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VLIKO PIRMININKAS
DR. K. BOBELIS VILNIUJE
Dr. Kazys Bobelis, Vyriausio Lietuvos
Išlaisvinimo Komiteto pirmininkas,
iškviestas Lietuvos Respublikos
vyriausybės, rugsėjo 5 d. atvyko į Vilnių ir
vyriausybei įteikė VLIKo nupirktus
leizerinius printerius.
Rugsėjo 6 d. jis susitiko su Lietuvos
ministre pirmininke
Kazimiera
Prunskiene bei jos pavaduotoju Algirdu
Brazausku ir su kitais vyriausybės
nariais.
Numatyta ir daugiau
pasimatytmų. Užsienio reikalų ministrui
Algirdui Saudargui įteikė labai
vyriausybei reikalingus Helsinkio
konferencijų dokumentus nuo 1975 m. ir
vėliausius
VLIKo
padarytus
pareiškimus. Rugsėjo 10 d. dr. K. Bobelis
susitiko su Aukščiausiosios tarybos
pirmininku Vytautu Landsbergiu.
Rugsėjo 8 d. dr. K. Bobelis kalbėjo
Vilniaus tremtinių sąjungos surengtame
Tautos Šventės minėjime.
Per Vilniaus televiziją dr. K. Bobelis
apibudino VLIKo įsikūrimo tikslą,
praeitį, poziciją, padėtį bei darbą, o taip
pat dalyvaujant Jonui Bobeliui pasikeitė
nuomonėmis dėl ryšių išplėtimo.
Būdamas Vilniuje pasimatė ir pasikalbėjo
su Lietuvos Aido bei Gimtojo Krašto
redaktoriais.
Kauno poliklinikos ligoninėje dr. K.
Bobelis turėjo konsultacijas su vietiniais
daktarais, apžiūrėjo pacientus bei
informavo apie Amerikos medicinos
programą.
VLIKo ELTA

LIETUVOS INFORMACIJOS
CENTRAS NORVEGIJOJE
Lietuvos vyriausybei Norvegijos
sostinėje Oslo leista įkurti informacijos
centrą. Apie tai pranešė Aukščiausiosios
Tarybos spaudos biuras.

KAZYS BRADŪNAS LIETUVOJE
Pirmą kartą po 46-erių metų, Lietuvoje
lankosi plačiai žinomas lietuvis poetas
Kazys Bradūnas. Per beveik tris
viešnagės tėvynėje savaites, poetas jau
aplankė savo gimtinę, Marijos šventovę
Šiluvoje, Vytauto Mačernio kapą
Šamelėje, kitas vietoves.
Baigiantis
Kazio
Bradūno
apsilankymui tėvynėje, poetas skaitys
savo sakralinius eilėraščius Vilniaus
arkikatedroje-bazilikoje. Arkikatedroje
bus taip pat aukojamos Mišios už
Lietuvą, vyks susitelkimo valanda.
LAISVES RADIO ATSTOVAS
LONDONE
„Europos Lietuvio“ redakcijoje
lankėsi Laisvės Radio (Radio Free
Europe ir Radio Liberty) direktorius dr.
Kęstutis Girnius, atvykęs iš Miuncheno į
konferenciją Leicesteryje. Jis nenumato,
kad lietuviškos transliacijos dėl
perestroikos galėtų greitai baigtis,
nežiūrint paskleistų gandų. Lietuviai
užpildo vieną valandą transliacijų per
dieną.
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Atidaryta Policijos mokykla
Rugsėjo 1 dieną Vilniuje atidaryta
pirmoji nacionalinė policijos aukštoji
mokykla — Lietuvos policijos
akademija. Mokslas tęsis penkerius
metus. Šiais metais į pirmą kursą buvo
priimti 508 jaunuoliai.
Akademijos viršininkas Alvydas
Pumputis pasakė, jog Lietuvai labai
reikalingi profesionalūs policijos
karininkai. Pagal planą, Lietuvai reikia
1200 policijos karininkų. Nuo ateinančių
metų bus priimamos ir merginos.
Akademijos dėstytojai prisiekė Lietuvai
ir padarys viską, kad jų auklėtiniai taptų
dorais policininkais. Akademijos
atidaryme dalyvavo vyriausybės,
aukštųjų mokyklų ir Saugumo bei Krašto
apsaugos departamentų vadovai.
Misionierius su kryžiumi
Misionierius iš Paryžiaus Francis
Dognonas per Estiją, Latviją ir Lietuvą
jau antras mėnuo neša kryžių. Šia savo
akcija jis nori atkreipti viso pasaulio
dėmesį į trijų Baltijos respublikų siekimą
nepriklausomybės. Lydimas dviejų estų
studentų kasdien jis nueina 30-40
kilometrų, miestuose ir miesteliuose
susitikinėja su žmonėmis.

SĄJŪDŽIO DABARTIS
{vyko tai, kas turėjo įvykti: sąjūdis iš
pilietiškai aistringos opozicijos perėjo į
poziciją. Dėl to daug kas keičiasi. Sąjūdį
turime suvokti kaip penketą dešimtmečių
trukusios rezistencijos gaivališką, tačiau
dėsningą
pliūpsnį, akivaizdžiai
parodžiusį visam pasauliui tautos
potencijas ir siekimus. Ryžtingi, aktyvūs,
intelektualūs Sąjūdžio žmonės perėjo į
įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios
valdžios struktūras, iš esmės pasikeitė
veiklos metodai ir principai. Jau
nepakanka mušti būgną ir šurmulingai
mitinguoti, prasidėjo kruopštaus,
varginančios kovos su destruktyviomis
jėgomis kiekviename valstybės atkūrimo
bare periodas. Tai viena.
Antra — atėjęs į valdžią Sąjūdis buvo
priverstas perimti per penkiasdešimt
okupacijos metų sukauptą palikimą.
Jokie LKP ar KPSS pareiškimai apie
atsiribojimą nuo sunkios, slogios,
kruvinos, nusikaltėliškos praeities negali
pakeisti padėties. Tos praeities pasekmes
jaučiame kas žingsnis, o ypač
ekonomikoje, socialinėje srityje,
kultūroje. Tačiau dažnai matyti, kaip
LKP tylomis labai noriai perleidžia
Sąjūdžiui atsakomybę už praradimus ir
kraštą ištikusią suirutę. Atrodo, lyg ir
nebuvo tų penkiasdešimties metų
„pergalingo“ žygiavimo į „šviesų
komunizmo rytojų“. Jau lyg ir nepatogu
prisiminti, kad į tas „pergales“ vedė ne
Sąjūdis, o „tarybinės visuomenės

supažindino dalyvius su padėtimi Baltijos
valstybėse. Jis su kitais dviem
parlamentarais neseniai lankėsi Estijoje,
Latvijoje ir Lietuvoje, o ten jis kalbėjosi
DR. D. KIRVELIO VIZITAS
su
atsakingais
asmenimis
Dr. Dobilas Kirvelis, Vilniaus
universiteto profesorius ir LSDP vice nepriklausomybės atstatymo reikalais. Jo
pirmininkas, rugsėjo 17-23 dienomis nuomone, Skandinavijos valstybės
viešėjo Anglijoje ir Škotijoje. Oxfordo palankiausiai žiūri į tuos reikalus ir iš jų
universitete jis tarėsi dėl V.U. mokslinio galima tikėtis daugiausia paramos. Baltų
personalo stažavimosi. Londone buvo Taryba nutarė pasiųsti savo atstovą į
apsistojęs Lietuvių Namuose ir kalbėjosi lapkričio mėn. vyksiančią Paryžiuje
su DBLS-gos pirmininku J. Alkiu bei Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo
kitais vietos visuomeninkais. Škotijos konferenciją, siekiant Baltijos valstybėms
tautinės partijos (SNP) konferencijai teisės toje konferencijoje dalyvauti.
Su šiuo posėdžiu latviai baigė savo
Perthe ir buvusiam partijos pirmininkui
Gordonui Wilsonui perdavė lietuvišką pirmininkavimo kadenciją ir nuo spalio 1
padėką už jų moralinę pagalbą Lietuvai. d. lietuviai perima Baltų Tarybos
Svečias iš Lietuvos buvo škotų pirmininkavimą — pirmininku paskirtas
entuziastiškai priimtas
Romas Kinka. Buvusi Baltų Tarybos
pirmininkė Marie Ann Zarina,
paskutinio Latvijos pasiuntinio
LONDONO BALTŲ TARYBOJE
Rugsėjo mėn. paskutiniame Baltų Britanijoje duktė, buvo Latvijos atstovo
Tarybos posėdyje dalyvavo svečias, Vašingtone paskirta Londono Latvijos
žinomas diplomatas, buvęs užsienio pasiuntinybės vedėja, vietoje ką tik
reikalų ministras, dr. David Owen, kuris mirusio Paul Reihards.

\Pdslgiiwtli ĄuĄvylimo Sąjūdžiu balsų.

vĄ'aygą AAąP'vĄo galva jį pranoksta?
Neįatįgtj Atsisveikiname su Sąjūdžiu,
kėlusiu tautą, šaukusiu žmones į
šimtatūkstantinius, iki ‘ tol neregėtus
mitingus ir raginusį griauti blogio imperiją,
vaduotis iš nelaisvės ir priespaudos? Argi
jau prarasta viltis, kad Sąjūdis padės
įtvirtinti nepriklausomybę ir sukurti
demokratiškai besitvarkančią Lietuvos
valstybę?

vadovaujanti ir vairuojanti jėga, jos
politinės sistemos, visų valstybinių ir
visuomeninių organizacijų branduolys“.
Apie ką kalbu ir iš kur citata — aiškinti
nereikia. Skleidžiami gandai, esą
ekonominė suirutė, ir pirmiausia —
prekių stygius, atsirado dėl Sąjūdžio
kaltės. Žmonės neretai tokiais gandais
patiki visai nepagalvodami, kad per
penkiasdešimt metų atsiradusias
deformacijas pašalinti per penketą
mėnesių — paika utopija. Leiskime
dabartiniam Parlamentui ir Vyriausybei
pasidarbuoti nors trejetą metų, o po to
reikalaukime rezultatų.
Vienas svarbiausių Sąjūdžio dabarties
uždavinių — paremti Aukščiausiosios
Tarybos ir Vyriausybės veiklą, kuria
siekiama
įtvirtinti
Lietuvos
nepriklausomybę. Kartu Sąjūdis lieka ir
visuomenės nuomonės reiškėju, taigi ir
opozicija. Daugeliui Sąjūdžio šalininkų ši
situacija pasirodė tiek neįprasta, kad kai
kurie ėmė manyti, jog Sąjūdis silpsta ir
nyksta, tuo tarpu ją derėtų vadinti
brandos pradžia. Kada nors ateis metas,
kai politinių partijų „žaidimas“
panaikins Sąjūdžio, kaip visuomeninio
judėjimo, poreikį. Galbūt tada, kai jau
turėsime demokratiškais pagrindais
sutvarkytą valstybę, pati efektyviausia
sąjūdiška veikla bus dorai dirbti savo
darbą, sąžiningai eiti savo pareigas,
mokėti mokesčius ir pan. Sąjūdininkui
šiandien ne lengviau negu prieš dvejus
metus, priešingai tenka imtis kasdieninio
ir nuoseklaus darbo, kurio rezultatų
sulauksime po metų ar dvejų. Vienas
dalykas surengti didelį mitingą ir priversti
vyriausybę padaryti kokią nuolaidą, ir
visai kas kita — pavyzdžiui organizuoti
mokesčių inspekcijos darbą arba skirstyti
žemę naujiems ūkininkams.
Dabartinė LKP — galinga Lietuvos
politinio gyvenimo jėga, ir jos reikia
paisyti. Dar daugiau: LKP — vienintelė
politinė partija, galinti realiai oponuoti
Sąjūdžiui. Kai kas mano, kad dabartinė
LKP — dar ne partija, o buvusios

Pavojingi pirkiniai
Lietuvos vyriausias sanitarijos
gydytojas L. Kalėtinas uždraudė nuo
rugsėjo 1 dienos įvežti į Lietuvą ir jos
teritorijoje pardavinėti kramtomą gumą
„Turbo“, „Bundesligo“, „Pilot“ ir dar
kelias rūšis, kurios yra žalingos žmonių
sveikatai.

valdančiosios valstybinės organizacijos
griuvėsiai. Partija dar tik formuojasi, ir
vienas iš rimčiausių jos rūpesčių, matyt,
— paaiškinti visuomenei, kodėl viešai jau
lyg
ir nežadėdami
„statyti“
subankrutavusio komunizmo, jie Gen. S. Raštikio raštai
Neseniai Vilniaus leidykla „Lituanus“
garsinasi tebesą komunistai? Tačiau
išleido
gen. Stasio Raštikio prisiminimų
vidaus partinius reikalus jie išspręs patys.
dvitomį
„Kovose dėl Lietuvos“. Tai
Ši jėga išsaugojo aparato struktūrą,
daugiau
kaip prieš tris dešimtmečius
ryšius ir veiklos metodus. Tai jau padėjo
išeivijoje
pasirodžiusių memuarų
daugelyje rajonų laimėti rinkimus į
pakartojimas.
Išleista 30 tūkstančių
vietines tarybas ir tokiu būdu išlaikyti
tiražu,
bemaž
700
puslapių kiekvieno
valdžią savo rankose. Iš tikrųjų tai buvo
tomo.
Dabar
išlaisvinti
iš specfondų, jie
greičiau ne Lietuvos komunistų, bet
tampa
prieinami
visai
tautai.
partokratijos arba nomenklatūros
laimėjimas. Nieko smerktino, jei į rajonų Eterio piratai
Jau keletą mėnesių Lietuvoje veikia
tarybas išrenkamas koks senosios
struktūros darbuotojas, priešingai, tai nelegali radio stotis, pasivadinusi „Tarybų
gali būti net labai naudinga, turint Lietuva“, kuri transliuoja LKP-TSKP
omenyje perimamumo problemą. Tačiau (Maskvai paklusnių komunistų)
jeigu į tarybą išrenkami visi arba beveik propagandą. Transliuojama lietuvių,
visi kolūkių ir tarybinių ūkių vadovai, tai rusų ir lenkų kalbomis. Kurstoma
rodo anaiptol ne didelę mūsų rinkimų neapykanta tarp Lietuvoje gyvenančių
demokratiją,
bet
sėkmingas tautų. Piratiškai veikiąs siųstuvas yra
nomenklatūros pastangas išlaikyti Vilniaus rajone, sovietų armijos dalinyje,
valdžios vadžias ir apginti savo greta Šilėnų kaimo. Susidaro įspūdis, kad
privilegijas. Sutelkus valstybinę, ūkinę, Respublikos valdžia yra bejėgė
administracinę, o senuoju žargonu sustabdyti tą priešišką Lietuvai
kalbant, ir partinę, valdžią vienose propagandą.
rankose, paprastas kaimo žmogus Malonūs svečiai
atsiduria visiškoje nomenklatūrinės
Rugsėjo 3-4 dienomis Lietuvoje lankėsi
partijos valioje. Apylinkių tarybos daug Suomijos gen. konsulas Leningrade
kur dėl šios priežasties dar negali arba net Markus Lyra. Jį priėmė AT pirmininkas
ir nenori atlikti savo funkcijų. V. Landsbergis ir jo pavaduotojai B.
Nenuostabu, kad kaime Sąjūdžio Kuzmickas ir C Stankevičius. Svečias
struktūrų beveik nėra — jos tuoj pat taip pat kalbėjosi su min. pirmininke K.
išardomos. Kaimo žmogus visiškai Prunskiene, užsienių reikalų ministru A.
priklauso nuo ūkio vadovo, jis neturi Saudargu bei kitais pareigūnais.
pasirinkimo. Padėtis iš esmės gali
Rugsėjo 4 dieną Vilniuje viešėjo
pasikeisti tiktai įgyvendinant žemės ūkio Islandijos nepriklausomos partijos
reformą. Taigi būtinybė sudemokratinti vadovas P. Palsonas ir šios partijos
rajonų ir apylinkių tarybas, teikti paramą generalinis sekretorius K. Gunarsonas.
sunkiai laisvėjančiam kaimo žmogui Juos priėmė AT pirmininkas V.
akivaizdžiai rodo, kad Sąjūdis dar labai Landsbergis ir ministrė pirmininkė K.
reikalingas. Dėl išvardytų priežasčių Prunskienė.
LKP nėra ir negali būti aktyvi paprastų
Paminklo Gediminui konkursas
kaimo žmonių interesų gynėja.
Paminklui projektų vertinimo komisija
Parlamente dominuoja jėgos,
siekiančios
atkurti
Lietuvos atrinko du projektus, kurių autoriams
nepriklausomybę de fakto. Gali paskirtos premijos. Skulptorius Vytautas
pasirodyti, kad vyriausybėje šis siekimas Kašuba (JAV) ir Lietuvoje gyvenantis
silpniau išreikštas, mat Vyriausybė dirba skulptorius Regimantas Midvikis (ir jų
visiškai konkretų valstybės atkūrimo architektai) gavo po du tūkstančius
darbą, kuris neišvengiamai nukrypsta rublių.
nuo apytikslių, abstrakčių, idealizuotų Vokiečių dovana
rinkimų kampanijos metu propaguotų
Vokietijos firma „Agroforst“
modelių. Be to, Vyriausybės aparate liko padovanojo Lietuvai 170 tūkstančių
nemaža senųjų struktūrų darbuotojų, rublių vertės siuntinį (kiaulėnos ir
taigi išliko ankstesni darbo metodai bei rūkytos mėsos gaminių). Krovinys
tradicijos. Destruktyvios jėgos išpučia ir atsiųstas į Klaipėdos uostą ir įteiktas
(Nukelta į 2 psl.)
miesto merui.
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Tautos Šventės minėjimas Derbyje
(ASMENIŠKI (SPŪDŽIAI)
Šio krašto metinis lietuvių sąskrydis ir sudainuota daina B. Kutavičiaus
Tautos Šventės minėjimas šiais metais „Lietuva“. Plojimui nesibaigiant Sigutė
įvyko rugsėjo 8 d. vidurinės Anglijos vėl išėjo ant scenos ir, kviesdama visus
mieste Derby. Jeigu jūs šiame minėjime pritarti, užtraukė „Šėriau žirgelį’. Iš
nedalyvavote, tai padarėte didelę klaidą. pradžių nedrąsiai, bet vėliau garsiau, visa
Aš šį vakarą praleidau smagiai — jis salė jai pritarė ir gražesnio šių mergaičių
tikrai buvo ilgos kelionės vertas. pasirodymui galo negalima įsivaizduoti.
Organizacija buvo gera, salė buvo pilna Nestebėtinai jis pasibaigė ovacijomis.
Visiems koncerto dalyviams susirinkus
tautiečių su kuriais mes retai susitinkame,
o ir koncertas buvo gražus, aukštos ant scenos, vakaro „žvaigždės“ buvo J.
Levinsko apdovanotos gėlėmis ir su
kokybės.
Tautos Šventės minėjimas prasidėjo Lietuvos himnu šis sėkmingas sąskrydis ir
kai mes visi salėje atsistojome sutikdami Tautos Šventės minėjimas, lygiai po
Derby miesto burmistrą su žmona. dviejų valandų, pasibaigė.
Šokiai, loterija, vaišės pabaigė šį
Vietinių lietuvių pirmininkas J. Levinskas
atidarė vakaro programą, o DBLS malonų vakarą. Reikia paminėti vietinius
pirmininkas J. Alkis visus pasveikino darbininkus Juozą Levinską ir jo žmoną
Lietuvių Sąjungos vardu. Abudu kalbėjo Bernadetą (kuri šių eilučių autoriui
lietuviškai ir angliškai ir, kas man patiko, pardavė daugiau loterijos bilietų, negu jis
kalbėjo trumpai. Aš net pagalvojau — norėjo pirkti), Juozą Maslauską ir visus
kitus, kurie nenuilstamai dirbo dėl šio
gera vakaro pradžia.
Po „God save the Queen“ Derby vakaro pasisekimo, Vidą Gasperienę,
miesto burmistras trumpai kalbėdamas kuri sėkmingai pravedė minėjimo
apsidžiaugė, kad galėjo kartu švęsti programą ir akordeonistus J. Kukštą ir J.
Tautos Šventę. Po jo kalbos iš Lietuvos Horwill. Būdamas paprastu lietuviu
atvažiavęs kun. J. Aliulis, Sąjūdžio buvau labai patenkintas, kad galėjau
Tarybos narys, Lietuvos vyskupų susitikti su Eimučiu ir Rūta Šovais, B.
liturginės komisijos pirmininkas, perdavė Butrimu, H. Gasperu, B. Puodžiūnu,
tautiečiams linkėjimus iš Tėvynės. Vida kun. S. Matuliu, J. Kiču, Antanu ir
Gasperienė, kuri anglų ir lietuvių Genovaite Ivanauskais, S. Macūru,
kalbomis pravedė viso vakaro programą, Eccles lietuviais, bradfordiečiais A.
susirinkusiems pristatė kun. R. Repšį, Bučiu, S. Grybu, V. Gurevičium ir
MIC, kuris, iš Lietuvos atvykęs, visomis Bradfordo gražuolėmis ir
talkininkaus kun. J. Sakevičiui Londone. daugeliu kitų, kurių jau seniai, seniai
Pats koncertas prasidėjo gerai parinkta nebuvau matęs. Reikia taip pat paminėti
daina „Jaunimo giesmė“. Ar atsimenate ir pagerbti Bradfordo ir Stoke-on-Trent
Maironio žodžius „Užtrauksim naują tautiečius, kurie didelėmis grupėmis į
giesmę broliai“? Tą giesmę ir kitas tris koncertą atvažiavo autobusais. Valio!
Asmeniški įspūdžiai? Man labai patiko
dainas atliko V. Gasperienės vedamas
vidurinės Anglijos mišrus choras V. dviejų jaunų lietuvaičių atvykusių iš
O’Brien talkininkaujant. Dainoms Tėvynės profesionalus pasirodymas,
pasibaigus Londono šokių grupė reikia pagirti K. Hermes vedamą tautinių
„Lietuva“ entuziastiškai sušoko penkių šokių grupę ir duetą „Rūtą“, kurioms
tik nusišypsoti reikia, kad aš joms
kaimo šokių rinkinį.
Po trumpos karalienės atstovo Derby pločiau. Kanklininkių grupę, jaunuosius
grafijoje Col. P. Hilto Kalbos sekė dueto šokėjus ir visus kitus koncerto dalyvius
„Rūta“ pasirodymas. Dainavusios jau minėjau anksčiau.
Kritika? Kai kurie tautiečiai stovėjo
Genovaitė Aleknavičienė ir Brigita
Bishop nei vieno neapvylė. Jų gražiai eilėje kinietiškų „čipsų“, nes salėje maisto
sudainuotos dainos „Aš regėjau nebuvo galima nusipirkti. Taip pat
neseniai“ ir „Tu ateik į pasimatymą“ reikėjo kaip nors sutvarkyti triukšmą už
salės durų, nes garsūs pokalbiai trukdė
buvo priimtos gausiomis katutėmis.
Jauniausių šokėjų grupė „Baltija“, koncerto eigai.
Trumpai, tačiau, minėjimas praėjo
pašokdama kalvelį, subatėlę ir suktinį,
sužavėjo visus vakaro dalyvius. Šių labai gražiai. Svarbiausia, galbūt, kad
eilučių autorius nėra žinovas, kad mes visi kartu susirinkome, atnaujinome
pasakytų ar tie vaikučiai sušoko gerai, ar senas draugystes ir namo grįžome
labai gerai, bet M. Galvinauskienė, geresniais lietuviais tapę. Visada
puoselėdama lietuvių meną jauniausiųjų atsiminkime visus tautiečius, kurie savo
pastangomis,
rūpesčiais,
savo
tarpe, už savo pastangas ir kantrybę yra
užsitarnavusi mūsų visų padėką ir pasišventimu tokias sueigas suruošia.
Ir pabaigai, nors ir buvo turtinga
pagarbą.
Jaunoji Yvonne Julius iš Škotijos, V.
loterija, aš negaliu suprasti kaip Irena
O’Brien akompanuojant, padainavo Gerdžiūnienė laimėjo net dvi bonkas, o
porą dainelių. Ji pradėjo nedrąsiai, bet šių eilučių autorius, tiek bilietų iš
pasitikėjimą savimi atgavusi, ji toliau
Bernadetos prisipirkęs, nelaimėjo nei
degtukų dėžutės. Pas ką dabar skųstis?
dainavo puikiai. Yvonne turi talentą,
gražų balsą ir malonią asmenybę, todėl
HENRIKAS VAINEIKIS
mes visi nekantriai lauksime jos
tolimesnių pasirodymų.
KNYGNEŠIŲ KELIAIS...
Antras „Rūtos“ pasirodymas, šį kartą
Brido mūsų proseneliai per balas,
Vaciui Aleknavičiui prisidėjus, vėl buvo
kemsynus, miškus ir plaukė per platųjį
šiltai priimtas. Jie sudainavo „O Tėvyne“
ir Sibiro tremtinių dainą „Siautėja,
Nemuną, nešdami knygas į savąjį kraštą.
siautėja“, o minėjimo dalyviai jiems
Šiandien tą svarbų žygį vykdo šviesuoliai,
atsilygino ir ilgai, ir karštai plodami.
kurie supranta spausdinto žodžio
Visiems labai patiko E. Vainorienės
reikšmę savam kraštui. Kaip įdomu, kad
kanklininkių grupė. Tautiškais rūbais knygnešio rolėje labai gerai pasitarnauja
apsirengusios lietuvaitės pagrojo kelias
Amerikos paštas. Jau nuo šių metų
pradžios Stasys Balzekas, apsilankęs
tautiškų dainų meliodijas. Yra labai
Lietuvoje ir susitikęs su bibliotekų
gerai, kad kanklių muzika išeivijoje yra
direktoriais, pamatė didelį trūkumą
vėl atgaivinta, todėl ir padėka už tai,
žinoma, priklauso E. Vainorienei.
knygų. Knygų, kurios ruošiant
specialistus ir tam tikrų profesijų žmones,
Vos tik kanklėm nutilus ant scenos
pasirodė iš Lietuvos atvykusios sopranas
padėtų pagilinti ir praplėsti žinias. Mūsų
garsusis Illinojaus valstijos advokatas
Sigutė Trimakaitė ir pianistė Audronė
Kiseliūtė. Salė jas sutiko karštai
Antanas Valukas padovanojo Balzeko
lietuvių kultūros muziejui savo teisės
paplodami ir nei vienas iš jų nebuvo
mokslo knygas. Tai didelis turtas
apviltas. Dvi dainos — K. Bundzaitės
studijuojantiems teisės mokslus. Lietuvos
„Pienė“ ir J. Gruodžio „Rugiagėlės“
bibliotekos Vilniuje, teisės skyrius,
sužavėjo visus, bet dzūkų dainelė „Pūtė
praturtės šios specialybės knygomis.
vėjas“ ir žemaičių „Šėriau žirgelį“, kurias
Bandoma užpildyti spragą ir kitoms
Sigutė padainavo be akompanimento,
mokslo šakoms. Gauname laiškus iš
sukėlė ovacijas.
Leisdami solistėms atsikvėpti, šokėjai Vilniaus Universiteto mokslinės
pašoko šustą, gyvatarą ir blezdingėlę. bibliotekos, Knygų rūmų ir Lietuvos
Ant scenos vėl pasirodė muzikės iš Tautinės bibliotekos.
Laiškai
Lietuvos. Sigutė padainavo S. Šimkaus džiaugsmingi, pilni padėkos ir kiekviena
„Vai nekukuok“ ir J. Tallat-Kelpšos gauta knyga suskaičiuota ir išvardinta.
harmonizuotą „Oi tu rūta, rūta“, o Tai įrodymas, kad šis didelis darbas ir
Audronė paskambino du M.K.
išlaidos nelieka veltui, bet pasiekia
Čiurlionio preliudus. Šių talentingų
adresatus. Visus atvykusius į JAV,
lietuvaičių programa buvo baigta J.
kviečiame apsilankyti muziejuje ir
Indros harmonizuota „Trinku, trinku
prisidėti prie mūsų darbo.
’liteliai“ ir labai gražiai ir puikiai
Gailutė Valiulienė

MIRE BR. KVIKLYS

Rugpjūčio 28 dieną Čikagoje mirė
Bronius Kviklys, žinomas lietuvių
žurnalistas, kolekcionierius, istorinės
vertės kelių knygų autorius.
Gimęs 1913 m. lapkričio 10 d.
Zastrone, Daugailių vis., Utenos apsk.,
Bronius Kviklys 1932 metais baigė
Utenos gimnaziją, 1932-37 m. studijavo
VDU teisių fakultete ekonomiką. Gavęs
ekonomisto diplomą, 1938-41 m. tęsė
teisės studijas Kauno ir Vilniaus
universitetuose.
Br. Kviklys žurnalistinį darbą pradėjo
nuo
ankstyvos
jaunystės,
bendradarbiavo įvairiuose Lietuvos
laikraščiuose. Nuo 1942 iki 1944 m. dirbo
„Policijos“ žurnalo administratorium ir
techniškuoju redaktorium. Karo metu
pasitraukęs į Vakarus, tęsė žurnalistinį
darbą įvairiuose išeivijos laikraščiuose.
Nuo 1968 m. iki 1980 m. dirbo Čikagos
„Draugo“ redaktoriumi, vėliau
bendradarbiavo tame laikraštyje, dažnai
rašydamas vedamuosius straipsnius.
Gyvendamas Vakarų Vokietijoje ir
JAV surinko didelį lituanistinį archyvąbiblioteką, kurioje yra daug senų ir retų
knygų, periodikos ir atskirų spaudinių.
Surinko istorinę ir geografinę medžiagą,
kurią išleido keturių tomų veikale „Mūsų
Lietuva“ (1964-68), ir apie Lietuvos
bažnyčias šešių tomų veikalą „Lietuvos
Bažnyčios“, už kurį buvo popiežiaus
Jono Pauliaus II aktu apdovanotas et
Pontifice už nuopelnus Katalikų
Bažnyčiai.
ZANAVYKŲ MUZIEJUS

Šiandien dar ir Lietuvoje mažai kas
žino, kad yra toks muziejus. Jis įsteigtas
neseniai. Tai visuomeninis muziejus.
Randasi jis Girėnų kaime, beveik
pačiuose
Šakiuose.
Kiekvieną
apsilankiusįjį šio muziejaus darbuotoja
maloniai priima, aprodo visą savo turtą.
O pažiūrėti čia yra ką. Lietuvos atgimimo
laikotarpis XIX a. pabaiga ir XX a.
pradžia. Iš Zanavykuos kilusių žymių
veikėjų nuotraukos, jų gyvenimo
aprašymai, darbai.
Čia
yra
Nepriklausomos Lietuvos Zanavykuos
gyvenimo vaizdai, įvairūs Lietuvoje
naudoti pinigai, kariuomenės kūrimasis,
švietimas, kultūra. Nemaža vietos užima
ir tremties vaizdai — tai lietuvių tautos
kančios kelias bolševikams valdant
Lietuvą. Namaža tremtinių atsiminimų,
tremties gyvenimo nuotraukų. Labai
platus muziejaus etnografinis skyrius,
kuriame eksponuojama visa linų
apdirbimo technika nuo pat jų nurovimo
iki išaustos medžiagos Zanavyko
sodyboje. Nemaža senų namų apyvokos
daiktų, staliaus įrankių ir kt. Visko
nesuminėsi. Reikia patiems apsilankyti ir
pamatyti visa tai. Tai vienas iš naujausių
muziejų Lietuvoje. Manau, kad
zanavykai išeiviai prisidės prie muziejaus
lobių turtinimo, atsiųsdami jam savo
jaunystės prisiminimus, zanavykų
papročių aprašymus, dainas, pasakas.
Tai būtų gražus indėlis į zanavykų
kultūros saugojimą.
Kęstutis Balčiūnas, Kvėdarna
Zanavyku muziejaus adresas: Šakiai,
Zanavykų muziejus, Girėnų kaime,
Lietuva.
„ATGIMIMO“ ŽURNALISTAS
ATLIEKA STAŽĄ JAV

Lietuvoje leidžiamo laikraščio
„Atgimimas“
bendradarbiskorespondentas Audrius Ažubalis nuo
birželio mėnesio atlieka šešių mėnesių
žurnalistinį stažą JAV, Minnesotos
valstijoje veikiančiame Pasauliniame
Žurnalistų institute. 32-jų metų amžiaus
Audrius Ažubalis stažui buvo atrinktas
konkurso keliu, tarpininkaujant Lietuvių
Informacijos centro vedėjai Gintei
Damušytei. Kasmet yra atrenkami tik
dešimt stažuotojų. Ažubalis yra pirmasis
iš Lietuvos. Šalia žurnalistinio
tobulinimosi, kursantai turi progos
susitikti su Amerikos politiniais veikėjais,
valdžios ir visuomenės atstovais,
kolegomis žurnalistais, susipažinti su
Amerikos gyvenimu. Tuo tikslu jie
lankysis įvairiuose Amerikos miestuose.
Pasaulinį Žurnalistų institutą yra baigę
apie 350 žurnalistų iš daugiau negu 80ties kraštų. Be lietuvio Andriaus
Ažubalio, šiais metais institute kursus
lanko jauni žurnalistai iš Rytų Vokietijos,
Bulgarijos, Prancūzijos, Olandijos,
Hongkongo, Nigerijos, Pietų Afrikos,
Taiwan© ir Ugandos.
LIC
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ATSIKŪRĘ TAUTININKAI
MES TAUTININKAI! MES ESAME!
Pasakyk man, gerbiamasis, ar yra
pasaulyje tauta, tokia tamsi ir niekinga,
kuri neturėtų šių trijų savų tarsi įgimtų jai
dalykų: gautų iš tėvų laukų, papročių ir
kalbos? — paklausė Mikalojus Daukša
1599 metais.
Lietuvių tautinė savimonė formavosi
kovoje už tautos gyvybę, už išlikimą savo
žemėje. Amžiais Lietuvoje siautusias
vokietinimo, lenkinimo bangas keitė
kitos, dar nuožmesnės, rusinimo bangos.
Per kraują, per žodį vadavosi tauta.
Lietuvos politiniame gyvenime
tautinės pakraipos atstovai nuolat buvo
tautos ir valstybės gyvenimo priešakyje.
Dr. Jonas Basanavičius, Antanas
Smetona... Tikėkime, kad šių vardų tauta
niekada nepamirš.
1916 metais susikūrė Tautos pažangos
partija. Juozas Tumas-Vaižgantas taip
apibūdino pagrindinius jos principus:
„Demokratinė respublika — tobuliausia
valstybės organizacijos forma (...) Ar
šiokio, ar tokio tipo būtų valstybės
tvarka, pirmiausia turi būti apsaugotos
įgimtos
žmogaus teisės (...)
Krikščioniškos etikos principai — visų
darbų doros matas (...) Mes turime
reikalauti ne apsisprendimo teisės, bet
nepriklausomybės, kad visų Rusijos
lietuvių valia ir noras yra —
nepriklausoma, suvereni Lietuva, o ne
kitų vergė. Jei mes patys nereikalausime
nepriklausomybės, kiti savo noru mūsų
nepriklausomų nepadarys“.
1924 metais Tautos pažangos partija ir
prie jos prisijungusi Ekonominė politinė
žemdirbių sąjunga reorganizavosi į
Lietuvių tautininkų sąjungą, nuėjusią
reikšmingą nepriklausomos valstybės
stiprinimo, tautinės savimonės ugdymo
kelią. Ji pasitraukė į Vakarus, namažai
žuvo partizaninėje kovoje prieš
okupantus.
1989-ieji — tautininkų atsikūrimo,
legalizavimosi Lietuvoje metai. Pagaliau
po ilgo vilkinimo, delsimo 1990 m.
vasario 23 d. Ministrų Tarybos nutarimu
įregistruoti nauji Lietuvių tautininkų
sąjungos Įstatai.
Taigi — mes esame! Kol gyvuos tauta,
tol bus reikalingi žmonės, saugantys ir
ginantys jos laisvę.
Trumpai: už ką mes, prieš ką mes?
Vieno dalyko nereikia atsiklausti
tautos — ar ji nori būti laisva.
Didžiausias nusikaltimas — atimti laisvę
kad ir iš pačios mažiausios tautos,
sunaikinti kad ir pačią silpniausią
valstybę. Jokie visuotinės laimės,
pažangos motyvai nepateisina vergovės.
Tautos laisvės garantas, vienintelė
sąlyga — valstybinė nepriklausomybė.
Lietuva — vienintelė vieta, kurioje mūsų
tauta gali įkūnyti savo šventą,
neginčytiną teisę į valstybingumą. Mums
nereikia kitoms tautoms priklausančių
žemių, bet ir savosios niekam
neatiduokim. Lietuva — lietuvių žemė!
Tautiškumas nęsutaikomas nei su
nacionalsocialistiniu fašizmu, nei su
intemacionalistiniu bolševizmu. Jie
agresyvūs kitų tautų atžvilgiu. Pirmasis
— savosios tautos iškėlimu virš kitų, jos
gerovės siekimu kitų tautų sąskaita.
Antrasis — klasės iškėlimu virš tautos,
tautų „bendro katilo“ principu.
Tautiškumas — tai pagarba kitoms
tautoms, tai įvairių tautų buvimas viena
GORBAČIOVO DIALEMA

„Imperija griūva“ — šia antrašte
Italijos dienraštis „II Giornale“
išspausdino Prancūzijoje gyvenančio
žymaus politologo Francois Fejtd
straipsnį apie Sovietų Sąjungą ir jos
problemas. Autorius primena Sovietų
Sąjungos Mokslų akademijos narės
istorikės Silvanskajos sausio mėn.
Vengrijos TV duotą pasikalbėjimą,
kuriame ji pasakiusi, kad Sovietų
Sąjungos
griuvimo
procesas
nebesulaikomas, nors niekas negali
pramatyti, kada imperija sugrius. Ji dar
pažymėjo, jog imperijai išgelbėti
nebeužtenka to, kas buvo padaryta
Maskvos santykiuose su fedecinėmis
respublikomis. Nebepakanka naujais
pagrindais paremti centrinės valdžios
santykius su respublikomis. Jų galutinis
tikslas yra atsiskirti nuo Sovietų
Sąjungos. Fejtd straipsnyje rašo, kad
sovietinė istorikė Silvanskaja gerai
pramatė įvykių raidą.
VAT.R.

šalia kitos. Gerbdami žmogų mes
gerbiame jo tautybę. Nėra gerų ar blogų
tautų. Yra draugiškos arba priešiškos
valstybės, santvarkos.
Kokia lietuvių tautos paskirtis,
pašaukimas, buvimo žemėje prasmė?
Nebūkime tiltu tarp Rytų ir Vakarų.
Tiltu vaikšto, važinėja, jį mindo, spjaudo.
Būkime Lietuva, būkime lietuviai,
būkime savimi ir tuo didžiuokimės. Mūsų
tautos misija — išsaugoti save pasauliui.
Saugoti, puoselėti lietuvių kalbą,
papročius, būdą. Mūsų tauta, kaip bet
kuri kita — vienintelė. Ji tiek kentėjusi,
tiek tikėjusi, tiek kovojusi, turi teisę,
privalo vėl atsistoti laisvų pasaulio tautų
garbingoje gretoje. Niekas už mus šito
nepadarys. Pasikliauti galime tik savimi.
Kurdami teisingą ir turtingą Lietuvos
valstybę, siekime, kad ji taptų dorovinio
atgimimo židiniu, kad iš šio Europos
kampelio sklistų tauri dvasingumo
šviesa.
Mūsų idealas — sveika, dorovinga,
laisva
tauta
nepriklausomoje,
demokratinėje valstybėje.
Rimantas Smetona

Lietuvių tautininkų sąjungos narys
„Šiaurės Atėnai“, 1990.IV.25, Nr.12
SĄJŪDŽIO DABARTIS

(Atkelta iš 1 psl.)
kursto gandus apie tikras ir tariamas AT
ir Vyriausybės darbo klaidas. Tokiomis
sąlygomis ypač pasigendama tvirtesnio
ryšio su rajonų tarybomis. Sąjūdis čia
turėtų būti pirmasis pagalbininkas ir
ryšių su visuomene palaikytojas. Taigi gal
vertėtų laikytis tokios taisyklės: Sąjūdžio
iškelti AT deputatai visada dalyvauja
susitikimuose su rinkėjais kartu su
Sąjūdžio rajonų tarybų atstovais? Matyt,
tokie kontaktai iš tikrųjų skatintų
parlamentarų profesinį brendimą, kurio
šiandien dažnai pasigendame, apsaugotų
nuo blaškymosi, o kartais — ir nuo
puikybės. Iš principo jau susitarta dėl
periodiškų AT deputatų ir Sąjūdžio
seimo tarybos narių susitikimų. Nūnai
Sąjūdis turi rimtų organizacinių
problemų. Visuomenė jau seniai laukia,
kada Seimo taryba išrinks lyderį.
Praktiškai Sąjūdis liko be spaudos. Šis
liūdnas faktas liudija ankstesnės tarybos
veiklos spragas. Pakvipus pinigais
Sąjūdžio laikraščiams pasidarė naudinga
tapti „nepriklausomais“. Būta čia ir
juridinės netvarkos. Lietuvos televizija
linkusi panaikinti „Atgimimo bangą“,
kurią iš tikrųjų reikia atgaivinti keičiant
turinį
ir
siekiant
didesnio
profesionalumo.
Sąjūdis, perkėlęs savo aktyvą į
įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios
valdžios struktūras, neprarado nei
autoriteto, nei dvasingumo. Vis dar
būdamas visuomenės sąžinė ir kol kas
vienintelė jėga, galinti efektyviai
priešintis senosios partokratinės
nomenklatūros destruktyviai veiklai,
Sąjūdis imasi paties svarbiausio darbo —
remti Aukščiausiosios Tarybos ir
Vyriausybės pastangas atkurti Lietuvos
valstybingumą. Šiandien tiesiog nėra
pasirinkimo. Svarbiausia — pasiekti
realią nepriklausomybę. Grupės piliečių
paskelbtas
„Kreipimasis“
dėl
atkuriamojo seimo rinkimų yra visiškai
nepriimtinas ir laikytinas mėginimu
skaldyti jėgas ir kelti sumaištį, kurios ir
taip per akis.
Sąjūdis neturėtų besąlygiškai ginti ir
remti Vyriausybės. Naudokimės
demokratijos sukurtais ar dar tik
kuriamais
mechanizmais,
bet
neišleiskime iš akių svarbiausio tikslo.
Sąjūdžiui ir visiems jį palaikiusiems verta
semtis stiprybės ir mokytis kantrybės iš
labiausiai nuskriaustų mūsų brolių ir
seserų. Tremtiniai ir politiniai kaliniai
nedejuoja ne dėl to, kad neturėtų dė ko.
Jie su didele viltimi ir kantriu
pasitikėjimu seka mūsų Parlamento ir
Vyriausybės veiklą, remia ją. Kai tikslas
aiškus, nepritekliai negąsdina.
Užimti poziciją — tai netik siekti
švento tikslo, bet ir nukreipti ugnį į save,
kartais — net iš tos pusės, kur turėtum
tikėtis esant draugų ir vienminčių.
Edmundas Simanavičius

Sąjūdžio seimo tarybos narys
(Šį straipsni perspausdiname iš
„Atgimimo", 1990.IX. 12-19, Nr. 36.)

3
EUROPOS LIETUVIS

Nr. 37 (2122) 1990 m. rugsėjo 28 d.

ŽMONES IR ĮVYKIAI

Tremtinių palaikų grąžinimas į Lietuvą.

Nuotrauka: A. Petrulevičiaus

Bado akcijos prie Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos Vilniuje dalyviai reikalauja, kad K.
Prunskienės vadovaujama vyriausybė kuo greičiau atsistatydintų. IS 10-ties badaujančių
nuotraukoje (iš kairės) Halina Darvydienė iš Vilniaus, Stanislovas Stulpinas iš Šiaulių rajono,
Laimutė Bakienė K Klaipėdos ir Indra Laurinskaitė iš Vilniaus.

Nuotrauka: ELR

VOKIETIJOJE
LIETUVIAI ŠOKIŲ VARŽYBOSE

Atvirose Vakarų Vokietijos
pramoginių šokių varžybose dalyvavo
lietuviai. Mūsiškiai, vadov. dr. Norvaišų,
geriausiai pasirodė jaunių grupėje.
Kauniečiai atstovavo Sovietų Sąjungą,
kadangi priešingu atveju jie negalėjo
išvažiuoti j užsienį, tačiau savo
pranešumą prieš rusus įrodė Mannheime,
įveikdami Maskvos, Volgogrado,
Sevastopolio atstovus. Tai nuopelnas jų
mokytojų dr. Norvaišų, daugelį kartų
laimėjusių pramoginiuose šokiuose
Sovietų Sąjungos meisterio vardą (dabar
berods jų vietą užima latviai Jurgis ir
Birutė Baumaniai) bei atstovavusių
Sovietų Sąjungą įvairiose Europos
varžybose, dažniausiai vokiečių
televizijoje
pristatant
kaip
„Sowjetrussen“.
Keturias dienas Mannheimo mieste
vykusios atviros Vokietijos pirmenybės
(uždarose gali dalyvauti tik vokiečiai,
atvirose — užsieniečiai. Taisyklė paimta
iš sporto varžybų — K.B.), dalyvaujant
daugiau nei 150 šokėjų. Vokiečiai
neturėjo daug laisvų vietų (viešbučiai
brangūs!), tad mūsiškiai sau pastogę rado
netolimoje lietuvių gimnazijoje.
Atsidėkodami
už lietuvišką
vaišingumą ir globą „Sūkurio“ šokėjai
Vasario 16-sios gimnazijos mokiniams
bei telefonu sukviestiesiems apylinkės
lietuviams išpildė vienos valandos
trumpą programą, pašokdami tango,
sambą, pasadoblę, valsą ir kt.
pramoginius šokius. Nedidelė salė
(mažiausias šokiams plotas turi būti
20x15 m.) neleido šokėjams parodyti
pačią aukščiausią šio meno klasę, tačiau
kiekvienas pramoginis šokis buvo
palydėtas garsiais katučiais. Dalyvių
amžius — nuo 12 iki 24 metų.
Prieš programą dr. Norvaiša su žmona
supažindino mokinius su mandagumo
taisyklėm, kviečiant mergaitę šokiui
(geriausiai patinkamą, pastebėjus tuoj
įėjus į salę) nulenkiant galvą, o baigus
šokį — partnerę palydėti į jos vietą (gink
Dieve, tik nepaliekant salės viduryje!),
taisyklingai laikant rankas ir 1.1. Reik
tikėtis, kad trumpa šokių pamoka atneš
mokiniams ateityje daug naudos.
Mannheimo dienraštis taip pat paskyrė
daug dėmesio lietuviams šokėjams,
įdėdamas jų pareiškimus. Sovietų
Sąjungos 14-16 m. grupėje meisteriai
Mantas Stašaitis su savo partnere Beate
džiaugėsi, galėdami keturias dienas
gyventi vakaruose. Dienraštis toliau mini
Egidijų Petronį ir Daną Velonskytę. Jie
visi treniruojasi septynias dienas
savaitėje, laimėdami pereitais metais
Europos jaunių pirmenybėse septintą
vietą. Mannheimo varžybose ši pora
lotynų šokiuose užėmė trečią vietą, o
standartiniuose — lietuviai buvo penkti.
Laikraštis pažymėjo, kad visi šokėjai
buvo „aus dem litauischen Kaunas — iš
lietuviško Kauno“, gyvena pas tėvus,
lanko gimnazijas arba aukštąją mokyklą.
K. Baronas

AUŠROS TUNTO VEIKLA

Rugsėjo 10-23 d. vyko Pasaulio lietuvių verslininkų suvažiavimas. Verslininkus kvietė ir globojo
Vilniaus universiteto organizacinis komitetas. Nuotraukoje (iš kairės) prof. dr. Stasys
Vaitekimas, prof. dr. J. Kubilius, Vilniaus universiteto rektorius ir Z. Juras, verslininkas iš
Londono.
Verslininkų suvažiavime dalyvavo ir „Europos Lietuvio“ redaktorius VI. Dargis. Jis „E.L.“
skaitytojų vardu pasveikino Lietuvos Respublikos AT pirmininką V. Landsbergį,
Parlamentarus bei Vyriausybės narius. Taip pat jis lankėsi laikraščių redakcijose ir tarėsi
Nidos Knygų Klubo leidinių bei „Europos Lietuvio“ savaitraščio leidybos Vilniuje reikalais.

Nuotrauka: ELR

Praėjo Joninės, užbaigti mokslo metai,
išdalinti pažymėjimai, mokyklinis derlius
jau nuskintas! 1990 m. birželio 28 d.
Aušros tunto skautai ir skautės paskutinį
kartą šiais mokslo metais susirinko kartu
užbaigti ir skautiškus metus.
Pradėta jaunimo ir skautų šv.
Mišiomis, kurias atnašavo ir progai
pritaikytą pamokslą pasakė kun. Edis
Putrimas.
Pamaldoms pasibaigus, skautai ir
skautės susirinko piknikui. Nors ir
smarkiai lijo, susiradę pastogę, skautai
kepė mėsą ir dešreles. Saulei leidžiantis
buvo atlikta iškilminga tunto sueiga.
Sueiga pradėta raportais tunto
adjutantės pareigas einančiai sesei sk.sl.
Linai Mockutei. Po raportų— įsakymai,
kuriuose buvo atžymėti per paskutinius
mėnesius ir savaites brolių ir sesių atsiekti
patyrimo laipsniai ir specailybės,
darbščiausių ir pažangiausių skautų ir
skaučių pakėlimai į vyresniškumo
laipsnius. Tunto nariai buvo darbštūs,
todėl įsakymai ilgi. Šešios sesės ir trys
broliai išlaikė pirmosios pagalbos
patyrimo laipsnį, šešios sesės
vėliavininkės specialybės egzaminus.
Skaučių II ir I patyrimo laipsnio
egzaminus išlaikė taip pat šešios sesės.
Joms šiandien leidžiama duoti prityrusių
skaučių įžodį.
Už pavyzdingą
skautavimą, taisyklingą pareigų ėjimą,
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Plokščių Kančių Keliai
Skaudžiausia diena Plokščiams buvo
1948 m. gegužės 22 diena. Tą dieną buvo
ištremti 106 žmonės.
Toliau keliai eina prie mažos
koplytėlės, pastatytos toje vietoje, kur
bolševikai į rūsius bulvėms sumetė ir
užkasė nužudytus žmones. Keliai suka
pro antrą rūsį (betoninį), kuris taip pat,
kaip ir pirmasis, aplaistytas žmonių
krauju ir ašaromis. Ir į šį cementinį rūsį,
be langų, be ventiliacijos buvo grūdami
nekalti žmonės, kad juos bolševikai
kankintų, žudytų ar išvarytų į šaltį, badą,
mirtį. Vien tik į tuos rūsius pažvelgus,
šiurpas nukrečia, o ką iškentėjo tie
žmonės, kurie ten buvo kalinami, be jokių
čiužinių, kėdžių, stalų, be maisto,
vandens, dažnai vien stati stovėdami, taip
sugrūsti, kad negalėjo nė pajudėti, vien už
tai, kad mylėjo savo tėvynę Lietuvą, buvo
sąžiningi, darbštūs, nepardavė už
dvokiančius Maskvos rublius savo
sąžinės.
buvimą pavyzdžiu kitiems ir kaip
paskatinimą ir toliau dirbti skautišką
darbą, keliamos į paskiltininkės
vyresniškumo laipsnį sesės Marisa
Aleksejūnaitė, Elina Gaidimauskaitė,
v.sk. Belinda Howe, v.sk. Elzbieta
Lipienė ir Sandra Makutėnaitė, o į
vyresnės skiltininkės laipsnį Sofijos
Kymantaitės-Čiurlionienės vyresnių
skaučių būrelio vadovė v.sk.sl. Lina
Mockutė.
Įnešamos Aušros tunto ir tautinė
vėliavos. Įžodis! Viena paskui kitą prieina
prie vėliavos ir tvirtu balsu taria:
„Brangindama savo garbę...“ — Marisa
Aleksejūnaitė, Elina Gaidimauskaitė,
Rima Idzelytė, Mėta Landytė, Alejandra
Pundytė ir Antoinette Skalinskaitė.
Draugininke v.s.sl. Vilija Bijūnaitė joms
nuima geltonus ir užriša vyšninius
kaklaraiščius. Tėvynės ilgesio ir gerojo
darbelio mazgelius užriša kun. Edis
Putrimas ir Eugenija Liucienė. Ji taip pat
įteikia įžodį davusioms sesėms po
dovanėlę. Aušros tunto prityrusių skautų
ir skaučių eilės pasipildė šešiomis sesėmis.
Vėliavos išnešamos.
Išsiskirstyti!
Skautiški metai baigti — belieka tik
atsisveikinti: iki pasimatymo su kai
kuriais, o su kitais... kada nors... Gal?..
1990 m. birželio 29 d. vakare Dr
Vydūno skautų vyčių būrelis dar turėjo
paskutinį užsiėmimą — skautų vyčių
įžodį tų kandidatų, kurie vasaros metu
negalės dalyvauti skautų stovykloje.
Įžodį davė Rimas Cikotas, Juozas
Lukšas, Matas Stanevičius ir Paulius
Stepanas. Trys iš jų po vasaros atostogų
nesugrįš į Vasario 16 gimnaziją, broliai
Rimas ir Juozas veiks ateityje
Argentinoje, brolis Matas Šiaurės
Amerikoje. Sėkmės ir laimės!
atža

Prie Kančios kelių didžiuliai Lietuvos
laukų akmenys, su užrašytomis
vietovėmis į kur buvo nublokšti Plokščių
valsčiaus žmonės: Manskas, Taišetas,
Krasnojarskas, Kengyras, Bykovas ir
daugelis kitų. Gale kelių simbolinė
Laptevų jūra.
Apačioje, prie kelio atremontuotas
Lietuvos nepriklausomybės kovų
savanoriams iš Plokščių valsčiaus,
žuvusiems už Lietuvos laisvę. Čia ir aikštė
aplink paminklą, o kraštuose aikštės
sienos su į jas įmūrytomis plytomis:
vienoje jų datos senovės lietuvių pergalių
prieš kryžiuočius, o antroje sienoje
plokštės su datomis pergalių prieš
bolševikus nepriklausomybės kovose.
Plokščių kančių keliai — tai didelis ir
gražus lietuvių tautos kančioms
paminklas, kuris amžiams rodys kokį
skaudų ir sunkų kelią nuėjo Plokščių
valsčiaus žmonės, prispausti žiauraus
atėjūno ir jo pakalikų. Vakaruose gyveną
žmonės net įsivaizduoti negali to, ką
perkentė lietuvių tauta.
Kęstutis Balčiūnas, Kvėdarna

Plokščiuose (Sakių rajone) neseniai
atidaryti Plokščių Kančių Keliai,
suprojektuoti architekto Žibarto
Simanavičiaus, pastatyti Plokščių
vidurinės mokyklos mokytojų ir mokinių, o
tarp talkininkų iš Vilniaus ir kitur triūsu,
materialiai remiant Plokščių kolūkiui,
patariant buvusiam prieš karų mokytojui,
1941 m. ištremtam į Sibiru ir po tremties
dirbančiam muziejuje. Plokščių Kančių
Keliai prasideda rūsiu, kuriame po karo
nežmoniškomis sųlygomis buvo laikomi
sugrūsti Plokščių valsčiaus žmonės —
čekistų aukos. Virš pirmojo rūsio didžiulė
lenta su užrašytomis 329 pavardėmis
žmonių, išvežtų į Sovietų Gulagų, Sibiro
tremtį, o taip pat nužudytų betardant bei
stribų ir rusų enkavedistų sušaudytų. Iš
Plokščių valsčiaus buvo ištremti į Sibiru
238 žmonės, 58 buvo Gulago kaliniai, 21
žuvo kovodamas prieš bolševikus pokario
metais su ginklu rankose, 12 buvo nušauti
savivaliaujant bolševikinei valdžiai, o 37
žmonių kaulai išbarstyti Šiaurės
ledynuose, Sibiro taigoje ar Vidurinės
Azijos dykumose.

12 MILIJONŲ PABĖGĖLIŲ
Šiuo metu vien tik Vakarų kraštuose
yra apie 12 milijonų pabėgėlių, jų tarpe 3
mln. afganų ir 2 mln. iraniečių.
Pažymėtina, kad vis didėja pabėgėlių
skaičius iš Centrinės Amerikos. Šias
žinias pateikė Jungtinių Tautų
Organizacijos atstovas pabėgėlių
reikalams Jean Pierre Hocke, kuris
neseniai lankėsi Urugvajuje. Jo misijos
tikslas buvo susipažinti su pabėgėlių
padėtimi Lotynų Amerikoje.

Lietuvai reikalinga pagalba DABAR!
REMKIME PAGALBOS LIETUVAI FONDĄ
Aid Lithuania Fund— ALF
Pagrindinis DBLS Fondas, kurio tikslai yra:

Siekti Lietuvos Valstybės pripažinimą
Stiprinti jos ekonominį vystymąsi
Teikti praktišką pagalbą Lietuvos Vyriausybei
politinės veiklos srityse
Pagalbos Lietuvai Fondas (ALF) veikia su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinimu.

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

Tel. 081-460 2592

SIŪLO PASINAUDOTI IŠPLĖSTA IR ĮVAIRIAPUSIŠKA

PREKYBA SU LIETUVOS RESPUBLIKA
Galiu pasiųsti
pačius paskutiniausius Vakarų Europoje gaminamus ir gaunamus vaistus
plačiai pasaulyje žinomas angliškas ir kitas įdomias medžiagas
madingai pasiūtus rūbus, kostiumus ir sportinius batus
ELEKTRONINES PREKES
rusiškus ir kitų kraštų automobilius:
Lada 1300 nuo £3990; Samara nuo £4686

Taip pat pervedu palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus pageidaujama valiuta,
atlieku visas finansines ir banko operacijas vertingiausiu kursu, priimu įvairiam
laikui investicijas ir sudarau testamentus bei administruoju nuosavybes.
Persiunčiu palikimus vertingiausiu PAVELDĖTOJUI būdu
tarpininkauju įvairių dokumentų sudaryme.

Visą rugsėjo mėnesį Z. Juras bus Vilniuje. Visais reikalais kreiptis šiuo adresu:
Vilnius, Pionierių 3-2, tel. 62 66 66.
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Lietuvių Kronika
KAS— KADA—KUR?
Spalio mėn. 6 d. Wolverhamptone įvyks
DBLS Tarybos Posėdis-Suvažiavimas.
Spalio

12-14 — Lietuvių kultūros

instituto mokslinė konferencija ir
suvažiavimas Romuvoje, V. Vokietijoje.
Spalio 20 — Boltono lietuvių metiniai
šokiai Ukrainiečių Klube, 99 Castle St.
Bolton.
Spalio 28 — 16 vai., Albert Hall,
Nottingham, Tarptautinis koncertas.
Organizuoja: „Greene“.
Spalio 26-28 — Vokietijos Lietuvių
Bendruomenės
darbuotojų
suvažiavimas.
1991 metai.
Vasario 16— pagrindinis Vasario 16

minėjimas Hūttenfeldo Būrgerhause, V.
Vokietijoje.
AUKOS TAUTOS FONDUI

A. Pupelis ir K. Pažėra po 25.00 svarus.
Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje
DBLS-GOS TARYBOS
SUVAŽIAVIMAS

Spalio 6 d., 13 vai., įvyks DBLS-gos
Tarybos suvažiavimas Ukrainiečių
klube,
Merridale St.,
West,
Wolverhampton.
SUVAŽIAVIMO DIENOTVARKE
13 vai. — 1. Suvažiavimo atidarymas;
2. Sveikinimai; 3. Tarybos suvažiavimo
1989 m. protokolo skaitymas; 4. Skautų
ir Jaunimo lietuviški reikalai; 5.
„Europos Lietuvis“; 6. Ryšiai su Lietuva;
7. Sodyba; 8. Lietuviškos organizacijos
Tarybos rėmuose; 9. Lietuviškų fondų
reikalai; 10. DBLS-gos Taryba, jos
uždaviniai ir ateitis; 11. Klausimai ir
sumanymai; 12. Suvažiavimo uždarymas.
18 vai. — Vakarienė.
DBLS-gos Tarybos prezidiumas
REIKALINGI VEDĖJAI

Lietuvių Sodybai reikalingas vedėjas ir
vedėja, pageidaujama vedusi pora, turinti
patyrimo sąskaityboje ir susipažinusi su
baro ir virtuvės darbų priežiūra. Turi
laisvai valdyti anglų kalbą ir
pageidautinas lietuvių kalbos mokėjimas.
Rašyti, nurodant patirtį ir mokslą,
Lietuvių Namų Bendrovės Pirmininkui,
K. Tamošiūnui, 2 Ladbroke Gardens,
London, Wil 2PT.

PAMALDOS
Manchesteryje — rugsėjo 30 d., 12.30

vai.
Nottinghame — rugsėjo 30 d., 11.15

vai., Židinyje.
Coventryje — rugsėjo 30 d., 14 vai., Šv.

Elzbietoje.
Leamington Spa — rugsėjo 30 d., 16.30

vai., Šv. Petre.
Nottinghame — spalio 7 d., 11.15 vai.,

Židinyje.
Mansfielde — spalio 7 d., 15 vai., Šv.
Pilype, 3, Chesterfield Rd. South.
Bradforde — spalio 7 d., 12.30 vai.
Eccles — spalio 14 d., 12.15 vai.
Nottinghame—spalio 14d., 11.15 vai.,
Židinyje.
Leicesteryje — spalio 14 d., 14 vai., Šv.
Širdyje.
Nottinghame—spalio 21 d., 11.15 vai.,
Židinyje.
Derbyje — spalio 21 d., 14 vai., Bridge
Gate.

PADĖKA

Visiems mano bičiuliams, lankiusiems
mane
Oldhamo
ligoninėje,
prisiuntusiems korteles, gėles,
saldumynus ir vaisius, tariu nuoširdų
ačiū.
O. Ramonienė
Kazimierui Šablevičiui, sulaukusiam
beveik šimtą metų, Lietuvoje mirus,
jo sūnui Jonui Šablevičiui ir giminėms
gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi
Mančesterio Lietuvių Bendruomenė

SKAUTIŠKUOJU KELIU
LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS
SESERIJA

Mes jau Tėvynėje. Širdingai ačiū už
puikią stovyklą, kurioje įgijome žinių,
naujų draugų. Mus supo nuostabi gamta,
Šiltį sesių ir brolių jausmai. Pirmasis
aiptelis nugalėtas. Parskrido pirmoji
kregždė.
Tikiuosi, kad pasimatysime Lietuvoje.
Skautiškas, lietuviškas ačiū!
Budime! v.skn. A. Dvoreckienė, s.
Jūratė Kisėrauskaitė, vyr. s. Kristina
Beseckaitė

Vilnius, 1990.VIII.23 d.

SODYBOJE
KARIUOMENES ŠVENTES
MINĖJIMAS

Lapkričio 24 d., šeštadienį, 16 vai.,
Sodybos didžiojoje salėje įvyks Lietuvos
kariuomenės minėjimas su programa.
Bus paskaita, disko šokiai ir loterija.
Ruošia DBLS-gos Sodybos skyrius.
Visus kviečiame apsilankyti.
Sk. Valdyba

NOTTINGHAME
ŽYMUS SVEČIAS
IŠ VILNIAUS

Nuo rugpjūčio 27 d. iki rugsėjo 3 d.
kun. prof. Vaclovas Aliulis, ryškus
religinis-tautinis veikėjas, redaktorius,
lankėsi Anglijoje. Daugiau pabuvo
Londone, ypač rūpinosi spausdinimo
reikmenimis, Ampleforth tarptautiniame
suvažiavime turėjo paskaitą apie Lietuvą.
Nottinghame atžymėjo Aušros Vartų
Marijos Židinio 25 metų sukaktį. Po
pamaldų čia ir Birminghame kalbėjo apie
dabarties Lietuvą. Prabilo angliškai.
Dalyvavo lietuvių sąskrydyje Derbyje.
MALDOS ŽYGIS UŽ LIETUVĄ

Aušros Vartų Marijos Židinys su 15
padalinių turi spalio 15 d., o „Šaltinio“
leidėjai ir visur skaitytojai jį atlieka spalio
27 d.

BRADFORDE
MIRĖ JURGIS MICUTA

Rugsėjo 20 dieną, Bradford©
ligoninėje, sulaukęs 88 metus, mirė
agronomas Jurgis Micuta.
Jis paliko liūdinčią žmoną Apoloniją,
sūnų Algimantą su šeima Kristina ir
anūke Maria Clair.
Jurgis Micuta buvo uolus lietuviškos
spaudos rėmėjas ir „Europos Lietuvio“
skaitytojas. Jo šeimai reiškiame
užuojautą ir kartu liūdime.

Gautos šios aukos: po 50.00 sv. —
Vytas ir Janina Keriai, Adelė
Kriaučiūnienė; 20.00 sv. — Vincas ir
Regina Skėriai; 10.00 sv. Jonas ir Angela
Kmitai; 5.00 sv. — Emilija Linkus.
Ankstyvesniame pranešime pasitaikė
klaida: Juozas ir Ona Benderiai aukojo
ne 5.00 sv., o 15.00 sv.
Fondo vadovybė visiems aukojusiems
dėkoja ir laukia jų daugiau. Aukas siųsti:
British-Lithuanian Relief Fund for
Children in Lithuania, 21 The Oval,
London, E2 9DT.
PIRMASIS SPALIO MENESIO
SEKMADIENIS

Spalio 7 d. yra pirmasis mėnesio
sekmadienis. Švento Kazimiero
šventovėje bus ypatingos pamaldos. Prieš
šv. Mišias bus Eucharistinė eisena. Tėvai
kviečiami dalyvauti su vaikais, leisti jiems
dalyvauti eisenoje.
LONDONO SPORTO
IR SOCIALINIO KLUBO
LABDAROS VAKARAS

Spalio 20 d., šeštadienį, 20 vai., Sporto
ir Socialinis klubas rengia „Labdaros
Vakarą“, paremti „British-Lithuanian
Relief Fund for Children in Lithuania.
Šokiams gros „Disko“ muzika, o
maistas — veltui. Įėjimas 5.00 sv., kurie
bus įmokėti fondui. Bilietus prašome
įsigyti iš anksto per klubo sekretorę
Marija Hoye-Kalinauskaitę, arba pas S.
Kasparą, sekmadieniais parapijos
Svetainėje.
Visi Londono lietuviai kviečiami šiame
vakare dalyvauti ir prisidėti prie D.
Britanijos lietuvių Lietuvos našlaičių
vaikų humaniško kelio.
Klubo valdyba
LONDONO LIETUVIŠKOS
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS
METINIS SUSIRINKIMAS
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MANČESTERYJE
KAZIMIERUI MURAUSKUI
77-NI METAI

Rugsėjo 4 d. ilgametis ramovėnų
pirmininkas (33-ti metai) K. Murauskas
sulaukė 77 metų amžiaus. Ta proga
rugsėjo 3 d. MLS klube surengė šaunų
balių, kuriame dalyvavo jo draugai ir
pažįstami. Visų vardu jį pasveikino klubo
pirmininkas A. Podvoiskis. Visi jam
sugiedojo „Ilgiausių metų“ ir pakėlė tostą
už jo sveikatą. Visi linksminosi iki vėlaus
laiko.
K. Murauskas gimtadienio dieną
svečius vaišino savo namuose.
SUMUŠĖ V. IR B. BERNATAVIČIUS

Rugsėjo 3 d., vėlai vakare grįžtant iš
MLS klubo pėstiems namo, iš
pravažiuojančios mašinos išlipo vyras ir
abu smarkiai sumušė. Vladas (73) metų
buvo pertrenktas ant šaligatvio ir neteko
sąmonės, o žmonai Baramandai sumušė
žandą. Priežastis nežinoma.
Nelaimės ištiktus užjaučiame.
Niekam nepatartina vakščioti vėlai
vakare ir naktimis, ypač seno amžiaus
žmonėms.
TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAS

Rugsėjo 15 dieną DBLS Mančesterio
skyrius surengė MLS klube Tautos
šventės minėjimą, kuriame dalyvavo
daug vietos ir iš toliau atvykusių
tautiečių, jų tarpe 8 Vilniaus universiteto
studentai iš Liverpulio, kurių 5 studijuoja
žurnalistiką, 1 geologiją, 1 ekonomiką, 1
istoriją.
Minėjimą atidarė ir pravedė DBLS
Boltono skyriaus pirmininkas H.
Vaineikis.
Paskaitą skaitė A. Podvoiskis, kuris,
remdamasis istoriniais daviniais,
peržvelgė lietuvių tautos kelią amžių
bėgyje nuo pat jos atsiradimo pradžios
priešistoriniuose laikuose, iškeliant jos
laimėjimus, kovas ir vargus, okupacijas ir
tautos ryžtą išsilaisvinti iš rusų
okupacijos. Paskaita patiko visiems.
Po to kalbėjo studijuojantis
žurnalistiką Vytautas Radzevičius, kuris
supažindino su Sąjūdžiu, Ųietuvos
siekiais bei problemomis. Jis klubui įdavė
daug suvenyrų, dokumentinių knygučių
ir nuotraukų Lietuvos išsilaisvinimo iš
rusų okupacijos įvykių. Už tai padėkota.
Meninėje dalyje visi studentai
padainavo „Augo kieme klevelis“ su
nauja interpretacija ir trio ,,t) kada
sugrįšim į tėvynę“.
Minėjimas baigtas sugiedant Lietuvos
himną.
Žmonės puikioje nuotaikoje praleido
laiką ir, po vakarienės, pabendravo su
studentais. B. Kupstienė ir S.
Keturakienė pravedė Lietuvai rinkliavą,
surinkta 170 svarų.

Rugsėjo 1 dieną, parapijos Svetainėje,
21 The Oval, London, E.2, Londono
Lietuviškos Šv. Kazimiero parapijos
metinį susirinkimą atidarė tarybos
pirmininkas S. Kasparas. Po maldos
buvo išrinktas darbo prezidiumas:
pirmininku Vacys Piščikas, o sekretore
Hilda Piščikienė.
Pranešimus padarė klebonas dr. J.
Sakevičius MIC, pranešdamas koks buvo
parapijos parapijiečių kitimas. Tarybos
pirmininkas S. Kasparas pranešė, kad
prieš Velykų šventes parapija liko be seno
klebono, kurį ištiko širdies infraktas.
Dabar parapija turi jauną klebono
pagelbininką kun. Ričardą Repšį MIC.
Toliau jis sakė, kad pastatų remontui
reikės išleisti iki 6000 svarų. Pranešė, kad
Londono lietuviškoji parapija yra įjungta visuotiniame parapijos susirinkime ir
į Westminsterio arkivyskupiją ir privalo juos užregistruoti atitinkamose įstaigose.
Tarybos rinkimuose, aklamacijos
nuo visų parapijos pajamų mokėti 10
būdu,
buvo perrinkti S. Kasparas —
proc. mokestį, jis pridėjo, kad toks
pirmininku,
V.
Piščikas —
mokestis etninei parapijai yra labai
vicepirmininku,
VI.
Velička
—kasininku.
didelis. Jis taip pat priminė, kad parapijos
Revizijos
komisijon
išrinkti:
M.
tarybos darbas yra gana platus ir
Šemetienė,
P.
Bulaitis.
atsakingas: reikia padėti savo kunigams
Tarybos nariais išrinkti: F.
parapijos darbuose ir steigti bei prižiūrėti
Senkuvienė,
H. Piščikienė, V. Puidokienė
šias sekcijas — jaunimo, jaunų šeimų,
ir
Z.
Grupiljonienė.
Tarybos vyriausiasis
finansų, pastatų priežiūros, senelių
asmuo
yra
parapijos
klebonas.
priežiūros bei jų lankymo namuose.
Susirinkimas
užtruko
daugiau negu dvi
Baigdamas pranešimą jis visiems
lietuviams — iš toli ir arti — padėkojo, valandas ir jame buvo plačiai ir
kurie prie parapijos veiklos prisidėjo nuoširdžiai išsikalbėta apie buvusią ir
darbu, finansine parama ir kitais būdais. būsimą lietuvių parapijos veiklą.
S. Medžiokalnis
Padėkojo chorvedžiams ir choristams,
kurie kiekvieną sekmadienį savo
giesmėmis gražina pamaldas, ir tiems,
SPORTO SOCIALINIS KLUBAS
kurie naudingai kritikuoja tarybos ir
Kriketas.
Klubo „Lithuanian
parapijos veiklą, nes be jų nebūtų galima Victoria“ komanda šią vasarą žaidė
pasiekti teisingojo veiklos kelio.
„Tower Hamlets Victoria“ lygoje, kuri
Kasininko ir revizijos komisijos susideda iš 8 kriketo komandų.
pranešime paaiškėjo, kad laikotarpyje „Lithuanian Victoria“ turėjo 16
nuo 1989.1.1. iki 1989.XII.31 turėta susitikimų su kitomis komandomis,
pajamų 11829 svarus, o išlaidų 4444 laimėję visus susitikimus buvo
svarus. Šiuose finansiniuose metuose apdovanoti 1990 m. Čempionų taure.
nebuvo daryta jokių remontų.
Futbolas. 1990/91 Hackney-Leyton
Po dėl pranešimų vykusių diskusijų, lygos pirmosios divizijos „Lithuanian
susirinkusiems buvo pristatytas parapijos Victoria A“ susitiko su „Milfield A“ ir
tarybos statutas: kaip sudaroma- laimėjo rezultatu 3:0.
išrenkama taryba, įjungiant parapijos
patikėtinius; ir parapijos turto priežiūros
patikėtinių statutas (Trust and Trustees).
NAUJAS „EL“ REDAKCIJOS
Po ilgesnių diskusijų, susirinkimas
IR LIETUVIŲ NAMŲ
patikėtinių statutą priėmė, pagal kurį
TEL. NR. 071-727 2470
visas parapijos turtas bus patikėtinių
NAUJAS „EL“ REDAKCIJOS
priežiūroje, kad išliktų lietuvių rankose.
IR SĄJUNGOS FAXO NUMERIS
071-221 6164
Keturis patikėtinius reikės išrinkti

PASAULYJE
500!

Tas skaičius įgavo magiškos svarbos
Sovietų Sąjungoje, graso nuversti
vyriausybę. Mat ministro pirmininko
Nikolai
Ryžkovo
paruoštas
kompromisinis ekonominių reformų
planas buvo parlamento atmestas ir buvo
reikalaujama,
kad
vyriausybė
atsistatydintų. Ekonomistas Stanislav
Šatalin paruošė kitokį radikalesnį planą,
kuris turėtų būti įgyvendintas per 500
dienų ir kuris jau buvo priimtas Rusijos
Federacijos. Prezidentas Boris Jelcinas
rekomendavo tą planą priimti ir visoje
Sovietų Sąjungoje. Tam pritarė
Gorbačiovas, nors jis pageidavo, kad
ministras pirmininkas Ryžkovas
neatsistatydintų. Pagal Šatalino planą
per 500 dienų turi būti įvesta žemės ūkių
ir pramonės privatizacija ir laisvos rinkos
prekyba. Dėl žemės ūkio nuosavybės
Gorbačiovas norėtų referendumo, bet
korespondentai abejoja, ar tai bus galima
įvykdyti greitu laiku krašte, kuriame
žmonės nežino net kas yra referendumas.
Teisiama Mandelos žmona

Nežiūrint, kad tai gali atsiliepti į
vedamas derybas tarp P. Afrikos
vyriausybės ir ANC (Afrikos Tautinės
Tarybos), kuriai vadovauja Nelson
Mandela, valstybės prokuroras nutarė į
teismą traukti Winnie Mandelą, Nelsono
Mandelos žmoną ir septynis jos sargus.
Manoma, kad šį svarbų nutarimą
prokuroras padarė su prezidento de
Klerk žinia. Pačios derybos tarp P.
Afrikos vyriausybės ir ANC paskutiniu
laiku pradėjo šlubuoti. ANC kaltina
vyriausybę už nenorą sulaikyti kovas tarp
Inkatha, Zulų genties pasekėjų ir ANC
organizacijai priklausančių asmenų. Per
paskutines kelias savaites iš abiejų pusių
žuvo daugiau kaip 800 asmenų. Tačiau,
vyriausybę ėmusią griežtesnių priemonių
žudynes sustabdyti, ANC apkaltino, kad
ji remianti Inkathą ir dešinįjį baltųjų
sparną, kurie nenori, kad derybos
pasisektų.
Winnie Mandela yra kaltinama
prisidėjusi prie pagrobimo ir nužudymo
vieno jaunuolio. Pats žudikas jau
anksčiau buvo nuteistas.
Kaip bus nugalėtas Irakas?

Kai Amerikos karo aviacijos vadas į šį
klausimą atsakė, jis buvo pašalintas iš
savo pareigų. Jo viršininkas, krašto
apsaugos ministras teisinosi jį pašalinęs
ne todėl, kad šis tiesą sakęs, bet todėl, kad
jis to padaryti neturėjęs teisės. Generolas
Dugan, dekoruotas Vietnamo karo
veteranas, pasakė, kad karas nebus
laimėtas miškuose, bet pačioje Irako
sostinėje Bagdade, bombarduojant iš
oro, ieškant Irako prezidento Saddam
Hussein, jo šeimos ir jo sugulovės mirties.
Kol nebus likviduotas Saddam Hussein,
tol Kuwait nebus išlaisvintas.
Neabejojama, kad šie reikalai buvo
svarstomi aukštų pareigūnų, nes
galvojama, kad vien blokada ir
diplomatija nebus Irakas nugalėtas, o
laikyti dykumose (Pietų Arabijoje) ilgai ir
daug kariuomenės, irgi nepraktiška. Tuo
tarpu Irakas, atrodo, siekia nualinti
Kuwait taip, kad ten, be alyvos šaltinių,
nieko neliktų.
Sovietų angliakasiai nori atgauti
savo pinigus

1985 m. Anglijos angliakasiai streikavo
ir labai vargingai gyveno. Sovietų ir
satelitinių kraštų angliakasiai surinko
apie 3 milijonus svarų ir juos pasiuntė
Anglijos angliakasių vargstančioms
šeimoms paremti. Bet suaukoti pinigai tų
šeimų nepasiekė. Sovietų darbininkų
demokratinio judėjimo vadas Sergej
Kazlov būdamas Anglijoje pareikalavo,
kad tie pinigai būtų grąžinti, nes jie dabar
reikalingi
Sovietų
Sąjungos
angliakasiams.
Karo nusikaltėliai Australijoje

Australijoje teisiamas ukrainietis Ivan
Polyukovič, kuris yra kaltinamas
nužudęs 25 žydus ir prisidėjęs prie kitų
850 žudynių Ukrainoje. Kaltinamasis
mėgino nusižudyti ir dabar gydomas
ligoninėje. Tiriamos kitų 50 tariamų karo
nusikaltėlių
bylos.
Australijos
Aukščiausiasis teismas įsakė teismo bylą
sustabdyti iki bus ištirta, ar tas karo
nusikaltėlių įstatymas neprieštarauja
Australijos konstitucijai.
Britanijos premjerė Rytų Europoje

Margaret Thatcher buvo entuziastiškai
sutikta Čekoslovakijoje ir Vengrijoje,
kuri sutiko remti jų pastangas kuo
greičiau įstoti į Europos Bendruomenę.

