
LIETUVA ĮSIPAREIGOJA 
NEPLATINTI 

BRANDUOLINIŲ 
GINKLŲ

Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis liepos 3 d. pasiuntė 
JA V prezidentui G. Bush, 
Didžiosios Britanijos ministrui 
pirmininkui J. Major ir TSRS 
ministrui pirmininkui V. Pavlovui 
vienodo turinio laiškus apie 
Lietuvos AT 1991 birželio 25 d. 
rezoliuciją dėl prisidėjimo prie 
Branduolinių Ginklų Neplatinimo 
Sutarties. (Spausdiname vertimų iš 
anglų kalbos).

Pranešu Jums, kad, remdamasi 
Branduolinių Ginklų 
Neplatinimo Sutarties, 
pasirašytos 1986 m. liepos 1 d. 
Londone, Maskvoje ir 
Washingtone, IX-ju straipsniu, 
Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba 1991 m. 
birželio 25 d. nutarė prisidėti prie 
Branduolinių Ginklų 
Neplatinimo Sutarties ir pasižada 
sąžiningai ir ištikimai laikytis šios 
sutarties sąlygų.

Prašau Jus, remdamasis IX-ojo 
straipsnio 5-uoju paragrafu, 
nedelsiant informuoti apie tai šią 
sutartį pasirašusias ar prie jos 
prisidėjusias valstybes.

L1C

LIETUVA SIŪLO PREKYBOS 
SUTARTĮ

Lietuvos Ministras Pirmininkas 
Gediminas Vagnorius liepos 2 d. 
pasiuntė laiškų dėl abipusės 
prekybos ir ekonominio 
bendradarbiavimo sutarties ir 
santykių tarp TSRS ir Lietuvos 
normalizavimo. Iš Vilniaus gautas 
to laiško angliškas tekstas, 
spausdiname vertimų.

Žlunganti pinigų apyvartos 
sistema ir gilėjanti ekonominė 
krizė rodo, kad ekonominė 
situacija tiek Sovietų Sąjungoje, 
tiek ir Lietuvos Respublikoje, 
artėja prie socialinės katastrofos 
ribos. Problemą dar labiau 
apsunkina nestabili politinė 
padėtis. Mes įsitikinę, kad ir Jūs 
esate susirūpinę dėl 
tebesitęsiančios įvykių tėkmės, kai 
siauri tam tikrų politinių 
grupuočių interesai nusveria 
pastangas įveikti sudėtingų 
ekonominių reformų kliūtis.

Turėdami tai omeny, mes 
išreiškiame viltį, kad Sovietų 
Sąjungos ir Lietuvos Respublikos 
vyriausybės suras bendrą kalbą, 
spręsdamos neatidėliotinas, abiem 
šalim gyvybiškai svarbias 
problemas, ir kad, nustatant 
abipusius santykius, socialiniams 
ir ekonominiams veiksniams bei 
ateities bendradarbiavimo 
perspektyvoms bus teikiama 
pirmenybė. Mes tikime, kad 
abipusė sutartis dėl prekybos ir 
ekonominio bendradarbiavimo 
1991-1992 metais, kurios projektą 
esame Jums išsiuntę, galėtų 
prisidėti prie santykių tarp Sovietrj 
Sąjungos ir Lietuvos Respublikos 
normalizavimo.

Nepaprastai sudėtinga 
dabartinė situacija reikalauja, kad 
šiais bei 1992 metais abi pusės 
susilaikytų nuo skubotų 
sprendimų, galinčių apsunkinti 
abiejų šalių padėtį. Per šį 
laikotarpį nauji Sovietų Sąjungos 
ar Lietuvos Respublikos politiniai 
sprendimai, tiesiogiai liečiantys

PO SAUSIO 13 DIENOS SMURTO

Prie Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų esančių barikadų 
vyko liaudies meno paroda...

Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
konferencija Ženevoje

Liepos 1 d. Ženevoje prasidėjo 
Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferencijos 
(ESBK) Ekspertų susirinkimas 
aptarti tautinių mažumų 
klausimą.

Iš Lietuvos konferencijoje 
dalyvauja trys vyriausybės 
atstovai: Užsienio reikalų 
ministerijos (URM) viceministras 
Valdemaras Katkus, URM 
tarptautinės teisės patarėjas 
Oskaras Jusys ir Tautybių 
departamento generalinė 
direktorė Halina Kobeckaitė.

Taip pat JAV delegacijai, kaip 
ne vyriausybei tarnaujantis narys 
(„public member“), priklauso 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas dr. Tomas Remeikis. 
Kaip ALTo ir JAV etninių 
organizacijų atstovas, Ženevos 
susirinkime dalyvauja dr. Jonas 
Genys.

Lietuvos Respublikos 
informacijos biuro Londone 
vadovas K. Stankevičius „EL“ 
pranešė, kad Ženevoje vyksta 
ESBK šalių dalyvių tautinių 
mažumų ekspertų simpoziumas. 
Jo darbe taip pat dalyvauja ir 
Lietuvos Respublikos 
vyriausybinė delegacija, kuriai 
vadovauja Lietuvos Respublikos 
Užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas V. Katkus. Lietuvos 
atstovai yra Danijos delegacijos 

abiejų šalių interesus, turėtų būti 
priimami koordinuotai. Mes 
išreiškiame viltį, Kad Jūs 
apsvarstysite mūsų pasiūlymus ir 
abipusės sutarties dėl prekybos ir 
ekonominio bendradarbiavimo 
projektą.
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svečiai. Jie sėdi bendroje salėje, 
toje pačioje eilėje, kur ir SNO, 
Europos Tarybos atstovai.

JAV delegacijos vadovas 
ambasadorius Max Kampelman, 
kuris neseniai lankėsi Lietuvoje, 
savo kalboje pasidžiaugė, kad čia 
susirinko visos Europos valstybės, 
tame tarpe ir Lietuva, Latvija bei 
Estija.

Sovietų Sąjungos delegacijai 
vadovauja žinomas Lietuvoje 
Tarazevičius, Baltijos valstybių 
atžvilgiu jis laikosi santūriai.

Per pirmas dvi dienas, t.y. liepos 
1-2 dienomis, visos delegacijos 
išdėstė savo požiūrį į tautines 
mažumas, į ESBK proceso 
reikšmę tautinių mažumų 
klausimams spręsti.

Beveik visi kalbėjusieji pabrėžė, 
kad tautinės mažumos turi gerbti 
valstybių teritorinį vientisumą, 
kad tautinių mažumų klausimo 
išsprendimas turi įtakos ne tik 
regioniniam stabilumui, bet ir 
stabilumui visoje Europoje. Taip 
pat buvo aptarta socialinių ir 
ekonominių reformų įtaka 
tautinėms mažumoms Rytų ir 
Centrinėje Europoje.

Ženevos konferencijoje 
Lietuvos delegacija susitiko su 
Europos Tarybos Generaline 
sekretore Katerina Lialiumjer. 
Susitikime buvo aptarti Europos 
Tarybos ir Baltijos valstybių 
vadovų susitikimo Helsinkyje 
rezultatai, bei tolimesnio Lietuvos 
dalyvavimo įvairiuose Europos 
Tarybos renginiuose klausimai.

Šiandien prasidėjo darbas 
sekcijose, kuriose buvo 
nagrinėjami trys pagrindiniai 
klausimai: A — praktinis 
patyrimas sprendžiant tautinių 
mažumų klausimus; B — ESBK 
dalyvavimas sprendžiant tautinių 

mažumų klausimus 
(machanizmai, būdai ir pan.); C— 
naujų metodų sukūrimas, kurių 
tikslas padėti ESBK struktūroms 
vykdyti savo nutarimus tautinių 
mažumų klausimuose.

Lietuvos delegacija dalyvauja 
sekcijų darbe.

( Bus daugiau)

EUROPOS SOCIALISTŲ 
KONFERENCIJA

Birželio 27-28 dienomis 
Londone įvyko Europos socialistų 
konferencija, kurioje Vakarų ir 
Rytų Europos kraštų socialistų ir 
socialdemokratų partijų atstovai, 
Socialistų Internacionalo 
pakviesti, aptarė išsilaisvinančių iš 
komunistų valdžios Rytų ir 
Vidurinės Europos kraštų 
problemas.

Baltijos respublikų 
socialdemokratų partijas 
konferencijoje atstovavo: prof. K. 
Antanavičius ir J. Vilčinskas 
(Lietuva), Uldis Berzins ir Peter 
Termanis (Latvija) ir Juri-Karl 
Seim (Estija). Delegacijos vadovai 
padarė pranešimus apie padėtį 
savo kraštuose. Diskusijose buvo 
svarstoma demokratijos gilinimo 
ir rinkos ekonomikos 
įgyvendinimo Rytų Europos 
kraštuose klausimai.

Nutarta artimoje ateityje 
sukviesti panašias Europos 
socialistų partijų konferencijas 
specialiems klausimams, kaip 
ekonomikos reforma, saugumas, 
tautinės pažiūros ir kt., diskutuoti.

Atsižvelgiant į šiuo metu 
vykstančius įvykius Jugoslavijoje, 
konferencijoje priėmė tuo 
klausimu atskirą pareiškimą.

J.V.

LIETUVOJE
Žuvo du aktoriai

Birželio 11 dieną, skubėdami iš 
Panevėžio į Vilnių, automobilio 
avarijoje žuvo du Panevėžio 
dramos teatro aktoriai — 
Audrimas Babkauskas ir 
Vidmantas Bartusevičius, abu 
jauni talentingi Juozo Miltinio 
auklėtiniai.
Nauji LKMA nariai

Neseniai įvykęs Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos 
suvažiavimas naujais nariais 
išrinko: filosofijos mokslų daktarą 
prof. Z. Zinkevičių, fizikos- 
matematikos mokslų daktarą 
prof. B. Grigelionį, istorijos 
mokslų daktarą A. Tylą ir 
medicinos mokslų daktarą prof. 
G. Uždavinį.
Kiek Lietuvoje ūkininkų?

Aukščiausioje Taryboje 
svarstant Žemės reformos 
įstatymą, deputatas I. Mačys 
pasakė, kad šiuo metu Lietuvoje 
jau yra įsikūrusių 5100 ūkininkų. 
15 tūkstančių yra padavusių 
pareiškimus žemei gauti. Įstatymo 
laukia Lietuvos žemdirbiai ir net 
užsieniečiai, ketintys Lietuvai 
suteikti mokslinę techninę 
paramą. Kai kurie užsienio 
lietuviai ketina investuoti savo 
pinigus į Lietuvoje gyvenančių 
giminaičių žemę.
Gedulo ir Vilties diena

50-osios masinio tautos 
genocido, pradėto 1941 m. birželio 
14 dieną, metinės buvo paminėtos 
visoje Lietuvoje. Laikraščiai 
pažymėjo, kad tąsyk buvo 
deportuota per 34 tūkstančiai 
žmonių.

Minėjimo renginiai, skirti 
Gedulo ir Vilties dienai, prasidėjo 
birželio 13 dieną ir tęsėsi iki 15 
dienos. Vilniuje, Valstybės 
muziejuje atidaryta paroda 
„Tamsiam vidurnaktį nežuvę“ — 
skaudus, tragiškas pasakojimas 
apie tautos fizinę ir dvasinę 
kančią. Vilniaus sporto rūmuose 
įvyko koncertas, kuriame buvo 
atliktas Dž. Verdžio „Requiem“. 
Kitą dieną Universiteto 
Didžiajame kieme suskambėjo 
simfoninio orkestro atliekamas 
V.A. Mocarto „Requiem“, 
dalyvaujant žymiesiems solistams.

Naujojoje Vilnioje, prie 
geležinkelio stoties, atidengtas 
paminklas masinio trėmimo 
aukoms atminti.

Kaune, ant kalvos prieš 
geležinkelio stotį, buvo 
pašventintas kryžius tremties 
aukoms atminti. Minėjimas buvo 
suruoštas Karo muziejaus 
sodelyje ir Dainų slėnyje, kur 
skambėjo liūdesio ir vilties gaidos. 
Dainavo tremtinių chorai.
Nauji muito tarifai

Nuo liepos 1 dienos Sovietų 
Sąjungoje įsigaliojo nauji muito 
tarifai. Jie liečia privačių asmenų į 
Sovietų Sąjungą įvažamas bei 
paštu iš užsienio siunčiamas 
prekes. Kaip ir anksčiau, be muito 
bus galima įsivežti kai kurių 
prekių asmeniniam vartojimui. Be 
muito bus galima įvežti kino bei 
fotojuostas, vaistus, meno kūrinių 
reprodukcijas ir kitus daiktus. 
Tačiau už visas kitas prekes reikės 
mokėti gerokai didesnį muitą nei 
buvo ligi šiol. Pakelti muitai 
elektroniniams aparatams, 
cigaretėms, degtinei, 
automobiliams.
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Politiniai mokslai ir Lietuva SKAITYTOJU LAIŠKAI

Šis scenarijus labai būdingas ir 
kitiems Sovietų okupuotiems ar 
per marionetines vyriausybes 
valdomiems kraštams. Ypač daug 
bendro su kitomis dviem Baltijos 
respublikomis. Tačiau galima 
rasti specifinių skirtumų 
nacionaliniame charakteryje ir 
temperamente, savo valstybinio 
identiteto suvokime, bažnyčios 
vaidmenyje ir pan., kurie 
apsprendė aktyvaus ir pasyvaus 
pasipriešinimo pobūdį, o tuo 
pačiu iššaukė atitinkamą represijų 
charakterį. Pavyzdžiui, yra aiškiai 
pastebimas ryšys tarp KGB 
aktyvumo ir respublikos, kurioje 
veikiama, dydžio. Išskirtinį 
veidmenį Lietuvai teikia 
dominuojantis katalikų tikėjimas, 
kuris istoriškai tampriai susietas 
su tautiniu savitarpiniu, 
vyraujančiomis moralinėmis 
vertybėmis. Svarbus ir tas faktas, 
kad aukščiausioji Katalikų 
Bažnyčios valdžia nepasiekiama 
bolševikams, kaip atsitiko su 
Stačiatikių Bažnyčia.

Kadangi pranešimo autorius 
pagal išsilavinimą psichologas, 
jam ypatingai įdomūs 
psichologiniai koloboravimo su 
represyviniu aparatu klausimai. 
Šiuo atveju gali pasitarnauti 
daugelis psichologinių teorijų ir 
požiūrių, kiekvienas savaip 
padėdamas suprasti dalį tiesos. 
Koloboravimas taip pat keičiasi 
nuo atviros ir žiaurios išdavystės 
bei dalyvavimo genocide iki net 
neįsisąmoninto patarnavimo 
režimui. Įmanomi daugelis 
tarpinių varijantų, kai leidžiamasi 
į kompromisus, kad išgyventum, 
ypatingai suvokus, kad pasirinkti 
yra likę maždaug tarp naujų 
Pilėnų ir galimybės tautos 
tęstinumo idėją ir gyvybę išlaikyti 
vien gilioje paslaptyje.

Visa tai, o ypač paskutinių 
dešimtmečių ideologinio, 
intelektualinio spaudimo ir 
kontrolės patirtis, o taip pat dalies 
tautos įsijungimas į šį sprendimą, 
drauge su demoralizacija, negalėjo 
praeiti nepaliekant skaudžių 
psichologinių traumų ir ilgalaikių 
pasekmių. Tai fizinio ir dvasinio 
genocido rezultatas, iš kurio dabar 
sunkiai, vis dar patirdama naujus 
žiaurius išmėginimus, mėgina 
vaduotis tauta. Tiesa, prievarta 
dabar vėl yra tapusi beveik vien 
išorinė, o vietiniai sunkumai gali 
reikštis kaip anos ankstesnės 
prievartos pasekmės.

Tokios mintys šalia kitų 
pranešimų, besiremiančių Tibeto, 
Bulgarijos, Airijos, Rusijos ir kitų 
kraštų duomenimis buvo keliamos 
vienoje ECPR sekcijų. Pranešimai 
bus publikuojami atskirame 
rinkinyje.

Norisi pabrėžti tokių renginių ir 
atstovų iš Lietuvos dalyvavimo 
juose svarbą. Tokios išvykos dar 
labai pavienės ir neskaitlingos, jos 
tik prasideda. Tačiau pakviestam 
ir atvykusiam iš krašto aišku, koks 
aktualus šis po kruopelę renkamas 
Lietuvos pripažinimas, jos 
minėjimas ir įtraukimas į panašių 
organizacijų dėmesį. Kartu tai 
galimybė patiems vaduotis iš 
primesto dilentantizmo ir 
fragmentiškos kompetencijos, 
provinciališko ribotumo ir 
neadekvataus savęs vertinimo. 
Regimi gyvi kontaktai tarp 
mokslininkų, kurie įeina į įvairias 
Amnesty International, European 
Community ir JT Organizacijų 
komisijas ir net nežymus jų 
palankumas gali nulemti Lietuvos 
klausimų akcentavimą įvairiuose
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kontekstuose. Tai Lietuvos 
pripažinimo siekimas iš apačios, 
kuris gali sudaryti pagrindą 
pripažinimui iš viršaus.

Šio straipsnio autorius vežasi 
reikalingos informacijos kaip 
mėginti gauti stipendijas vienų 
metų studijoms ir MA gavimui 
Anglijos universitetuose, o taip 
pat galimybes mėginti įsijungti į 
kitas mokslinio pasikeitimo 
programas. Deja, daugeliu atvejų 
galimybes riboja tie patys nelemti 
finansiniai klausimai. Be savos 
konvertuojamos valiutos, jeigu 
kviečianti organizacija nuo 
dalyvavimo mokesčio neatleidžia 
ir neapmoka pragyvenimo išlaidų, 
tai gali būti lemiama kliūtis 
dalyvauti panašių renginių darbe. 
Iš kitos pusės, tai priverčia stipriau 
pasitempti ir įrodyti, kad tavo 
kvalifikacijos vertos to, kad 
pasikviestų savo sąskaita. Dar 
vienas būdas — rinkti visą 
informaciją apie prieinamus 
sponsorius pasaulyje, kurie jau 
padeda daugeliui studentų ir 
jaunų mokslininkų, bet Lietuvoje 
apie tai mažai kas žino ir negali 
pasinaudoti taip pat kaip technine 
formaliacija kreipimosi į pasaulio 
mokslines organizacijas puse. Dar

RIEŠKUTES LITERA TŪROS IR MOKSLO
„MEŠKOS MAUROJIMO 

METAI“
Didžioje Britanijoje gyvenančio 

rašytojo, laureato Kazimiero 
Barėno knyga ,,Meškos 
Maurojimo Metai“ pasiekė 
Londoną.

Knygą išleido Ateities 
Literatūros Fondas Čikagoje, 41- 
ju leidiniu. Knygos viršelis 
dailininkės Viktutės Siliūnienės. 
Spaudė draugo spaustuvė 
Čikagoje. 445 psl. knygos kaina 15 
(JAV) dol. Anglijoje 9.00 sv., 
paštu — 10.00 sv.

Didžioje Britanijoje „Meškos 
Maurojimo Metus“ galima įsigyti 
Londono lietuvių parapijos 
menėje po pamaldų. Norintieji 
užsisakyti paštu rašykite: S. 
Kasparas, 21 The Oval, London 
E2 9DT.

Knyga laukia skaitytojų.
S.K.

„NAUJASIS ŽIDINYS“

„Katalikų Pasaulio“ Vilniuje 
leidžiamo žurnalo „Naujasis 
Židinys“ redakcijos nariai ką tik 
gavo antrąjį numerį. Gerokai 
pavėluotą, nes jis turėjo išeiti 
vasario mėnesį. Vis dėlto, tai yra 
svarbus įvykis — žurnalas 
pagaliau pajudėjo. Antrasis 
„Naujojo Židinio“ numeris 
pradedamas Irenos Vaišvilaitės 
laišku redaktoriui, kuriame jinai 
dalijasi mintimis apie Europos 
religinį gyvenimą ir religinės 
kultūros ateitį. Kunigas, teologas, 
Šventojo Rašto vertėjas Česlovas 
Kavaliauskas plačiai svarsto 
išgelbėjimo sąvoką ir išgelbėjimo 
sąvokos likimą kultūros istorijoje. 
Seka solidus religiotyros straipsnis 
„Žemės simboliai religijos 
istorijoje“. Tai posūkis ir 
bandymas kurti ekologinę 
teologiją, tokią teologiją, kuri 
domėtųsi kaip religiškai galėtume 
interpretuoti aplinkos apsaugą, 
mūsų gyvenamojo ploto, mūsų 
gyvenamosios erdvės kokybę, jos 
sveikumą. Kiti straipsniai liečia 

galima pridėti komunikacijos, t.y. 
pašto trūkumus ryšiuose su 
Lietuva, kai laiškai įtartinai ilgai 
eina, ateina atplėšti arba ir visai 
prapuola. Tačiau nėra kitos 
išeities kaip nenuleisti rankų ir 
daryti ką amerikiečiai vadina 
„grybų efektu“, kai pas juos 
vienas kinietis, išmokęs, kaip 
elgtis, iš paskos atsiveda visą būrį 
kiniečių.

Suprantama tokie keliauninkai 
gali sukelti papildomų sunkumų 
vietinėms lietuvių 
bendruomenėms, kurioms jau 
daug kraujo sugadino atvažiavę 
siaubti vakarus jų tautiečiai iš 
Lietuvos. Deja, tai jau tapo labai 
nemaloniu, įprastu ir kenksmingu 
reiškiniu. Tačiau yra vilties, kad 
vykstantys studijuoti bus šia 
prasme mažiausiai pavojingi, nors 
jie gali paskambinti ir atsirasti 
netikėtu metu, iš anksto 
nesusitarę, nes sužinojo apie savo 
išvykimą tik paskutiniu momentu, 
o telefonai nesujungia ir pranešti 
nėra kaip, ir gerai, jeigu pasiseks 
pasiekti tą vietą, kur jau tavęs 
laukia. Tarkim Colchester. O jeigu 
ne? Visiems mums dar „a long, 
long way before Christmas Day“!

Žilvinas Beliauskas

įvairius kultūrinius klausimus. 
Vanda Zaborskaitė kalba apie 
Vincą Mykolaitį-Putiną. Knygų 
recenzijose aptariamos senesnės ir 
naujesnės Lietuvos leidyklų 
išleistos knygos liečiančios ar tai 
mitologijos, ar tai religijos 
klausimus. Antanas Gilys aptaria 
naujausiąjį, pirmą „Logos“ 
žurnalo numerį, aptariamos taip 
pat Patacko ir Žarskaus knygos. 
Apžvalgose nemažai kalbama apie 
šiuolaikinę muziką. Kalbama apie 
tikybos dėstymą ir jos problemas 
Lenkijoje. Šitas straipsnis 
nuskamba labai aktualiai šiandien 
Lietuvoje, kai kyla panaši 
diskusija. Pagaliau Vidas Vakaris 
(?) grįžta atgal į sausio 13-ąją ir 
kalba apie šūvius pažadinusius 
Europą: kaip Europa suvokė 
Lietuvos įvykius.

Žurnalas, kaip ir pirmajame 
numeryje, iliustruotas meno 
kūrinių ir dokumentinėmis 
nuotraukomis. Viršelyje Arūno 
Baltėno fotografija: Vilniaus 
Etiudai — didingi Vilniaus 
senamiesčio vartai vedantys į 
šviesą. Tikimės, kad ta šviesa 
laukia ir „Naujojo Židinio“ 
tolesnių numerių.

Vytautas Ališauskas

LIETUVIŲ KARIŲ KANČIOS

Rosen Publishing, jaunimui 
skirtų knygų ir žurnalų leidykla, 
savo naujausio leidinio „Icarus“ 
pirmajame numeryje atspausdino 
straipsnį apie lietuvių jaunuolių 
pergyvenimus TSRS karinėje 
tarnyboje.

Šiame numeryje visi straipsniai 
susiję su tema „Jaunuoliai 
kareiviai — suaugusių karai“ 
(Teenage Soldiers — Adult Wars), 
apibūdina jaunuolių vaidmenį 
skirtingų šalių kariuomenėse: jų 
problemas, rūpesčius ir kančias, iš 
tų kraštų rašytojų perspektyvos. 
Be Lietuvos kareivių, aprašomi 
jaunuoliai Afganistane, Vietname, 
Nikaragvoje, Kinijoje, Lenkijoje 
ir kitose šalyse.

VISI ESAME LIETUVOS 
VAIKAI?

„EL“ 23-čiame numeryje 
Skaitytojų laiškuose K. Vilkonis 
klausia: ar mes esame Lietuvos 
piliečiai? Rodos, dar 
nepriklausomos Lietuvos laikais, 
Lietuvos pilietis išvykęs į užsienį ir 
septynius metus negrįžęs į Lietuvą, 
prarasdavo Lietuvos pilietybę. 
Taigi mano manymu, mes kurie 
neprašėme gyvenamųjų valstybių 
pilietybės, esame žmonės be 
pilietybės.

Ant. Pačkauskas, Anglija
Būvąs nepriklausomos Lietuvos 

pilietis.

K. Vilkonis savo laišku pataikė 
man tiesiai į širdį. Jau daug metų 
praėjo, kai mes išvykome. Naujos 
kartos užaugo. Aš visuomet 
norėjau turėti lietuvišką pasą, 
visiems sakyti, kad esu lietuvis iš 
Lietuvos ir prie širdies jį nešioti.

J.V. Menys, Anglija

Nejaugi tie naujieji Lietuvos 
įstatymų leidėjai užmiršo, kad „Tą 
garbę mes gavome užgimę“. 
Lietuvos pilietybė yra mūsų įgimta 
teisė. Mes tai žinome ir kiekviena 
proga stengiamės Lietuvai padėti, 
bet ar tai žino įstatymų leidėjai?

P. Blagnys, Anglija

Apie lietuvius pabėgusius ir 
besislapstančius nuo TSRS 
kariuomenės tarnybos ir bendrai 
apie tarnaujančių lietuvių kančias 
išsamų straipsnį parašė Liudvika 
Vidžiūnaitė-Pociūnienė, buvusi 
Laikinosios Komisijos dėl 
Lietuvos piliečių tarnaujančių 
TSRS kariuomenėje grąžinimo 
narė. Straipsnis daugiausia 
apibendrina įvairių liudininkų 
pasakojimus apie savo asmeninius 
patyrimus, įskaitant ypatingai 
jaudinančius kareivių, pagrobtų iš 
Naujosios Vilnios psichiatrinės 
ligoninės, prisiminimus apie tos 
nakties įvykius.

Lietuvių Informacijos Centras 
JAV tarpininkavo leidyklai ir 
rašytojai ruošiant straipsnį, Kurį į 
anglų kalbą išvertė Gintė 
Damušytė ir Rūta Virkutytė. 
Norintieji gauti straipsnio kopijas 
gali kreiptis į LIC, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn NY 11207, 
U.S.A.

DR. K. MARTINKAUS (1953-84) 
STIPENDIJOS FONDAS

1984 m. sausio 13 d. mirus 
biochemijos dr. Kaziui Martinkui, 
jo šviesaus atminimo įamžinimui 
1985 m. buvo įsteigtas ir 
inkorporuotas kasmetinis 
stipendijų fondas.

Stipendijų fondo komisija 
susidaranti iš a.a. dr. Kazio 
Martinkaus tėvų ir sesers, 
chemijos dr. Vytauto Naručio, 
chemijos inžinieriaus Richard 
Jambor, finansininko Sauliaus 
Mikaliuko ir psichologijos dr. 
Algio Norvilo, apsvarstė gautus 
stipendijų prašymus ir nutarė 
skirti iš gautų procentų šias 
stipendijas:

Zitai Prakapaitei, ruošiančiai 
daktaratą Universitete Pierre et 
Marie Curie (Paryžiuje, 
Prancūzijoje) kraujo vėžio tyrimo 
srityje.

KVIEČIA Į ŽAIDYNES
Lietuvos respublikos sporto 

aktyvistai, remiami vyriausybės, 
ruošiasi IV žaidynėms. Tautinis 
olimpinis komitetas išsprendė lėšų 
klausimą, todėl jau aišku, kad 
žaidynių dalyviai bus maitinami, 
vežiojami ir apgyvendinami 
nemokamai.

Pagal gaunamas paraiškas, jau 
aišku, kad labiausiai bus 
atstovaujama lauko teniso ir 
krepšinio varžybose. Tenisą žaisti 
jau pareiškė norą virš 50 užjūrio 
lietuvių. Bet labai keista, kad nėra 
paraiškų iš Vakarų Europos.

Nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti. Tai ne tiek viso pasaulio 
lietuvių sueiga, bet ir rimta 
politinė akcija šiuo mums 
sudėtingu laikotarpiu. Visi miestai 
ir miesteliai ruošiasi, sudaromos 
laisvalaikio programos, kad kuo 
įdomiau praleistumėte laiką. Tad 
iki greitų susitikimų Lietuvoje.

Alfredas Petrauskas, Lietuvos 
teniso sąjungos prezidentas, 232675 
Vilnius, Žemaitės 6, Lietuva.

VĖLUOJA „EL“
Šiais metais normaliai gavau tik 

porą „Europos Lietuvio“ 
numerių. Po sausio 13 dienos 
įvykių Lietuvoje iki birželio 
mėnesio laikraščio negavau. 
Matyt, jį skaitinėjo Maskvoje. 
Birželio mėnesį vieną dieną gavau 
net dvylika numerių iš karto. Už 
poros dienų vėl gavau kelis 
numerius. Gal dabar „Europos 
Lietuvis“ pradės lankytis 
normaliai.

Linkiu Jums didelės sėkmės 
kovojant už Lietuvą ir lietuvybę 
Europoje.

MIŠIOS ŽUVUSIEMS 
DEL LIETUVOS LAISVES 
Birželio 14 d. Šilalės bažnyčioje 

buvo aukotos šv. Mišios už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės. Po 
Mišių su procesija žmonės vyko į 
Šilalės liuteronų evangelikų 
kapines, kuriose palaidoti pokario 
metais žuvę Lietuvos partizanai. 
Prie jiems skirto paminklo, vilties 
ir gedulo minėjimą atidarė K. 
Juknius. Po jų kalbėjo Lietuvos 
Respublikos AT deputatai Petras 
Varanauskas ir Saulius 
Pečeliūnas, svečias, atvykęs pas 
gimines į Šilalės raj. (pokario 
metais nelygioje kovoje su 
bolševikais žuvo jo brolis) iš 
Australijos, Adelaidės miesto, 
Juozas Macaitis, Lietuvos 
tremtinių ir politkalinių sąjungos 
Šilalės skyriaus pirmininkas 
Kęstutis Balčiūnas, Šilalės rajono 
tarybos pirmininkas Alfonsas 
Bartkus. Eiles deklamavo 
Klaipėdos teatro artistai, giedojo 
Šilalės bažnyčios choras. 
Minėjime dalyvavo apie 300 
žmonių.

Tremties 50 metų minėjimas 
įvyko ir Šilalės rajono Pajūralio 
kultūros namuose, kur dalyvavo 
Lietuvos tremtinių sąjungos 
Šilalės rajono pirmininkas 
Kęstutis Balčiūnas. Tremtinių 
dainas dainavo Kvėdarnos 
tremtinių choras, improvizaciją 
atliko Kvėdarnos vidurinės 
mokyklos moksleivės, dainavo ir 
eilėraščius deklamavo Pajūralio 
aštuonmetės mokyklos mokinės.

Kęstutis Balčiūnas, Lietuva

REMKIME —

PAGALBOS LIETUVAI FONDĄ!

Aid Lithuania Fund (ALF)
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ŽMONES IR ĮVYKIAI 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.

Šių metų gegužės mėnesį LNB-vės direktorių valdybos pirmininkas K. 
Tamošiūnas lankėsi Lietuvoje. Be Kauno ir Vilniaus jis taip pat aplankė 
Druskininkus. Nuotraukose (viršuje) K. Tamošiūnas su AT deputate L. 
Andrikiene, jos tėvu ir sūneliu. Kitoje — ant kelmo pastatyta Liaudies 
Meno buveinė Druskininkuose!

J.V. Menys (žiūrėk — Skaitytojų laiškai) Palangoje prie Baltijos jūros.

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS
Po apsiniaukusių dienų birželio 

9 d. apie pietus nušvito saulė. Tarsi 
ir gamta pritarė čia rengiamam 
penkiasdešimties metų nuo 
pirmosios masinės tremties 
minėjimui. Iš pat ryto, kas 
važiuoti, o kas ir pėsti skubėjo į 
Kvėdarnos bažnyčią, kur 
Švėkšnos klebonas, buvęs 
tremtinys Aloyzas Lideikis aukojo 
sumą už mirusius tremtinius. 
Žmonių prigužėjo pilna bažnyčia. 
Po iškilmingos sumos, eisena su 
bažnytine procesija nuėjo prie 
paminklo „Žuvusiems už Lietuvą 
tremtyje ir Tėvynėje 1940-1953“, 
kur pagrindinę minėjimui skirtą 
kalbą pasakė Kvėdarnos vaistinės 
vedėjas, Lietuvos tremtinių 
sąjungos Šilalės skyriaus 
pirmininkas Kęstutis Balčiūnas, 
pažymėdamas, kad Sovietų 
Sąjunga vykdydama genocido 
politiką vien per 1941 m. birželio 
14-15 d. iš Lietuvos ištrėmė apie 35 
tūkstančius nieko nekaltus vyrus, 
moteris, vaikus ir senelius, 
pasmerkdama juos mirčiai. Juk iš 
tų ištremtųjų tegrįžo vienas ar 
kitas. Kitų kaulai išmėtyti po 
Sibiro tundrą ir taigą ar 
Kazachstano pusdykumėse. 
Žiemos metu mirusieji būdavo 
kraunami į krūvas, o paskiau su 
traktoriumi nustumiami į duobes 
žvėrių puotai, net neužkasant 
juos. Jis kartu priminė ir 1941 m. 
birželio 22-24 d. lietuvių tautos 
sukilimą prieš raudonąjį 
okupantą. Sukilimo metu buvo 
išlaisvintas Kaunas ir kiti miestai 
dar prieš ateinant vokiečių 
kariuomenei. Šio sukilimo metu 
žuvo apie 2000 Lietuvos 
jaunuolių, nepasigailėjusių 
gyvybės, kad Tėvynė Lietuva būtų 
laisva ir nepriklausoma. Tačiau už 
kelių savaičių rudieji okupantai 
sutrypė Lietuvos 
nepriklausomybę, kurią buvo 
paskelbusi prof. Ambrazevičiaus 
vyriausybė.

Po jo kalbėjęs Švėkšnos 
klebonas, buvęs tremtinys 
Aloyzas Lideikis pažymėjo, kad 
Lietuvos kunigai ypač nukentėjo 
nuo bolševikų. Jų buvo apie 300 
įkalinti įvairiose Gulago salyno 
kolonijose. Jis pažymėjo, kad 
vyskupas Barisevičius, 
nukankintas bolševikų kalėjime, 
nusipelno šventojo vardo. Buvo 
kalinami vyskupai Reinys ir 
Ramanauskas.

Buvęs Taišeto lagerių politinis 
kalinys poetas Juozas 
Ardzijauskas priminė, kokias 
baisias skriaudas lietuvių tautai 
padarė bolševikai, ištremdami 
pačius geriausius, šviesiausius 
Lietuvos žmones.

Paprasta moteris kaimietė iš 
Kvėdarnos apylinkės Stanislova 
Lapinskienė padeklamavo savo 
sukurtų eilėraščių.

Šilalės rajono tarybos 
pirmininkas Alfonsas Bartkus 
pakvietė susirinkusius į panašų 
minėjimą Šilalėje birželio 14 d.

SKA UTIŠKAS SAVAITGALIS
Skautininkų V. O’Brien ir VI. 

Gedminto organizuota birželio 
21-23 dienomis darbo sueiga 
Sodyboje buvo naši ir darbinga. 
Penktadienį suvažiavo visi 
vadovai, o prie jų prisidėjusios 
energingos paukštytės ir vilkiukai 
sudarė 27 narių skautišką šeimą.

Šeštadienio rytą po trispalvės 
iškėlimo, talentingas vadovas s. V. 
O’Brien pasveikino seses ir 
brolius. Programos vedėjas s. VI. 
Gedmintas pranešė savaitgalio 
darbo programą. Po pusryčių, 
susiskirstę į grupes, stvėrėmės 
darbo. Palapines tikrino ir tvarkė 
s. V. O'Brien būrelis, s. VI. 
Gedminto — stovyklos rajoną, s.
V. Gasperienės — virtuvės 
inventorių, v.s. J. Alkis šienavo, 
s.v. T. Philpott paukštyčių ir 
vilkiukų būrelis tvarkė stovyklinį 
stalą, vyresnieji skautai ruošė 
pietus, o v.s. J. Maslauskas su 
kastuvu kasinėjo, lygino. Visų 
džiaugsmingas entuziazmas 
klegėjo po stovyklos ąžuolyną.

Po pietų s. V. Gasperienė 
pravedė vyr. skautėm sueigą, o s.
VI. Gedmintas — skautams 
vyčiams ir kandidatams. Prieš 
vakarienę buvo nuleista vėliava ir 
sugiedotas himnas. Lauželį 
pravedė vyresnės skautės, 
kandidatės bei skautų vyčių 
kandidatai. Pabaigai, visi sustoję 
apie laužą giedojo „Lietuva brangi 
mano tėvyne“ ir „Ateina naktis“.

Vykusiame posėdyje ilgai buvo 
diskutuojama bendros stovyklos 
programa. Buvo nagrinėjamas 
Brolijos uniformų klausimas. 
Naujasis Sodybos vedėjas V. 
Banaitis posėdžiaujančius skaniai 
pavaišino. Ačiū jam.

Sekmadinio rytą vėliavų 
aikštėje vėl iškelta trispalvė.

Hitlerio-Stalino Pakto išdava
Karo pradžios raidos 

sutrumpintas prisiminimas.
Prieš 50 metų, birželio 22 d. 

(sekmadienį), saulei tekant, 
sovietų-rusų pasienyje prasidėjo 
kautynės. Priešo mėginimas 
įskristi Prūsų teritorijon buvo 
atmuštas. Raudonieji neteko daug 
karo lėktuvų... Birželio 29 d. 
(sekmadienį) Wermachtas užima 
Vilnių ir Kauną...

Prieš 50 metų, liepos 14 d. 
(pirmadienį), maršalo 
Mannerheimo vadovaujama 
suomių armija abipus Lagodos 
ežero pradėjo karinius veiksmus 
prieš Sovietų Sąjungą...

Prieš 50 metų, liepos 22 d. 
(antradienį), Luftwaffe pirmą 
kartą sėkmingai bombardavo 
Maskvą. Sunaikinami karo 
pramonės fabrikai, susisiekimo 
mazgai. Apie Kremlių ir Maskvos 
upės vingyje matėsi besiplečiantys 
gaisrai. Priešo karo 
komendantūros ir kiti 
administraciniai pastatai 
sužaloti...

Prieš 50 metų, rugpjūčio 22 d. 
(penktadienį), Wermachtas ir 
sąjungininkai 3-jų mėnesių bėgyje 
sunaikino 14000 tankų, 11250 
lėktuvų, užgrobė 15000 patrankų 
ir nelaisvėn pasidavė 1 mln 250 
tūkstančių raudonarmiečių...

Prieš 50 metu Rytų fronte nuo

Minėjimo metu tremtinių 
dainas dainavo Kvėdarnos 
tremtinių choras, vadovaujamas 
kultūros namų direktorės Reginos 
Šimkūnienės.

Minėjime dalyvavo daugiau 500 
žmonių.

Kęstutis Balčiūnas 

Atsiraitoję rankoves dirbome iki 
11 vai. Mišių, kurias atnašavo 
kun. A. Geryba. Mišios buvo 
aukojamos birželio trėmimų ir 
mirusiom aukom prisiminti. Kun. 
A. Geryba pasakė jautrų 
pamokslą. J. ir B. Levinskams už 
sumaniai paruoštą sveikinimą 
buvo pareikšta nuoširdi padėka.

Pradėjus lyti, suėję į Sodybos 
salę toliau ruošėmės vasaros 
stovyklai. Atėjo laikas 
atsisveikinti ir važiuoti į namus. 
Susitiksime liepos 26 d. tradicinėje 
42-oje „Kovo 11-tos“ vardo 
skautų ir skaučių stovykloje. Iki 
pasimatymo.

v.s. J.M.

PAKVIETIMAS
Esame šių metų tradicinės 42- 

osios „Kovo 11-tos“ vardo 
vasaros skautų ir skaučių 
stovyklos išvakarėse. Liepos 26 d. 
vadovai, sesės ir broliai rinksimės 
mūsų gražioje Sodyboje į ąžuolų 
apsuptą beržų kalneli.

Stovykla vyks nuo liepos 26 d. 
iki rugpjūčio 3 dienos. Kartu 
stovyklaus svečiai iš brangios 
tėvynės, atsikūrusios skautijos 
Brolijos vyriausias skautininkas 
su atstovais. Tikimės, kad turėsim 
svečių ir iš Vasario 16 gimnazijos, 
Vokietijoje, „Aušros“ tunto, iš 
JAV ir kitų kraštų.

Mielus organizacijų atstovus, 
skautiškos idėjos rėmėjus, 
tėvelius, globėjus ir plačiąją 
visuomenę kviečiame aplankyti 
mus stovyklaujančius ir dalyvauti 
uždarymo lauže, rugpjūčio 3d., 15 
vai.

Laukiame visų! Iki pasimatymo 
skautų stovykloje.

Visi kartu budime!
Stovyklos vadovai

birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d. 
Wermachto nuostoliai (kartu su 
Waften SS): armijoje žuvusiųjų 
84354, sužeistų 292690, dingusiųjų 
18921. Lakūnų tame laikotarpyje 
žuvo 1542, sužeistų — 3980 ir 1378 
kariai dingo...

Prieš 46 metus, gegužės 8 d., 
Grossdeutschland Wermachtas 
besąlyginiai kapituliavo...

Prieš metus, 1990 m. spalio 3 d. 
BRD susijungė su DDR. 
Atstatyta Vokietijos 
nepriklausomybė su sostine 
Berlyne.

Lenkų savaitraštis „Tygodnik 
Solidarnošč“ š.m. gegužės 3-10 d. 
laidoje žvelgia į ateitį ir 
būkštaudamas pranašauja, kad 
vokiečių atgimstantis 
nacionalizmas vėl mėgins su 
Sovietų Sąjunga sudaryti paktą, 
kaimyninių valstybių nenaudai.

Taip pat praėjusio karo 
padaryta neteisybė, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos okupacija, 
tebelaukia teisingo sprendimo.

Ventės Ragas

LIETUVA NEPRAŠĖ 
SPAUSDINTI PINIGŲ

1991 m. liepos 1 d. oficialūs 
Norvegijos karalystės atstovai 
pranešė, kad Norvegijos bankas 
atmetė Lietuvos Respublikos 
prašymą spausdinti lietuviškus 
pinigus. Lietuvos Respublikos 
vyriausybės spaudos biuras 
įgaliotas pareikšti, kad Lietuvos 
vyriausybė su tokiu prašymu į 
Norvegiją nesikreipė. Sutartis dėl 
lietuviškų pinigų spausdinimo 
buvo pasirašyta 1990 metais su 
kitų valstybių firmomis. LIC
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Lietuvių Kronika
AUKOS TAUTOS FONDUI
A.a. Jonas Tamošiūnas, miręs 

1991 m. kovo 14 d. Birminghame, 
pagal testamentą paliko Tautos 
Fondui 1000.00 sv.

A.a. Jonas Čepas, miręs 
Wolverhamptone paliko Tautos 
Fondui 5635.22 sv.

Aukotojams ir testamentų 
vykdytojams dėkoja

TFA D. Britanijoje

„MANO LIETUVA“
Nuo liepos 11 iki rugpjūčio 3 d. 

„Portfolio“ galerijoje, 345 
Portobello Road, London W10 
5SA vyks lietuvio fotografo 
Aleksandro Macijausko nuotraukų 
paroda. Parodą ruošia Thames ir 
Hudson „Mano Lietuva“ knygos 
leidėjai. Ta pačia proga bus galima 
įsigyti Aleksandro Macijausko 
knygą „My Lithuania“. Kaina 
20.00 sv.

SVARBI DEMONSTRACIJA
Liepos 16-18 dienomis 

Londone viešės prezidentas 
Gorbačiovas ir tarsis su septynių 
didžiųjų (G-7) konferencijos 
atstovais.

Liepos 16-18 dienomis nuo 
10.00 vai. iki 17.00 vai bus 
piketuojama Queen Elizabeth II 
Conference Hall, esanti netoli 
Britų Parlamento rūmų.

Kitas piketas vyks tomis 
pačiomis dienomis nuo 18.00 vai. 
iki 21.00 vai. prie įvažiavimo į 
Kensington Park Road, kuriame 
yra sovietai ambasada Londone. 
Artimiausia požeminė stotis yra 
Notting Hill Gate, Bayswater 
gatvėje.

Piketai yra oraganizuojami 
sutartinai su visomis Rytų 
Europos tautomis. Todėl labai 
svarbu, kad lietuviai dalyvautų 
abiejuose piketuose.

Taip pat prezidento 
Gorbačiovo atvykimo į Londoną 
proga ruošiama peticija, kuri bus 
įteikta Britų parlamente. DBLS- 
gos skyrių valdybos, gavusios 
peticiją, prašomos rinkti jai 
parašus ir skubiai grąžinti DBLS- 
gos CV Londone, 2 Ladbroke 
Gardens, London W11 2PT.

S. Kasparas

PAMALDOS
Nottinghame — liepos 14 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Stoke-on-Trent — liepos 14 d.,

14.30 vai., Šv. Vulstane.
Derbyje — liepos 21., 14 

vai., Bridge Gate.
Wolverhamptone — liepos 21 d.,

16.30 vai., Šv. Petre-Pauliuje.
Eccles — liepos 21 d., 12.15 vai.

VAIKŲ FONDAS

BRITISH-LITHUANIAN 
RELIEF FUND FOR 

CHILDREN IN LITHUANIA

Gautos šios aukos: 100.00 sv. — 
J.M. Liudžius iš Bromley; po 
10.00 sv. — „Universe“ 
skaitytojas iš Yorko, B. 
Drevinskas iš Inverness; 5.00 sv. 
— S. Baczkievicz iš Ealingo. 
Visiems aukotojams esame 
dėkingi, ypatingai tiems, kurie 
fondą remia reguliariai.

S.K.

PADĖKA
Mylimam vyrui a.a. Viktorui 

Šalčiūnui mirus, nuoširdžiai 
dėkoju klebonui kun. dr. J. 
Sakevičiui už atnašautas 
gedulingas Mišias ir palydėjimą į 
amžino poilsio vieta. Ypatingą 
padėką reiškiu A. ir P. Kustams 
padėjusiems tvarkytis su 
laidotuvių įstaigomis ir už visą 
kitą pagalbą. Dėkoju vyrų oktetui, 
J. Černiui ir V. O’Brien už gražiai 
giedotas giesmes. Dėkoju 
atsiuntusiems gėles, aukojusiems 
už jo vėlę Mišioms, pareikštas 
užuojautas žodžiu, raštu ir per 
spaudą. Dėkoju V. Jurienei ir 
padėjėjoms už taip skaniai 
paruoštus užkandžius.

Lieku visada dėkinga.
Liūdinti žmona Lydija.

METINIS SUSIRINKIMAS

Birželio 29 d. įvyko Londono 
lietuvių Šv. Kazimiero klubo 
metinis susirinkimas. 
Susirinkimui pirmininkavo J. 
Černis, sekretoriavo V. 
Puidokienė.

Iš klubo veiklos pranešimus 
padarė valdybos pirmininkas S. 
Kasparas, sekretorė F. 
Senkuvienė ir kasininkas Z. 
Mockus.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
klubo veikla buvo patenkinama, 
be jokių nesusipratimų valdyba 
dirbo ir stengėsi pagerinti klubo 
gerbūvį. Pajamų buvo 7627 sv., o 
išlaidų — 6309 sv. Pelnas 1314 sv. 
Už investicijas gauta 1112 sv. 
nuošimčių. 1991 m. sausio 31 d. 
klubas piniginių reservų, 
neskaitant inventoriaus, turėjo 
16447 sv.

Perrinkta valdyba; dr. J. 
Sakevičius MIC — prezidentas, S. 
Kasparas — pirmininkas, Z. 
Mockus — kasininkas. Sekretore 
pakviesta F. Senkuvienė. 
Valdybos nariai: Z. 
Grupeljonienė, B. Černienė, H. 
Piščikienė, V. Puidokienė. Baro 
valdyba: V. Piščikas, P. 
Žiūrinskas, P. Bulaitis.

S.K.

NEKROLOGAS
MIRĖ P. GUDIŠKIS

Birželio 18 d. Manor Park 
kapinėse, Seibert Rd., Forest 
Gate, London, buvo palaidotas 
Pranas Gudiškis.

Velionis mirė gegužės 28 d. St. 
Bartholomew ligoninė j e, 
Smithfield, Londone. Iki sovietų 
okupacijos Pranas gyveno 
Klaipėdoje, buvo įvairių 
organizacijų narys, choristas, 
aktyvus ir geras sportininkas. 
Pasirinkęs jūrininko profesiją 
Pranas pradžioje tarnavo 
Lietuvos prekybiniame laivyne, o 
vėliau plaukiojo estų ir latvių 
laivais. Sovietams okupavus 
Lietuvą Pranas pasiliko Vakarų 
Europoje.

Nuo 1952 m. Pranas turėjo teisę 
dirbti D. Britanijos prekybiniame 
laivyne. Velionis buvo sąžiningas, 
patikimas ir geras darbininkas ir 
buvo žinomas „Lithuanian sailor“ 
vardu. Išjūrininkystės pasitraukęs 
Pranas apsigyveno Cardiffe, 
vėliau persikėlė į Londoną. Čia 
velionis įsijungė į Londono 
lietuvių gyvenimą, dainavo chore, 
lankė kitų parengimus, buvo uolus 
parapijietis.

Prieš porą metų Pranas susirado 
seserį ir eilę kitų giminaičių. Nuo 
to laiko jis palaikė ryšius su 
atgimstančia Lietuva.

Laidotuvių apeigas Londono 
lietuvių bažnyčioje atliko kun. J. 
Sakevičius, giedojo J. Černis ir V. 
O’Brien. Kapinėse visų vardu 
atsisveikino Z. Juras, jis taip pat 
giminių vardu padėkojo visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse.

Z. Juras

BRADFORDE
PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITE

Liepos 14 d., 14 vai., Bradfordo 
katedroje bus laikomos pamaldos 
už pavergtąsias tautas. Pamaldų 
metu giedos iš Latvijos atvykęs 
latvių choras. Esant gražiam orui 
vyks eisena prie žuvusiems 
kariams paminklo.

Liepos 21 d. 18 vai., Ukrainiečių 
klube, 171 Legrams Lane, 
Bradford 7, įvyks pavergtų tautų 
susirinkimas ir koncertas, kurį 
atliks pavergtų tautų meninės 
pajėgos.

Pagrindinę kalbą sakys lordas 
Ennals.

Apylinkių lietuvius kviečiame 
dalyvauti pamaldose ir koncerte. 
DBLS skyriaus ir „Vyties" klubo 

valdybos

DERBYJE
„EUROPEAN FREEDOM“ 
TARYBOS PASITARIMAS
Gegužės 28 d. ukrainiečių 

klube. Derbyje, įvyko „European 
Freedom Council" susirinkimas. 
Jame dalyvavo britų parlamento 
nariai, ukrainiečių, lenkų ir 
lietuvių atstovai, A. Tirevičius ir J. 
Maslauskas. Naujuoju 
„European Freedon Council" 
pirmininku buvo išrinktas 
Dennis Hardwich. Diskusijose 
buvo daug pasisakyta dėl Vakarų 
paramos Sovietų Sąjungai ir apie 
įvykius Lietuvoje. Tarybos 
pirmininkui buvo įteiktas 
„ELTOS“ biuletenis. Juo 
remdamasis Dennis Hardwich 
paruošė straipsnį, kurį birželio 13 
d. laidoje atspausdino „Derby 
Evening Telegraph".

J.M.

PATAISYMAS
„EL“ Nr. 25, Sąjungos veiklos 

žioniose, 2 psl., paskutiniame 
paragrafe, vietoje — Olimpiados 
posėdyje atstovavo, turėjo būti: 
norėjo atstovauti. — Red.

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

ŠKOTIJOJE
ATVYKSTA „RASA“

Liepos 20-28 dienomis 
Edinburge. Škotijoje. įvyks 11-sis 
larptautinis 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.

VLIKO TARYBOS POSĖDIS
Birželio 29 d.. Čikagoje, ALTO 

patalpose, įvyko Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
tarybos posėdis. Posėdis buvo 
gausus — dalyvavo visų (15) 
VLIKą sudarančių politinių ir 
teritorinių grupių atstovai, 
VLIKo valdybos nariai ir keli 
svečiai.

Posėdžiui pirmininkavo dr. F. 
Palubinskas - Lietuvos Ūki
ninkų Sąjunga, sekretoriavo A 
Kačinskienė — Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdis.

Diskusijose dėl dabartinės 
Lietuvos padėties, Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
pasisakė taip:

1. Remia demokratiniai išrinktą 
Lietuvos parlamentą ir vyriausybę 
siekiančią atstatyti nepriklausomą 
Lietuvos valstybę.

2. Deda visas galimas 
pastangas, kad dabartinė Lietuvos 
vyriausybė būtų diplomatiniai 
pripažinta pasaulio valstybių.

3. Siekia, kad tarptautinėss 
konferencijose Lietuvos 
atstovavimas būtų atliekamas 
Lietuvos vyriausybės atstovų.

4. Laiko, kad Lietuva tebėra 
Sovietų Sąjungos okupuota, kol 
visos taptautiniais teisės 
įstatymais ir chartomis numatytos 
valstybinės funkcijos nebus 
atliekamos Lietuvos vyriausybės.

Dr. Bobelis padarė platų 
pranešimą apie VLIKo veiklą: 
administracinius darbus, ryšius su 
JAV Kongresu, valdžios bei 
spaudos įstaigomis, atstovavimą 
tarptautinėse konferencijose 
(ESBK Krokuvoje 1991.V-28- 
VI.7, Berlyne 1991.VI.17-VI.20), 
Europos parlamente Strasbourge, 
tarptautinių politinių partijų 
sąjūdžiuose (internacionaluose), 
ryšius su okupuotos Lietuvos 
parlamentu ir vyriausybe, 
okupuotoje Lietuvoje 
atsikuriančiomis politinėmis 
partijomis, įspūdžius iš 
apsilankymo Punske, Seinuose ir 
okupuotos Lietuvos-Lenkijos 
pasienyje it 1.1. Atsakė į visą eilę 
iškilusių klausimų.

Naujas VLIKo tarybos 
pirmininkas sekančiam posėdžiui 
bus G. Lazauskas — Valstiečių 
Liaudininkų Sąjunga.

V. Šoliūnas pristatė nariams 
susipažinti VLIKo statuto keitimo 
projektą, kurį siūlė svarstyti po 
sekančio VLIKo seimo, kuris 
įvyks 1991 m. Lapkričio 1-3 
dienomis, Čikagoje. VLIKo seimo 
rengimo komiteto pirmininkas yra 
dr. L. Kriaučeliūnas.

VLIKo ELTA

PASAULYJE
Kas vadovauja OMONui?

Prezidentas Gorbačiovas 
neriasi iš kailio, kad pasirodytų 
geru demokratu septynių didžiųjų 
(G-7) konferencijoje Londone, gi 
komunistai-konservatoriai daro 
viską, kad jam pakenktų. 
Spėliojama, kad Vilniaus 
tarptautinės telefono-telegrafo 
stoties užėmimas turėjo tą patį 
tikslą, nes prezidentas 
Gorbačiovas įsakė pareigūnams 
reikalą ištirti ir OMON vadą 
Lietuvoje perkelti kitur. O 
OMON vadams buvo įsakyta 
ateities žygius koordinuoti su 
Lietuvos vidaus reikalų 
ministerija, bet prisilaikant 
Sovietų parlamento išleistų 
įstatymų ir prezidento paskelbtų 
dekretų.

Buvęs užsienio reikalų ministras 
Ševardnadzė, kartu su kitais 
artimais prezidento šalininkais, 
organizuoja naują partiją, į kurią 
jis nori suburti demokratus 
radikalus, kurie pakeistų byrančią 
komunistų partiją. Be 
Ševardnadzės naujos partijos 
kūrimo dokumentą pasirašė 
Maskvos ir Leningrado merai 
Popov ir Sobčak, perestroikos 
tėvas Jakovlevas, Rusijos 
premjeras, viceprezidentas, garsūs 
ekonomistai ir kt. Naujai partijai
— Demokatinių Reformų Sąjūdis
— pritaria ir Gorbačiovas. 
Neabejojama, kad šis 
susibūrimas, jeigu būtų rinkimai, 
lengvai juos laimėtų.

Nesutarimai dėl Jugoslavijos
Kariuomenės veiksmai 

Jugoslavijoje iššaukė greitą 
Europos Bendruomenės reakciją. 
Jau kelis kartus Jugoslavijoje 
lankėsi trys Europos 
Bendruomenės užsienio reikalų 
ministrai, norėdami sustabdyti 
kariuomenių veiksmus. Tačiau 
Bendruomenė nėra vieningos 
nuomonės, ar pripažinti Slovėniją 
ir Chorvatiją nepriklausomomis 
valstybėmis, nes iki šiol buvo 
manoma, kad reikia išlaikyti 
vieningą Jugoslaviją dabartinėse 
sienose. Didžiausia respublika 
Serbija, kurios žinioje yra 
kariuomenė, nuo Jugoslavijos 
atsiskirti nenori ir nenori, kad 
atsiskirtų Slovėnija ir Chorvatija. 
Dabartiniai įvykiai Jugoslavijoje 
yra lyginami su Baltijos valstybių 
nepriklausomybės reikalavimu. 
Rodomos paralelės tarp Serbijos 
elgesio Slovėnijoje ir prezidento 
Gorbačiovo Lietuvoje, 
kariuomenės vadas generolas 
Adzic, komunistas, neklauso 
civilinės vyriausybės ir skelbia, 
esąs pasiryžęs neleisti toms 
tautoms atsiskirti.

Nesutramdomas Irakas
Irako prezidentas Saddam 

Hussein, nors karą ir pralaimėjo, 
sąjungininkams nenusileidžia. 
Prezidentas Bush vėl grasino 
panaudosiąs karinę jėgą, jeigu 
Saddam Hussein nesilaikys karo 
paliaubų susitarimo. Pagal šią 
sutartį, JTO Saugumo Taryba 
pasiuntė į Iraką savo komisiją 
patikrinti, ar Irako vadovybė 
įsakė sunaikinti branduolinių 
ginklų gaminimo galimybes. Irako 
kariai šiai komisijai pastojo kelią 
ir jiems pabauginti šaudė į orą. 
Prezidentas Bush šį įvykį griežtai 
pasmerkė. Irako vyriausybė 
pasižadėjo ateityje pildyti visus 
JTO komisijos norus ir leisti jiems 
lankytis kur tik nori. Bet ir vėl kilo 
neaiškumų: sakoma, kad 
branduoliniams ginklams 
reikalingos žaliavos ir įrankiai yra 
visą laiką kelionėje, vežiojami 
specialiai paruoštuose transporto 
autobusuose.

4


	1991-07-12-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1991-07-12-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1991-07-12-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1991-07-12-EUROPOS-LIETUVIS-0004

