
TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ 
VYKSTA Į LENKIJĄ 
SUTIKTI POPIEŽIŲ

Lietuvos tikintieji birželio 4-5 
dienomis vyksta į Lomžą susitikiti 
su Jo Šventenybe Jonu Paulium II. 
Pasak kun. M. Čeponio, naujojo 
palaimintojo Jurgio Matulaičio 
parapijos klebono, be Lietuvos 
vyskupų, vyksta ir apie 24 
tūkstančiai madininkų su 600 
autubusų. Popiežiaus trečiojo 
vizito į Lenkiją proga Lomžoje 
bus atnašautos specialios 
pamaldos lietuviams. Po pamaldų 
numatytas lietuvių delegacijos 
susitikimas su popiežium.

Lietuvos Respublikos AT 
informacijos vedėja Rita Dapkutė 
patvirtino, kad į Lomžą 
susitikimui su popiežium vyksta 
AT pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. LIC

BALTIJOS VALSTYBIŲ 
PAREIŠKIMAS

Gegužės 30 d. Vilniuje susitiko 
Baltijos valstybių taryba ir 
pažadėjo derinti pozicijas būsimose 
derybose su TSRS. Taryba taip pat 
pareiškė, kad TSRS, kaip valstybė 
imanti smurto priemonių prieš 
kaimynus, neturėtų gauti 
,,demokratinių valstybių 
daugiamilijardinių kreditų

TSR Sąjungos vadovybė, nuo 
1991 m. pradžios nutraukusi 
konsultacinius derybų susitikimus 
su įgaliotomis Baltijos valstybių 
delegacijomis, pradėjo ginkluotą 
smurtą. Nors lyg atrodo, jog 
dabar tie kontaktai atnaujinti, 
TSR Sąjungos karinės akcijos 
prieš Baltijos šalis ir tautas 
tebesitęsia. Užpuolimų objektais 
tampa Baltijos valstybių vidaus 
reikalų ministerijų, Lietuvos 
Respublikos krašto apsaugos 
departamento darbuotojai ir 
įstaigos, vairuotojų bei lakūnų 
mokyklos, o pastaruoju metu 
vykdomi nuolatiniai ginkluoti 
muitinės kontrolės postų 
antpuoliai. Tokiu būdu po sausio 
įvykių buvo užgrobta naujų 
pastatų bei kitų objektų ir 
sunaikintas turtas, taip pat vėl 
sumušti ir apiplėšti piliečiai. 
Ypatingai įžūliai elgėsi TSRS 
VRM „OMON“ padaliniai, nuo 
kurių veiksmų TSRS karinė ir 
politinė vadovybė ne kartą bandė 
atsiriboti. Šie bandymai yra 
visiškai bereikšmiai, nes 
„omonininkus“ išlaiko ir 
aprūpina ginklais TSR Sąjunga.

Tokių teroristinių karinių 
formuočių, kartais pasirodančių ir 
samdinių vaidmenyje, išlaikymas 
turi būti visuotinai pasmerktas 
kaip stalinizmo laikų agresijos 
tąsa, nesuderinama su TSRS 
pažadais nenaudoti jėgos ir 
atsinaujinti pagal demokratinės 
teisinės valstybės principus.

Valstybė, kuri imasi smurto 
kaip politinės priemonės, negali 
tikėtis demokratinių valstybių 
daugiamilijardinių kreditų.

Baltijos valstybių teisinėms 
normoms turi paklusti ir iki šiol 
išlikusios ar naujai jose kuriamos 
politinės organizacijos, kurioms 
nūnai vadovaujama iš Maskvos. 
Tai, kad TSR Sąjunga naudoja jas 
prieš Baltijos valstybių 
suverenitetą, yra neleistina 
ardomoji veikla.

Taip pat neleistini mėginimai 
TSRS karines struktūras, laikinai 
esančias Baltijos valstybių

Lietuvos
dėl TSRS Vidaus reikalų 

ministerijos „OMON“ 
bei kitų TSRS formuočių 

ir jų veiksmus
prieš Lietuvos Respubliką 

ir jos gyventojus
Pastaruoju metu padažnėjo 

TSRS ginkluotų formuočių 
smurto akcijų prieš Lietuvos 
Respublikos įstaigas ir 
organizacijas, jų pareigūnus bei 
civilius gyventojus, kurias vykdo 
TSRS vidaus reikalų ministerijos 
„OMON“ ginkluotos formuotės, 
taip pat kitos TSRS kariškių 
ginkluotos grupės. Nepaisant to, 
kad tokio pobūdžio teroro akcijas 
visuotinai smerkia daugelio 
pasaulio valstybių vyriausybės bei 
visuomenė, kad TSRS vadovybė 
ne kartą žadėjo nenaudoti jėgos 
prieš Lietuvą, TSRS ginkluotosios 
pajėgos ir TSRS Vidaus reikalų 
ministerijos ginkluoti padaliniai 
plečia prievartos veiksmus prieš 
Lietuvos Respublikos pasienio 
kontrolės postus ir muitines, 
jų darbuotojus bei pasienio 
gyventojus. Šiais veiksmais 
trikdoma normali Lietuvos 
Respublikos valstybinių 
institucijų veikla, niokojamas ir 
plėšiamas jų turtas, žalojami 
žmonės, keliama tiesioginė grėsmė 
jų gyvybei. Tokiais provokacinio 
pobūdžio veiksmais TSRS siekia 
destabilizuoti politinę padėtį, 
sukurstyti neramumus ir tuo 
pakenkti Lietuvos valstybei. 
Šiuose veiksmuose yra sunkių 
nusikaltimų požymių, todėl juos 
padarę asmenys turi būti 
traukiami baudžiamojon 
atsakomybėn pagal Lietuvos 
Respublikos įstatymus. Neteisėtas 
TSRS prokuratūros padalinys 
Lietuvoje mėgina suteikti 
teisėtumo įvaizdį šioms teroro 
akcijoms. TSRS vadovybei tenka 
visa atsakomybė už ginkluotų 
grupuočių veiksmus Lietuvoje, 

teritorijose, vadinti kokia nors 
vietine politine jėga, turinčia 
spręsti šio Europos regiono ateitį.

Nauji TSRS ginkluotųjų pajėgų 
ultimatumai, kuriuose 
reikalaujama vaikinus — Baltijos 
šalių piliečius atiduoti į svetimą 
kariuomenę, grasinimai prievarta 
juos imti, labai primenantys 
situaciją sausio invazijos 
išvakarėse, kelia naują įtempimo 
ir pavojaus bangą. Pasaulio tautos 
neturi šitam likti abejingos.

Baltijos Valstybių Taryba 
paveda Lietuvos Respublikos, 
Estijos Respublikos ir Latvijos 
Respublikoms.^ valstybinėms 
delegacijoms, susitinkačioms su 
TSRS Sąjungos delegacijomis, 
toliau dėti pastangas, kad būtų 
pagreitinta tikrųjų derybų pradžia 
ir nuodugniai informuoti viena 
kitą apie kiekvieno tokio 
susitikimo turinį ir rezultatus. Tai 
turi padėti koordinuoti dabartines 
pozicijas ir pasiruošti glaudžiau 
bendradarbiauti būsimose 
derybose su TSR Sąjunga.

Lietuvos Respublikos 
AT Pirmininkas V. Landsbergis 

Estijos Respublikos 
AT Pirmininkas A. Riuitelis

Latvijos Respublikos 
A T Pirmininkas A. Gorbunovas 

Vilnius, 1991.V.30 d.

Respublikos AT 
nepaisant mėginimų nuo jos 
atsiriboti.

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba, 
smerkdama šiuos neteisėtus 
veiksmus ir siekdama užtikrinti 
Lietuvos Respublikos bei jos 
gyventojų saugumą, nutaria:

1. Paskelbti, kad TSRS Vidaus 
reikalų ministerijos formuotė 
„OMON“, taip pat bet kurios 
kitos formuotės, kurių nenumato 
Lietuvos Respublikos įstatymai, 
Lietuvos Respublikoje yra 
neteisėtos, o bet kurių tų 
formuočių jėgos veiksmai prieš 
Lietuvos Respubliką ir jos 
gyventojus yra nusikalstami.

2. Pažymėti, kad pagal Lietuvos 
Respublikos įstatymus 
baudžiamojon atsakomybėn 
traukiami ne tik tiesioginiai 
atitinkamų nusikaltimų 
vykdytojai, bet ir šių nusikaltimų 
organizatoriai, kurstytojai, 
padėjėjai, taip pat asmenys, slėpę 
šiuos nusikaltimus, trukdę juos 
atskleisti ar apie juos nepranešę. 
Gauto neteisėto įsakymo 
vykdymas neatleidžia nusikaltimą 
padariusiojo asmens nuo 
baudžiamosios atsakomybės.

3. Priminti, kad kiekvienas 
Lietuvos Respublikos pareigūnas, 
pilietis, taip pat kitas gyventojas 
turi Laikinajame Pagrindiniame 
{statyme įtvirtintą ir valstybės 
garantuojamą konstitucinę teisę 
gintis pats ir ginti savo valstybę, 
saugomus objektus ir kitus 
asmenis nuo bet kokių pavojingų 
nusikalstamų pasikėsinimų 
naudojant visas teisėtas priemones 
ir būdus, priešintis bet kuriam 
užpuolikui.

4. Pavesti Lietuvos Respublikos 
teisėsaugos- įstaigoms, 
bendradarbiaujant su kaimyninių 
valstybių institucijomis, imtis 
papildomų veiksmų, kad visi tokie 
nusikaltimai būtų visapusiškai ir 
objektyviai ištirti, o juos 
padariusieji asmenys patraukti 
atsakomybėn ir nubausti. Būtina 
padaryti išvadą, paremtą jau 
įvykdytais TSRS vidaus reikalų 
ministerijos „OMON“ formuočių 
plėšikavimo veiksmais ir 
nurodytuoju tyrimu, ar visa ši 
grupuotė gali būti paskelbta 
banditų ir teroristų gauja su 
atitinkama kiekvieno gaujos nario 
atsakomybe.

5. Pavesti Lietuvos Respublikos 
Vyriausybei iš esmės sustiprinti 
Lietuvos Respublikos valstybinės 
sienos apsaugą, organizuoti 
sunaikintų Lietuvos Respublikos 
pasienio kontrolės postų bei 
muitinių atstatymą ir įtvirtinimą.

6. Įpareigoti pasienio rajonų 
savivaldybes teikti Lietuvos 
Respublikos krašto apsaugos ir 
Muitinės departamentams 
visokeriopą paramą, kad būtų

■ užtikrintas normalus pasienio 
kontrolės postų ir muitinių 
darbas,

Lietuvo Respublikos 
AT Pirmininkas V. Landsbergis

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
VYRIAUSYBES POTVARKIS

Nr. 330p
Atsižvelgiant į pastarosiomis 

dienomis įvykdytas provokacijas 
pasienio rajonuose, suaktyvėjusi 
tarybinės armijos junginių 
perdislokavimą ir būtinumą

nutarimas
sugriežtinti viešosios tvarkos 
apsaugą bei užtikrinti gyventojų 
saugumą:

L Įpareigoti Vidaus reikalų 
ministeriją:

sugriežtinti viešosios tvarkos 
apsaugą, įvedant Respublikos 
miestuose bei pasienio rajonuose 
iki 1991 m. birželio 1 d. nuolatinį 
patruliavimą ir atitinkamai 
apginkluojant patrulines 
tarnybas;

užtikrinti šios ministerijos 
sistemoje esančių ginklų apsaugą.

2. Nustatyti, kad ginklai iš 
policijos komisariatų ir kitų jų 
saugojimo vietų gali būti 
perduodami kitiems padaliniams 
ir apsaugos tarnyboms tik Vidaus 
reikalų ministro ar Policijos 
departamento generalinio 
komisaro įsakymu, suderinus su 
Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės vadovybe.

3. Laikyti, jog už šio potvarkio 
vykdymą yra atsakingas Policijos 
departamento generalinis 
komisaras P. Liubertas.

4. Supažindinti su šiuo 
potvarkiu policijos komisariatus.

Lietuvos Respublikos 
Ministras Pirmininkas

G. Vagnorius

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
AT KREIPIMASIS

Į LIETUVOS RESPUBLIKOS 
PILIEČIUS IR GYVENTOJUS

TSR Sąjungos politinė ir karinė 
vadovybė, tęsdama ir plėtodama 
agresyvius veiksmus prieš 
Lietuvos Respubliką, jos 
institucijas bei gyventojus, mėgina 
iš pastarųjų tarpo verbuoti 
samdinius ir juos įvelti į 
nusikaltimus, kurie 
kvalifikuojami ir kaip tarptautinis 
terorizmas, ir kaip elementarus 
plėšikavimas. Tų nusikaltimų 
dalyviai turės atsakyti pagal 
įstatymus, taigi ir pagal Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo 
kodekso 75 straipsnį, kuris 
numato bausti už dalyvavimą 
banditų gaujos veikloje.

Lietuvos Aukščiausioji Taryba 
ragina asmenis, tarnaujančius 
„OMON“ teroristinėse 
formuotėse, nutraukti savo 
nusikalstamą veiklą prieš Lietuvos 
Respubliką ir jos gyventojus, 
nevykdyti gaunamų neteisėti} 
įsakymų ir pasitraukti iš tos 
tarnybos, netapti nusikaltėliais net 
nesuvokus, ar tai daroma savo 
valia.

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba kviečia 
visus Lietuvos gyventojus laikytis 
rimties ir viešosios tvarkos, 
nepasiduoti provokaciniams 
kurstymams ir bauginimui.

Lietuvos Respublikos 
AT Pirmininkas V. Landsbergis 

LIC

DEVYNI LIETUVOS 
POLICIJOS DARBUOTOJAI 
PERĖJO Į „OMON“ EILES 
Naktį į gegužės 24 dieną 

Vilniuje trijų mieste patruliavusių 
policijos tarnybų darbuotojai — 9 
asmenys — perėjo į priešo 
„OMON“ pusę. Palikę postus, jie 
atvyko į budinčią dalį ir, 
grasindami ginklu, pagrobė 40 
automatų ir 10 tūkstančių šovinių. 
Operacijai vadovavo karininkas 
Roščinas.

LIETUVOJE
Mirė K. Bieliukas

Baigdamas 
devyniasdešimtuosius gyvenimo 
metus, gegužės 4 d. Vilniuje mirė 
Kazimieras Bieliukas, 
akademikas, geografijos mokslų 
daktaras, profesorius, Lietuvos 
mokslo premijų laureatas.

Gimęs 1901 m. rugpjūčio 26 d. 
Dugnų km., Paežerių vis., 
Vilkaviškio apsk., K. Bieliukas 
1924 m. baigė Marijampolės 
realinę gimnaziją ir 1929 m. — 
VDU gamtos-matematikos 
fakultetą. Nuo 1932 m. dirbo 
Kauno universiteto fizinės 
geografijos katedroje. 1936 m. 
apgynė mokslų daktaro 
disertaciją. 1938-1939 m. gilino 
studijas Prahos universitete.

Nuo 1939 m. K. Bieliukas dirbox 
Vilniaus universitete, o 1944-1945 
m. buvo šio universiteto rektorius. 
1946 m. jis išrenkamas LMA 
akademiku. K. Bieliukas parašė 
daug mokslo darbų, kurių 
žymiausias — Ežerotyros 
pagrindai (1961 m.). Akademikas 
K. Bieliukas buvo aukštos 
dvasinės ir intelektualinės 
kultūros žmogus.
Pabėgo kaliniai

Gegužės 11 d. naktį iš 
Pravieniškių kalinimo įstaigos 
pabėgo grupė nuteistųjų, tarp jų 
Geistautas Bulota, Sergėjus 
Zakrzevskis, Zenonas Sadauskas, 
Leopoldas Matulaitis ir kt. Jie 
buvo nuteisti įvairiomis 
bausmėmis už plėšimą, vagystę bei 
žmogžudystę. Jie iškasė tunelį, 
išgriovė betono pertvaras ir 
pabėgo per požemines 
komunikacijas. Policija perspėjo 
nuošalesnių vienkėmių gyventojus 
bei kolektyvinių sodų savininkus, 
pastebėjus įtartinus asmenis, 
pranešti policijai.
Prisiminta Naujoji Romuva

Kaune paminėtos J. Keliuočio 
redaguoto žurnalo „Naujoji 
Romuva“ įkūrimo 60-osios 
metinės. Minėjimą surengė 
Lietuvos liberalų sąjungos Kauno 
skyrius.
Bendrijų namai

Vilniuje, Raugyklos gatvėje, 
atidaryti tautinių bendrijų namai. 
Čia įsikūrė dešimt iš šešiolikos 
užsiregistravusių bendrijų, 
nacionaliniu tyrimų centras.
Namų šeimininkių sąjunga

Panevėžyje įregistruota 
organizacija, kurios Lietuvoje 
girdėti dar neteko. Vadinasi ji 
Namų šeimininkių sąjunga. 
Sąjungos pirmininkė yra lietuvių 
kalbos mokytoja Genovaitė 
Vaicekauskienė, o jos 
pavaduotoja — buv. buhalterė 
Diana Mykolaitienė. Jos galvoja 
apie ryšius su panašiomis užsienio 
organizacijomis.
V. Adamkus vėl Lietuvoje

JAV Vidurio Vakarų regiono 
gamtos apsaugos vyr. 
inspektorius Valdas Adamkus šį 
kartą į Lietuvą atvyko sporto 
reikalais. Jis yra JAV lietuvių 
fizinio auklėjimo ir sporto 
sąjungos prezidentas, Lietuvos 
TOK įgaliotinis Amerikoje. Kaip 
toks, TSKP organizacijos 
Lietuvoje iniciatyva, jis buvo 
įtrauktas į Juodąjį sąrašą“, t.y. 
jam trukdoma gauti vizą į Lietuvą. 
Tokių „griešhikų“ lietuvių 
išeivijoje yra 36.
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Apie žemę, darbą ir įstatymus
(Viena deputatės Laimos Andrikienės darbo diena)

Žalzganas rytas, žalzganas 
rūkas, žalzganas ūpas, žalzgani 
miškai ir debesys.

Gegužės pirmoji.
Vilnius, Jurbarkas, Rutkiškiai, 

Vadžgirys, Armeniškiai, 
Seredžius, Vilnius.

Be paradų ir maršų, be gėlių, 
plakatų ir skambių šūkių, be 
duonos ir druskos, ramiai ir 
paprastai deputatę Laimą 
Andrikienę sutinka jos rinkėjai. 
Nelūžta salės nuo gerbėjų 
antplūdžio, nėra katučių audros, 
nėra lozungus skanduojančių 
minių, tik kryžiuojasi nuomonių 
kalavijai, tik kibirkščiuoja minčių 
žiežibos, o joms prigęsus, sakomi 
paprasti, bet skaudūs žodžiai.

Nėra kibirų!
Nėra darbinių batų (išeiginių 

taip pat).
Nėra pėdkelnių vaikams 

(suaugusiems taip pat).
Nėra kastuvų, nėra šakių, nėra, 

nėra, nėra!
Trūksta plytų, šiferio, lentų, 

kitų statybinių medžiagų. Trūksta 
arklių, vežimų, mažų traktorių, 
kitų padargų, kurie būtini 
kiekvienam savarankiškam 
ūkininkui. Nugriautos sodybos, 
išardyti pamatai, iškirsti sodai. 
Kaip įsikabinti į tą žemės lopinėlį, 
be kurio tiek metų teko eiti lažą ir 
kurį vėl galėtum pavadinti savu? 
Kaip prikelti Lietuvą, kaip 
sugrįžti į Europą, ką dėti į naujojo 
gyvenimo pamatus, į žmogaus 
žmoniškumo pamatus?

Tikėjimą ir viltį? Meilę ir 
kančią? Kuo pasikliauti? Vien savo 
penkiais pirštais ir vergo darbu 
nuo tamsos iki tamsos?

Yra įstatymas, atkuriantis 
teisingumą, nusakantis teises ir 
pareigas, garantuojantis 
neliečiamybę, tik ar pakaks ryžto 
ir drąsos ar nepritrūks geros 
valios?

Yra vyriausybė ir jos 
ministerijos, yra parlamentas ir jo 
komisijos, tik ar pakaks išminties, 
ar nepakibs gražūs sprendimai ore 
kaip tušti balionai? Todėl mes čia 
esame, todėl norime išgirsti ir 
pamatyti, tikrą žodį ir tikrą 
žmogių. Norime paklausti: daug ar 
mažai padaryta, gerai ar blogai 
nuspręsta...

Ir daug, ir mažai!
Daug labai daug padaryta, 

todėl, kad pajudintas pusės 
amžiaus dydžio neteisybės kalnas. 
Tingaus snaudulio ir 
nepasitikėjimo ledo sukaustytas 
minties laivas pakėlė bures ir 
ketina plaukti į atvirą ir neramią 
jūrą. Dabar jo nesustabdysi, jis 
grumsis su bangomis, galynėsis su 
negandą nešančiomis vėtromis, 
bus mėtomas ir daužomas, bet 
nesutramdomas, nenugalimas.

Mažai, labai mažai padaryta, 
netoli nužengta, todėl, kad laivo 
triumai tušti, kad tebesame 
apvaginėjami ir niekinami, kad 
kas žingsnis daromos kliūtys, 
sprendžiamos kilpos, kad ant 
kelio pilna senojo gyvenimo, 
senosios tvarkos nuolaužų. Mintis 
tebejaukia senieji mitai, rankas 
teberiša senieji įpročiai, kojas 
tebepančioja beimė ir 
nepasitikėjimas.

Ar nesugrįš diktatūra (kai kam 
šito, matyt, labai norisi), ar 
neįsigalės totalitarizmas (juk jis 
toks mielas ir patogus). Kodėl taip 
puolamas Brazauskas ir jo DDF? 
Kodėl jis tebevaikšto laisvas, juk 
fašistų lyderiai buvo teisiami? Ką 
blogo padarė ateities forumas? O 
ką gero jis nuveikė? Koks šleifas 
paskui jį velkasi, ar tik už jo nenori 

pasislėpti naujoji DDP su visa 
senąja praeitimi ir savo 
nusikaltimais? Kas atsitiko su 
Krescencijumi Stoškumi? Su kuo 
jis? Už ką jis?

Vienybės! Darnos! 
Susiklausymo! Po vieną išgaudys 
kaip putpeles, o jei būsime kartu, 
neįveiks!

Kalba deputatė, kalba artojai ir 
fermų vedėjai. Pažyra faktai, 
argumentai ir kontraargumentai. 
Kalba, kalba, kalba... Baigiasi 
vienas susitikimas, prasideda 
kitas, nespėję atsakyti į 
paskutiniuosius klausimus, 
skubame į trečiąjį... Išsirikiuoja 
eilutė vyrų ir moterų, geidžiančių 
išsakyti savas skriaudas deputatei 
tiesiai į ausį, padėkoti, paprašyti, 
pasiklausti. Dar vis pasitaiko 
atvejų... neduoda žemės, neskiria 
medžiagų, o tuo tarpu kažkur 
dingsta traktoriai, parceliuojami 
geriausi sklypai, greit nebus ką 
privatizuoti... „Armenos“ ūkis 
neturi mokyklos, 70 mokinių ir 10 
mokytojų po gaisro liko be 
pastogės, o naujųjų rūmų pamatai 
užkonsevuoti. Nėra pinigų, nėra 
medžiagų, nėra noro... O 
kolektyviniuose soduose užkasti 
guli milijardų milijardai ir pinigų, 
ir plytų ir kitų medžiagų... Tad ar 
neliko rezervų?

Sena ir nauja, pažanga ir 
regresija, statymas ir griovimas. 
Idealistai ir persivertėliai! Kas 
verda tą mišrainę? Niekas! Garai 
veržiasi iš vidaus, procesai vyksta 
savaime... Argi?

Prie valstybės sienos buvo 
sulaikytas pilietis iš Jurbarko, 
mėginęs gabenti į užsienį beveik 
100 džinsų. O kiek nesulaikytų? 
Kokia taksa prekėms, kurių 
muitininko budri akis 
„nepamato“? Tūkstančiai? 
Dešimtys tūkstančių?

Jurbarko rajono galva Saulius 
Lapenas, apkaltintas sabotažu, 
kreipėsi į teismą, reikalaudamas 
paneigti šmeižtą. Vidžgirio ūkio 
vadovai nesiteikė atvykti į 
susitikimą su deputate, manding, 
turėjo svarbesnių reikalų, o 
pagyvenęs pilietis skundėsi, kad 
ant jo žemės intensyviai statomi 
trobesiai, kurių pamatai padėti po 
Kovo 11 akto...

Ant mūsų žemės, ant mūsų 
vilčių, ant mūsų kančių kažkas 
mėgina dėti savo ateities rūmų 
pamatus. Kas jie tokie? Iš kur? 
Kokios Lietuvos jie nori? Stato jie 
ar griauna?

Sąjūdžio programos laikosi tik 
10 proc. Jurbarko rajono 
savivaldybės deputatų.

Labdaros siuntiniai iš 
Vokietijos nukrinta tiesiai į 
nomenklatūros rankas Jurbarke. 
Bendraminčius iš užsienio 
caritiečiams tenka išvogti 
vidurnaktį, kad galėtų bent 
valandą su jais pasikalbėti.

Tokia pozicija ir opozicija 
Jurbarke.

Prekyba ir tiekimas tebėra 
buvusios (ir tebesamos) pozicijos 
rankose. Tiesa ir teisingumas taip 
pat. Nelygios grumtynės tęsiamos 
minties, intelekto, suktybių ir 
vagysčių. Ar tęsim, ar nepalūšim?

Tokios vienos kelionės, vienos 
dienos įspūdžiai. Eilinio deputato 
eilinė išvyka. Dabar reikės 
aiškintis, koreguoti, pranešti, 
paremti, atstatyti tiesą, 
subalansuoti, žinoma, jei pakaks 
laiko. Diena, naktis, diena, darbo 
diena. Ji turėtų turėti pradžią ir 
pabaigą, kažkada turėjo, ne 
dabar... Deputatės padėjėjas Algis 
Pečiukaitis su savo automobiliu

ĮVAIRENYBĖS
Keistenybės, nuostabos, rekordai

Jau daugiau nei 400 metų buvo 
spėliojama kas buvo modeliu 
garsaus Leonardo da Vinci dar 
garsesniam piešiniui Mona Lisa? 
Meno žinovai tikėjo, kad 
pozuotoja piešiniui buvusi 
turtinga našlė. Dabar gi, Napolio 
universiteto profesorius Carlo 
Vecci atrado da Vinci mokinio 
laišką, kuriame jis rašo, kad 
pozuotoja buvusi Isabella 
Gualandi iš Neapolio. Vienas iš 
jos meilužių prašęs da Vinci 
nupiešti Isabellą.

Nuo bakterijų nepasislėpsi nei 
danguje, nei žemėje!

1967 m. balandžio mėn. NASA 
(National Aeronautics and Space 
Administration) pranešė užtikusi 
bakterijų 41 kilometrų aukštyje.

Gyvos bakterijos 
(Thermodactinomyces vulgaris) 
rastos Windermere (Cumbria) 
ežero dugno gręžinyje: dumblo 
amžius esąs 1500 metų senumo. 
Nepasakyta kokiame gylyje tos 
bakterijos rastos.

Jau seniai domiuosi keistais, 
paslaptingais, neišaiškintais 
pasaulio įvykiais. Daug yra 
dokumentuota tokių 
„stebuklingų“ nutikimų, kuriais, 
tikiuosi, domėsis ir „Europos 
Lietuvio“ skaitytojai.

1828 metais laivo kapitonas, 
plaukiančio per Atlantą į 
Newfounlandą pro atviras savo 
kabinos duris pamatė prie 
gretimos kabinos durų stovintį 
žmogų, kurio niekad nebuvo 
matęs. Jis tikrai nebuvo jo laivo 
įgulos narys ir tikrai laivas nevežė 
nė vieno keleivio. Kapitonas žengė 
nepažįstamojo link, bet žmogaus 
pavidalas pranyko. Kabina buvo 
tuščia, bet ant sienos buvo 
iškeverzota užrašas: „Vairuok 
laivą į šiaurės vakarus“. Įrašas 
kapitoną stipriai paveikė ir jis 
įsakė pasukti laivą nurodyta 
kryptimi. Po kelių valandų 
priplaukė skęstantį laivą, kuriame 
tebuvo vienas asmuo: tai buvo 
vyras, kurio pavidalą kapitonas 
matė savo laive.

Didžiausios pasauly greitosios 
pagalbos automašinos — 18 
metrų ilgio — gaminamos Van 
Hool firmos Belgijoje ir kainuoja 
200.000 svarų. Ligonims ir 
medicinos personalui mašinoj yra 
44 vietos.

Bishops Caundle (Dorset 
grafystėje) vietovėj, ūkininko 
Martin Swain ūkyje, avis atsivedė 
septynius ėriukus! Tai esąs 
britiškas avies rekordas!

K. Tautginas.

rajono keliais per vienerius metus 
sukorė 60000 kilometrų.

Jei mums nemeluosi, išrinksim 
dar kartą! Dar kartą! Tikrai taip!

Nes ji tokia paprasta, tokia 
moteriška, sava, turinti tokių pat 
rūpesčių dėl šeimos, dėl vaikų, dėl 
pirkinių. Ir kartu nepaprasta, nė 
neketinanti pasiduoti, nežadanti 
reikalauti didesnio buto, 
žmoniškesnių darbo sąlygų, 
įtikėjusi į Lietuvą ir jos 
nepriklausomybę. Kiek tokių 
deputatų turime? Vieną, dvi, tris 
dešimtis? Kada turėsime visus iki 
vieno. Po metų, po dvejų? 
Niekada! Nesame verti? Nejaugi...

Žalzganas rūkas, žalzganas 
ūpas...

Vytautas Girdzijauskas

SKAITYTOJU LAIŠKAI
AČIŪ ANGLIJOS 

LIETUVIAMS
Šiuos padėkos žodžius taria tie, 

kurie baisiąją sausio 13-osios 
naktį nepabijojo stoti prieš tankus 
ir automatų kulkas prie Vilniaus 
televizijos bokšto, ir šiandien dar 
okupuoto sovietų kariuomenės. 
Jau keturi mėnesiais praėjo nuo 
žvėriško susidorojimo su Lietuvos 
nepriklausomybės gynėjais, kai 
kurie jų atgulė amžinam poilsiui 
tėvynės žemėje, tačiau daugelis 
liko gyvi — sužeisti, sužaloti visam 
gyvenimui. Apie šiuos lyg ir 
mažiau girdėjome, lyg ir 
pamiršome jų kančias, bet kai 
kurių kančios tebesitęsia lig šiolei, 
joms iškęsti reikia ne tik ištvermės 
ir vyriškumo, reikia ir kasdienio 
gydymo, brangiai kainuojančių 
vaistų, geresnio maisto. Todėl su 
nuoširdžiu dėkingumu buvo 
priimta D. Britanijos lietuvių 
piniginė parama (500.00 svarų), 
kurią Tautinės Paramos fondo 
atstovas Juozas Benderius 
paprašė mane perduoti 
nukentėjusiems ir jų šeimoms 
(dalis šios sumos — 200.00 sv. — 
perduota tremtinių sąjungos 
pirmininkui Baliui Gajauskui).

Lietuvos parlamente gavau 
adresus tų, kurie dėl sužeidimų 
prarado didelę dalį darbingumo, 
liko invalidais. Angelei Pladytei 
prieš keletą dienų buvo padaryta 
dar viena kojos operacija, trukusi 
keletą valandų. Tai jos koją, 
apautą aukštu batu, traiško 
tankas nuotraukoje, apėjusioje 
viso pasaulio spaudą (Loretą 
Asanavičiūtę, mirusią ligoninėje, 
traiškė kitas tankas). 
Skausmingos operacijos metu dar 
kartą pamėginta persodinti kaulo 
dalį, išpjautą iš dubens, ir šiaip 
išgelbėti koją, nors vilčių nedaug. 
Suprantama, kad pati pašalpos 
priimti negalėjo, ją perdaviau 
broliui.

Su nuoširdžia padėka dovaną 
priėmė 20-metis Kęstutis Bredelis, 
aukštas, gražiai nuaugęs 
jaunuolis, kurį smarkiai sužalojo 
tiesiai į veidą iššautas tanko 
plastmasinis sviedinys; aptirpusius 
plastmasės gabalus iš veido ir iš 
kūno išiminėjo chirurgai ir 
Vilniuje ir Vokietijoje, kur buvo 
nuvežtas gydytis, ten padarė ir 
dantų protezus, ir vėl pastatė ant 
kojų, tad Kęstutis vėl bandys tęsti 
lietuvių kalbos studijas Vilniaus 
universiteto pirmame kurse.

Vytautas Šimėnas taip pat buvo 
operuojamas Vokietijoje: 
išcentrinė kulka, pramušusi 
skruostą, sudarkė burnos ertmę ir 
įstrigo po liežuviu. Vis dėlto po 
kelių meistriškų operacijų jis vėl 
gali kalbėti, gali dirbti. Savo bute 
Vilniaus Lazdynų rajone jis 
parodė man švarką, peršautą kitos 
kulkos, laimei šios trejektorija 
buvo tokia, kad kūno beveik 
nekliudė.

Bogiau jaučiasi Algis Šikas, prie 
kurio per žingsnį sprogo specialus 
paketas; dėl to trūko inkstas, kurį 
reikėjo operuoti, ir 30 metų vyras 
tebėra nedarbingas. „Vakar 
paėmė dulkių siurblį, bandė 
pavalyti, — pasakoja jo žmona, — 
tai apėmė silpnumas, turėjo 
atsisėsti.“

Tris savaites gulėjo ligoninėje 
akustinę traumą patyrusi 
klaipėdietė Rita Gedrimaitė.

50.00 sv. dovana perduota 
žuvusiojo Apolinaro Povilaičio 
šeimai, kurioje našlaičiais liko trys 
vaikai. Kalbuosi su Povilaitiene ir 
stebiuosi: iš kur tiek stiprybės 
semiasi ši nedidukė moteris, pati 
ne per geriausios sveikatos. Ji 
nesiskundžia, maloniai šypsosi, ir 

tik iš vieno kito sakinio gali 
suvokti šeimą užgriuvusią 
tragediją: „Kai tėvas žuvo, 
vidurinysis (sūnus) vos 
neišprotėjo, ačiū daktarams, kurie 
jį išgelbėjo.“

Visi šie žmonės, apie kuriuos čia 
papasakojau, prašė manęs 
perduoti nuoširdžiausius 
dėkingumo žodžius jų 
neužmiršusiems Anglijos 
lietuviams, ypač J. Bendoriui už 
rūpestį ir pastangas, kad ši 
parama pasiektų labiausiai jos 
reiakalingus.

Gražvydas Kirvaitis iš Vilniaus

REIKĖTŲ PRAVESTI 
ASMENINĘ RINKLIAVĄ 
Prieš kelis mėnesius 

Nottinghame buvo pravesta 
asmeninė pinigų rinkliava, kur 
rinkėjai ėjo „iš namų į namus“ ir 
rinko aukas Vilkaviškio bažnyčios 
remontui. Kiek pastebėjau iš 
aukotojų sąrašo, aukos buvo gana 
dosnios. Todėl siūlau tokią 
asmeninę aukų rinkliavą Lietuvos 
vadavimo reikalui pravesti tarp D. 
Britanijos lietuvių. Ją galėtų 
organizuoti DBLS-ga per savo 
skyrius. Surinktus pinigus reikėtų 
persiųsti Lietuvos Vyriausybės 
fondui Švedijoje, kad Lietuvos 
Vyriausybė galėtų jais 
pasinaudoti.

Juozas Domeika, Anglija

PALAIKYKIME LIETUVOJE 
LEIDŽIAMĄ SPAUDĄ

Sovietams užėmus „Spaudos 
namus“ Vilniuje, leidžiamų 
laikraščių skaičius nesumažėjo, 
bet jie „suplonėjo“, nustojo 
svorio. Tokie laikraščiai yra 
nuostolingi skaitytojui ir 
redaktoriui. „Atgimimas“ buvo 
įdomus visiems, o dabar tik 
politikieriams! Labiausiai 
nukentėjo laikraščiai, kurie tik 
vienu puslapiu pajėgia pasirodyti. 
Bet ir juos skaitome ir jais 
džiaugiamės tikėdami, kad greitai 
sunormalės. Atrodo, kad 
„Respublika“, „Tremtinys“, 
„Šiaurės Atėnai“ ir Klaipėdos 
„Darbininkų Balsas“ greit atgaus 
svorį, padidės puslapių skaičiumi.

Aš skaitau „Darbininkų 
Balsą“. Šiomis dienomis iš 
redaktoriaus J. Sinkevičiaus 
gavau laišką, kuriame jis rašo: 
...Labas Ignai! Esame kelis laiškus 
parašę, bet nežinome ar esi gavęs? 
(visuomet atsakydavau — I.Š). 
Tačiau mes dėkojame už 20 DM 
auką. Kad ir turime dabartinės 
valdžios dotaciją, bet ir toliau mus 
blokuoja komunistai. Jie buvo ir į 
mūsų redakciją įsibrovę, ir 
konfiskavo pinigus ir dalį 
įrengimų. Eisime į teismą, 
tikėdamiesi viską vėl atgal 
atgauti...

Jie ir toliau su okupantu visaip 
mulkina Lietuvos žmones, nors 
jiems tai sunkiau ir sunkiau sekasi. 
Vis dėlto, padėtis kritiška ne tik 
„Darbininkų Balsui“, bet ir visai 
Lietuvai, nes okupantai su 
vietiniais komunistais apšaudo 
žmones ir užiminėja svarbius 
pastatus, net ir teatrus.

Taigi, ir toliau palaikykite su 
mūsų laikraščiu ryšius: jį 
platinkite ir rašykite. Deja, mes 
honoraro negalime mokėti.“

LK. Šmigelskis, Vokietija

REMKIME —

PAGALBOS LIETUVAI FONDĄ!

Aid Lithuania Fund (ALF)
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ŽMONES IR ĮVYKIAI

Po pamaldų LNB-vės direktorių valdybos pirmininkas K. Tamošiūnas 
pasveikino susirinkusius. Nuotraukoje: (iš kairės) kun. R. Repšys, kun. A. 
Geryba ir K. Tamošiūnas.

M. Gelvinauskienės vadovaujama jaunių tautinių šokių grupė iš 
Gloucesterio.

Tautinių šokių grupės „Lietuva“ šokėjai pasiruošia šokiui.
Nuotraukos: ELR

Sąskrydis Sodyboje
Šių metų lietuvių sąskrydis 

Sodyboje prasidėjo šeštadienį. 
Rinkosi svečiai iš arti ir iš toliau: iš 
Boltono, Gloucesterio, 
Cambridge. DBLS-gos CV irgi 
susirinko svarstyti DBLS reikalus, 
o jų šiuo metu yra labai daug.

Sekmadienio rytas buvo 
debesuotas, slėpė saulės 
spindulius nuo žmonių. Bet 
lietuviai nepabūgo ir suvažiavo 
įvairiomis transporto 
priemonėmis. Apie 30 dalyvavusių 
lietuvių buvo atvykę iš Lietuvos. 
Dalyvavo ir iš Lietuvos atvykęs 
Lietuvos informacijos centro 
Londone naujasis vadovas 
Kęstutis Stankevičius.

Sąskrydžio pamaldos vyko 
Sodybos lietuviškojo kryžiaus 
papėdėje. Kun. A. Geryba prieš 
Mišias maldininkus supažindino 
su kun. Ričardu Repšiu, MIC, 
kuris pirmą kartą dalyvavo šiame 
sąskrydyje. Abu kunigai atnašavo 
šv. Mišias už Lietuvą ir visus D. 
Britanijos lietuvius. Kun. R. 
Repšys pamoksle priminė, kad 
nuo pirmo sąskrydžio jau daug, 
daug lietuvių pasitraukė iš mūsų 
tarpo, bet jie mistiniu būdu su 
mumis čia dalyvauja. Pamaldos 
užbaigtos Tautos himnu, kurio 
garsai nuskambėjo ąžuolų ir beržų 
viršūnėmis ir lyg nuvingiavo 
Lietuvos link...

LNB-vės direktorių valdybos 
pirmininkas K. Tamošiūnas 
pasveikino sąskrydžio dalyvius ir 
palinkėjo linksmai praleisti laiką 
Sodyboje.

Po pamaldų prasidėjo vaišės 
Sodybos valgykloje, baruose, 
piknikai prie automobilių, 
karavanų ir palapinių...

DBLJ Sąjungos vadovybė šiais 
metais Sodybos aikštėje suruošė 
gegužinė: prekystaliai buvo 
apkrauti būsimo Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso suvenyrais, 
vyko loterijos ir įvairūs žaidimai. 
Visi, kurie norėjo pasirodyti savo 
gabumais ir išbandyti savo laimę, 
galėjo tai padaryti.

DBLS-gos CV pirmininkas E. 
Šova pradėjo vakarinę sąskrydžio 
programą. Visus pasveikinęs jis 
pakvietė visus lietuvius lankytis 
Sodyboje visokiomis progomis. 
Programą atliko tautinių šokių 
grupės „Lietuva“ ir. M. 
Gelvinauskienės vadovaujama iš 
Gloucesterio. Nežiūrint, kad 
aikštės žemė buvo nelygi, grakštūs 
šokėjai viską nugalėjo ir žiūrovų 
širdis užkerėjo. Programą 
pranešinėjo V. O’Brien.

Svarbu paminėti naująjį 
Sodybos vedėją, kuris visus 
svečius pasitiko, išlydėjo, ir kurio 
budri akis visus matė ir globojo.

Pradėjus temti, kad ir 
nenoromis, ruošėmės vykti į 
namus. Kiti pasiliko norėdami dar 
vieną dieną praleisti 
Sodyboje po saulėta padange.

Vasario 16 gimnazijos mokiniai dainuoja prie Milano katedros.
Nuotrauka: M. Šmitienės

VOKIETIJOJE
38-JI EUROPOS 

LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ 
SAVAITE VOKIETIJOJE
38-ji ELS savaitė vyks 1991 m. 

liepos 28 — rugpjūčio 4 dienomis 
Vokietijoje, Vasario 16 
gimnazijoje, 6840 Lampertheim 4, 
tel. 06256-322.

Pragyvenimas dienai kainuos 
60 DM. Registruotis pas Aliną 
Grinienę, Diamantstr. 7, 8000 
Mūnchen 50, tel. 089-1504471, 
pasiunčiant 100 DM. registracijos 
mokestį (jaunimas 50 DM.) į 
studijų savaičių banko sąskaitą: 
Volksbank Kreis Bergenstrasse, 
Kt. No. 8.9340.02, BLZ 50991400, 
6840 Lampertheim.

Vasario 16 gimnazija Italijoje
Po daugelio šokių, dainų ir 

orkestro repeticijų atėjo laikas 
važiuoti į Italiją.

Balandžio 28 d., sekmadienį, labai 
anksti, anksčiau už pirmas 
paukščių giesmes, atsikėlėme ir 
ruošiamės važiuoti lauktai 
kelionei. O ji buvo tikrai nuostabi! 
Per pietų Vokietiją autobusu mes 
praburzgėme Prancūziją, 
Šveicariją ir pagaliau pasiekėme 
Italiją. Aš negalėjau atsigerėti 
Alpėmis! Be pertaukos aukštyn 
užversta galva žiūrėjau tai į 
vieną,tai į kitą pusę. Sniego kalnai, 
krištoliniai ežerai, kaskadų upės, 
žalmargių ir šeinų karvių bandos. 
Gamta, kaip paveikslėliai 
knygoje! Skubame pirmyn. Tik 
nepermaldaujamas alkis mus 
privertė sustoti Ticine papietauti.

Kodėl mes keliaujame Italijon?
Mus, Vasario 16 gimnazijos 

mokinius pakvietė šiaurinės 
Italijos Santa Gemmos parapija 
Monzoje. Gimnazija noriai 
priėmė pakvietimą. Visą išvyką 
organizavo Nora Posenti, 
parapijos vadovė. Mus lydėjo italų 
kun. Guiseppe Audissio, 
nuoširdus lietuvių bičiulis iš 
Mainzo. Tarp vyresniųjų važiavo 
mokytojas Paltinas, orkestro ir 
choro vadovas, mokytoja Marytė 
Šmitienė, šokių grupės vadovė ir 
kunigas Putrimas, gimnazijos 
kapelionas.

Ketvirtą valandą po pietų 
atsidūrėme Monzoje. Vietos italai 
karštai priėmė ir pasisveikino su 
„giovani lituani“. Turėdami dar 
pusę laisvos valandos susijungėme 
su italais tinkliniui ir krepšiniui. 
Jau pirmomis valandomis Italijoje 
pastebėjome jų rodomą 
nuoširdumą lietuviams.

Šeštą valandą, apsirengę 
tautiniais rūbais, važiavome iki 
miesto centro į Monzos baziliką, 
kurios vyskupas specialiai už 
Lietuvą laikė Mišias. Mišios buvo 
laikomos itališkai, giedojojome 
lietuviškai. Dalyvavo apie 400 
žmonių. Po pamaldų Santa 
Gemmos parapijoje susirinkome 
makaroniškai vakarienei. Po jos 
susipažinome su italų šeimomis, 
su kuriomis gyvensime. Mane 
priėmusi šeima — gryni italai, 
vargu ar kada buvę užsienyje, 
todėl aš jiems — argentinietė ir 
lietuvaitė — buvau geografiška ir 
etnologiška mįslė.

Mano šeimininkai mane ir 
mano draugę pakvietė itališkų 
ledų paragauti ir apžiūrėti 
Monzos miestą. Jis yra labai 
senas, tarp romėnų laikų griuvėsių 
ir šalimais kanahj pynėsi antikinės 
gatvelės. Nors jau buvo 
vidurnaktis, bet visur buvo pilna 
žmonių,ypatingai daug kavinėse 
pramogaujančio jaunimo. Buvo 
labai juokinga, kai norėdami 
tarpusavyje susikalbėti mes 
turėjome kalbėti angliškai, 
ispaniškai, itališkai ir vokiškai. 
Savo palydovus išmokiau 
lietuviškai: „Laba diena, ačiū, iki, 
labas...“

Pirmadienio rytą aplankėme 
mergaičių gimnaziją (meno 
mokyklą). Ant sienų buvo 
iškabinti dekoratyviškai paruošti 
mūsų vardai. Aš labai 
susijaudinau, nes to nelaukiau. 
Visos mergaitės plojo ir dainavo. 
Dainavome ir mes, ir kalbėjome 
apie savo mokyklas. Italės 
gimnazistės mus apdovanojo 
suvenyrais: kryželiais, karoliais, 
marškinėliais, rankinukais. 
Vaišino mus pyragais ir gėrimais. 
Šio priėmimo niekada nepamiršiu.

Tą patį rytą aplankėme senąją 
baziliką, Bazilika de Battistero Di 
Agliate. Ji pastatyta 12-me 

amžiuje. Įdomu, kad ją statė 
kaimiečiai, savo noru sunešę jai 
akmenis. Kunigas Putrimas 
vertėjavo, nes jis išmoko itališkai 
studijuodamas Romoje.

Popiet pėsčiomis nuėjome pas 
Monzos burmistrą Gatti. Jis 
pasveikino lietuvius trumpu 
žodžiu, o gimnazijos mokiniai 
burmistrą ir jo pavaduotoją apjuosė 
lietuviška juosta. Burmistras 
mums visiems padovanojo po 
medalį, miesto herbą.

Devintą valandą vyko Vasario 
16 gimnazijos pasirodymas 
Monzos Montoni miesto teatre. 
Programa tęsėsi vieną valandą. 
Šokių grupė linksmai pašoko 
devynis šokius, choras padainavo 
šešias dainas, o orkestras išpildė 
kelis muzikos dalykėlius. 
Susirinko apie 500 žmonių, kurie 
visus šokius, dainas ir muziką 
lydėjo širdingais plojimais. Apie 
gimnaziją kalbėjo kunigai 
Audissio ir Putrimas, o apie 
Lietuvą itališkai skaitė Laura 
Pundytė ir Luciana 
Gaidimauskaitė. Teatro prieagyje 
Lietuvos Sąjūdžio paruošta buvo 
nuotraukų paroda. Po programos 
visas jaunimas ėjome kartu į 
kavinę atsipūsti, atsigerti ir 
pasikalbėti.

Antradienį iškeliavome į 
Milaną (15 km. nuo Monzos). Tris 
valandas apžiūrinėjome miestą. 
Milanas yra komercinis miestas. 
Apžiūrėjome nuostabią gotikos 
stiliaus katedrą su nesuskaitomais 
bokštais. Po pietų susitikome 
Milano kultūros centre su lietuvių 
draugija. Centro vedėjas trumpai 
papasakojo apie Milano istoriją. 
Vertėjavo Birutė Michelini, kuri 
Milano universitete dėsto lietuvių 
kalbą. Po to, tautiniais rūbais 
apsirengę, nuėjome susitikti su 
Milano kardinolu Carlo Maria 
Martini (mano įsitikinimu tai 
labai rimtas dvasininkas). Mums 
einant gatve žmonės sustodavo ir 
klausdavo iš kur esame 
atvykusios? Kiti mus sumaišydavo 
su olandais!

Šeštą valandą vyko Mišios 
Milano katedroje. Po Mišių 
bazilikos aikštėje pašokome ir 
padainavome. Milaniečiams tai 
buvo staigmena, gal net kiek 
juokinga. Aplink mus susirinko 
daug žmonių.

Sugrįžusių į Santa Gemmos 
parapiją laukė paruošta 
vakarienė. Parapijos jaunimas 
pravedė emocingą programą su 
savo folkloriniais ir 
internacionaliniais žaidimais bei 
dainomis. Tai visus labai 
sujaudino. Buvo paskutinis 
vakaras. Skautai pasikeitė 
dovanėlėmis. Visi pasikeitėme 
adresais. Atsisveikinome su savo 
„tėveliais ir broliukais“. Mus 
išlydėjo 11 valandą. Niekas 
nenorėjo išvykti. Visi praradome 
širdies dalelę Monzoje. 
Įsimylėjome tuos atvirus, 
simpatingus ir svetingus žmones.

Aš niekuomet negalėsiu 
užmiršti šios kelionės ir joje 
sutiktų žmonių.

Luciana Gaidimauskaitė

PRANCŪZIJOJE
NORI ATGAUTI 
ATSTOVYBIŲ 

PASTATUS PARYŽIUJE
Trys Pabaltijos respublikos nori 

atgauti sovietų pasisavintus jų 
diplomatinių atstovybių Paryžiuje 
pastatus, tuo tikslu Prancūzijos 
teisme ruošiasi iškelti Sovietų 
Sąjungai civilinę bylą. Apie tai 
pranešė prancūzų žinių agentūra 

(Nukelta į 4 psl.)
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IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS
Birželio mėn. išvežtųjų 

minėjimas šiais metais, kartu su 
estais ir latviais, įvyks birželio 15 
d., šeštadienį, 11 vai., Southwark 
katedroje, London Bridge, SEI. 
Iškilmingas pamaldas laikys 
lietuvių, latvių ir estų kunigai. 
Pasirodys pabaltiečių meninės 
pajėgos.

Kviečiame lietuvius pamaldose 
gausiai dalyvauti ir pagerbti 
išvežtuosius.

AUKOS LIETUVOS 
RAUDONAJAM KRYŽIUI 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui 

aukojo 30.00 sv. — Mrs. N.S. 
Pilcher, 25.00 sv. — P. ir S. 
Nenortai.

Prašome remti Lietuve' 
Raudonojo Kryžiaus veiklą. 
Aukas siųskite: Lithuanian Relief, 
2 Ladbroke Gardens, London 
Wil 2PT.

VAIKŲ FONDAS 
BRITISH-LITHUA NIA N 

RELIEF FUND FOR 
CHILDREN IN LITHUANIA
Gautos šios aukos: 150.00 sv. — 

Balčiūnų šeima, 100.00 sv. — 
Petras F. Leonovičius, 15.00 sv. — 
K. Reinhart, visi iš Londono.

BAZARAS EALINGE
Vaikų fondo ruošiamas bazaras 

įvyks birželio 22 d., (o ne birželio 14 
d., kaip buvo skelbiama), 11 vai., 
Welsh Chapel Hall, Ealing Green, 
High Street. Vaikų fondo vadovybė 
prašo visus prisidėti prie bazaro 
pasisekimo aukomis, daiktais, 
loterijos fantais ar maistu 
užkandžių stalui. Pinigus ir daiktus 
galite įteikti fondo vadovybei 
sekmadieniais Londono parapijos 
menėje.

Vaikų fondo vadovybė visiems 
aukotojams ir lankytojams iš 
anksto dėkoja.

METINIS SUSIRINKIMAS
Sporto ir Socialinio klubo narių 

susirinkimas įvyks birželio 23 d., 
17 vai., klubo patalpose, 345A 
Victoria Park Road, E9.

Bus padaryti pranešimai apie 
1990/91 metų klubo veiklą, 
renkama klubo valdyba 1991/92 
metams.

Klubo nariai kviečiami 
dalyvauti.
PARDUODAMA 

ENCIKLOPEDIJA
Pigiai parduodama J. 

Kapočiaus išleista Bostone 
Lietuvių Enciklopedija. Kreiptis: 
„Europos Lietuvio“ redakcija, 2 
Ladbroke Gardens, London W11 
2PT.

MANCHESTER YJE
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS
Birželio 15d., šeštadienį, 16 vai. 

MLK koodinacinis komitetas 
rengia Mostono kapinėse prie 
lietuvių paminklinio kryžiaus 
Išvežtųjų minėjimą, kuriame 
dalyvaus organizacijos su 
vėliavomis ir bus padėtas bendras 
vainikas. Minėjimą praves kan. V. 
Kamaitis.

Prašome gausiai dalyvauti.
MLK koordinacinis komitetas

MLS KLUBO
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Liepos 6 d., šeštadienį, 16 vai. 
MLS klubo valdyba šaukia 
visuotiną pusmetinį narių 
susirinkimą, kuriame valdyba ir 
revizijos komisija padarys 
pranešimus ir bus nagrinėjamas 
klubo išlaikymo reikalas, nes labai 
pakilo klubo išlaikymo išlaidos.

Kvorumui nesusirinkus minėtą 
valandą, susirinkimas bus atidėtas 
vieną valandą, o po to pravestas, 
neatsižvelgiant į susirinkusių 
narių skaičių.

Narius prašome būtinai 
dalyvauti. Klubo valdyba

STOKE-ON-TRENT
MIRĖ A. MURINAS

Gegužės 11 d. Douglas 
Macmillan Home mirė Albinas 
Murinas. Jis buvo 65 m. amžiaus. 
Albinas Murinas buvo DBLS-gos 
Stoke-on-Trent skyriaus narys. 
Vertėsi ceramikos darbais.

A.a. Albino Murino palaikai 
gegužės 20 d. buvo palaidoti 
Bradwell crematoriume. Prieš 
laidotuves pamaldos vyko 
katalikų bažnyčioje Tunstalyje. 
Paliko liūdinčią žmoną Normą, 
dukras Debbie ir Olwyn, sūnus 
Jason, Jamie, Jonathan ir Jimmy, 
anūkus Darren, Layla, Carl ir 
Kenny.

AUKOS LIETUVOS 
BAŽNYČIAI

Važiuojant į Lietuvą ekskursija 
yra gera proga nuvežti aukas 
naujai statomai Vilniaus 
pakraštyje bažnyčiai, skirtai 
palaimintojo Jurgio Matulaičio 
garbei, taip pat ir koplyčiai 
palaimintojo gimtinėje.

Aukas galite įteikti kan. V. 
Kamaičiui, kun. St. Matuliui arba 
kun. J. Sakevičiui, MIC šiuo 
adresu: 21 The Oval, London E2 
9DT.

PAMALDOS
Nottinghame — birželio 9 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Nottinghame — birželio 16 d., 

11.15 vai., Židinyje. Minint 
skaudųjį-didvyrišką Birželį.

Derbyje—birželio 16d., 14val., 
Bridge Gate.

VOKIETIJOJE
NEKROLOGAS

MIRĖ A. BURŠKAITIS
Arvydas Burškaitis buvo gimus 

1938 m. kovo 21 d. Skaudvilėje. 
Staiga mirė namuose 1991 m. 
gegužės 11 d., sulaukęs tik 53 metų 
amžiaus.

Jo tėvas Otto Burškaitis buvo 
kalvis, o jo žmona Elena 
Burškaitienė-Čerkesaitė gyvena 
dar dabar Panevėžyje.

Arvydas Burškaitis baigęs 
aštuonias klases pradžios 
mokyklos, mokėsi kino 
mechaniko amato ir buvo filmų 
rodytojas. Būdamas 22 m. 
amžiaus, 1960 m. vedė Annelyzę 
Skodzikaitę. Su ja susilaukė trijų 
vaikų: sūnaus Artūro ir dviejų 
dukterų — Almos bei Lilli. Duktė 
Lillija 1985 m. baigė Vasario 16 
gimnaziją. Ligi išvykimo į 
Vokietiją a.a. Arvydas Burškaitis 
dirbo aklųjų fabrike Kaune. 1976 
m. beveik apako ir jam teko 
pergyventi kelias akių operacijas. 
Operacijos šiek tiek padėjo, bet 
turėjo nešioti stiprius akinius, 
kurie įgalino velionį dirbti fizinį 
darbą Langnese-Iglo ledų fabrike 
Wunsdorfe ligi mirties. 1980 m. 
vasario mėn. visa šeima persikėlė į 
Vakarų Vokietiją, nes žmona yra 
vokiečių kilmės.

Palaidotas 1991 m. gegužės 17 
d. Wunsdorf-Luthės kapinėse. 
Apeigas abiem kalbom atliko 
kunigas Fr. Skėrys iš Mannheimo. 
Kapas skendo gėlėse. Velionį į 
amžiną poilsio vietą lydėjo 
daugiau 50 žmonių, be artimųjų — 
kaimynai ir geri pažįstami. 
Langnese-Iglo fabrikas per savo 
atstovą padėjo labai puikų vainiką 
ant kapo.

Po laidotuvių visi dalyviai 
našlės Annelyzės Burškaitienės 
buvo pakviesti į savo butą kavos 
su pyragais ir kitais užkandžiais.

Paliko liūdinčius žmoną 
Annelyzę, sūnų, dvi dukras, seserį 
Alina Budraitienę Kaune, motiną 
Eleną Burškaitienę Panevėžyje ir 
kitas gimines Lietuvoje ir 
Vokietijoje. (Motina negavo vizos 
ir laidotuvėse nedalyvavo).

Visiems reiški u savo 
nuoširdžiausią užuojautą ir kartu 
liūdžiu netekęs ištikimo 
tėvynainio. Ilsėkis, mielas 
Arvydai, Viešpaties ramybėje 
svetimoje žemelėje. Tebūna Tau 
lengva svetimoji, nors ir ne gimta 
žemė. Tave visuomet pagarbiai 
minėsime.

Fr. Skėrys, evang. kunigas
Tavo mintys nėra mūsų mintys, ir 

Tavo keliai nėra mūsų keliai, nes 
kaip dangus yra aukštai nuo žemės, 
taip ir Tavo keliai yra aukštesni už 
mūsų kelius ir Tavo mintys 
aukštesnės už mūsų mintis.
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SĄJUNGOS ŽINIOS
DBLS-gos direktorių valdyba 

(DV) savo posėdyje priėmė 
daugmetinės nario kortelės 
projektą. Kortelės atiduotos 
spaustuvei. Tikimasi greitu laiku 
jas išsiuntinėti Sąjungos skyriams.

DBLS-gos kultūrinę veiklą 
apsiėmė tvarkyti J. Alkis. Jam 
padės V. Gasperienė.

Pagalbos Lietuvai Fondo 
(ALF) valdyba papildyta E. Šova, 
K. Tamošiūnu ir H. Gasperu. 
Pagalbos Lietuvai Fondo įstatai 
buvo patvirtinti DBLS-gos DV 
posėdyje prieš visuotiną Sąjungos 
suvažiavimą. Jie yra anglų 
kalboje, bet bus išversti į lietuvių 
kalbą ir išsiuntinėti. Šį fondą 
prašome remti visomis išgalėmis, 
nes tai yra vienintelis fondas,

ATSTOVYBES PARYŽIUJE...
(Atkelta iš 3 psl.)

France Presse. Teisminės bylos 
iškėlimo sovietam klausimą su 
prancūzais deputatais, be kita ko, 
svarstė šiomis dienomis Paryžiuje 
lankęsis Latvijos AT pirmininkas 
Gorbunovas. Sumanymui pritaria 
Estijos ir Lietuvos vyriausybės. 
Prancūzijos teisme pabaltiečių 
vyriausybių vardu bylą sovietams 
iškels advokatas Jean-Pierre 
Spitzer, teismo svarstybose taip 
pat pabaltiečiams atstovaus 
Prancūzijos nacionalinės 
asamblėjos narys deputatas 
Michael Pelchat. Sovietų 
pasisavintoje buvusioje Latvijos 
diplomatinėje atstovybėje 
Paryžiuje yra įsikūręs sovietų 
konsulatas, buvusioje Lietuvos 
atstovybėje yra sovietų 
informacijos centras, senosios 
Estijos atstovybės namai buvo 
nugriauti, jų vietoje pastatyti 
nauji, kuriuose taip pat yra įsikūrę 
sovietai. 1940 m., kai dar 
tebegaliojo nacių ir sovietų 
draugystės sutartis, vokiečių 
okupacinė valdžia Paryžiuje 
privertė trijų Pabaltijo valstybių 
diplomatinių misijų šefus 
atstovybių pastatus atiduoti 
miesto prefektūrai, kuri savo 
ruožtu juos perdavė sovietams. 
Yra išlikęs tik vienas raštiškas 
pastatų perdavimo dokumentas: 
tai pažymėjimas, kurio iš 
prancūzų pareikalavo tuometinis 
Lietuvos ministras Paryžiuje 
Petras Klimas ir kuriuo Paryžiaus 
prefektūra patvirtina Lietuvos 
atstovybės pastato perėmimą. 
Karo metu pastatus pasisavino 
vokiečiai, karui pasibaigus naujoji 
Prancūzijos valdžia juos vėl 
perdavė sovietam, nors 
Prancūzijos tuometinis užsienio 
reikalų ministras įsakmiai 
pareiškė, kad Prancūzija 
nepripažįsta teisėtu prievartinį 
Pabaltijo respublikų įjungimą į 
Sovietų Sąjungą. Aneksijos 
nepripažinimo politikos 
tebesilaiko ir dabartinė 
Prancūzijos valdžia.

Karas nesibaigia...
Pasaulį sukrėtė dabar 

vykstantys teismai Kuwait, kur 
yra teisiami palestiniečiai ir Irako 
piliečiai už jų elgesį karo metu. 
Teismai vyksta be atodairos į 
nusikaltimus, yra labai 
vienašališki ir net neleidžiama 
kviesti liudininkų. Vyras buvo 
nuteistas daug metų kalėjimo už 
marškinių nešiojimą su Saddam 
Hussein vardu. Tuo tarpu kurdai 
vis vargsta šiaurėje, nerasdami 
saugios vietos apsigyventi.

kuriuo Sąjunga gali tiesioginiai 
remti Lietuvos pastangas 
nepriklausomybei įteisinti.

Rašytojas-laureatas K. Barėnas 
sutiko redaguoti II-ją „Didžiosios 
Britanijos Lietuviai“ knygos dalį. 
Tai Britanijos lietuvių veiklos 
istorinis palikimas ateičiai. Šio 
nepaprastai didelio masto veikalo 
paruošimas spaudai pareikalaus 
metų ar dviejų. Todėl kreipiuosi į 
visus DBLS-gos skyrius, 
organizacijas, draugijas, klubus, 
ratelius, pavienius asmenis ir 1.1., 
ir prašau suteikti žinias ir 
nuotraukas apie lietuvių veiklą D. 
Britanijoje pradedant nuo 1974 m. 
pradžios. Visą medžiagą prašau 
siųsti: K. Barėnui, 2 Ladbroke 
Gardens, London W11 2PT.

Eimutis Šova

PASAULYJE
Kas pralaimėjo Afrikoje?

Abisinijos prezidentui 
Mengistu išbėgus į užsienį ir 
sukilėliams, kurie 30 metų kariavo 
su vyriausybės kariuomene, 
paėmus valdžia, du kraštai, 
Sovietų Sąjunga ir Izraelis, turėjo 
tuos įvykius nurašyti į nuostolius.

Sovietai visą laiką rėmė 
marksistinę Mengistu vyriausybę 
ir sudėjo daug pinigų bei ginklų. 
Laimėję karą sukilėliai irgi yra 
kairiųjų pažiūrų, bet jie vargiai 
bus palankūs sovietams, kurie 
dosniai rėmė jų priešą Mengistu. 
Tai bus antrasis sovietų 
pralaimėjimas Afrikoje. Iš 
Angolos pasitraukė sovietų 
remiami Kubos kariai ir Unitą 
susitarė su vyriausybe. Angolos 
rėmimas taip pat daug pinigij 
kainavo sovietams ir kas iš to 
išėjo?

Izraelis irgi rėmė Mengistu 
vyriausybę, nes ji sutiko išleisti iš 
Abisinijos juoduosius žydus — 
falashas. Dabar Izraelis, išskyrus 
gal Pietų Afriką, Afrikoje draugų 
neturi, nes vyrauja arabai.

Gruzija už nepriklausomybę
Gruzijoje vyko pirmieji 

visuotini respublikos prezidento 
rinkimai. 87 proc. dauguma 
išrinktas iki šiol tik parlamento 
rinktas prezidentu, Zyiad 
Gamsakhurdia, kurie prisiekė 
atskirti Gruziją nuo Sovietų 
Sąjungos ir visiškai panaikinti 
komunizmą Gruzijoje. Gruzija 
turi 5.5 mln. gyventojų ir kol kas 
Gamsakhurdia yra vienintelis 
Sovietų Sąjungos respublikose 
žmonių laisvai išrinktas 
prezidentas. Sekančiu turėtų būti — 
birželio 12 d. išrinktas Rusijos 
Federacijos prezidentu — Boris 
Jelcinas. Gi Gorbačiovas, atrodo, 
vis dar nedrįsta kandidatuoti, nes 
bijo, kad nebus išrinktas.

Lenkai grįžta į tėvynę
Manoma, kad apie 7 mln. lenkų 

iš Sovietų Sąjungos nori grįžti į 
savo tėvynę. Jie ten atsirado karo 
metu ir po karo dėl įvairių 
priežasčių. Vieni buvo deportuoti, 
kiti pateko į Sovietų Sąjungą 
vokiečiams traukiantis atgal, o kiti 
su sovietams atiduota, už jų 
prisidėjimą kare, Lenkijos dalimi. 
Lenkijos vyriausybė yra 
susirūpinusi, kad ji negalės visų 
grįžtančiųjų priimti.

Nauja Atlanto Pakto (NATO) 
kariuomenė

Varšuvos paktui susilikvidavus, 
Vakarai nutarė sumažinti savo 
karines pajėgas. Per paskutinį 
NATO posėdį buvo nutarta 
įsteigti judrią kariuomenę iš 70000 
karių, kurie galėtų būti greitai 
pasiųsti ten, kur gręsia pavojus, 
kaip pavyzdžiui, kad buvo 
Persijos įlankoje. Kariuomenę 
sudarys Britanijos ir kitų Europos 
kraštų kariuomenės. Jos vadu bus 
britas, bet kariuomenės centras — 
Vokietijoje. Prancūzija prie tokios 
kariuomenės neprisidės, nes ji, 
nuo gen. de Gaule laikų, 
nepriklauso NATO organizacijai.

Dvi Korėjos — JTO nariai
Šiaurės Korėja (komunistinė) 

iki šiol nesutiko jungtis į JTO, nes 
nesutiko su principu, kad yra dvi 
Korėjos. O dėl pareikšto Sovietų 
Sąjungos ir Kinijos veto JTO 
nariu negalėjo būti nei Pietų 
Korėja. Atrodo, kad tos dvi 
valstybės savo veto nereikš ir Pietų 
Korėja galės tapti JTO nariu. Dėl 
to ir Šiaurės Korėja paprašė būti 
JTO nariu.
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