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ŠVENTE NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE
Rugsėjo 8 d. tūkstančiai lietuvių
susirinkę
Šiluvoje
dėkojo
Aukščiausiajam
už
Lietuvos
nepriklausomybę. Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tarybos
Prezidiumas nutarė 1991 metų
rugsėjo 8-ąją — atmintiną Šilinių
(Šv. Mergelės Marijos gimimo,
Vytauto Didžiojo karūnavimo)
dieną — paskelbti ir Padėkos diena
už Lietuvos nepriklausomybės ir
laisvės apgynimą. Tą dieną,
remiantis Lietuvos Respublikos
įstatymu „Dėl Lietuvos valstybinės
vėliavos“,
iškelti
Lietuvos
valstybinę vėliavą.
Rugsėjo 8 dienos šventėje
Šiluvos bažnyčioje šv. Mišias
aukojo
Lietuvos
kardinolas
Vincentas Sladkevičius. Šventėje
dalyvavo Lietuvos Respublikos
Aukščiausiosios
Tarybos
pirmininkas V. Landsbergis, kiti
AT deputatai ir Vyriausybės nariai.
Rugsėjo 8 d. Šv. Kazimiero
bažnyčioje
Londone
susirinko
lietuviai padėkoti už atgautą
Lietuvos nepriklausomybę. Šv.
Mišias aukojo kun. R. Repšys
MIC.
Pagrindinis
rugsėjo
8-sios
šventės minėjimas vyko Bradforde.
Rugsėjo 7 d. susirinko lietuviai
latvių klube. Dalyvavo apie 250
žmonių. Susirinkusius sveikino
Lietuvos
informacijos
biuro
Londone
vadovas
Kęstutis
Stankevičius
ir
Sąjungos
pirmininkas Eimutis Šova.
VATIKANO TELEGRAMA

Apaštalų Sostas išreiškė savo
pasitenkinimą tuo, kad trys
Pabaltijo respublikos — Estija,
Latvija ir Lietuva — sugrįžo į joms
priklausančią vietą suverenių
valstybių
bendruomenėje.
Rugpjūčio 29 d. vakare Vatikano
valstybės sekretorius kardinolas
Sodano pasiuntė panašaus turinio
telegramas Estijos, . Latvijos ir
Lietuvos
ministrams
pirmininkams ir pranešė, jog
Apaštalų Sostas yra pasiruošęs
pasikeisti
su
Pabaltijo
respublikomis diplomatiniais
atstovais.
Lietuvos ministrui
pirmininkui
G.
Vagnoriui
pasiųstoje telegramoje, Vatikano
valstybės sekretorius kardinolas
Sodano rašo: „Man malonu Jums
pranešti, kad Apaštalų Sostas
džiaugiasi, jog daugelis valstybių
— tarptautinės bendruomenės
narių — pripažino Jūsų šalies
suverenumą, tuo užbaigdamos
pernelyg ilgai trukusį aneksijos
laikotarpį. Apaštalų Sostas taip
pat džiaugiasi, kad naujomis
sąlygomis bus galima nuo šiol
normaliai
pasikeisti
diplomatiniais atstovais ir kad tuo
būdu bus galima visiškai atkurti
prievarta nutrauktus ryšius. Esu
laimingas,
galėdamas Jums
perduoti
Jo
Šventenybės
Popiežiaus Jono Pauliaus 11-ojo
žodžius, linkinčius klestėjimo visai
lietuvių tautai.“
Kardinolo pasiųstų telegramų
tekstus pirmame puslapyje
atspausdino Vatikano dienraštis
„L’Osservatore
Romano".
Laikraštis šia proga pateikia
Apaštalų Sosto santykių su
nepriklausomomis
Pabaltijo
republikomis trumpą istorinę
apžvalgą nuo Pirmojo pasaulinio
karo pabaigos, kai Apaštalų

LIETUVOJE
Nauji pašto ženklai

Lietuvos ryšių ministerija
pranešė, kad rugpjūčio 20 dieną
išleista dar viena nauja lietuviškų
pašto ženklų serija. Ji skirta
lietuvių alpinistų žygiui į Everestą
pažymėti. Seriją sudaro du
ženklai, kurių projekto autorius
— Antanas Jankauskas. Ši ženklų
serija atspausdinta Leipcige.
Dosnus verslininkas

Tautos Šventės iškilmėse Bradforde dalyvavo jaunų šokėjų grupė iš Glaucesterio.

V LIKAS SVEIKINA
Lietuvai
atgavus
nepriklausomybę,
VLIKo
pirmininkas dr. Kazys Bobelis
pasiuntė
laiškus
Lietuvos
Respublikos A T pirmininkui
Vytautui Landsbergiui ir premjerui
Gediminui Vagnoriui. Pateikiame
laiško AT pirmininkui tekstą:
Gerb. pirmininke,
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo
Komiteto vardu sveikinu Jus ir
visus lietuvius su paskutiniais
laimėjimais pakeliui į pilną
Vakarų
ir
Rytų valstybių
pripažintą
Lietuvos
nepriklausomybės
atstaymo
laimėjimą.
Visų
lietuvių
didelis,
nepalaužiamas pasiryžimas,
nesustabdomas troškimas laisvos,
savos nepriklausomos valstybės,
išsipildė.
Lenkiam galvas prieš mūsų
tautos didvyrius, žuvusius už
Lietuvos laisvę.
Atjaučiame ir kartu liūdime su
žuvusiųjų šeimomis ir visa mūsų
tauta.
Komunistinis slibinas, tiek
metų kankinęs mūsų tėvynę ir jos
žmones, yra mirtinai sužalotas,
bet dar nėra galutinai sunaikintas.
Tad dirbkim ir toliau visi kartu,
nuoširdžiai ir vieningai, kol visos
paskutinės kliūtys bus pilnai
nugalėtos ir visi drauge galėsime
džiaugtis ir didžiuotis laisva
Lietuva.

Sostas užmezgė pirmuosius ryšius
su nepriklausomybę atkūrusiomis
Pabaltijo šalimis, iki Pabaltijo
respublikų prievartinio įjungimo į
Sovietų Sąjungą 1940-ais metais.
Vatikano dienraštis primena, kad
Apaštalų
Sostas
niekada
nepripažino Lietuvos ir kitų
Pabaltijo šalių aneksijos, dėl to
visą okupacijos metą liko
atidaryta
prie
Vatikano
akredituota Lietuvos atstovybė,
kuri ir dabar tebeveikia.
VAT. R.

Nuotrauka: V. O’Brien

ŽMOGAUS TEISIŲ
SEMINARAS VILNIUJE

Žmogaus teisių ekspertai iš
Taip pat spausdiname laišką
Įvairių
pasaulio šalių šių metų
premjerui:
rugsėjo 7-8 dienomis susirinko
Gerb. ministre pirmininke,
Vilniuje
apsvarstyti žmogaus
Noriu su Jumis ir visais pasaulio
teisių
padėtį
Sovietų Sąjungoje.
lietuviais pasidalinti dideliu
Susitikimo
tikslas
— parengti
dvasiniu pakilimu ir džiaugsmu,
pasiūlymus
ir
rezoliucijas
Europos
nes šiandien po JAV prezidento
saugumo
ir
bendradarbiavimo
Bush’o ' pripažinimo Lietuvos,
Latvijos ir Estijos laisvomis- konferencijos nariams, kurie
nepriklausomomis valstybėmis, rugsėjo 10 — spalio 4 dienomis
Lietuvos aneksija ir pavergimas dalyvaus Maskvoje įvyksiančioje
saugumo
ir
yra legaliai panaikinti ir Lietuva Europos
bendradarbiavimo
konferencijoje
yra laisva.
klausimais.
Lietuvos laisvės kova buvo ilga, žmogaus teisių
Vilniuje
susirinkę
ekspertai
sunki,
nedėkinga,
kartais
svarstė,
ar
ir
kaip
Sovietų
Sąjunga
atrodanti beviltiška ir taip pat
vykdo
prisiimtus
įsipareigojimus
būdavo labai skaudi, kuomet
dirbantieji Lietuvos labui buvo žmogaus teisių apsaugojimo
užgauliojami, terorizuojami ir plotmėje pagal Vienos dokumente
nustatytus
principus.
Buvo
pajuokiami.
surinkti
konkretūs
duomenys
apie
Vyriausias
Lietuvos
šių
principų
pažeidimą.
Jie
bus
Išlaisvinimo Komitetas per 47
įteikti
Maskvos
susitikimo
metus vadovavo šiai lemtingai
kovai, į kurią paskutinių kelių dalyviams. Rugsėjo 8-ą žmogaus
metų bėgyje labai efektingai teisių problemų ekspertai Vilniuje
surengė spaudos konferenciją.
įsijungė ir pavergtos Lietuvos
lietuviai.
Galutinis laimėjimas atsiektas
LIETUVA REAGUOJA
tiktai nepaprastai dideliu visų —
I NEW YORK TIMES
Lietuvos, pasaulio lietuvių,
KALTINIMUS
Aukščiausiosios
Tarybos,
Rugsėjo 6 d. TASS naujienų
Lietuvos
vyriausybės
— tarnyba iš Washingtono pranešė
pasiaukojimu ir pasišventimu šiai apie
tariamą
nacių karo
šventai mūsų Tautos kovai.
nusikaltėlių
reabilitavimą
Giliai liūdime žuvusių Tautos Lietuvoje. Nenurodęs šaltinių
didvyrių!
TASS paskelbė, kad Lietuvos
Didingas ir gražus tautinis Vyriausybė padarė nutarimų
laimėjimas atsiektas, tad dabar jį reabilituoti dideli skaičių karo
pilnai
išnaudokime eidami nusikaltėlių.
TASS
vieningai demokratiniu keliu į korespondentas Korolev teigė, kad
pilną, tobulą mūsų brangios kita žinių agentūra (AP
tėvynės tautiniai demokratinės Associated Press) pranešė, jog
valstybės atkūrimą.
Lietuvos
Vyriausybė jau
Čia yra reikalinga kiekvieno reabilitavo 35000 sovietų teismų
lietuvio bei kiekvienos lietuvės nuteistų nacių karo nusikaltėlių.
ranka ir pagalba ir visų mūsų Prieš porą dienų NEW YORK
bendras,
koordinuotas
ir TIMES atspausdino Stephen
nuoširdus darbas.
Kinzer dezinformuojanti straipsnį,
Tad visi kartu į politinį, kuriame autorius teigia, kad nacių
ekonominį, kultūrinį, socialinį ir karo nusikaltėliai reabilituojami. Į
tautinės apsaugos valstybinį jo kaltinimus atsakė Lietuvos
atstatymą.
dr. Kazys Bobelis,
Respublikos
Aukščiausiasis
VLIKo pirmininkas Teismas.
(Nukelta į 3 psl.)
VLIKo ELTA

Vilniuje Dailės parodų rūmuose
buvo atidaryta kino filmų peržiūrų
salė,
kurioje
sumontuota
verslininko iš JAV Antano
Mikalajūno
dovanota
videoaparatūra. Tai jau ne pirmoji
svečio, aktyviai besidominčio
šiandieniniu Lietuvos gyvenimu,
dovana. Jo iniciatyva anksčiau
prie Kultūros fondo buvo įkurta
videostudija
,.Vaidila“,
dokumentiškai tiksliai fiksuojanti
visus
Respublikos
įvykius.
Vilniaus
ir
Kauno
VD
universitetams A. Mikalajūnas
padovanojo videoaparatūros
rinkinius. Šiaulių pedagoginis
institutas
neseniai
gavo
kompiuterį su lazeriniu printeriu.
Lietuvos patriotas, Dailės
parodų
rūmuose
išklausęs
nuoširdžius padėkos žodžius,
pasakė:
„Nelengva
dabar
Lietuvai. Bet mes negalime
prarasti
vilčių,
tikėjimo.
Nugalėsime visus sunkumus.
Ateis ir mūsų triumfo diena.“
Lietuviški pasai

Dar prieš Vakarų valstybių
pripažinimą Vidaus reikalų
ministro pavaduotojas Vaclavas
Zabarauskas painformavo spaudą
apie Lietuvos užsienio pasus. Į
klausimą,
kada
gausime
lietuviškus pasus, jis atsakė:
„Stengiamės, kad didžiuosiuose
miestuose lietuviški pasai būtų
pradėti išdavinėti šių metų spalio 1
dieną, o visoje Respublikoje —
kitų metų sausio 1 dieną. Naujų
pasų pavyzdžiai jau pagaminti.
Tačiau į užsienio šalis su šiais
pasais galėsime važiuoti tik
pasirašę
reikiamus
tarpvalstybinius susitarimus.“
Jaunas emigrantas

Tomas ir Rita Marija Štuopiai,
atvykę į IV PL sporto žaidynes
dviese, iš Lietuvos išvyko trise.
Būdami Lietuvoje, jie įsūnino
Panevėžio kūdikių namuose dar
nė pusės metukų neturintį Vytą
Igną.
Rita — architektė, Tomas —
tiltų statybos inžinierius. Gyvena
netoli Bostono. Įsisūninimui iš
Lietuvos pusės ypatingų kliūčių
nebuvo, bet Maskvoje, JAV
ambasadoje, Štuopiai praleido
visą savaitę, kol buvo sutvarkyti
visi dokumentai.
Kernavė — Lietuvos pažiba

Kernavė, senovės Lietuvos
kunigaikščių sostinė,
ligšiol
garsėjo
tik
archeologiniais
kasinėjimais, kuriuos ten vykdo
Vilniaus universiteto studentai.
Dabar 35 km. nuo Vilniaus
esančią vietovę lanko šimtai
turistų, norinčių pasigrožėti
gamta ir puikiai tvarkomu
miesteliu, ypač šventoriumi. Čia
ilsisi ir šios vietovės puoselėtojo,
a.a. kun. Nikodemo ŠvogžlioMilžino, buvusio Kernavės
klebono, mirusio
1985 m.,
palaikai.

2

PERVERSMO ANATOMIJA
Dabar „Laisvės“ radijas liūdnai
prisimena, kad likus 8 valandoms
iki
,,astuonių
komiteto“
susikūrimo, jo bangomis buvo
transliuojamas A. Tabakovo
radijo spektaklis apie valstybinį
perversmą. Meninė perversmo
versija buvo schematiška, bet po
viso, kas įvyko per tris dienas, ji —
savalaikė. Bet prisiminkime ir
mes: ar nesame nepagalvoję apie
atslenkantį perversmą? Ar
nekalbėjome, nespėjome datų,
neprognozavome, kas bus? Ir ypač
Lietuvoje, kai patyrėme tipišką
tragišką perversmo repeticiją
sausio dienomis? Tokiomis
prognozėmis užsiėmė
visi
mąstantys žmonės.
Vakarų
sovietologai apie perversmo
galimybę buvo surengę jau ne
vieną konferenciją ir prirašę
daugybę straipsnių.
Tačiau laukti visus 5 metus (po
to, kai paaiškėjo M. Gorbačiovo
reformų užmojis) prailgo. Metai
bėgo, o reakcingosios TSRS jėgos
vis kažko laukė. Viena svarbiausių
delsimo priežasčių maždaug aiški:
M. Gorbačiovas, žinodamas, su
kuo turi reikalą, žinojo ir sugebėjo
neutralizuoti
reakcionierius.
Žodine
ekvilibristika
apeliuodamas į katastrofišką
ekonominę padėtį ir atsilikimą
nuo pasaulio, jis darė stebuklus.
Įveikdamas „partaparačiką“
savyje, jis suteikė imperijai
postūmį. Sovietologai kartu su
vidaus reakcionieriais matydami,
kad nuolat atsilieka nuo M.
Gorbačiovo iniciatyvų ir drąsos,
apie 3-4-uosius perestroikos metus
liovėsi planuoti ateitį. Greičiausiai
ir vieni, ir kiti ėmė laukti trečiojo
Niutono dėsnio — aplinkos
reakcijos į dramatiškus pokyčius.
Ir jie savo sulaukė.
Ar prisimename, kada M.
Gorbačiovas
prarado
dominuojantį
populiarumą
tarybinių piliečių akyse? Mums tai
neturėtų būti sunku: maždaug tuo
metu, kai Pabaltijo piliečiai liovėsi
jaustis esą tarybiniai, t.y. ruošiant
TSRS Konstitucijos pataisas ir
paskelbus rinkimus į TSRS
liaudies deputatų suvažiavimą.
Populiarumo kritimo priežastis
aiški: į areną išėjo paprasti žmonės
bei tautos ir parodė, kad gali
spręsti. Tiesą sakant, sąmoningai
ar ne. tačiau būtent šito M.
Gorbačiovui reikėjo. Reikėjo
bent jau todėl, kad atsilaikytų
prieš reakciją. Buvo pradėtas
naujas politinis kalendorius, už
kurio, rodės, nieko naujo
nesislėpė. Bet tada ir pasipylė:
Užkaukazė,
Pabaltijys,
šachtininkai ir 1.1. Tai buvo tikroji
perestroika: ji turėjo pažadinti
žmones, jų protą ir jų valią, o tai
padariusi — pasisukti prieš savo
ištakas. Ir ji pasisuko prieš patį
pradininką, jo neryžtingumą ir
klaidas. Nieko nepadarysi —
tokia istorijos ironija.
Kartais atrodo, kad laiku
nepasirodžius B.
Jelcinui,
mėginimas
nušalinti
M.
Gorbačiovą būtų įvykęs gerokai
anksčiau. Čia — sava logika.
Žmonės, tapę politikos veikėjais,
įgavę kritikos įgūdžių, sukosi prieš
nomenklatūrinius perestroikos
pradininkus ir jiems reikėjo
lyderio,
kuris
įkūnytų
pasipriešinimą
oficialiai
komunistinei politikai. Čia ir
atsirado nenuorama B. Jelcinas,
pasižymėjęs M. Gorbačiovo drąsa
bei užmojais, — juk prieš
„genseko kadrus“ (bet dar ne
tiesiogiai prieš jį) jis ir sukilo.
Laikinai jis tapo auka, laimėjo
daug simpatijų, kurios prasiveržė į
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paviršių naujam politiniam
kalendoriui stabtelėjus ties
rinkimais į TSRS liaudies
deputatų suvažiavimą. Vėlesni
įvykiai atvedė B. Jelciną į RTFSR
prezidento postą. O čia jo laukė
žvaigždžių valanda.
Jeigu pučistai būtų mąstę bent
kiek logiškiau, jie būtų turėję
neleisti B. Jelcinui tapti Rusijos
prezidentu — reikėjo pradėti
anksčiau. Nors galima tarti ir
kitaip: jeigu jie iš tikrųjų būtų
mąstę, nebūtų ėmęsi pučo. Tiek
pažengusioje į plotį bei gylį
politinio gyvenimo įvairovėje ir
tokio dydžio teritorijoje pučo
sėkmę gali garantuoti nebent dvi
sąlygos: staigumas ir visiškas
represinio aparato paklusimas
perversmo vykdytojams. Ir viena,
ir kita tapo neįmanoma.
Mefistofelis, žvelgdamas iš
kosminės perspektyvos, galėtų
pasišaipyti: „Toje netvarkos šalyje
niekas net perversmo kaip reikiant
nebepadaro“. Iš dalies jis būtų
teisus. Bet reikalas kitas: ta šalis
nebetinka perversmams.
Ir vis dėlto: net suvokiant
„prastas“ perversmo sąlygas,
sunku įsivaizduoti desperacijos
dydį: nejaugi pučistai ryžosi net po
to, kai B. Jelcinas paskelbė
lemiamą departizacijos įsaką? Kai
įkalė priešpaskutinę vinį į
komunizmo karstą (paskutiniąja
taps partijos išformavimas)? Bet
tai retorinis klausimas: būtent
todėl jie ir šoko, būtent todėl jie ir
buvo pasmerkti. Būtent todėl
susilaukė minimalaus palaikymo.
Jie nenumatė ir menkesnių
dalykų: buvo įtikėję, jog M.
Gorbačiovo populiarumas tiek
kritęs, kad fizinis jo nušalinimas
nuo
valdžios
nesukels
pasipiktinimo audros. Jie vylėsi,
kad galima apeliuoti į realią
gyvenimo anarchiją (kas daugelio
atžvilgiu — tiesa), pažadėti jos
pažabojimą, o kartu ir didesnius
atlyginimus bei mažesnes kainas.
Bet visa tai — spėliojimai, nes
greičiausiai jie jau nieko
nebegalvojo.
Daugumos reakcija buvo
teisinga ir neatšaukiama: žmonės
sukilo prieš patį perversmo faktą
ir nesiaiškino detalių. Sukilo prieš
akivaizdų melą, prieš karinės jėgos
beprasmį panaudojimą. 73 proc.
maskviečių net nesusimąstė —jie
pasmerkė chuntą nuo pirmos
perversmo akimirkos.
Dabar galima kalbėti ramiau,
jausmai atslūgo. O juk buvo gūdu
tą vėlų vakarą, kai aplink RTFSR
parlamento
pastatą
augo
barikados, pylė lietus ir važiavo
tankai. Bet sužibo prošvaistė
būtent tą akimirką, kai iškėlę
Petro Pirmojo trispalvę prie
pastato priartėjo dešimt Tamanės
divizijos tankų ir išsirikiavo
gynybai. Tai užėmė kvapą. Tai
buvo pergalė,
apsaugojusi
Maskvos naktį nuo daugybės
aukų.
Diktatorių gimdo žmonių
baimės jausmas. Per septynerius
metus šis jausmas pasitraukė iš
daugelio ir nugalėjo — dabar jau
nugalėjo...
Arvydas Juozaitis

„Lietuvos rytas“, Nr 134,
1991.8.23

REMKIME —
PAGALBOS LIETUVAI FONDĄ!

Aid Lithuania Fund (ALF)

R. OZOLO KOMENTARAI

Nuo š.m. liepos 23 d. „Lietuvos
ryte“ kas antradieni pasirodo
žinomo Lietuvos politiko, buvusio
vicepremjero Romualdo Ozolo
svarbiausių savaitės įvykių
apžvalga. Tai savotiška ankstesnių
sekmadieninių apžvalgų Lietuvos
televizijoje, jam esant vicepremjeru,
tąsa. R. Ozolas yra vienas
solidžiausių Lietuvos politinių
veikėjų, į jo nuomonę visados
atsižvelgiama,
dėl jos
diskutuojama, todėl, manome, ir
„Europos lietuvio“ skaitytojams
bus pravartu bei įdomu ją išgirsti.
Neseniai pasirašytą LietuvosRusijos sutartį R. Ozolas vertina
kaip labai svarbią —- sutartį
pasirašė „viena kitos suverenitetą
pripažįstančios šalys, ir nuo to,
kaip bus interpretuotas šitas
suverenumas
praktiškai,
priklausys mūsų tarptautinė
padėtis Rytuose. Nemanau, —
tęsia autorius — kad Jelcinas bus
dosnesnis už Gorbačiovą. Vieną
gerą kąsnį Jelcinas jau atsikando:
Kaliningrado sritis specialia
sutartimi traktuojama kaip
RTFSR žemė, nors pagal
tarptautinę teisę suverenitetas dėl
šios žemės nebuvo suteiktas net
Tarybų Sąjungai.
Lietuva pirmoji iš pasaulio
valstybių pripažins šią žemę
Rusijai (...). Tik ar tai bus
pakankama kaina už savo pačios
laisvę? Ir kaip bus su istorinėmis
Mažosios Lietuvos aspiracijomis
bei keliasdešimčia tūkstančių
Kaliningrado
srity
dabar
gyvenančių lietuvių? Apie tai mes,
matyt, kalbėsim dar ne kartą.“
Situaciją Lietuvoje deputatas
apibūdina kaip įtemptą, nes nėra
tvarkos. „Ir nėra ne dėl to, kad
nėra vienybės, kaip daug kas
aiškina, o kad nėra skirtybių
vienijimo
technikos
ir
naudojimosi ta technika įgūdžių.
Svarbiausias mūsų bėdas matau
štai kur.
1. Nėra (tiksliau — nebėra, ji
dingo) sutarimo, o ne pritarimo
ieškančios dvasios. Jos būta
Sąjūdžio laiku.
Parlamento
dauguma dar nepajėgia 'suvokti,
kad politika yra kompromisas.
2. Nėra partijų, kurios žmonių
interesus artikuliuotai verstų
nuostatomis ir idėjomis, o šias
sugebėtų realizuoti ir teise, ir
gyvenimo praktika.
3.Parlamento struktūra ne
tokia, kad įstatymai būtų kuriami
teisingi, tikslūs ir tikslingi.“
Bet prošvaisčių yra. Kitoje
apžvalgoje (liepos 30 d.) R. Ozolas
kaip ypatingos svarbos įvykį
iškelia tai, kad parlamente nebuvo
pritarta „Vyriausybės vadovo
siūlomam vidaus reikalų ministro
problemos sprendimui“. Tai rodo,
kad „esminiais, Parlamentą į dvi
puses („šiaudus ir šieną“)
laužiančiais, klausimais reikiamas
balsų skaičius automatiškai
nebegarantuotas. Laikai, kai
pozicija primetama mechanine
balsų dauguma, Parlamente
baigėsi.“ Neteisinga reakcija
tame, kad „dėl šios pirmosios
ryškesnės
dešinės
pusės
parlamentinės
nesėkmės
bandomas išpūsti
Lietuvą
galinčios ištikti baisios nelaimės
burbulas.“
„Aš sakyčiau taip: nelaimė iš
tiesų galėtų atsitikti, jeigu
Parlamento dešinė, nebegalėdama
savo nuostatų primetinėti,
nepanorėtų ieškoti kompromisų ir
būtų linkusi ožiuotis. Tokių
tendencijų labai daug, ir ne
nuomonių skirtumas, o nenoras
jas bendrinti tegali priartinti
Parlamento krizę. O šito jokiu
būdu negalima leisti, nes tik šitas,
o ne koks kitas parlamentas turi

SKAITYTOJU LAIŠKAI
42 SKAUTU STOVYKLA

L. Fergizas 42-os skautų
stovyklos aprašyme („EL“, Nr.
31) gražiai nusakė pagrindinius
stovyklos įvykius.
Tačiau
nepaminėjo pagrindinio stovyklos
principo: ugdyti sąmoningą
lietuvį,
kuris būtų
doru
krikščioniu ir piliečiu. Tokio
ugdymo veiksniai yra: šeima,
bažnyčia,
mokykla
ir
bendruomenė.
Aprašyme
nepaminėta bažnyčia gali sukelti
„EL“ skaitytojų abejones, ar
skautai tebesilaiko savo šūkio —
Dievui, Tėvynei ir Artimui. Todėl
noriu papasakoti apie stovyklos
religinius įvykius,
kuriuos
stovyklos vadovybė laikė labai
svarbiais.
Pirmą sekmadienį, dalyvaujant
skautų vadovams, šv. Mišias
atnašavo kun. A. Geryba. Vakare
šv. Mišias stovyklautojams prie
stovyklos Rūpintojėlio žvakučių
šviesoje atnašavo kun. R. Repšys,
MIC, ir svečias kun. A. Hoffann.
Trečiadienį po laužo, taip pat
žvakučių šviesoje, šv. Mišias už
Tėvynę laikė iš Londono atvykęs
kun. R. Repšys, MIC. Po šv.
Komunijos gerb.
kunigas
šnekėjosi su stovyklautojais
dvasinėmis temomis. Jam už tai
nuoširdus ačiū.
Stovyklai pasibaigus, likusieji
sutvarkyti stovyklavietę vėl
dalyvavo kun. A. Gerybos
atnašautose Mišiose. Kas rytą ir
vakarą per vėliavos pakėlimą ir
nuleidimą, prieš valgį ir po jo buvo
kalbamos maldos ir giedamas
Lietuvos himnas.
Stovykloje teko pastebėti porą
skautų (suaugusių) rūkant, bet to
nebuvo rikiuotėje.
Iš viso
stovykloje dalyvavo 78 nariai, su
instruktoriais ir tėvais sudarydami
84 asmenų skautišką šeimą.
J. Maslauskas

PADĖKA KUN. F. SKĖRIUI

Rašau visos mūsų lietuvininkų
grupės paprašyta ir įpareigota (tik
turiu atsiprašyti, kad ne iš karto
pavyko tai padaryti). Tad visų
pirma noriu Jums pranešti, kad
mūsų, Klaipėdos krašto senųjų
gyventojų — klaipėdiškių,
lietuvininkų, — pirma kelionė į
Vokietiją sėkmingai baigėsi.
Paskutinė diena Wittenberge
Liuterio muziejuje ir bažnyčioje
buvo ypatingai prasminga. Dabar
jau mes visi sugrįžome prie savo
darbų,
į
savo
namus.
Apibendrinant galima pasakyti —
kelionėje mus visą laiką lydėjo
gera dvasia ir žmonių gerumas.
Tai neužmirštama. Ši kelionė
mūsų atmintyje liks kaip vienas
gražiausių įvykių, kuris praturtins
ir Klaipėdos krašto istoriją.

pasiekti, kad pasaulis pripažintų
Lietuvą tarptautiniu mastu.“
Geriausia
išeitis
—
kompromisų ieškojimas, kurį
įgalina frakcijų mechanizmas. R.
Ozolas siūlo pagrindinį AT darbą
perkelti į frakcijas ir komisijas,
balsavimams skirti tik vieną dieną
savaitėje,
įteisinti
frakcijų
ekspertus, kurie aprobuotų
įstatymų projektus, ir vietoj
„reliktinio AT Prezidiumo“
sukurti Pirmininkų susirinkimą,
vadovaujamą AT pirmininko ir
trijų jo pavaduotojų.
„Neabejoju,
—
baigia
deputatas
—
ryžtingiau
susitvarkiusi viduje Aukščiausioji
Taryba
taptų
ir
daug
produktyvesnė bei kokybiškesnė.
Ir mažiau drumsto vandenėlio
būtų.“

Gerb. kunige, visos grupės
vardu noriu pasakyti, kad mūsų
viešnagė Hūttenfelde buvo
ypatingai prasminga ir turininga
— ir bendros
pamaldos
bažnyčioje, ir susitikimai, ir
kapinių lankymas ir kt. Tai visų
pirma Jūsų rūpesčiu. Jūsų
dėmesys, parama ir meilė
Klaipėdos kraštui ir jo žmonėms
mus giliai jaudino. Už viską
nuoširdžiai dėkojame...
Mes taip pat džiaugiamės ir
didžiuojamės,
turėdami
Vokietijoje tokį nuoširdų ir
ištikimą lietuvininkų bičiulį. Tad
tikime, kad mūsų draugiški,
dvasiški ryšiai plėsis, turtės.
Tepadeda mums Dievas —
visiems mūsų kilniems žodžiams ir
tauriems darbams! O Jums
nuoširdžiai
linkime
geros
sveikatos, neišsenkamos energijos
ir dvasinės stiprybės.
Būkite! Dirbkite visų mūsų —
lietuvių, lietuvininkų — labui. Jūs
reikalingas žmonėms... Su
pagarba
ir
nuoširdžiu
apkabinimu.
Ieva Labutytė,

Lietuvininkų bendrija, Liepų 5-5,
235800 Klaipėda
„BALTIJOS KURJERIS“

Į jus kreipiasi „Baltijos
kurjeris“, kuris jungia mėgėjus
draugauti susirašinėjant. Nors
mes ir palaikome ryšius su JAV,
Kanados, Australijos ir Europos
klubais, į mus kreipiasi daugybė
žmonių iš visų Lietuvos kampelių,
kurie nori rasti draugų būtent tarp
užsienio lietuvių. Tai įvairių
interesų žmonės,
norintys
susirašinėti, rasti gyvenimo
draugą ar draugę, kolekcionieriai,
įvairiausių hobių mėgėjai.
Mes būsime jums labai dėkingi,
jeigu jūs padėsite mums rasti
žmonių, norinčių turėti draugų
Lietuvoje. Mes galime pateikti
savo informaciją (adresai su
fotografijomis arba be jų). Gal
atsirastų asmuo ar organizacija,
kuri norėtų užmegzti glaudžius ir
reguliarius ryšius. Lauksime jūsų
pasiūlymų ir patarimų (gal
galėtumėte nurodyti lietuviškus
koledžus ar spaudą užsienyje?).
„Baltijos kurjeris“,
235817
Klaipėda 17, P.O. Box 596,
Lietuva.
NORI SUSIRAŠINĖTI

Aš labai norėčiau susirasti
draugų tarp Anglijos lietuvių.
Man 19 metų. Prieš metus baigiau
kultūros mokyklą ir dabar dirbu
Lietuvos
televizijoje
teleoperatoriumi. Aptarnauju
korespondentų punktą Utenoje ir
6 aplinkinius rajonus. Mano
adresas:
Egidijus Atėjūnas,
Utenos raj. 234 910, Pačkėnų k.,
Lithuania.
„ŠILALĖS TREMTINYS“

Šilalėje spausdinamas laikraštis
— „Šilalės tremtinys“, — kurį
redaguoja buvęs tremtinys,
Kvėdarnos vaistinės vedėjas
Kęstutis Balčiūnas. Šio leidinio
tikslas — perduoti būsimoms
kartoms žmonių,
praėjusių
bolševikinį pragarą, prisiminimus,
tremtinių kūrybą, papasakoti apie
rezistencijos veiklą. Norima
užrašyti visų buvusių tremtinių
prisiminimus, „kad jie išliktų
istorijai ir mūsų vaikų vaikai
sužinotų, kaip mus kankino
komunistų valdžia, kaip ji siekė
išnaikinti lietuvių tautą“.
„EL“ REDAKCIJOS
IR LIETUVIU NAMU
TEL. NR. 071-727 2470
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ŽMONES IR ĮVYKIAI
C

Rugsėjo 8 d. Šv. Kazimiero bažnyčioje Londone lietuviai susirinko
padėkoti Aukščiausiajam už laisvę Lietuvai. Viršutinėje nuotraukoje: Šv.
Kazimiero bažnyčios kunigai su garbingais svečiais, o kitoje — Londono
skautai.

Rugsėjo 6 d. į Londono aerouostą atvyko iš Telšių tautinių šokių grupė
„Mastis“. Šokėjai vyko toliau į Škotiją, kur netoli Carlile miesto Melrose
vietovėje jie dalyvavo tautinių šokių varžybose.
Nuotraukos: ELR

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

Tel. 081-460 2592

Siūlome pasinaudoti musų išplėsta ir įvairiapusiška
prekyba su Lietuvos Respublika
Siunčiame paskutiniausius Vakarų Europoje gaminamus
ir gaunamus vaistus
Plačiai pasaulyje žinomas angliškas ir kitas įdomias medžiagas,
rūbus, sportinius kostiumus ir batus

ELEKTRONINES PREKES, rusiškus ir kitų kraštų automobilius

Pervedame palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus pageidaujama valiuta,
atliekame visas finansines ir banko operacijas aukščiausiu klijentui kursu,
priimame trumpalaikes arba neriboto laiko investicijas,
sudarome testamentus bei administruojame nuosavybes,
tarpininkaujame įvairių dokumentų sudaryme.
SIŪLOME POPULIARU SIUNTINI 1991 m. Nr. 1
3 m. vilnonė angliška medžiaga eilutei.
3 m. puiki medžiaga suknelei, 1 vyriškas arba moteriškas
sportinis kostiumas, 1 pora sportinių batų,
vyriška arba moteriška striukė.
SIUNTINIO KAINA £250.00 (Oro paštu)

Parduodame „Olympia“ rašomas mašinėles su lietuvišku šriftu

BE KONKURENCIJOS MAISTO SIUNTINIŲ KAINOS
SIUNTINYS NR. 5 — £60.00
10 dėžučių įvairios konservuotos mėsos, 10 sv. ryžių,
200 gr. tirpstančios kavos, 4 sv. cukraus, 2 dėž. šprotų.
4 sv. dešros, 2 sv. sūrio. 2 sv. pupelių kavos.
2 sv. valgomos alyvos. 1 butelys krupniko

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU!
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VASAROS STUDIJOS
Vasaros stažuotę atliekantys
architektai iš Lietuvos Gintaras
Starkus ir Kęstutis Gaulia birželio
26 dieną atvyko į Romą. Vasaros
studijoms Italijoje juos pakvietė
Vašingtono universiteto Romos
centro direktorė latvė profesorė
Astra Zarina bei jos vyras
architektas Antonio
Kosta
Heivud.
Pirmą savaitę jie praleido
Romoje. Čia pamatė Vatikano
sodus,
aplankė
Vatikano
biblioteką, šv. Petro baziliką,
Koliziejų, Karakalos termas ir
daug kitų architektūros ir meno
šedevrų. Jie taip pat dalyvavo
bendroje Popiežiaus audiencijoje
Vatikane ir Romoje aplankė
popiežiškąją
šv.
Kazimiero
lietuvių kolegiją jos rektoriaus
monsinjoro Algimanto Bartkaus
kvietimu. Architektai su kunigu
Vincentu Pupiniu nuvyko į rusų
kolegiją „Rusicum“, susitiko su
Lietuvos atstovu prie Šv. Sosto
Stasiu Lozoraičiu, aplankė ir
Vatikano radiją.
Vasaros studijos Italijoje
organizuojamos Vašingtono bei
kitų Amerikos universitetų
studentams
ir jauniems
architektams. Jose supažindinama
su Italijos istorija ir architektūra
konkrečiai studijuojant vidurio
Italijos miestus. Jau devynioliktą
kartą šie kursai organizuojami
Civita di Bagnoreggio mieste. Į
juos buvo pakviesta dešimt
studentų iš įvairių Amerikos
universitetų.
Šiame mieste
architektai studijuoja Lazio,
Umbrijos ir Toscanos provincijų
miestų
ir
gyvenviečių
architektūrą.
Be Bagnoreggio jie aplankė ir
kitus aplinkinius miestus, kurie
pasižymi
architektūros
paminklais, kitomis įžimybėmis.
Savaitę jie keliavo po šias
provincijas. Pamatė Farnese
rūmus ir Caprarola sodus, įdomų
savo aikštėmis Cortonos miestą.
Aplankė Gubio, Perugia, Assisi,
Spello, Bagnaia ir kitus miestus.
Labai patiko šv. Pranciškaus
bazilika
ir
Pranciškonų
vienuolyno kompleksas Assisi
mieste. Ši bazilika ir vienuolynas
pastatyti tryliktojo amžiaus
viduryje ankstyvosios gotikos
stiliuje. Bazilika suprojektuota
trimis lygiais kalno šlaite, kur
kiekviename lygyje įrengta
bažnyčia. Bazilikos interjerą
freskomis dekoravo įžymus
tryliktojo amžiaus italų tapytojas
Giotto di Bondone. Freskose
vaizduojamas šv. Pranciškaus
gyvenimas
pagal
šv.
Bonaventūros aprašymus.
Šv. Bonaventūra (tikras vardas
Giovanni Fidanza) gyveno Civita
di Bagnoreggio mieste tryliktojo
amžiaus pradžioje. Jaunystėje jis
sunkiai susirgo ir tik motinos
maldų
dėka
stebuklingai
pasveiko. Likusį savo gyvenimą jis
paskyrė Dievui ir Bažnyčiai.
Būdamas pranciškonu jis daug
padarė, kad šis ordinas suklestėtų,
vėliau tapo jo generolu —
vyriausiuoju vadovu. Mirė šv.
Bonaventūra
Lijone,
Prancūzijoje, ir praėjus dviems
šimtams metų Popiežiaus Siksto
IV buvo paskelbtas šventuoju. Jo
gimtojo miesto Civita di
Bagnoreggio katedroje saugoma
šventa
relikvija
—
šv.
Bonaventūros ranka. Liepos 21 d.,
sekmadienį, sukako penki šimtai
metų, kai ši relikvija buvo perkelta
į Civita di Bagnoreggio.
Civita di Bagnoreggio miestas
pastatytas etruskų ant aukštos
uolos prieš 2 500 metų. Pirmą
kartą į jį atvykę pasijunta lyg

gilioje senovėje. Čia ir gyveno
lietuviai architektai, studijavo
italų kalbą ir literatūrą, Italijos
architektūros istoriją, o taip pat
projektavo. Kitą savaitę atvyko
aštuoni studentai iš Palermo
universiteto
architektūros
fakulteto. Kartu su jais buvo
ruošiami realūs projektai Civita di
Bagnoreggio ir jos apylinkių
sutvarkymui. Buvo sudarytos
keturios darbo grupės kartu su
italų studentais.
Kiekviena
jų turėjo pateikti konkrečios
vietos
projektą.
Lietuviai
projektavo apžvalgos belvederį
miesto gatvės gale ant aukštos
uolos. Vėliau įvyko visų projektų
paroda ir aptarimas, kuriame
dalyvavo Bagnoreggio vicemeras
Fraticello, kultūros komisijos
pirmininkas,
architektūros
fakulteto dekanas Pasquale
Culota ir profesorius Bernardo
Rossi
Dorio
iš
Palermo
universiteto. Taip pat buvo svečių,
architektų iš Milano ir Berlyno.
Renginiui
vadovavo
latvė
profesorė Astra Zarina, Romos
centro direktorė.
VAT. R.
PERMAINOS LIETUVOJE

Italijos krikščionių demokratų
spaudos organas „II Popolo“
skelbia, kad „Italija atnaujina
ryšius su Pabaltijo šalimis“ ir
cituoja užsienio reikalų ministro
De Mikelio žodžius: „Šalių ateitis
priklausys nuo tautų valios,
Europai ir visam pasauliui svarbu,
kad
liaudies
valia
būtų
įgyvendinta
pačiu
konstruktyviausiu
būdu“.
Dienraštis praneša, kad rugsėjo
viduryje Pabaltijo respublikas
ketina
aplankyti
Italijos
parlamentarų delegacija.

VOKIETIJOJE
DROŽIMO MEISTRAI

Šiuo metu Vokietijoje vieši
broliai Algimantas ir Vitalius
Sakalauskai. Jų atvykimo tikslas
parodyti įvairius medžio
dirbinius,
papasakoti apie
Lietuvą, jos liaudies meną.
Algimantas Sakalauskas yra
Lietuvos tautodailininkų sąjungos
narys, medžio drožimo meistras,
dirba Prienų pensionate. Jam
visur talkina brolis Vitalius.
Vokietijoje
broliai
ieško
galimybių organizuoti savo
drožinių parodas, o taip pat ir
pensionate gyvenančių senelių
rankdarbių parodą-pardavimą.
Už gautas lėšas broliai norėtų
nupirkti senelių globai reikalingų
daiktų.
V. Kazirskis

AUSTRIJOJE
39 STUDIJŲ SAVAITE

39-ąją Studijų savaitę yra
nutarta suruošti 1992 m. Austrijos
Tirolyje, idiliškoje Alpių kalnų
papėdėje, didžiuliame keturių
žvaigždžių viešbutyje Berwange,
netoli sienos su Vokietija. Studijų
savaitė vyks rugpjūčio 2-9
dienomis. Registruotis galima:
Irene Joerg, A-6473 Wenns 62,
Austria, įmokant
100 DM
registracijos mokestį (jaunimui 50
DM). Savaičių konto: Litauische
Studienwoche, Volksbank Kreis
Bergstrasse. Kt. Nr. 8 934002,
BL2,
50991400,
6840
Lampertheim. Su programa bus
vėliau supažindinta lietuvių
spaudoje. Užsiregistravusiems bus
atsiunčiama detali informacija.
Irena Joerg

LIETUVA REAGUOJA...
(Atkelta iš 1 psi.)

JAV
spaudoje
pasirodė
pranešimas, jog
Lietuvos
Respublikoje reabilituojami
nacistiniai nusikaltėliai. Tai
visiškai neatitinka tikrovės.
Lietuvoje tikrai vyksta gana
platus tremtinių bei politinių
kalinių,
represuotų sovietų
okupacijos metais, reabilitavimo
procesas.
Šio reabilitavimo
pagrindus bei sąlygas nustato
1990 m. gegužės 2 d. Lietuvos
Respublikos Įstatymas „Dėl
asmenų,
represuotų
už
pasipriešinmą okupaciniams
režimams, teisių atstatymo“. Jau
pats šio Įstatymo pavadinimas
rodo,
kad
Lietuvoje
reabilituojami
asmenys,
pasipriešinę okupaciniams — tiek
sovietų, tiek nacių — režimams,
ir negali būti reabilituoti asmenys,
bendradarbiavę su šiais režimais.
Be to, Įstatymo 2 str. nustatyta,
kad nereabilituojami asmenys,
dalyvavę beginklių žmonių
žudymuose bei kankinimuose ir
genocido nusikaltimuose.
Kokie gi Lietuvos gyventojai,
represuoti sovietų okupacijos
metu, reabilituoti? Tai tremtiniai,
kurie buvo ištremti vien dėl to, kad
nepriklausomoje Lietuvoje turėjo
atitinkamą turtą, užėmė tam
tikras
pareigas valstybės
tarnyboje
ir
priklausė
visuomeninėms organizacijoms
bei
jų
šeimos
nariai.
Reabilituojami
taip
pat
Ypatingojo pasitarimo. Karinių
tribunolų bei buvusios Lietuvos
TSR teismų įkalinti asmenys,
kurie buvo nuteisti už dalyvavimą
rezistencinėje kovoje prieš sovietų
okupacinį režimą, jeigu jų veikla
nebuvo susijusi su beginklių

žmonių
žudymais
bei
kankinimais, bei asmenys nuteisti
už taip vadinamąją antisovietinę
agitaciją ir propagandą.
Į
Lietuvos
Respublikos
generalinę
prokuratūrą
ir
Aukščiausiąjį Teismą kreipiasi,
prašydami reabilituoti, asmenys,
kurie
buvo
nuteisti
už
bendradarbiavimą su nacistais —
dalyvavimą baudžiamuosiuose
būriuose ar žydų tautybės žmonių
žudymuose.
Šiais atvejais
kruopščiai tikrinamos bylos, o
reikiamais atvejais prokuratūra
atlieka papildomą patikrinimą.
Tiktai
tais atvejais,
kai
baudžiamosios
bylos
bei
papildomo patikrinimo duomenys
neįrodo, jog šie asmenys
bendradarbiavo su nacistais,
vykdė genocido nusikaltimus,
jiems išduodami teisių atstatymo
pažymėjimai.
Asmenys,
talkininkavę nacistams žudant ar
kankinant beginklius žmones, ar
darant genocido nusikaltimus,
nereabilituojami. Pažymėtina,
kad
teisingumo organai,
nustatydami ar asmenys dalyvavo
genocido nusikaltimuose, remiasi
Ženevos konferencijos dėl
genocido nuostatomis.
Lietuvos
Respublikos
generalinė
prokuratūra
ir
Aukščiausiasis Teismas atsisakė
išduoti
teisių
atstatymo
pažymėjimus apie 2% asmenų,
kurie kreipėsi dėl jų išdavimo.
Pagrindinis atsisakymo išduoti
pažymėjimus
motyvas —
bendradarbiavimas su nacistais,
dalyvavimas
genocido
nusikaltimuose.
M. Lošys, pirmininkas
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Lietuvių Kronika
AUKOS SPAUDAI

P. Girnys — 1 i .00 sv.
P. Miknenas — 10.00 sv.
P. Jakubėnas, O. Ruzgas, J.
Šulskus — po 4.00 sv.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame
AUKOS LIETUVOS
RAUDONAJAM KRYŽIUI

Lietuvos raudonajam kryžiui
aukojo: Jeronimas Bružauskas —
100.00 sv., K. Budelis — 30.00 sv.,
J. Alkis — 10.00 sv., Alb.
Ivanauskas ir K. Tamošiūnas —
po 5.00 sv.
Atgavus nepriklausomybę,
parama Lietuvai dabar yra labai
reikalinga. Todėl prašome siųsti
aukas Lietuvos raudonajam
kryžiui šiuo adresu: Lithuanian
Relief, 2 Ladbroke Gardens,
London W 11 2PT.

LONDONO LIETUVIŲ
MAIRONIO MOKYKLA

Rugsėjo 14 d., šeštadienį, 10
vai. penktuosius mokslo metus
pradeda
Londono lietuvių
Maironio mokykla. Pamokos
vyksta
Lietuvių Namuose
Londone. Norintieji mokytis
lietuvių kalbos prašomi atvykti.
Pamokos prasideda punktualiai.

MANCHESTERYJE
tautos Šventes
MINĖJIMAS

Rugsėjo 21 d., šeštadienį, 18.00
vai. DBLS Mančesterio skyrius
MLS klube rengia Tautos šventės
minėjimą. Paskaitą skaitys H.
Vaineikis. Tautiečius prašome
gausiai dalyvauti.
Rengėjai
PATAISA

„EL“ buvo paskelbta, kad K.
Pažėra apsivedė rugsėjo 2 d. Turi
būti rugpjūčio 2 d.
A. Podvoiskis

FILATELISTŲ
SUSIRINKIMAS

Kitas Lietuvių filatelistų
draugijos susirinkimas įvyks 1991
m. rugsėjo 28 d. 14.00 vai.
Mančesterio lietuvių klube, 121
Middleton Rd., Manchester.
Visi Draugijos nariai, kiti
lietuviai filatelistai ir rėmėjai yra
maloniai kviečiami dalyvauti
šiame susirinkime.
Draugijos valdyba

PAMALDOS
Nottinghame — rugsėjo 15 d.,
11.15 vai., Židinyje.
Derbyje — rugsėjo 15 d., 14 vai..

Bridge Gate.

DERBY
PAMALDOS UŽ LIETUVĄ

Rugpjūčio 23 d., penktadienį,
Derby Christian Trade Unions
Ass. ir European Freedom
Council pirmininkas D. Hardwick
organizavo pamaldų žygį už
Lietuvą, kuris įvyko Derby Christ
the King Church Mackworth.
Pamaldose dalyvavo didelis būrys
lietuvių, ukrainiečių, lenkų ir
latvių. Derby skyrių atstovavo A.
Tirevičius, Rūta Popikienė ir J.
Maslauskas. Šv. Mišias už Lietuvą
atnašavo kun. Benjamin Camiller
iš Maltos, jam talkino du anglų
kunigai. Mišių pradžioje kun. B.
Camiller priminė 1939 m. karo
pradžią ir jo pabaigą, sausio 13-os
įvykius Lietuvoje, dabartinę mūsų
kovą ir išreiškė savo solidarumą
brangiai lietuvių tautai jos kančios
ir nerimo valandą. Tyla ir
susikaupimu paminėti kritusieji už~
tautos laisvę. Pirmąją žvakę
uždegė A. Tirevičius, ir vėliau visi
Mišių dalyviai rankose laikė
žvakutes. Po pamaldų buvo
nusifotografuota.
Skyriaus
valdyba padėkojo kun. B.
Camiller, D. Hardwick ir anglų
kunigams. Visi linkėjo visiškos
laisvės lietuvių tautai, o išeivijai
nepalūžti savo darbuose, sulaukti
Lietuvos nepriklausomybės.
Dennis Hardwick paruošė
straipsnį, kurį rugpjūčio 27 d.
atspausdino ,,Derby Evening
Telegraph“. Po įvykių Sovietų
Sąjungoje A. Tirevičius buvo
kviečiamas į Derby radijo stotį,
kur jis papasakojo apie Lietuvą ir
išeivijos siekius. Derby skyriaus
vardu pasveikinome ukrainiečių
valdybą
su
Ukrainos
nepriklausomybės paskelbimu.
Rugsėjo 2 d. ukrainiečių klube
įvyko European Freedom Council
susirinkimas, kuriame Derby
skyrių atstovavo A. Tirevičius ir J.
Maslauskas. Tokiame ypatingame
susirinkime gegužės 5 d. dalyvavo
V. Gasperienė, H. Gasperas, E.
Vainorienė, viešnia iš Lietuvos, A.
Tirevičius, Br. Zinkus,
L.
Valantienė ir J. Maslauskas. Taip
pat dalyvavo parlamentarai,
gausus
būrys ukrainiečių,
chorvatų ir lenkų atstovų.
J. Maslauskas

COVENTRYJE

LONDONE
DŽIAUGSMO VAKARAS

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITE

Komunizmo laidotuvės

Norėdami
paminėti
Nepriklausomos
Lietuvos
atstatymą,
Londono lietuvių
Sporto ir Socialinis klubas ruošia
Džiaugsmo Vakarą, kuris įvyks
rugsėjo 28 d., šeštadienį, 20 vai.
klubo patalpose, 345A Victoria
Park Road, London, E9.
Visi klubo nariai ir lietuviai
kviečiami jame dalyvauti.
įėjimas be bilietų bei kitokių
mokesčių.

Savaitė pradėta bendromis
pamaldomis miesto katedroje
liepos 14 d. Maldas skaitė kan. V.
Kamaitis, kun. A. Putcė ir kiti
dvasininkai. Pasakytas tai dienai
aktualus pamokslas. Grojo iš
Rygos atvykęs latvių dūdų
orkestras. Po pamaldų eisena su
vėliavomis pajudėjo prie žuvusių
karių paminklo, kur padėtas
vainikas.
Savaitė
baigta
mitingukoncertu ukrainiečių salėje liepos
21
d. Priimta deklaracija,
reikalaujanti išlaisvinti tautas.
Kalbėjo pavergtų tautų komiteto
pirmininkas G. Tamson ir iš
Londono pakviestas lordas.
Meninę
programą
atliko
ukrainiečių, estų ir kitos grupės.
Visą savaitę prie miesto valdžios
rūmų plevėsavo 6 tautų vėliavos.

Sovietų Sąjungoje galutinai
žlunga komunistinė ideologija.
Liaudies deputatų suvažiavimas
Maskvoje pats save paleido, tuo
palaidodamas buvusią Sovietų
Sąjunga. Nustatytas pereinamasis
laikotarpis, kurio metu šalį valdys
bendra Gorbačiovo vadovaujama
taryba, respublikų suformuotas
parlamentas ir ekonominė
komisija
prekybai
tarp
respublikų.
Kalbėdamas
suvažiavime Rusijos prezidentas
Boris Jelcin pagyrė Gorbačiovą,
sakydamas, kad dabar pasitiki
juo, ko negalėjo daryti anksčiau.
Kokia bus nauja valstybė, niekas
negali pasakyti, nes reikia
suderinti skirtingų respublikų
interesus. Jau dabar bijoma
didžiausios iš jų — Rusijos, — nes
Jelcinas pareiškė norėsiąs sienų
revizijos.

„SKAMBA ŠVENTO
KAZIMIERO VARPAI“

Londono
Šiaurės
Rytų
savaitraštis Hackney Gazette
rugpjūčio 30 dienos laidoje rašė:
„Europos Bendruomenės užsienio
ministrų taryboje švenčiant
Lietuvos
pripažinimą
nepriklausoma valstybe skambėjo
varpai... O Londono lietuviškoji
bendruomenė džiaugsmingai leido
laiką savo klubuose“.
VAIKŲ FONDAS
British-Lithuanian
Relief Fund for Children
in Lithuania

Gautos šios aukos: 20.00 sv. —
J. Kevalaitytė iš Londono; 10.00
sv. — A. Paulauskas iš Cleveland;
35.00 sv. — pajamos už L.S.
Songailos padovanotą gintarą
pardavimui.
Visiems fondo rėmėjams esame
dėkingi ir tikimės, kad Britanijos
lietuviai dar daugiau prisidės prie
Lietuvos vaikų rėmimo.
Fondo valdyba
PIRMOJI LIETUVAITE
MUZIKOS IR DRAMOS
MOKYKLOJE

Londono muzikos ir dramos
mokyklos administratorius rašo,
kad 23 metų pianistė Virginija
Zdanytė iš Vilniaus Muzikos
Konservatorijos laimėjo Londono
Guildhall of Music and Drama
mokslinę stipendiją. Laiške taip
pat sakoma, kad prie jos mokslo
stipendijos prisidės DBLS-ga.
Virginija Zdanytė atvyks šį
mėnesį.
„MEŠKOS MAUROJIMO
METAI“

Londone gyvenačio rašytojolaureato Kazimiero Barėno
knygą, išleistą 1990 m. Čikagoje,
galima įsigyti per S. Kasparą
sekmadieniais Parapijos menėje.
Knygos kaina 9.00 sv. Paštu —
10.00 sv. Užsakymus siųsti: S.
Kasparas, 21 The Oval, London,
E2 9TD.
VEDYBOS

Rugpjūčio 24 d. apsivedė
Frankas Bernatavičius.
PADĖKA

42-os
skautų
stovyklos
vadovybė nuoširdžiai ir skautiškai
dėkoja Pauliui Tričiui už pagalbą
ruošiant „Lithuania“ Nr. 8 ir
darant vertimus į anglų kalbą.
Nuoširdus ir skautiškas ačiū!
Stovyklos vadovybė

ATVYKO 20 MOKYTOJŲ

Rugsėjo 8 d. į Coventry atvyko
20 mokytojų iš Lietuvos. Jie čia
dvi savaites mokysis anglų kalbos.
Grupės
vadovė
Laima
Grigaliūnienė telefonu „Europos
Lietuviui“ pranešė, kad rugsėjo 15
d. vienai dienai jie atvyks į
Londoną. Labai norėtų susitikti
su Londono lietuviais. Svečiai
atvyktų į Lietuvių Namus rugsėjo
15 d. 15 vai. Kas norėtų su jais
susitikti, prašome atvykti.

PASAULYJE

BRADFORDE

„ŠĖPOS“ TEATRAS

1988 m. Vilniuje atkurtas
„Šėpos“ teatras šį rudenį rugsėjo
mėnesį turėtų vykti gastrolėms į
Kanadą ir JAV. Į gastroles
„Šėpos“ teatrą pakvietė PLB
valdyba. Šio teatro spektaklius
turės progos pamatyti Monrealio,
Toronto, Londono, Detroito,
Čikagos, Bostono, New Haveno ir
Niujorko lietuviai.

NARIŲ SUSIRINKIMAS

Kinija nepasiduoda

Liepos 28 d. įvyko Vyties klubo
narių pusmetinis informacinis
susirinkimas. Buvo išklausyti
valdybos
pirmininko
V.
Gurevičiaus, kultūrinių reikalų
vadovo A. Traškaus pranešimai.
Patvirtintas pusmečio finansinės
apyskaitos ir revizijos komisijos
protokolas. Klubo pusmečio
veikla
buvo
įvertinta
patenkinamai, ir susirinkimas
užbaigtas sugiedant himną.

Panašu, kad Sovietų Sąjungos
subyrėjimas, bent išoriškai, neturi
jokios įtakos Kinijos komunistų
valdžiai. Kinijos vadams labai
nepatiko D. Britanijos premjero
iškeltas žmogaus teisių klausimas.
John Major tai padarė kelionės į
Pekiną metu, kur jis vyko
pasirašyti sutartį dėl aerouosto
staybos Honkonge. Ši teritorija
1997 m.
pereina
Kinijos
kontrolėn, ir gyventojai labai
susirūpinę savo ateitimi, nepaisant
Kinijos
pažadų
neliesti
kapitalistinės santvarkos kitus 50
metų.

SVEČIAI IŠ LIETUVOS

Pastaruoju metu Bradforde ir
Vyties klube gausiai lankėsi čia
gyvenančių ar gyvenusių narių
giminės. Pas O. ir A. Brazdeikius
mėnesį viešėjo jo sesuo Letužienė
su vyru ir brolio duktė. Pas M. ir S.
Grybus lankėsi Kalpokai ir sesuo
su dukterimi bei žentu. Visi
nuvyko į istorinį Jorko miestą. Pas
Žiliuką buvo apsistojęs čia
mirusio Jono Adamonio sūnus
Algimantas ir baigė tvarkyti tėvo
palikimą. Su juo kartu buvo
atvykęs giminaitis iš Panevėžio,
kuris filmavo Vyties klubą.
Jau ne pirmą kartą čia mirusio
tėvo Graužinio kapą lanko duktė
Ambrazevičienė su vyru ir
dukterimi. Ambrazevičius, mūsų
žiniomis,
dirba
Lietuvos
televizijoje Vilniuje. Ekonomikos
instituto vyresnioji mokslinė
bendradarbė Ph. D. Nijolė
Žambaitė tris mėnesius dirbo
Bradfordo universitete ruošdama
medžiagą
savo
knygai.
Savaitgaliais ji lankydavosi
Vyties klube, dalyvavo išvykoje į
pajūrį ir mielai bendravo su klubo
nariais.
A. Bučys

BOLTONE
METINIAI ŠOKIAI

Neseniai įvykęs perversmas
Sovietų Sąjungoje atkreipė didelį
anglų dėmesį ir į Lietuvą, o
ypatingai į Šiaurės Vakaruose
gyvenančius lietuvius. Boltono,
Mančesterio ir apylinkės lietuvius
atstovavo H. Vaineikis, kuris
dalyvavo BBC North West ir
Granada televizijos programose.
Jis taip pat kalbėjo BBC Radio 4 ir
Greater Manchester Radio
laidose bei su „Manchester Metro
News“ reporteriais.
įprasta Boltono lietuvių veikla
tęsiasi toliau. Jie jau pradėjo
rengtis savo tradiciniams šokiams,
kurie įvyks spalio 19 d., ir išvykai į
Bradfordo lietuvių klubą spalio 26
d.
Visi tautiečiai yra kviečiami
dalyvauti boltoniškių metiniuose
šokiuose. Nepamirškite — spalio
19 d. pasimatysime Boltone.

Kodėl Bushas delsė pripažinti

Buvo tikėtasi, kad JAV pirmoji
pripažins
Baltijos
šalių
nepriklausomybę, bet to neįvyko.
Daugelis pabaltiečių dėl to
nusivylė, nes Amerika visuomet
buvo laikoma didžiausiu rėmėju.
Prezidentas Bushas prisidėjo prie
kitų 40 valstybių tik po to, kai po
nepavykusio
perversmo
susilpnėjęs
Gorbačiovas
rekomendavo
Sovietų
parlamentui pripažinti Baltijos
valstybes. Sakoma, kad Bushas
nenorėjo erzinti Gorbačiovo, kurį
jis vertina labiau negu Jelciną.
Ekonominė sąjunga

Nors dauguma buvusios
Sovietų Sąjungos respublikų
pasiskelbė nepriklausomomis,
manoma, kad jos visos sudarys
bendrą ekonominę sąjungą, nes
visos yra ekonomiškai glaudžiai
susijusios. Kai kas nori į
ekonominę sąjungą pakviesti ir
buvusius satelitus — Lenkiją,
Vengriją ir Čekoslovakiją.
Ar išsilaikys Afganistano vyriausybė?

Po to, kai 1989 m. sovietai
atitraukė savo kariuomenę iš
Afganistano, buvo tikimasi, kad
prezidento Nadžibulos vyriausybė
neišsilaikys ir valdžią paims
partizanai. Taip neįvyko dėl kelių
priežasčių: pats prezidentas moka
gudriai laviruoti, kilo nesutarimai
tarp partizanų, Sovietų Sąjunga
rėmė vyriausybę ginklais, nafta ir
maistu. Po pastarųjų įvykių
Sąjungoje, padėtis gali pasikeisti.
Teisiamas Noriega

Buvusiam Panamos diktatoriui
generolui
Manuel Noriega
pateikta 12 kaltinimų, už kuriuos
jis gali būti nubaustas 145 metų
kalėjimu. Sunkiausi kaltinimai —
narkotikų prekybos platinimas,
kyšių ėmimas ir kt. Tačiau
Noriega savo gynimui liudininku
nori pasikviesti ir prezidentą
Bushą,
kuris
buvo
ČIA
viršininkas, kai Noriega rinko
Amerikai slaptas žinias apie
Kubą, Nikaragvą ir 1.1. Prieš
generolą liudys kaliniai, kurie
buvo paleisti su ta sąlyga.

