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MIRĖ VILNIAUS 
ARKIVYSKUPAS 

JULIJONAS 
STEPONAVIČIUS

Birželio 18 d. vakare, apie 21.30 
vai. Lietuvos laiku, mirė Vilniaus 
arkivyskupas J ul i j one s 
Steponavičius, pakirstas sunkios 
ligos. Birželio 10 d. arkivyskupui 
buvo padaryta sunki inkstų 
operacija, po kurios nebeatsigavo.

Arkivyskupo Steponavičiaus 
palaikai birželio 20 d. buvo 
pašarvoti Vilniaus arkikatedroje- 
bazilikoje.

ARKIVYSKUPAS 
JULIJONAS 

STEPONAVIČIUS
Arkivyskupo Steponavičiaus 

mirtis yra skaudus nuostolis 
Lietuvai ir jos Bažnyčiai, kuriai 
velionis garbingai ir ištikimai 
tarnavo visą savo gyvenimą, ypač 
Bažnyčiai ir tautai sunkiaisiais 
laikais. Julijonas Steponavičius 
buvo už religinę laisvę ir tikinčiųjų 
teises kovojančios Lietuvos 
Bažnyčios simbolis, kaip toks 
priklausė visom Lietuvos 
vyskupijom, visai Lietuvos 
katalikų bendruomenei. Jo 
heroiška ištikimybė persekiojimo 
metais plačiai nuaidėjo po visą 
pasaulį, sukėlė visuotinį 
pasigėrėjimą ir pagarbą.

Julijonas Steponavičius gimė 
1911 m. Gervėčių parapijoje, 
ūkininkų šeimoje. Mokėsi 
Vilniaus Vytauto Didžiojo 
gimnazijoje, ir baigė Vilniaus 
univerisitetą teologijos magistro 
laipsniu. Kunigu įšventintas 1936 
m. Mokytojavo ir kapelionavo 
Gardine, klebonavo Palūšėje, 
Daugėlišky, Adutišky. Ėjo 
Švenčionių dekano pareigas. 1955 
m rugsėjo 11 d. vyskupas 
Kazimieras Paltarokas Panevėžio 
katedroje Julijonui Steponavičiui 
suteikė vyskupo šventinimus. 
Prieš pat vyskupo Paltaroko mirtį 
1958 m. Popiežius Pijus XII 
paskyrė vyskupą Steponavičių 
Panevėžio ir Vilniaus vyskupijų 
apaštaliniu administratorium.

Gilus išsimokslinimas, 
pastoracinė patirtis, besąlyginis 
kunigiškas uolumas buvo tos 
savybės, dėl kurių Julijonas 
Steponavičius buvo parinktas 
sostinės vyskupu. Jau pirmieji jo 
ganytojiško darbo metai įrodė, 
kad jis buvo vertas vyskupo 
Kazimiero Paltaroko ir kalėjime 
mirusio Vilniaus arkivyskupo 
Mečislovo Reinio įpėdinis. O 
darbo sąlygos tuo metu buvo 
nepaprastai sunkios, reikalavo 
nepaprastai daug drąsos ir 
išminties. Nepaisant visų kliūčių ir 
sunkumų, vyskupas Julijonas 
Steponavičius su visu ganytojiškos 
atsakomybės pajutimu rūpinosi 
kunigų ir pasauliečių dvasine 
gerove. Kaip tik dėl to asmeniškai 
patyrė ateistinės valdžios rūstybę.

Kai tuometinis Religijų reikalų 
tarybinis įgaliotinis valdžios 
pavedimu pareikalavo, kad 
vyskupas uždraustų kunigam 
mokyti vaikus besiruošiančius 
pirmajai išpažinčiai ir šventajai 
Komunijai, vyskupas 
Steponavičius pareiškė, kad to 
padaryti jis negali, nes tai 
prieštarauja vyskupiškai sąžinei, 
bažnytinės teisės kanonams. Kai 
vyskupas Steponavičius pradėjo

Žygiai Vakarų Europoje
Lietuvos AT pirmininkas 

Vytautas Landsbergis birželio 19 
d. atvyko į Paryžių pasitarimams 
su valdžios ir biznio atstovais. Jį 
lydi žmona Gražina ir valstybinė 
delegacija.

Birželio 20 d. pirmininkas V. 
Landsbergis susitiko su 
Prancūzijos Respublikos 
prezidentu Franęois Mitterand. 
Susitikimo metu lyderiai aptarė 
politinę situaciją Lietuvoje, kelią į 
nepriklausomybę ir besitęsiančias 
TSRS karines akcijas. Pagal 
pirmininką V. Landsbergį, 
prezidentas Mitterand 
painformavo, kad prieš kelias 
dienas Prancūzijos vyriausybė 
užprotestavo sovietų karinių 
pajėgų puldinėjimus Lietuvos 
pasienyje. V. Landsbergis taip 
pat susitiko su Senato 
pirmininku. Nacionalinės 
Asamblėjos pirmininku ir 
parlamentarų grupės „Prancūzija- 
Baltijos šalys“ pirmininku. Po šių 
susitikimų AT pirmininkas su 
palyda išvyko į Lyoną. Numatytas 
susitikimas su nauja Prancūzijos 
ministre pirmininke Edith 
Cresson neįvyko, jai prašant buvo 
atidėtas.

Birželio 22 d. AT pirmininkas 
V. Landsbergis su žmona ir 
pirmininko patarėju užsienio 
politikos klausimams 
Ramūnų Bogdanu išskrido į 
Norvegiją, o kiti delegacijos 
nariai. Prekybos rūmų kvietimu, 
keliavo į Boulogne-sur-Mer. 
Norvegijoje svečiai iš Lietuvos 
dalyvavo Lietuvių muzikos 
festivalyje Tonsberge. Festivalyje 
dalyvavo 250 atlikėjų, jų tarpe 
Nacionalinis simfoninis orkestras.

Birželio 23 d. AT pirmininkas 
V. Landsbergis Kiel, Vokietijoje, 
dalyvavo metiniame Šiaurės šalių 
parlamentarų sąskrydyje. Taip 
pat jis susitiko su krikščionių 
demokratų ir laisvųjų demokratų 
partijų atstovais; su Schleswig- 
Holstein žemės ministru 
pirmininku ir su Vokietijos 
socialdemokratų partijos 
pirmininku Bjorn Engholmu.

Tos pačios dienos vakare, 
sugrįžus į Paryžių, visa delegacija 
keliavo į Marselį, kur pirmadienį 
aplankė povandeninių darbo

ryžtingai ginti represuojamus 
kunigus ir Kauno kunigų 
seminarijos teises, 1961 m. sausio 
24 d. jis buvo suimtas ir prievarta 
išvežtas iš Vilniaus į Žagarės 
miestelį. Julijonas Steponavičius 
liko tremtyje dvidešimt 
septynerius metus. Pakartotini 
Lietuvos ir pasaulio dvasininkų 
prašymai ir reikalavimai leisti 
vyskupui tremtiniui sugrįžti į savo 
vyskupiją, liko neišklausyti. 
Ryžtingasis vyskupas tapęs 
kovojančios ir persekiojamos 
Bažnyčios simboliu, buvo 
ateistinei valdžiai per pavojingas. 
Tik pasikeitus politinei padėčiai 
vyskupui Steponavičiui susidarė 
sąlygos sugrįžti iš tremties į jam 
pavesta valdyti Vilniaus 
arkivyskupiją. Vyskupas sugrįžo į 
sostinę 1989 m. vasario mėnesį. Tų 
pačių metų kovo 10 d. Popiežius 
Jonas Paulius II paskyrė Julijoną 
Steponavičių Vilniaus arkivysku
pijos ordinaru. VAT.R. 

įrangos gamyklą „Comex“ ir 
susitiko su Alpes Cote d’Azur 
regiono pirmininku. Pirmadienį 
po piet grupė išvyko į Toulouse 
pokalbiui su miesto mero ir 
universiteto atstovais.

Antradienį grupė vyko į 
Strasbourgą, ten numatyta 
susitikti su miesto meru ir 
apsilankyti Europos Parlamente. 
Iš Strasbourgo — vyko į Nancy 
kur juos pasitiko Baltijos šalių 
asociacijos Prancūzijos Senate 
pirmininkas senatorius Huriet. 
Trečiadienį delegacija sugrįžo į 
Paryžių spaudos konferencijai ir 
susitikimui su Paryžiaus meru 
Jack Chirac.

Iš Prancūzijos AT pirmininkas 
V. Landsbergis su patarėju 
Bogdanu birželio 26 d. skrido į 
Helsinkį, kur 27 d. dalyvavo 
Europos Tarybos Parlamentinės 
Asamblėjos organizuojamame 
Baltijos šalių ir TSRS 
parlamentarų susitikime. Į šį 
pasitarimą iš Lietuvos taip pat 
atvyko deputatai Bronius 
Genzelis ir Gediminas Šerkšnys. 
Po šio susitikimo grįžtama į 
Vilnių. Birželio 28 d. AT 
pirmininkas V. Landsbergis 
dalyvaus Baltijos Tarybos 
posėdyje Rygoje.

Prieš išvykdamas į Prancūziją 
pirmininkas V. Landsbergis kartu 
su Lietuvos atstovu Maskvoje 
Egidijum Bičkausku dalyvao 
pusantros valandos trukusiame 
pokalbyje su Rusijos Federacijos 
Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko pirmuoju 
pavaduotoju Ruslanu 
Khasbulatovu. Jame buvo aptarti 
reikalai dėl Lietuvos Respublikos 
ir Rusijos Federacijos sutarties, 
kurią numato pasirašyti vasaros 
metu. E. Bičkauskas šį susitikimą 
įvertino teigiamai, pavadindamas 
jį „naudingu ir praktišku“.
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JAV BALTIJOS ŠALIMS 
SKIRIA 7,5 MLN. DOLERIŲ 

PARAMĄ
Šiomis dienomis JAV Kongreso 

Atstovų rūmai nutarė Baltijos 
šalims skirti bent 7,5 milijonų 
dolerių paremti demokratines bei 
rinkos ekonomikos reformas, o 
sovietų valdžiai nustatė labai 
griežtas sąlygas JAV paramai 
išgauti.

Birželio 20 d. Atstovų rūmai 
nubalsavo 25.4 bilijonų dolerių 
vertės finansinės pagalbos 
užsienio šalims įgaliojimo 
įstatymą 199,2 ir 1993 
biudžetiniams metams. Tai 
reiškia, kad iš viso Pabaltijo šalims 
įgaliojama ne mažiau 15 milijonų 
dolerių (bent po 7,5 milijonų 
dolerių 1992 ir 1993 metais), bet 
skiriama bent 7,5 milijonų dolerių 
tiktai 1992 metams. Parama 
pabaltiečiams bus skiriama 
tiesioginiai Pabaltijo šalių 
valdžioms arba per nevaldines 
organizacijas.

7,5 milijonų dolerių suma, kuri 
skiriama Pabaltijo šalims, atiteks 
ir demokratinėms valdžioms bei 
demokratiją ir rinkos ekonomiką 
puoselėjančioms nevaldinėms 
organizacijoms Sovietų 
Sąjungoje. Taigi, parama bus 
teikiama tiesiogiai sovietų 
respublikoms, o ne per Kremlių.

BALTIJOS UŽSIENIO 
REIKALŲ MINISTRAI 

BERLYNO 
KONFERENCIJOJE

Baltijos šalių užsienio reikalų 
ministrai birželio 19-20 dienomis 
dalyvavo Berlyne vykusioje 
Konferencijoje dėl Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Europoje 
(CSCE) svečių teisėmis, nors 
daugelis dalyvaujančių kraštų 
pritarė Pabaltijo kraštų stebėtojų 
statusui. JAV Valstybės 
departamento pareigūnai tvirtino, 
kad tik TSRS protestavo prieš šį 
pasiūlymą. Todėl Lietuvos 
užsienio reikalų ministrui Algirdui 
Saudargui, Latvijos — Janis 
Jurkans ir Estijos — Lennart Meri 
buvo leidžiama dalyvauti tik 
konferencijos atidaryme, bet ne 
uždarose sesijose, kuriose sėdi 
pilni nariai ir stebėtojai.

JAV Valstybės departamento 
sekretorius James Baker birželio 
19 d. susitiko su pabaltiečiai 
ministrais ir pareiškė, kad „mes 
norėtumėm, kad šie džentelmenai 
(Baltai), mažų mažiausiai būtų 
stebėtojais, o ne vien įvairių 
delegacijų svečiais“.

Pokalbio metu J. Baker su 
pabaltiečiais aptarė derybų su 
Sovietų Sąjunga klausimus, 
vykdomus sovietų armijos 
puldinėjimus Baltijos kraštų 
pasieniuose ir ekonominę padėtį. 
J. Baker tvirtino, kad Amerikos 
atstovai deda visas pastangas 
suteikti stebėtojų teisę Baltijos 
šalims CSCE susitikimuose, bet 
pridūrė, kad TSRS tuos žingsnius 
blokuoja.

Ministrai Meri, Jurkans ir 
Saudargas dalyvavo Berlyno 
konferencijoje kaip Švedijos, 
Danijos ir Norvegijos svečiai.

Prieš konferenciją Vokietijos 
užsienio reikalų ministras ir 
Berlyno konferencijos 
pirmininkas Hans-Dietrich 
Genscher susitiko su pabaltiečiais 
ir jiems tvirtino, kad šiuo metu 
neįmanoma jiems suteikti 
garbingesnio statuso. Jurkans 
išreiškė nepasitenkinimą ir 
pareiškė, kad Vakarų, o ypatingai 
Vokietijos, Baltijos šalių politika 
nėra pajudėjusi į priekį. „Jie dar 
mano, kad pažanga yra įmanoma 
remiant Gorbačiovą, o ne 
Baltijos šalių demokratijas“, sakė 
Jurkans.

Nežiūrint pabaltiečių 
nusivylimo, trys ministrai 
nusprendė susitikimo 
neboikotuoti. Meri aiškino, kad 
„esmė yra dalyvauti politiniame 
procese, pasirodyti visur, kur 
svarstoma Europos ateitis.“

Konferencijos atidarymo metu, 
Baltijos šalių ministrai, kurie buvo 
pasodinti ne prie garbės stalo, o 
galerijoje, kartu su oficialiaisiais 
nevaldinių organizacijų atstovais, 
į kurių gretas buvo priimti ir 
Maskvai ištikimi Baltijos šalių 
Komunistų partijos atstovai, 
įvairūs vienetai, kaip pavyzdžiui. 
Tarptautinės Žmogaus teisių 
asociacijos iš Frankfurto ir 
Londone veikiančios Baltijos 
Tarybos atstovai, išreiškė griežtą 
protestą CSCE dalyviams.

Po atidarymo CSCE procese 
dalyvaujantys kraštai drąsiai 
parėmė Baltijos šalis ir gynė jų 
teises į pilną nepriklausomybę. 
Danijos užsienio reikalų ministras

f Nukelta į 3 psl.)

LIETUVOJE
Pagerbtas B. Brazdžionis

Iš Kalifornijos atvykęs lietuvių 
poetas Bernardas Brazdžionis už 
geriausią metų eilėraštį buvo 
apdovanotas „Žydinčios vyšnios 
šakele“ prizu. Pernai septintajame 
poezijos konkurse šis 
apdovanojimas atiteko Bernardui 
Brazdžioniui už eilėraštį 
„Lietuvos laukai“. Bet prizą, kurį 
įsteigė „Knygnešio“ žurnalas ir 
Ukmergės rajono S. Nėries 
kolūkis, poetas galėjo atsiimti tik 
šiais metais. Malonus sustikimas 
su skaitytojais įvyko S. Neries 
kolūkyje.
Nugalėjo Baltiją...

Gegužės 31 d. iš Vilniaus į 
Stockholmą nuskrido Vlado 
Kensgailos pilotuojamas nedidelis 
lėktuvas „Aušra“. Tačiau birželio 
2 dieną į Vilnių grįžtantį lėktuvą 
sovietų naikintuvai nutupdė 
Vainodės (Latvija) kariniame 
aerouoste.

Panevėžietis aviacinės 
technikos konstruktorius Vladas 
Kensgaila, skridęs su savo sūnumi 
Dariumi, taip pat lakūnu, 
dalyvavo tarptautinio 
,, Aerosalono“ surengtuose 
susitikimuose Stockholme. 
„Budri“ sovietų aviacijos akis 
pastebėjo jį tik grįžtantį iš anapus 
Baltijos...
Miss Lietuva-91

Gegužės 31 dieną Vilniaus 
sporto rūmuose įvyko grožio 
konkursas „Miss Lietuva-91“. 
Komisija, kurios pirmininkas 
buvo Lietuvos simfoninio 
orkestro vyr. dirigentas Gintaras 
Rinkevičius, „Miss Lietuva-91“ 
karūną paskyrė 21 metų Utenos 
medicinos mokyklos moksleivei 
Daliai Lelevaitei. Pirmosios 
„vicemiss“ titulas atiteko Vilniaus 
pramonės technikumo absolventei 
Violetai Malevskai. Antroji 
„vicemiss“ buvo pripažinta 
moksleivė iš Klaipėdos Ingrida 
Simonavičiūtė.

Dalia Leleivaitė mokosi 
Utenoje, gyvena su mama ir broliu. 
Mama kirpėja, broliui 18 metų. 
Daliai 21 metai, ūgis 172 cm„ 
šviesūs plaukai, mėlynos akys. 
Liepos mėnesį ji dalyvaus 
tarptautiniame grožio konkurse 
„Miss Europe“.
LSDP Bremeno konferencijoje

Vokietijos socialdemokratų 
partijos kviečiami, metinėje SPD 
konferencijoje dalyvavo Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos SD partijų 
atstovai — Aloyzas Sakalas, 
Kazimieras Antanavičius, Uldis 
Berzinis ir Reinas Veidemanas.

Konferencijos pabaigoje LSDP 
tarybos narys K. Antanavičius 
pasakė SDP delegatams: 
,,Socialdemokratai neturi 
apsiriboti ties Praha, Budapeštu ir 
Varšuva“. Jis pažymėjo, kad 
Bjornas Engholmas savo 
pagrindinėje kalboje prieš 
rinkimus į SDP pirmininko postą 
paminėjo tik šias tris Rytų 
Europos šalis ir nutylėjo Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos arba Rusijos 
sostines.
LKM XV suvažiavimas

Birželio 9 d. Vilniuje prasidėjo 
Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos XV suvažiavimas. Tai 
pirmas toks renginys Lietuvos 
žemėje po to, kai 1940 metais buvo 
uždrausta Akademijos veikla.
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Dairantis po Vilniaus vitrinas
Šis įdomus straipsnis apie 

Vilniaus Jaunimo teatrą neseniai 
išspausdintas populiariame 
Didžiosios Britanijos sekmadienio 
laikraštyje „The Independent on 
Sunday". Jo autorius — Nichol 
Wright. Straipsnis iliustruotas 
efektinga nuotrauka iš „Dėdės 
Vantos" spektaklio.

Šis teatras yra Vilniaus 
senamiestyje, anksčiau čia buvo 
žydų getas, vieta, kur vyksta 
Joshua Sobolio „Geto“ veiksmas. 
Jis neapsakomai vaizdingas: gatvė 
po gatvės dailių mažyčių namelių 
su dvišlaičiais stogais ir balkonais, 
baroko bažnyčios, vingiuojančios 
alėjos.

Per šoninį įėjimą patenkame į 
aktorių poilsio kambarį, labai 
primenantį žirgų lenktynių 
totalizatoriaus patalpas. 
Tolimajame gale mirguliuoja 
BSkyB laida, aplinkui būreliais 
stoviniuoja žmonės, paskendę 
cigarečių dūmų migloje. Teatrui 
skiriamas tam tikras deficitinių 
prekių kiekis, jo tarnautojai 
atsiima čia savo davinius; įslinko 
ir žiūrovų.

„Žinoma, labai keista regėti 
visus scenos darbininkus tokiais 
pačiais chalatais, — sako Rūta 
Wiman (Vanagaitė?), Jaunimo 
teatro direktorė — elegantiška, 
dinamiška, pavargusi, — aš pati to 
negaliu pakęsti. Juk žmonės ne 
gyvuliai“.

Teatro kostiumininkai ieško po 
miestą sagų. O naujam pastatymui 
reikia sofos. „Pagaliau nuėjau į 
baldų fabriką. Jis grūste prigrūstas 
sofų, vos pralindau pro duris. Jie 
laukia kainų pakėlimo“.

Kainos pakilo 1000 procentų. 
„Mums pasisekė pigiai apsipirkti. 
Kiek kainavo tas komplektas, tas, 
kur šiandien scenoje? — klausia ji 
dailininką. — Ar ne 200 rublių?“

Mintis, kad jis galėjęs taip 
ekstravagantiškai išlaidauti, 
verčia dailininką šypsotis. „Ne, 
ne, tik du butelius šnapso... 
Matote, čia vaizduojama kalėjimo 
vienutė, taigi gavau iš pirmųjų 
šaltinių“.

Klausiu, ar daug žiūrovų. 
„Sumažėjo. Po sausio 13-osios 
tiesą sakant, žmonėms labiausia 
rūpi teatras gatvėse. Ir vėlai 
vakare niekas nenori vaikštinėti 
po miestą“. Kiekvieną, sutiktą 
gatvėse po dešimtos valandos, gali 
sumušti kareiviai.

-„Rusų dramos teatro scenoje 
žmonių daugiau nei salėje. Jis 
parėmė Lietuvos 
nepriklausomybę, todėl rusai 
nebeina, o lietuviai neina todėl, 
kad teatras rusų. Mes mažiausiai 
nukentėjome. Tikiuosi, kad 
žiūrovų bus pakankamai šįvakar, 
žinoma, būtų geriau, jei būtume 
anksčiau sužinoję“.

Ką sužinoję? Tada aš suvokiau, 
kad ji kalba apie mano atvykimą. 
Paskelbti trys spektakliai, 
sukviesti aktoriai ir. techninis 
personalas — mano, pirkėjo iš 
Vakarų, garbei. Aš priblokštas. Ji 
taktiškai ramina: „Ne, ne, ne, 
mums visai ne pro šalį kartu kitą 
pavaidinti per ištisų metų 
pertrauką...“ Aš vis tiek 
neatsigaunu.

Kitą dieną ji nuveža mane prie 
TV bokšto. Štai čia sausio 13- 
osios naktį 15 žmonių buvo 
nušauti arba sutraiškyti tankų, o 
šimtai sužeisti. Pastate tebėra 
kareiviai. Pasižiūrėjęs pro langus, 
gali juos pamatyti: paniurusius 
uniformuotus jauniklius, 
slampinėjančius ištuštėjusiais 
koridoriais, tarsi berniūkščiai, 
palikti mokykloje vasaros 
atostogoms.

Kareiviai ketino šturmuoti ir 
parlamento pastatą, bet dar prieš 
jiems čia atvykstant, iš namų 
plūstelėjo tūkstančiai žmonių ir 
apsupo jį.

Taigi tankai atsitraukė. Ar 
sugrįš? „Kas žino? Kažkas 
atsitiks... gal šią savaitę, gal kitą... 
mes galime tik laukti“.

Laukimas reiškia, kad teatras 
turi planuoti savo veiklą, 
neturėdamas nė mažiausio 
supratimo, kas bus ateityje. Dario 
Fo „Atsitiktinė anarchisto mirtis“ 
buvo numatyta statyti prieš 
daugelį mėnesių: satyra apie 
policijos korupciją tuomet atrodė 
svarbi. Gogolio „Lošėjai“ turėjo 
akcentuoti prarąją tarp turtingųjų 
ir vargšų, žengiančioje link 
laisvosios rinkos visuomenėje. Bet 
po sausio 13-osios šie gan 
vakarietiški rūpesčiai nublanko. 
Dvi savaites repeticijos nevyko, 
nes aktoriai gynė parlamentą. Kai 
vėl susirinko, daug ką reikėjo 
permąstyti. „Mūsų aktoriai 
nenori vaidinti neaktualiuose 
spektakliuose“.

Šie aktoriai laikomi 
žvaigždėmis. Jie gyvena 
mažyčiuose bokštinių namų 
butukuose, tačiau gatvėse juos 
nuolat prašo autografų, o jeigu jie 
užsisako telefonu taksi, tai visiškai 
galimas daiktas, kad taksi 
atvažiuos. Vaidina jie giliai 
įsijautę į roles, efektingai ir 
išradingai: sakoma, kad repetuoti 
su jais labai sunku.

„Jų atlyginimai, — sako Rūta,
— tragiškai maži. Vieni vaidina 
visose pjesėse, kiti išvis nepasirodo 
scenoje. Jei būtų mano valia, 
mokėčiau tiems aktoriams, kurių 
nori kiekvienas režisierius ir kurie 
vaidina kas vakarą, truputį 
daugiau. O kitiems mažiau. Kai 
kurie aktoriai nepasirodo scenoje 
metų metais, tačiau pagal seną 
tvarką, jeigu jau aktorius priimtas 
į trupę, tai visam gyvenimui. Tas 
pat ir su scenos darbininkais. 
Negali atleisti nė vieno, turinčio 
šeimą, negali atleisti studento nė 
moters, turinčios vaiką iki 12 
metų, o tokių turi kiekviena 
moteris Lietuvoje. Manote, kad 
gerai laikyti tokius, kurie ničnieko 
nedirba? Įdomu, kaip pas jus, 
Anglijoje?“

Aš sakau, kad anglų aktoriai 
dirba pagal sutartis. „Taip, taip, 
jiems atlyginama už darbą. Jūs su 
tuo sutinkate?“ Aišku, aš sutinku. 
Kažin, kiek trečiaeilių ar šiaip 
nusenusių Lietuvos aktorių 
išmečiau iš darbo tą vakarą?

Žymusis teatro režisierius 
Eimuntas Nekrošius garsėja savo 
pastatymais ir jų atšaukimais. Per 
praėjusius ketverius metus jis 
keturiskart pradėjo repeticijas, bet 
prieš pat premjeras atšaukė 
spektaklius. „Jis siekia tobulybės,
— sako Rūta, — pradėjo „Karalių 
Lyrą“, manėme, viskas eina 
puikiai... bet jis nebuvo 
patenkintas. Pajuto, kad 
Šekspyras jį pergalėjo, bet jis dar 
sugrįš prie jo“.

Trys jo pjesės vis dar 
vaidinamos. Viena jau dešimt 
metų, kita devynerius. Tad galima 
pastebėti — tai neįmanoma 
Britanijoje — kaip per dešimtmetį 
pasikeitė režisieriaus maniera. 
Taip pat gali pastebėti, kaip 
pasikeitė kraštas, kadangi pagal 
pagrindinį Rytų bloko įstatymą 
tai, kas vyksta scenoje, yra 
užkoduoti apmąstymai apie išorės 
pasaulį.

„Dėdė Vania“ — nuostabus 
spektaklis, o jo kodą vakariečiui 
lengviausia perprasti. Jame 
sudaroma galybė progų

„A BALTIC REQUIEM“ 
DOKUMENTINIS FILMAS
Birželio 24 d., 21 vai., per PBS 

televizijos tinklą buvo rodomas 
dokumentinis filmas pavadintas 
„A Baltic Requiem“.

Filmą režisavo žymus latvių 
kinematografas Juris Podnieks, 
kuris parengė anksčiau parodytą 
„Soviets“ filmų seriją per PBS. 
Pirmadienio laidą pravedė garsus 
žurnalistas Hedrick Smith, buvęs 
ilgametis „New York Times“ 
Maskvos korespondentas ir dviejų 
knygų apie Sovietų Sąjungą — 
„The Russians“ ir „The New 
Russians“ — autorius.

Filmas prasideda dainų šventės 
ištraukomis, besikeičiančiomis su 
tremtinių prisiminimais apie nacių 
ir sovietų konclagerius, o vėliau 
pereina prie š.m. sausio smurtinių 
įvykių, kurių metu OMON 
kareiviai mirtinai nušovė du 
Podnieks kolegas. Podnieks skiria 
šį filmą jų atminimui.

LIC

ŠEŠIŲ RESPUBLIKŲ 
PASITARIMAS

Šešios respublikos, kurios 
atsisakė pasirašyti devynių 
respublikų sutartį, nes jos siekia 
visiškos nepriklausomybės, 
pradėjo pasitarimus. Šešių 
respublikų atstovai susirinko 
Cisinau mieste, Moldavijoje, ir 
sudarė bendrą komitetą Cisinau 
Forumo vardu. Forumas išsiuntė 
laiškus JTO žmogaus teisių 
komisijai, prezidentui 
Gorbačiovui, Sovietų premjerui 
Pavlovui, vidaus reikalų ministrui 
Pugo ir krašto apsaugos ministrui 
Jazovui. Laiškuose Forumas 
reikalavo, kad Sovietų Sąjunga 
sustabdytų politinę, karinę ir 
ekonominę tų respublikų blokadą 
ir nekeltų vidinių etninių 
kivirčų. Pasitarime buvo 
atstovaujamos Lietuva, Latvija, 
Estija, Moldavija, Armėnija ir 
Gruzija. Lietuvą atstovavo 
Sąjūdžio narys Alvydas 
Medalinskas.

virtuoziškai vaidybai: neįprastai 
naudojama butaforija, įdomūs 
įėjimai ir išėjimai, netikėtas šokis, 
ir visa tai susieta galingos 
režisieriaus asmenybės 
egzotiškos, tragiškos, mąstančios
— ir metaforų.

Serebriakovas — pedantiškasis 
Čechovo pjesės profesorius — tai 
besiblaškanti, rūsti figūra, pusiau 
absurdiška, pusiau bauginanti, 
nuolat žvanginanti varpeliu, tai 
beprotiškos valdžios įsikūnijimas. 
Namuose, kur jis įsiveržia, pilna 
lengvapėdiško šėliojimo. 
Kuoktelėję tarnai čiužinėja per 
grindis komišku ritmu, o 
namiškiai, sušaukti susipažinti su 
profesoriaus planu pertvarkyti 
dvarą, staiga užtraukia kalinių 
chorą iš „Nabucho“. Astrovas — 
kaimynas daktaras, dar 
tebeturintis energijos — pjesės 
pabaigoje susirangė po lokio 
kailio kilimėliu, paskendęs 
letargiškame engiamųjų 
infantilizme.

Nekrošius vėl repetuoja. 
Naujoji pjesė statoma pagal 
Gogolio „Nosį“. Pasisekimas 
būtinas — ir dėl kūrybinės 
nuotaikos, ir dėl kasos. Klausinėju 
aktorių, kaip sekasi. „Puikiai, 
nuostabiai“. Ar pavyks pastatyti? 
Pavargusi šypsena. „Žinoma, 
tikimės...“ Krašte, kur laukimas
— gyvenimo būdas, laukimas yra 
ir meno forma.

Iš anglų kalbos vertė
Gražvydas Kirvaitis

LKM suvažiavimas Vilniuje
Lietuvių katalikų mokslo 

akademijos 15-ojo suvažiavimo 
Vilniuje, birželio 9-16 dienomis, 
proga, Popiežiškosios kultūros 
tarybos pirmininkas kardinolas 
Paul Poupard laišku pasveikino 
akademijos pirmininką kunigą 
profesorių Antaną Liuimą ir per jį 
visus suvažiavimo dalyvius. 
Suvažiavimas yra išskirtinai 
reikšmingas, rašo laiške 
kardinolas Poupard, nes vyksta 
besiartinant 1992 m., kai
akademija minės savo įsikūrimo 
septyniasdešimtmetį. Menama 
praeitis bus, be abejonės, svarbiu 
akstinu ateities darbams šiuo 
Europos istorijai lemtingu metu. 
Kardinolas Poupard ilgame laiške 
apžvelgia Lietuvos katalikų 
mokslo akademijos istoriją nuo 
įsisteigimo 1922-ais metais 
nepriklausomybę atkūrusioje 
Lietuvoje. Akademijos 
užsibrėžtas tikslas — remti 
lietuvius katalikus intelektualus, 
paruošti busimuosius profesorius, 
ugdyti ir platinti lietuvių kultūrą 
Evangelijos šviesoje. Per trumpą 
laiką akademija išplėtė labai 
vaisingą veiklą, siuntė gabumais 
pasižyminčius asmenis 
specializuotis užsienio šalyse, teikė 
stipendijas, rūpinosi spausdinti 
savo narių mokslinius darbus. 
Sukaupė dvylikos tūkstančių 
biblioteką, atliko pirminį 
vaidmenį rengiant ir spausdinant 
pirmąją visuotinę lietuvių 
Enciklopediją. Kardinolas laiške 
primena akademijos surengtus 
mokslo ir kultūros suvažiavimus 
1933, 36 ir 39 m., išleistus 
„Suvažiavimo darbus“, taip pat 
iškilių lietuvių biografijas 
„Negęstantieji Žiburiai“. 1940 m. 
dėl skaudžių karo įvykių 
akademija turėjo nutraukti savo 
veiklą, buvo uždaryta jos 
biblioteka, konfiskuoti archyvai ir 
piniginiai fondai. Kardinolas 
Poupard laiške toliau primena 
akademijos atsikūrimą pokario 
metais užsienyje, kai Romoje 
buvo sudaryta nauja centro 
valdyba, jos pirmininku išrinktas 
kunigas profesorius Liuima, kuris 
šias pareigas eina ir dabar. Kunigo 
Liuimos rūpesčiu Popiežiškoji 
kultūros taryba yra gavusi visus 
akademijos užsienyje išleistus 
veikalus, 50 knygų, apimančių 25- 
kis tūkstančius puslapių.

Kardinolas Poupard laiške 
iškelia labai svarų akademijos 
įnašą į lietuvių kultūrą, reiškia 
viltį, kad akademijos veikla ir 
įtaka ateityje vis labiau stiprės. 
Dabar jos esminė paskirtis — 
ugdyti lietuvių tautos 
krikščioniškąjį pašaukimą, skleisti 
iš jo ištekančias vertybes. 
Kardinolas Poupard pažymi, kad 
šiame lemtingame vidurio ir rytų 
istorijos tarpsnyje Apaštalų Sostas 
nuoširdžiai remia akademijos 
užsibrėžtą misiją. Skaudžių įvykių 
priversta ilgai nutraukti savo 
veiklą tėvynėje, rašo kardinolas 
Poupard, dabar jūsų institucija 
šaukiama vėl įsijungti į tarnybą 
krikščioniškajai kultūrai, ją 
skleisti tėvynėje, užpildyti dvasinę 
ir kultūrinę tuštumą, kurią 
katalikiškoje kultūroje per 
pusšimtį metų sudarė oficialusis 
ateizmas. Tai istorinės reikšmės 
uždavinys Bažnyčiai ir Tautai. 
Kaip tik dėl to Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos suvažiavimas 
Vilniuje yra tikrai reikšmingas 
įvykis. Suvažiavimas turėjo 
paskatinti visas gyvąsias 
Bažnyčios jėgas įsijungti į 
Lietuvos kultūros naują 
evangelizavimą.

Laiško pabaigoje kardinolas 

Poupard rašo, kad Popiežiškoji 
kultūros taryba įdėmiai seka 
Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos pradėtąjį naują 
veiklos tarpsnį, kad pasirūpins 
betarpiškai painformuoti Šventąjį 
Tėvą apie akademijos darbus, 
įsipareigojimą Kristaus 
Evangelijos vertybėmis praturtinti 
lietuvių kultūrą naujame 
krikščionybės tūkstantmetyje.

V AT. R.

UŽ GYVYBĘ IR 
ŠEIMĄ

Gegužės 4-5 dienomis, 
„Žinijos“ lektoriumo salėje 
Vilniuje vyko tarptautinis 
kongresas „Už gyvybę ir šeimą“. 
Renginio laiką nulėmė tai, kad tuo 
metu Lietuvoje lankėsi grupė 
iškilių „Pro Life“ (Už gyvybę) 
sąjūdžio veikėjų, pavyzdžiui 
gydytojų Billingsų šeima iš 
Australijos, benediktinas tėvas 
Paul Marx su palydovais kunigais 
ir pasauliečiai iš JAV, vokiečiai 
gydytojai tėvas ir sūnus Emst, 
tarptautinės Teisės į Gyvybę 
federacijos direktorių tarybos 
narys, koordinatorius ' Rytų 
Europai chorvatas Mario 
Živkovič. Į šio kongreso 
organizavimo darbą įsijungė ir 
valdžios struktūros: Sveikatos ir 
Kultūros ministerijos. Iš Lietuvos 
į kongresą svečiai buvo kviečiami 
pagal rajonus: gydytojai, 
mokytojai, katechetai, 
dvasininkija, na ir žinoma Gyvybę 
Gerbiančiųjų Gydytojų Lietuvos 
Asocijacija. Iš viso į kongresą 
susirinko keli šimtai žmonių. 
Sveikinimo kalbas pasakė 
Sveikatos Apsaugos ministras 
Juozas Oleka, Vilniaus miesto 
meras Štaras. 
Septyniasdešimtmetis 
benediktinas kun. Paul Marx iš 
JAV, socialogas, daugelio knygų 
autorius, savo kalboje pakartojo 
galbūt nemadingas, bet amžinas 
dorybes: geriausias lytinis 
auklėjimas — tai skaistumo 
ugdymas. Ne tik gausiu dalyvių 
skaičiumi, kiek žmonių aktyvumu 
pasižymėjo šis Vilniaus kongresas. 
Ypač daug klausimų susilaukė 
olandas gydytojas Karl Gunning. 
Jis išdėstė etinę gydytojo poziciją 
vadinamos nepilnavertės gyvybės 
atžvilgiu. Šiuo klausimu daug kam 
tenka atgręžti, neretai su didelėmis 
pastangomis, per penkiasdešimt 
metų luošeną galvoseną ir 
apssispręsti: žmoguas gyvybė yra 
naudinga pagal utilitarinę logiką 
ar ji yra vertybė pati savyje? 
Gydytojai John ir Evelin Billings, 
natūralaus šeimos planavimo, 
vadinamo Billingsų metodo 
autoriai, pabrėžė, kad specifiniai 
šeimos ir lytinės etikos dalykai 
būtų dėstomi plačiai visuomenei, 
kad labiausiai juos įsisavintų ypač 
tie, kurie auklėja jaunimą: 
gydytojai, dėstytojai, pedagogai, 
dvasininkai, katechetai. 
Krikščionybė privalo persmelkti 
visą žmogaus asmenybę ir visą jo 
gyvenimą. Panašiai kitą kongreso 
dieną tvirtino kun. Vaclovas 
Aliulis. Prastas kunigas būtų tas, 
kuris pats neturėdamas šeimos, 
nesijaudintų dėl visos tautos šeimų 
ateities. Šeimyninis gyvenimas gali 
juk nulemti net amžinybę.

Sprecialią programą motinos 
dienai parengė Vilniaus 
universiteto folklorinis ansamblis. 
Aktyvus kongreso dalyvis buvo 
medikas klierikas Gintaras 
Vitkus, Liublino Katalikų 
Universiteto dėstytoja Helena 
Glonowska (puikiai kalbanti 
lietuviškai). Kastantas Lukėnas
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ŽMONĖS IR ĮVYKIAI

Birželio 15 d., H vai., Sourwark katedroje, Londone, buvo bendrai minima 
Birželio trėmimų 50-ties metų sukaktis.

Erdvią katedrą pripildė estai, latviai, lietuviai ir svečiai. Ekumeninės 
pamaldos susidėjo iš maldų, skaitymų, chorų giesmių ir solo muzikos.

Į katedrą procesijoje buvo įneštos trijų Baltijos valstybių vėliavos. Trijų 
Baltijos valstybių tremtiniams prisiminti buvo uždegtos trys žvakės.

Nuotraukoje (viršuje) K. Knowers (latvaitė) skaito iš tremtinių 
atsiminimų. (Vidurinė) Ekumeninėm pamaldom renkasi kunigai ir dalis 
trijų tautybių mišraus choro dainininkės.

Nuotraukos: ELR

Londono lietuviai Chelsea prie teatro.

PRAŠO PRIGLAUSTI 
POLITINIUS PABĖGĖLIUS

Birželio 18 d. Lietuvos 
Aukščiausioji Taryba kreipėsi į 
pasaulio parlamentus ir 
vyriausybes suteikti politini 
priglobsi! lietuviams atsisakiusiems 
tarnauti TSRS okupacinėje 
armijoje ir jau esantiems užsienyje.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
AT TARYBOS KREIPIMASIS

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba kreipiasi į 
pasaulio valstybių Parlamentus 
bei Vyriausybes ir prašo suteikti 
tarptautinės teisės normomis 
pagrįstą statusą ir apsaugą tiems 
Lietuvos Respublikos piliečiams, 
kurie pasitraukė iš Lietuvos 
teritorijos dėl TSRS ginkluotųjų 
pajėgų persekiojimo.

TSRS Sąjunga, 1940 metais 
okupavusi ir ankesavusi Lietuvos 
Respubliką, jėga tebeverčia 
Lietuvos piliečius tarnauti 
okupacinėje kariuomenėje. 
Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba, 1990 m. 
kovo 11 dienos Aktu atstačiusi 
nepriklausomą Lietuvos valstybę, 
nutraukė TSRS įstatymų veikimą 
Lietuvoje ir nustatė, kad Lietuvos 
Respublikos piliečiai neprivalo 
tarnauti TSRS kariuomenėje, ir 
kad jie gali tarnauti šioje 
kariuomenėje tik tuomet, kai 
patys laisvai pareiškia tokį norą. 
Priimti ir kiti nutarimai, kuriais 
siekiama užtikrinti Lietuvos 
Respublikos piliečių teisių 
apsaugą remiantis tarptautinės 
teisės normomis. Kartu Lietuva 
siekia, kad šie klausimai būtų 
išspręsti derybų su TSR Sąjunga 
būdu, tačiau derybos iki šiol 
nevyksta dė TSRS kaltės. 
Lietuvos teritorijoje tebesantys 
TSRS ginkluotųjų pajėgų daliniai 
ir toliau naudoja smurtą, verčia 
Lietuvos Respublikos piliečius 
tarnauti okupacinėje 
kariuomenėje, o pasitraukusius iš 
TSRS ginkluotųjų pajėgų ir 
atsisakiusius vykdyti šiuos 
neteisėtus reikalavimus persekioja 
ir grobia. Tebesitęsianti TSRS 
karinė agresija prieš Lietuvos 
Respubliką, smurtas jos piliečių 
atžvilgiu ypač atvirai ir brutaliai 
pasireiškė 1991 m. sausio 11-13 
dienų įvykių metu: TSRS 
panaudojo ginkluotą jėgą prieš 
taikius Lietuvos gyventojus, žuvo 
15 ir buvo sužeista daugiau kaip 
600 žmonių. Visa tai liudija, kad 
Lietuvos Respublika, svetimai 
valstybei naudojant karinę jėgą ir 
nuolat grasinant ja, laikinai negali 
užtikrinti absoliučių savo piliečių 
teisių, jų gyvybės ir sveikatos 
apsaugos.

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba, 

atsižvelgdama j tai, kad 
Visuotinės žmogaus teisių 
deklaracijos 14 straipsnis skelbia, 
jog ,,persekiojamas kiekvienas 
žmogus turi teisę ieškoti 
priglobsČio kitose šalyse ir juo 
naudotis;

turėdama galvoje, kad pasaulio 
valstybės, siekdamos apsaugoti 
žmogaus teises, 1951 m. SNO 
Konvencijos Protokole nustatė 
asmenų, priverstų ieškoti savo 
teisių apsaugos kitose šalyse, teises 
ir pareigas;

atkreipdama dėmesį į tai, kad 
TSR Sąjunga, toliau prievarta 
tebeimdama Lietuvos 
Respublikos piliečius į savo 
ginkluotąsias pajėgas, šiurkščiai 
pažeidžia 1949 m. Ženevos 
Konvencijos dėl taikių gyventojų 
apsaugos karo metu 51 straipsnį, 
draudžiant prievarta imti užimtų 
teritorijų gyventojus į okupacinę 
kariuomenę;

ŠVEICARIJOJE
BALTAI NE EUROPIEČIAI?
Birželio 18 d. laidoje dienraštis 

„Journal de Geneve“ paskelbė du 
savo korespondentų 
pasikalbėjimus apie Prahoje 
įvykusius taip vadinamus 
Europos konferencijos posėdžius. 
Žinomas lenkų 
kinematografininkas Andrzej 
Wajda, Varšuvos parlamento 
senatorius, apgailestavo, kad 
Baltai — tikrieji europiečiai 
nebuvo net paminėti tos 
paneuropietiškos konferencijos 
užbaigiamoje deklaracijoje. Jie 
buvo užmiršti, nepaisant to, kad 
keli Baltijos valstybių atstovai ten 
dalyvavo.

To laikraščio korespondento 
paklausta Kazimiera Prunskienė, 
buvusi Lietuvos premjerė, apie 
Boris Jelcino išrinkimą Rusijos 
prezidentu, atsakė:

„Į tai žiūriu palankiai. Jo 
išrinkimas yra teigiamas reiškinys 
demokratijos vystimuisi Sovietų 
Sąjungoje. Tai pažadas geresnės 
lygsvaros tarp Respublikų 
vyriausybių ir Maskvos. Jis yra 
teigiams veiksnys ir mums.“

Paklausta apie santykius su 
Maskva ir Gorbačiovu, ji atsake:

„Mūsų diskusijos iki šiol iš 
mirties taško nepajudėjo. Tiesą 
pasakius, tikros derybos dar net 
neprasidėjo. Gorbačiovo 
problema yra ši, jis vienu kartu 
stengiasi išlaikyti komunistinę 
sistemą ir ją reformuoti. Šiandien 
tokios sistemos jau nebeįmanoma 
reformuoti. Kaip ten bebūtų, 
Baltijos valstybės jokiu būdu 
nepasirašys Sąjunginės sutarties, 
apie tai nėra jokio klausimo. Mes 
tapsime nepriklausomais, dėl to aš 
neturiu jokios abejonės. Bet kokia 
kaina? Čia ir visa problema. 
Vakarų politika mums kelia šiek 
tiek neramumo. Aiškiai matosi, 
kad Vakarai priduoda daugiau 
svarbos vidinei Sovietų Sąjungos 
vienybei-nesubyrėjimui, negu 
mūsų nepriklausomybei.

Kazimiera Prunskienė taip pat 
paminėjo, kad tarptautinės 
konferencijos, kuriose sovietai 
turi veto, mūsų klausimo 
neišspręs. Idealu būtų sušaukti 
tarptautinę konferenciją, 
maždaug tokio pobūdžio, kaip 
toji, kuri pripažino sujungtąją 
Vokietiją, ir kurioje dalyvautų 
mūsų trys respublikos, Sovietų 
Sąjunga bei svarbesnės Vakarų 
valstybės.

pažymėdama, kad nemažai 
Lietuvos Respublikos piliečių, 
kategoriškai atsisakydami 
tarnauti TSRS ginkluotosiose 
pajėgose ir siekdami dėl to išvengti 
TSRS kariškių prievartos, 
išsaugoti savo gyvybę bei sveikatą, 
pasitraukia į užsienio valstybes, 
kuriose jie neretai atsiduria 
neapibrėžtoje teisinėje padėtyje,

kreipiasi
į pasaulio valstybių 

Parlamentus ir Vyriausybes ir 
prašo

— įvertinti Lietuvos 
Respublikos piliečių, 
pasitraukusių dėl minėto TSRS 
ginkluotų pajėgų persekiojimo į 
užsienį, teisinį statusą, 
atsižvelgiant į 1951 m. SNO 
Konvenciją dėl pabėgėlių statuso 
ir 1967 m. SNO priimtą šios 
Konvencijos Protokolą,

— pripažinti šiuos Lietuvos 
Respublikos piliečius pabėgėliais 
nuo TSRS prievartos veiksmų,

— padėti užtikrinti jų teisių ir 
pareigų, susijusių su šio statuso 
pripažinimu. įgyvendinimą.

Lietuvos Respublikos 
AT pirmininkas V. Landsbergis

Vilnius, 1991.VI.18d.

VOKIETIJOJE
PRAŠO PAGALBOS

Paskutiniu laiku Vokietijoje 
didėja pabėgėlių iš Lietuvos 
skaičius. Daugelis jų yra jauni 
vyrukai, kurie nebaigę vidurinės 
mokyklos pasitraukė iš tėvynės, 
kad nepakliūtų į Raudonąją 
Armiją. Visi žinome, jog tai rimta 
pabėgimo priežastis.

Beveik 10 šių jaunuolių mielai 
stotų į Vasario 16-tos gimnaziją 
ir ją baigtų. Tai būtų žymiai 
naudingiau, negu porą metų 
praleisti kur nors pabėgėlių 
stovyklose ir laukti teigiamo ar 
neigiamo sprendimo. Gimnazija 
tuos jaunuolius mielai priimtų, bet 
nėra kas už juos užmoka. Vieno 
mokinio mokestis bendrabučiui 

4450 DM metams. Valdžia 
reikalauja, kad šį mokestį 
kiekvienas mokinys sumokėtų 
arba surastume stipendiją.

Gimnazija savo stipendijų 
fondo neturi. Be to ir aukos, kaip 
ir visoms išeivių institucijoms, 
paskutiniu laiku sumažėjo. Todėl 
maloniai prašome Jūsų paramos, 
nes tik su viso pasaulio lietuvių 
išeivių pagalba šią problemą 
bus galima išspręsti.

Dr. J. Norkaitis
Kuratorijos valdybos 

pirmininkas
A. Šmitas 

Gimnazijos direktorius

SKAUTIŠKUOJU KELIU

AUKOS STOVYKLAI

Škotijos lietuvių klubo ir 
DBLS-gos skyriaus veiklusis 
pirmininkas Juozas Bliūdžius 
atskubėjo su 60.00 sv. auka skautų 
stovyklai ir laiškučiu: „Siunčiu du 
čekius 60.00 sv. vertės 42-jai 
„Kovo 11-tos“ vardo skautų- 
skaučių ir jaunimo tradicinei 
stovyklai. Nors ir maža auka 
noriu prisidėti prie skautų ir 
jaunimo stovyklaujančio Lietuvių 
Sodyboje“

Aukotojai: Škotijos lietuvių 
klubo valdyba — 25.00 sv.; 
Škotijos DBLS-gos skyriaus 
valdyba 15.00 sv.; Škotijos LKM 
„Draugijos“ valdyba — 10.00 sv. 
ir J.R. Bliūdžiai — 10.00 sv.

Gerbiamiems aukotojams ir 
aukų rinkėjams J.R. 
Bliūdžiams, organizacijų 
valdyboms ir skautiškos idėjos 
rėmėjams reiškiame nuoširdų 
ačiū.!

v.s. J. Maslauskas

BERLYNO 
KONFERENCIJOJE

(Atkelta iš 1 psl.)

Utie Ellemann-Jensen pirmasis 
iškėlė šį klausimą ir uždaroje 
sesijoje pareiškė, kad „kreipiamės 
į Sovietų Sąjungos vadus, 
prašydami susiprasti, kad šis 
klausimas yra politinis ir turi būti 
sprendžiamas politiniu būdu, t.y. 
per derybas, o ne jėga arba 
grasinimais. Kreipiamės į 
Sovietų Sąjungos vyriausybę 
prašydami atsiriboti nuo visokių 
ginkluotų pajėgų smurto ir 
bauginimo veiksmų Baltijos 
šalyse“. Dalyvaujantys ministrai 
iš JAV, Belgijos, Prancūzijos, 
Švedijos ir Norvegijos padarė 
panašius pareiškimus.

Reaguodamas į šiuos 
pasisakymus. Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas Juli Kvitsinsky 
pareiškė, kad Baltijos šalių 
klausimas netinka svarstyti CSCE 
sesijoje, nes jis yra TSRS vidaus 
reikalas.

LIC
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LONDONE
ATVYKS VILNIAUS 

UNIVERSITETO TEATRAS 
Liepos 8-11 dienomis Londone 

viešės Vilniaus universiteto 
teatras. The Questors teatro 
sekretorius praneša, kad atvyks 27 
asmenų grupė. Londone įvyks trys 
spektakliai, pagrindinis — liepos 8 
d. The Questors teatre, Mattock 
Lane, Ealing, W5.

IŠVYKA PRIE JŪROS
Į Sporto ir Socialinio klubo 

ruošiamą išvyką prie jūros 
išvykstame liepos 6 d., 8.30 vai., 
nuo Sporto ir Socialinio klubo, 
345A Victoria Park Road, E9, o 
8.45 vai. nuo lietuvių bažnyčios 
punktualiai.

Žmonėms pageidaujant 
vykstame į Brightoną.

Klube galima užsirašyti pas 
sekretorę arba sekmadieniais 
parapijos menėje pas S. Kasparą. 
Išvykos kaina 3.00 svarai 
asmeniui. Užsimokama 
užsirašant.

Iš Brightono išvyksime 19 vai.

V 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.

PAMALDOS
Manchesteryje — birželio 30 d., 

12.30 vai.
Nottinghame — birželio 30 d., 

11.15 vai., Aušros Vartuose.
Coventryje — birželio 30 d., 14 

vai., Šv. Elzbietoje.
Leamington Spa — birželio 30 

d., 16.30 vai., Šv. Petre.
Nottinghame — liepos 7 d., 

11.15 vai., Aušros Vartuose.
Corbyje — liepos 7 d., 14 vai., 

Šv. Patrike.
Northamptone — liepos 7 d., 18 

vai., Šv. Lauryne, Craven St.
Bradforde — liepos 7 d., 12.30 

vai.
Eccles — liepos 21 d., 12.15 vai.

Ilgamečiai choro dalyviui 
Viktorui Šaičiūnui mirus, 
žmonai Lydijai, broliams 

ir seserims Lietuvoje, 
švogeriams Gailevičiams 

Kanadoje, 
giliausią užuojautą reiškia 

ir kartu liūdi 
Londono parapijos 

choristai ir chorvedžiai

DBLS-gos I-jo skyriaus nariui 
Viktorui Šaičiūnui mirus, 
žmonai Lydijai, broliams 

ir seserims Lietuvoje, švogeriams 
Gailevičiams Kanadoje, 

giliausią užuojautą reiškia 
ir kartu liūdi

DBLS-gos I-jo skyriaus 
valdyba

LIETUVIŲ PARAPIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS 
Birželio 29 d., 16 vai., Parapijos 

menėje, 21 The Oval, London E2, 
įvyks parapijos narių metinis 
susirinkimas.

Visi parapijiečiai kviečiami 
susirinkime dalyvauti.

CARDIFFE
MIRĖ E. OMKIS

Gegužės 17 d. Cardiff miesto 
ligoninėje mirė Ernestas Omkis. 
Velionis buvo palaidotas 
(sudegintas) birželio 21 d. po 
pamaldų Šv. Petro bažnyčioje, 
Cardiff.

Ernstas Omkis gimė 1914 m. 
Šilgalių kaime, Klaipėdos krašte. 
Baigė Pagėgių Progimnaziją ir 
Tauragės Mokytojų Seminariją. 
Mokytojavo Klaipėdos krašte, o 
po krašto praradimo — Telšių 
apskrityje. Atsargos karininkas ir 
aktyvus Šaulys. Bolševikams 
okupavus Lietuvą buvo 
pasodintas į Telšių kalėjimą ir 
vėliau perkeltas į Kauno kalėjimą. 
Bolševikams pasitraukus, su kitais 
kaliniais išsilaisvino. Karo metu 
dirbo Kaune Kriminalinėje 
policijoje. Bolševikams artėjant 
pasitraukė į Vakarus. Atsidūrė 
Bornholmo saloje ir buvo rusų du 
kartus suimtas, bet pasisekė 
pabėgti. Vėliau gerų danų pagalba 
buvo perkeltas į Kopenhagą ir ten 
gyveno 2 metus. Atvyko į Angliją 
1948 metais. Gyveno Cardiff 
mieste ir buvo to miesto 
Transporto Departamento 
inspektorius. Viengungis. Mėgo 
plačiai keliauti. DBLS-gos 
centrinio skyriaus narys, 
,,Europos Lietuvio“ 
skaitytojas. Turtą paliko 
draugams.

MANCHESTERYJE
DARIAUS IR GIRĖNO 

MINĖJIMAS
Lietuvių K.V. „Ramovės“ 

skyrius liepos 13 d., 18 vai., 
lietuvių klube, 121 Middleton Rd., 
Manchester, rengia Dariaus ir 
Girėno minėjimą.

Programoje H. Vaineikio 
paskaita ir meninė dalis. Visi 
ramovėnai ir artimos apylinkės 
tautiečiai kviečiami šiame 
minėjime gausiai dalyvauti

Ramovėnų valdyba

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

BOLTONE
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS
Vietinio Baltijos tautų komiteto 

suorganizuotas Išvežtųjų 
Minėjimas įvyko birželio 15 d. 
Dienos metu lietuvių, estų ir latvių 
pirmininkai prie Cenotafo, 
Boltono miesto centre, padėjo 
didelį, tautinėms spalvoms 
papuoštą vainiką. Šiose iškilmėse 
dalyvavo gražus lietuvių, estų ir 
latvių būrelis, o suinteresuotai 
anglų publikai buvo išdalinti 
attitinkami informacijos lapeliai.

Vakare minėjimas tęsėsi latvių 
klube. Minėjimą pravedė Baltijos 
tautų komiteto pirmininkas latvis 
J. Zakis. Atitinkamas kalbas 
angliškai pasakė J. Počs ir H. 
Vaineikis, o eilėraščius angliškai 
perskaitė H. Silius, estiškai — S. 
Kuusik. Buvo sugiedoti trijų 
Baltijos tautų himnai ir nors, gaila 
paminėti, šiame vakariniame 
minėjime dalyvaujančių lietuvių 
skaičius buvo mažas, jie puikiai 
pasirodė ne tik sugiedodami 
lietuvių Tautos himną, bet ir 
keletą lietuviškų dainų.

DERBYJE
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Birželio 16 d. kun. S. Matulis 
MIC, Derbyje, atnašavo šv. 
Mišias, birželio žiauriųjų 
trėmimų, žuvusių okupacijos ir 
sausio mėn. prisiminimui. Pasakęs 
pamokslą iš magnetofoninės 
juostelės perdavė popiežiaus Jono 
Pauliaus II-jo ir kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus 
sveikinimus tautai ir lietuvių 
maldininkams iš Lomžos, Šv. 
Mykolo katedros.

Po pamaldų naujiejie ir senieji 
skyriaus nariai, ir svečiai iš 
tolimesnių apylinkių, susirinko 
ukrainiečių klube. Skyriaus 
pirmininkas J. Levinskas atidarė 
minėjimą ir pasveikino 
susirinkusius lietuvių ir anglu 
kalba. Jis priminė šios dienos 
reikšmę mums ir lietuvių tautai. 
Priminė, kad buvęs romantiškas 
birželis 1941 m. virto tragiškuoju, 
kai prieš 50 metų sovietų tankai 
sunaikino Lietuvos valstybę ir 
tūkstančius mylinčių Dievą ir 
Tėvynę ištrėmė mirčiai. Ir po 50 
metų, sesėms ir broliams 
siekiantiems visiškos laisvės bei 
nepriklausomybės, kruvinieji 
įvykiai kartojasi. Tylos minute 
susikaupta ir nulenkta galva

ŠKOTIJOJE
ATVYKSTA „RASA“

Liepos 20-28 dienomis 
Edinburge. Škotijoje. įvyks 11 -sis 
Tarptautinis Tautinių Šokių 
Festivalis, kuriame dalyvaus 
Kauno Tautinių Šokių grupė 
„Rasa“. Šokėjai ir palydovai, 33 - 
jų asmenų grupė, į D. Britaniją iš 
Kauno atvyks autobusu. „Rasą“ 
iškvietė ir ja Škotijoje rūpinsis 
Dunedin Dancers Edinburge.

„CARFINO“ ATLAIDAI
Į Carfino procesiją šiais metais, 

birželio 9 d., rinkosi lietuviai ir 
kitos tautybės iš visos Škotijos. 
Prieš šv. Mišias buvo pašventintas 
Šv. Marijos Aušros Vartų 
paveikslas, kurį padovanojo K. ir 
J. Bliūdžiai Lietuvos, Bliūdžiu ir 
Neverauskų šeimų mirusių 
prisiminimui.

Mišios buvo atnašaujamos 
Carfino bažnyčioje. Esant blogam 
orui procesija Carfino grotoje 
neįvyko. Šv. Mišias atnašavo kun. 
J. Andriušius. Skaitymus skaitė: J. 
Bliūdžius, V. Stankus ir P. 
Gečionis. Šv. Mišių metu gražiai 
giedojo Šv. Cecilijos choras, 
vadovaujamas Pr. Dzidoliko

Po trumpos pertraukos buvo 
skaitomas Rožinis. Rožinį kalbėjo 
Pr. Dzidolikas ir S. Gabalis. 
Lietuviškuose Mišparuose ir 
palaiminime dalyvavo apie 300 
lietuvių. Jie taip pat dalyvavo 
Carfino procesijoje. Gaila, kad 
joje nedalyvavo mūsų skautai, 
nors jų vadovai buvo 
bažnyčioje.

Po iškilmių daug maldininkų 
apsilankė Škotijos lietuvių klube. 
Čia buvo pabendrauta ir 
atsigaivinta alučiu.

Carfino šventovė buvo įkurta 
1926 metais. Škotijos lietuviai 
labai daug prisidėjo prie šventovės 
įsikūrimo ir jos pastatymo. Šių 
metų Carfino procesijoje galėjo 
dalyvauti daug daugiau lietuvių. 
Gaila, kad dėl asmeniškų 
nesutarimų nukenčia religinės 
apeigos.

J. Bliūdžius

Naujas enciklopedinis žodynas
Įžymiausius Lietuvos 

Respublikos prieškarinius 
veikėjus — visus Vasario 16-osios 
Nepriklausomybės akto 
signatarus, prezidentus, ministrus 
pirmininkus pristato iš spaudos 
išėjęs enciklopedinis žodynas „111 
Lietuvos valstybės 1918-1940 
politikos veikėjų“. Jį paruošė 
Algirdas Banevičius, išleido knygų 
prekybos valstybinė firma 
„Knyga“.

atiduota pagarba kritusiems už 
tėvynę ir tremtiniams.

Po minėjimo vykusiame 
skyriaus susirinkime pirmininkas 
J. Levinskas pasveikino birželyje 
švenčiančius vardines Antanus, 
Jonus, Povilus ir Vladus. 
Susirinkime vyko draugiškas 
pasitarimas skyriaus reikalais, 
pageidavimai, sumanymai ir 
nutarimai. Nariai klausė ar šiais 
metais įvyks tradicinis lietuvių 
sąskrydis. Kun. S. Matulis MIC, 
kuris sveikatai sušlubavus gydėsi 
ligoninėje, padėkojo visiems jo 
nepamiršusiems, aplankiusiems ar 
laiškeliu palinkėjusiems jam 
sveikatos.

Pirmininkas padėkojo kun. S. 
Matuliui už maldas ir dvasinę 
globą, o nariams ir svečiams — už 
atsilankymą.

Skyriaus valdybos pasitarime 
buvo nutarta organizuoti rugsėjo 
8 d., sekmadienį, Tautos Šventės 
minėjimą.

J.M.

PASAULYJE
Sunku Sovietų Sąjungoje

Prezidento rinkimai Rusijoje 
aiškiai prarodė, kad komunistų 
partija nustojo. žmonių 
pasitikėjimo. Boris Jelcinas 
laimėjo rinkimus, o komunistai 
kandidatai gavo labai 
mažai balsų. Maskvos ir 
Leningrado merai, ne komunistai, 
irgi buvo išrinkti. Negana, to, 
dauguma gyventojų balsavo už 
tai, kad būtų pakeistas 
Leningrado vardas į prieš 
revoliucinį St. Petersburg. 
Atrodytų, jog atsisakoma Lenino. 
Tačiau taip vadinamieji 
konservatoriai (KGB, karininkai 
ir komunistų partijos biurokratai) 
verčia Gorbačiovą priešintis 
tiems, kurie siekia pakeisti 
sovietinę sistemą. Kremlius 
įspėjo Vakarus, kad nedarys jokių 
nuolaidi) Baltijos valstybių 
atžvilgiu. Tuo 
pačiu metu Maskvoje lankęsis 
Luksemburgo ambasadorius visos 
Europos bendruomenės vardu 
sovietų užsienio reikalų 
ministerijoje pareiškė protestą dėl 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
pasienio postų užpuolimus.

Tokiai būklei esant, 
Gorbačiovas nežino ką daryti, nes 
jis yra pakviestas į „septyniukės“ 
didžiųjų konferenciją Londone, 
kurioje bus svarstoma pagalba 
Sovietų Sąjungai. Nors 
Gorbačiovas ir nenorėtų perdaug 
nusižeminti, kas labai nepatiktų 
konservatoriams, žino, jog 
išdidus jo elgesys, gali didžiuosius 
taip nuteikti, kad jis nieko negaus. 
JAV valstybės sekretorius James 
Baker Gorbačiovą jau įspėjo, kad 
Sovietų Sąjunga gaus paramą ir 
bus priimta į Europos-Atlanto 
bendriją tik po to, kai jis 
įgyvendins demokratiją ir rinkos 
ekonomiją.

Rasių lygybė
Pietų Afrikos parlamentas 

panaikino įstatymą, pagal kurį to 
krašto gyventojai buvo skirstomi 
pagal rases, o joms buvo 
draudžiama tarp savęs bendrauti. 
Tai buvo pats svarbiausias rasių 
nelygybės (Aparteido) įstatymas. 
Nežiūrint to, juodosios rasės 
atstovai sako, kad to nepakanka, 
nes jie dar neturi balsavimo teisės.

Svarbi konferencija
Praeitą savaitę Berlyne 

posėdžiavo Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo organizacija 
(CESE). Konferencijos svarbiausi 
dienotvarkės punktai buvo 
Jugoslavija ir Maskvos konfliktas 
su Baltijos valstybėmis. Taip pat 
buvo tartasi dėl galimybės vienai 
nuskriaustai valstybei tikėtis 
paramos iš kitų, kas iki šiol buvo 
laikoma kišimusi į valstybės 
vidaus reikalus.

D. Britanija nenori būti 
Europos federacijoje

Visi Europos kraštai sutiko 
ruoštis įsijungti į būsimą Europos 
federaciją, išskyrus D. Britaniją. 
Svarstant naujos, federuotos 
Europos Bendruomenės sutarties 
projektą, kurį paruošė prezidentas 
Jaques Delors, buvo svarstomi keli 
punktai, kurie Britų atstovams 
kelia rūpesčio, tai bendras 
piniginis vienetas, bendras 
saugumo paktas, viena Europos 
pilietybė ir federalinė 
bendruomenė. D. Britanijos 
ministras pirmininkas John Major 
ir užsienio reikalų ministras 
Douglas Hurd siūlo suverenių 
valstybių bendruomenę ir nenori, 
kad būtų Briuselio biurokratų 
valdomi. Tačiau jie tikisi, kad 
tęsiant pasitarimus pajėgs ir 
kitus kraštus panašiai nuteikti ir 
nenaudoti veto teisės.
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