
sininkas - R. Karalius.

A. Bučys

PASAULYJE
Rūpestis dėl emigrantų

Europos komisija aprobavo doku
mentą, kuriuo kviečia visas 12-ka 
Europos Sąjungos valstybių tarpusa
vyje suderinti galiojančius imigracijos 
ir prieglobsčio teikimo įstatymus. Ko
misijos vadovo P. Flynn žodžiais ta
riant, Maastrichto susitarimas kaip tik 
ir įgalina Europos Sąjungos valstybes 
bendrai pritaikyti savo įstatymus prie 
pasikeitusios situacijos Europoje. 
Šiandien Europos Sąjungos kraštuose 
priskaičiuojama iki 10 milijonų imi
grantų, ir nauji įstatymai turi padėti 
išvengti jų diskriminacijos darbo vie
tose, turi numatyti, kaip jiems profe
siškai tobulėti, o ypač užkirsti kelią 
vis dažniau iškylančioms ksenofobijos 
ir rasizmo apraiškoms.

Kaip sustabdyti vėžio 
plitimą?

Kasmet Europos Sąjungos šalyse 
daugiau nei 800 tūkstančių žmonių 
miršta nuo vėžio ligos, o per arti
miausius 15 metų mirtingumas nuo 
šios ligos padidės dar 15 procentų. 
Šiuos duomenis Briuselyje paskelbė 
Europos socialinių reikalų komisija. 
30 proc. visų nuo vėžio mirusiųjų 
šia liga susirgo dėl rūkymo. Nuo rū
kymo kasmet maždaug toks pat 
ska’ičius žmonių miršta širdies ir 
kraujagyslių ligomis. Europos socia
linių reikalų komisija parengė kovos 
su vėžiu programą, kuri turi būti 
įgyvendinta 1995 metais.

Katalikiška mokykla 
atvira visiems

Tokia tema Romoje nuo vasario 
28-osios iki kovo 5 dienos vyko 
Tarptautinio katalikiškų mokyklų 
biuro (L'Office International de 
l'Enseignement Catholique) orga
nizuotas kongresas. Daugiau nei 400 
delegatų iš 25 kraštų svarstė įvairias 
katalikiškoms mokykloms iškylan
čias problemas ir, žinoma, pasidali
no profesine patirtimi šioje srityje. 
Katalikiškos mokyklos norėtų, jog 
valstybė pripažintų jų veiklą lygia
verte valstybinėms mokykloms ir 
katalikiškose mokyklose besimo
kančių mokinių šeimos galėtų gauti 
pašalpas iš valstybės. Tiesa, kai ku
riose šalyse ši praktika jau taikoma. 
Tokiu būdu tėvai tikrai gali pasi
rinkti, kur mokslinti savo vaikus.

Taika turi rūpėti 
kiekvienam

Jonas Paulius II priėmė Romoje 
vykusio NATO santarvės vadina
mosios Gynybos Kolegijos semi
naro dalyvius, viso apie 150 asme
nų. Taika turi rūpėti kiekvienam 
žmogui, - pasakė šv. Tėvas audien
cijos dalyviams, - tačiau labiausiai ji 
turi rūpėti tiems, kurie dėl savo at
liekamų pareigų yra pašaukti būti 
taikos gynėjais. Pirmiausia taikos 
gynėjai, ypač gynybinių sistemų 
vadovai, ir armijų vadai turi nuo
latos būti įsitikinę, jog taika yra pa
matinė vertybė, nuo kurios priklauso 
ir pavienių individų gerovė bei vi
suomenės ramybė.

Didžiausios sumos - 
aukoms buvusioje 

Jugoslavijoje
Paskelbta ataskaita apie Popiežinės 

”Cor Unum“ tarybos praėjusiais - 
1993-siais - metais suteiktą humani
tarinę pagalbą karų ir stichinių nelai
mių ištiktiems žmonėms. Bendra 
suma, kurią suaukojo privatūs žmonės 
ir įvairios asociacijos, tarpininkaujant 
”Cor Unum“ popiežinei tarybai, per
duota nelaimių ištiktiems žmonėms, 
praėjusiais metais siekė milijoną 300 
tūkstančių dolerių. Didžiausios sumos 
- po 300 tūkstančių dolerių buvo skir
tos karo aukoms Bosnijoje Hercegovi
noje ir pabėgėliams iš buvusios Jugos
lavijos remti.

Vatikano radijo lietuviškų laidų 
redakcijos informacija
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