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PO NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS VĖLIAVA!
Tautos Šventės minėjimą
Bradforde atidarė Sąjungos
garbės narys Anicetas Bučys:
„Per daugelį metų mūsų išeivija
išlaikė savo garbingas tradicijas;
rengė
Tautos
Šventes,
Nepriklausomybės minėjimus,
koncertus. Ir čia Bradforde buvo
surengta daug gražių, didingų
renginių. Tačiau šis sąskrydis
Tautos Šventės proga yra istorinis
— ši šventė vyksta po
nepriklausomos Lietuvos vėliava!
Po aukų, kančios ir pasišventimo,
šiandien pasaulis
Lietuvą
pripažįsta laisva!
Šios šventės rengėjų man
patikėta jų vardu pasveikinti
atvykusius. Sveikinu ir linkiu
šaunaus nuotaikingo vakaro
pakilioje lietuviškoje nuotaikoje.
Ši šventė dabar atidaryta.
Prašau DBLS kultūrinių reikalų
vadovą J. Alkį vadovauti šios
kilnios šventės programai.“
Pasveikinti sąskrydį J. Alkis
pakvietė latvių veikėją, Šiaurės
Anglijos Pavergtų tautų komiteto
pirmininką Juanar Thomson. Po
jo kalbėjęs DBLS valdybos
pirmininkas Eimutis Šova pasakė:
„Pradedant ruošti šį Britanijos
lietuvių sąskrydį galvojome, kad tai
bus normalus mūsų Tautos Šventės
minėjimas ir kultūrinės veiklos
pasirodymas.
Iš pradžių
ateinančios žinios slėgė mūsų
dvasią ir kėlė rūpestį dėl Lietuvos
žmonių likimo. Dar staigiau viskas
vėl pasikeitė. Užsispyrę lietuviai
siekė visiškos nepriklausomybės, o
juos ryžtingai vedė pirmininkas V.
Landsbergis. Šis bendras tikslas
buvo pasiektas. Pasaulio va/stvbes
lenktyniauja, norėdamos užmegzti
ryšius su nepriklausoma Lietuva.
Lietuva, iškentėjusi žiaurią 51 metų
okupaciją, vėl tapo laisva!
Mes, išeiviai, norėjom laisvės
Lietuvai. Tęsdami savo tautines ir
kultūrines tradicijas, steigdami
klubus, jungdamiesi į parapijas ir
organizacijas, išeiviai ne tik išlaikė
nepriklausomybės siekius, bet juos
perdavė ir savo atžalynui.
Pastangos nebuvo bergždžios.
Šiandien, nors protu dar nespėjome
įvertinti sparčių įvykių reikšmės,
bet širdys jau pilnos džiaugsmo.
Tačiau tai nėra pabaiga.
Nesibaigia nei rūpesčiai, veikla, nei
mūsų pareigos dirbti Lietuvai.
Nesibaigia ir esmė: mes esame ir
liksime Lietuvos dalimi. Pasilieka
ir tie patys uždaviniai —■ mes
sudarome lietuvišką bendruomenę
Britanijoje ir, kol esame gyvi,
privalome ją išlaikyti.' '
Eimutis Šova taip pat perskaitė
iš
Lietuvos
Respublikos
Aukščiausiosios Tarybos gautą
sveikinimą:
LIETUVA PRIIMTA
ESBK NARIU

1991 m. rugsėjo 10 d. Maskvoje
Europos
Saugumo
ir
Bendradarbiavimo
Konferencijoje Lietuva, Latvija ir
Estija buvo priimtos pilnateisėmis
ESBK (CSCE) narėmis. Užsienio
reikalų
ministrai Algirdas
Saudargas, Lennart Meri ir Janis
Jurkans išreiškė padėką už
priėmimą. ESBK valstybių
alfabetine tvarka
Lietuvos
atstovas sėdi tarp Lichtenšteino ir
Liuksemburgo atstovų.
VLIKo ELTA

LIETUVOJE
Geras derlius

Javų derlius Lietuvoje šiemet
geras, nors ir nerekordinis.
Valstybė superka grūdus po 650
rublių už toną. Kad grūdai nebūtų
išvežami į užsienį, Vyriausybė
padidino jų supirkimo kainas —
po 1000 rublių (diferencijuotai) už
toną. Už neteisėtai išvežamą
produkciją bus baudžiama.
Brangiau teks pardavinėti ir naujo
derliaus produktus, kad duona
nebūtų sušeriama gyvuliams.
Mažiau naftos

Maskvos įstaigos pranešė, kad
nuo rugsėjo 1 dienos Mažeikių
naftos perdirbimo fabrikui bus
tiekiama tik pusė ligšiolinio naftos
kiekio, o jos kaina bus
padvigubinta.
Ministro Saudargo pavaduotojai

Egidijus Klumbys ir Gediminas
Šerkšnys paskirti užsienio reikalų
ministro pavaduotojais.
Naujas ministras

D. Britanijos lietuviai Bradforde minėjo Tautos Šventę. Nuotraukoje D. Britanijos lietuvių estradinis ir
folklorinis kvartetas. Iš kairės: V. O’Brien, V. Gasperienė, B. Bishop ir J. Alkis.

Aukščiausioji Taryba pavedė
Petrui Liubertui, VRM policijos
departamento
generaliniam
komisarui ir vidaus reikalų
ministro pirmajam pavaduotojui,
eiti Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro
pareigas.
Ligšiolinis ministras M. Misiukonis
atsistatydino.
Pokalbis su partizanu

„Mieli tautiečiai, sveikinu Jus
susibūrusius į šį gražų susirinkimą.
Dėkoju už Jūsų paramą Lietuvos
Nepriklausomybės bylai —
tikiuosi, kad naujuoju mūsų
valstybės gyvavimo laikotarpiu
Jūsų įnašas į Lietuvos kūrimą bus
lygiai toks pat vertingas.“
A T pirmininkas V. Landsbergis
Šiaurės Vakarų lietuviškų
kolonijų vardu susirinkusius
sveikino Henrikas Vaineikis.
Škotijos lietuvių — ilgametis
lietuviškos veiklos darbuotojas
Juozas Bliūdžius.
Minėjimo programą paskaita
pradėjo Lietuvos informacijos
centro Londone vadovas Kęstutis
Stankevičius. Meninę programą
daina pradėjo V. O’Brien, V.
Gasperienė, B. Bishop ir J. Alkis.
Jiems pradėjus dainuoti ,,Pas
močiutę augau“,
prisidėjo
Glaucestrio tautinių šokių grupė
„Baltija“. Jiems vadovavo M.
Gelvinauskienė. Daina, šokis ir
akordeono muzika maloniai
nuteikė
žiūrovus.
Vėliau
sudainuota
,,Mažame
kambarėlyje“.
Jauni muzikantai iš Derby A.ir
S. Sadulos fleita ir elektroniniais
vargonėliais pagrojo K. Harling
„Kavaną“ ir J. Garlo „Mano
gėlės“.
Po jų
Samantha
Woolfenden iš Nottinghamo
deklamavo
B.
Brazdžionio
eilėraštį „Kur Tu, Tėvyne?“
Kristinos
Markevičiūtės
vadovaujama tautinių šokių grupė
„Lietuva“ pašoko „Žekelį“,
„Blezdingėlę“ ir „Jonkelį“.
Estradines dainas dainavo V
Gasperienė ir B. Bishop — J.
Garbulskio ..Gimtinę" ir T.
Makučino ..Pašauk mane”, o V.
O’Brien ir J. Alkis — „Tu paklydęs
laivas“ ir „Ten, kur kvepia žalios
mėtos“.
Vėliau pakaitom „Baltija“
pašoko suktinį, kalvelį, subatėlę,
A. ir S. Sadulos pagrojo J.
Bartulio „Arkliuką“ ir S.
Gailevičiaus „Oi toli, toli...“, ir vėl

pasirodė šokėjai, sulaukdami
audringų žiūrovų ovacijų.
V. O’Brien, V. Gasperienei, B.
Bishop ir J. Alkiui atlikus liaudies
„Šiltas gražus rudenėlis“,
programos vedėjas J. Alkis
padėkojo visiems sąskrydžio
dalyviams už gausų apsilankymą,
o rengėjams už puikų darbą ir
pakvietė daina užbaigti programą.
Sudainavus „Vai, ko nusižvengė“,
buvo
sugiedotas
Lietuvos
Himnas.
Vakaro programai pianinu ir
akordeonu akomponavo jauna
muzikė iš Nottinghamo Julia
Horwill. Svečių priėmimu ir
vaišinimu rūpinosi S. Grykienė ir
R. Vaičekauskaitė.
Programai pasibaigus, po
trumpos pertraukos, grojant A. ir
S. Saduloms prasidėjo smagūs
šokiai. Atėjus vidurnakčiui,
turėjome išsiskirstyti namo.
Lauksime kito karto!
Lietuvių sąskrydį Bradforde
filmavo Yorkshire TV.
R. Žemaitis
DŽIAUGSMO ŠVENTE
VOKIETIJOJE

Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo džiaugsmą lietuvių
gimnazijos ir apylinkių lietuviai
(matėsi svečių iš Lietuvos, pas
dukrą Šmitienę viešinti p.
Dambriūnienė iš JAV ir kt.)
išreiškė mūsų Tautos šventės
dieną Vasario 16 gimnazijos
aplinkoje. Ekspromtu sušauktoje
manifestacijoje be mokinių
dalyvavo daugiau kaip 100
apylinkės lietuvių. Vėliavų
pakėlimo aikštėje buvo pakeltos
Europos, Lietuvos ir Vokietijos
vėliavos, sugiedoti valstybiniai
himnai.
Iškilmes pradėjo gimnazijos
direktorius
A.
Šmitas,
pastebėdamas, kad Vokietijos
lietuviai susirinko džiaugsmo
šventei — pažymėti Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimą.
Ankstyvesniųjų metų mūsų

KONSULINES ŽINIOS

Konsulinio
departamento
direktorius Linas Kučinskas iš
Vilniaus Lietuvos pasiuntinybei
Vašingtone pranešė, kad Lietuvos
pasienio sargyba rugsėjo 10 d. 21
vai. perėmė sienos apsaugą
Lazdijuose ir Vilniuje. Laikinai
siena dar bus saugoma kartu su
sovietų pasieniečiais.
Pasak Kučinsko, susitarta su
lenkais, kad per Lazdijų pasienio
punktą galės važiuoti visų šalių
piliečiai, tačiau prieš tai reikės
informuoti Lietuvos atstovą
Varšuvoje p. D. Junevičių (tek:
623194,
adresas:
Aleje
Ujazdowskie
13,
Lietuvos
informacijos biuras). Įvažiuoti
užtenka Lietuvos vizos, kurią
galima gauti Lazdijų pasienio
punkte. Vien su lietuviška viza
taip pat galima įvažiuoti per
Klaipėdą ir Vilnių. Tiems, kurie
važiuoja per SSSR teritoriją — per
Gardiną, Brestą ar Maskvą, reikia
turėti sovietų vizą.
Važiuojant per Kopenhagą ir
Stokholmą, o toliau per Rygą
reikia turėti latvių vizą arba
lietuvišką
vizą,
išduotą
Vašingtone. Vykstant per Helsinkį
ir Tallinną reikia estų vizos.
Pro Lazdijus, Vilnių ir Klaipėdą
galima įvažiuoti be vizos su
lietuvišku užsienio pasu, išduotu
užsienyje.
Maždaug už savaitės lietuviškos
vizos bus pradėtos išdavinėti
Varšuvoje, Bonoje, Kopenhagoje,
Stokholme. Savaitės pabaigoje
sienos klausimu bus deramasi su
lenkais, šiek tiek vėliau su SSSR.
Tikriausiai bus kalbama apie
tranzitines vizas.
(LIC)

valstybinės ir tautinės šventės
praeidavo po liūdesio ženklu,
kadangi Lietuva buvo pavergta, o
lietuvių tauta engiama okupanto.
V. Landsbergis visoms tautoms
parodė laisvės kelią, nes ir
Maskvos demonstracijose rusai
(Nukelta į 3 psl.)

Londono dienraščio „The
Independent“ korespondentas
Edward
Lucas, apsilankęs
Kybartuose, pasikalbėjo su
buvusiu partizanu Klemensu
Širviu, pokario metais kovojusiu
prieš bolševikus.
1944 metais pasitraukęs iš
Lietuvos, kaip ir tūkstančiai
lietuvių K. Širvys su kitais
jaunuoliais įstojo į specialią
mokyklą netoli Miuncheno,
kurioje buvo mokomas dvejus
metus. Vėliau jis parašiutu buvo
nuleistas į Lietuvą, kur turėjo
prisijungti prie „miško brolių“.
K. Širvys su dviem draugais
prisidėjo prie partizanų dalinio,
veikiančio miškuose netoli
Kauno. Gyvendami slėptuvėse, jie
siuntė šifruotus pranešimus
VLIKo vadovybei Vakaruose.
Laikui bėgant padėtis pablogėjo:
dėl kolektyvizacijos jie nebegalėjo
gauti maisto iš ūkininkų. 1954
metais K. Širvys buvo suimtas ir
nuteistas 25 metams kalėjimo.
Vėliau bausmė buvo sumažinta iki
15 metų. 1970 metais jam buvo
leista grįžti į Lietuvą, kur jis vedė
buvusią mokslo draugę ir gavo
darbą. Tačiau buvo nuolat
persekiojamas.
Pasikeitus politinei padėčiai
Baltijos
valstybėse,
buvę
partizanai yra gerbiami. Jie gali
susirinkti ir aptarti savo reikalus,
apie juos yra išleista knyga. Tarp
daugelio nuotraukų galime
pamatyti ir K. Širvį, dalyvaujantį
miško pratybose.
Dėl savo išgyvenimų K. Širvys
nekaltina
VLIKo,
kurio
tuometinis pirmininkas kun. M.
Krupavičius siunčiamiems į
Lietuvą žadėjo: „Lietuvai atgavus
laisvę, jūs nebūsit užmiršti“. Bet
dabar, būdamas paliegęs ir
vargiai slankiojąs kambaryje, K.
Širvys parašė laišką VLIKui,
prašydamas pagalbos. Deja, gavo
atsakymą, kad dabartiniems
žmonėms kunigo Krupavičiaus
pažadas nėra žinomas.
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REABILITACIJOS BYLOS
Aukščiausiosios
Tarybos
pirmininkas Vytautas Landsbergis
rugsėjo 9 d. pareiškė, kad Lietuva
numato sudaryti bendrų LietuvosIzraelio parlamentų darbo grupe
peržiūrėti abejotinas reabilitacijos
bylas ir priima septynių JA V
kongresmenų
s i ūly mų
bendradarbiauti su JA V teisingumo
departamentu. Pateikiame A T
Prezidiumo pareiškimo tekstų:
Užsienio
spaudoje
ir
informacijos
agentūrų
pranešimuose pastaruoju metu
pastebimas didelis susirūpinimas,
kad tarp Lietuvoje reabilituojamų
buvusių stalinizmo epochos
tremtinių bei rezistencijos Sovietų
okupacijai dalyvių gali pasitaikyti
asmenų, kurie nacių Vokietijos
okupacijos metais yra nusikaltę
žmoniškumui ir buvę žydų
egzekutoriais.
Lietuvos
Respublikos
Aukščiausiosios
Tarybos
Prezidiumas pareiškia, jog
Lietuvos Respublikos 1990 m.
gegužės 2 d. įstatymas draudžia tai
daryti: nė vienas asmuo, kurio
kaltė žydų genocido ar kituose
beginklių žmonių žudymo
veiksmuose laikoma įrodyta.

NAUJI AMBASADORIAI

Vokietija neseniai atkūrė
diplomatinius santykius su trimis
Pabaltijos respublikomis ir jau
paskyrė savo ambasadorius.
Lietuvoje Vokietijai atstovaus
karjeros diplomatas Gottfried
Albrecht; Rygoje reziduos Hagen
Lamsdorf — taip pat karjeros
diplomatas, iki šiol vadovavęs
vokiečių ekonominei delegacijai
Vašingtone. Jis yra vokiečių
liberalų partijos lyderio Graf von
Lamsdorf brolis. Galiausiai,
Vokietijos ambasadoriumi Estijai
paskirtas
diplomatas von
Wistinghausen.
Italija numato paskirti savo
ambasadorius trijose Pabaltijo
respublikose rugsėjo pradžioje.
Dar nežinoma, ar bus paskirti trys
atstovai, ar vienas trims Pabaltijo
respublikoms. Italijos užsienio
reikalų ministerija linkusi paskirti
atstovus
atskirai
trims
respublikoms. Rugpjūčio 30 d.
Vilniuje lankėsi Italijos užsienio
reikalų ministro pavaduotojas
Vitalone, kuris su pirmininku V.
Landsbergiu pasirašė susitarimą
dėl
Lietuvos
ir
Italijos
diplomatinių
santykių
atnaujinimo. Senatorius Vitalone,
kuris taip pat lankėsi Rygoje ir
Tallinne, pasakė, kad Italija yra
pasiruošusi sudaryti ekonominio
bendradarbiavimo sutartis su
Pabaltijo
respublikomis.
Pirmininkas V. Landsbergis taip
pat paprašė italų politinės
paramos Lietuvai, paragino
Italijos vyriausybę paveikti
NATO
sąjungą,
kad
ši
pareikalautų
visų
Sovietų
Sąjungos ginkluotųjų pajėgų
atitraukimo iš Lietuvos teritorijos.
Užsienio spaudos agentūros
praneša, kad padarytas dar vienas
svarbus žingsnis kelyje į padėties
normalizavimą: Lietuvos valdžia
pasirašė susitarimą su KGB, pagal
kurį Lietuvos ir Lenkijos pasienio
punktus drauge kontroliuos
lietuvių ir sovietų sargybiniai, o
per Lietuvos sieną bus galima
pravažiuoti be sovietinių vizų.
Tačiau, kaip rašo agentūros,
padėtis
Lietuvoje
visiškai
susinormalizuos tik tuomet, kai iš
Lietuvos
teritorijos
bus
pasitraukusios visos sovietų
ginkluotosios pajėgos.
VAT. R.

negali būti reabilituotas. To
principo ir įstatymo laikomasi,
todėl apie 500 reabilitacijos
prašymų buvo atmesta. Tačiau
galėjo būti pasitaikę pavienių
atvejų, kai į piliečių pasiūlymus
teikti naujus inkriminuojančius
parodymus
teisėtvarkos
darbuotojai
pažvelgdavo
nepakankamai dėmesingai, o į
gaunamus iš užsienio klausimus
neskubėdavo tuoj pat atsakyti.
Klaidų galėjo būti padaryta tada,
kai
Lietuvos
Respublikos
generalinė prokuratūra savo
išvadoms nedisponavo jokia kita
medžiaga, vien gaunama iš SSRS
KGB, ir ja neatsargiai pasikliovė.
Skirtingų požiūrių gali būti, kai
reikalaujama pripažinti senų
KGB
tardymų
medžiagą,
įskaitant pačių kaltinamųjų
parodymus prieš save. Visais tais
atvejais reikalingas nepaprastai
jautrus dėmesys, įsigilinimas ir
pakartotiniai abejotinų bylų
apsvarstymai. Tokio požiūrio
stoka turi būti smerkiama.
Nemažiau griežtai turi būti
smerkiama TASS’o 1991 m.
rugsėjo
6
d.
paskleista
dezinformacija, neva Lietuvoje
nuo 1988 m. reabilituota apie
35 000 žmonių, kuriuos sovietai
„buvo nuteisę kaip nacistinius
nusikaltėlius“.
Lietuvos
Respublikos
Aukščiausiosios
Tarybos
Prezidiumas mano, kad sudarius
bendrą Lietuvos ir Izraelio
parlamentų darbo grupę, kuri
peržiūrėtų kiekvieną abejotiną
bylą, galima būtų išvengti ir
reabilitavimo klaidų, ir nepagrįstų
gandų bei visos Lietuvos
Respublikos
apkaltinimų.
Septynių JAV kongresmenų 1991
m. rugsėjo 6 d. laiške Lietuvos
Respublikos Aukščiausiosios
Tarybos
pirmininkui
V.
Landsbergiui
pasiūlytas
bendradarbiavimas su JAV
teisingumo departamentu taip pat
yra priimtinas. Mes siekiame vien
teisingumo.
Lietuvos Respublikos AT
pirmininkas V. Landsbergis
ĮSIPAREIGOJIMAS
APSAUGOTI
ŽMOGAUS TEISES

Lietuvos
Respublikos
Aukščiausioji Taryba,
pripažindama Visuotinės
žmogaus teisių deklaracijos ir
Tarptautinio pilietinių ir politinių
teisių pakto nuostatas, kad nė
vieno žmogaus negalima kankinti,
negalima žiauriai, žeminančiai su
juo elgtis ir bausti,
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Lietuvos
Respublikos
Aukščiausiosios
Tarybos
nutarime
„Dėl
Lietuvos
Respublikos prisijungimo prie
Tarptautinės žmogaus teisių
chartijos dokumentų“ išreikštą
įsipareigojimą apsaugoti žmogaus
teises ir pagrindines laisves,
nutaria:
1. Prisijungti prie 1984 m.
gruodžio 10 d. Konvencijos prieš
kankinimą į kitokį žiaurų,
nežmonišką ar žeminantį elgesį ir
baudimą.
2. Pavesti Lietuvos Respublikos
Aukščiausiosios
Tarybos
pirmininkui
informuoti
Suvienytųjų Nacijų Organizacijos
generalinį sekretorių apie šį
prisijungimo aktą ir Lietuvos
Respublikos norą deponuoti
prisijungimo dokumentus.
AT pirmininkas
V. Landsbergis

VL1KO DELEGACIJA
MASKVOJE
VLIKo
delegacija
—
pirmininkas dr. K. Bobelis,
vicepirmininkai dr. A. Budreckis,
P. Narutis ir ELTOS direktorius J.
Bobelis dalyvavo
Europos
Saugumo ir Bendradarbiavimo
(Helsinkio baigiamojo akto)
Konferencijoje, kuri prasidėjo
rugsėjo 10 d. Maskvoje. Į
Konferencijos dienotvarkę buvo
įtrauktas ir Pabaltijo valstybių
klausimas. JAV ir kitos valstybės
(Danija, Norvegija, Anglija ir kt.)
parėmė Pabaltijo valstybių
priėmimą pilnateisiais nariais.
VLIKas aktyviai dalyvauja
Helsinkio konferencijose nuo pat
Helsinkio akto pradžios ir
nepraleido
nė
vienos
konferencijos. Kiekvienoje jų
VLIKas įteikdavo atitinkamus
pareiškimus ir kartu su Pasauline
Pabaltiečių Santalka (VLIKas joje
atstovauja lietuvius) surengė
demonstracijas už Lietuvą 1980 m.
Madride, 1984m. Berne ir 1986 m.
Vienoje. VLIKas buvo pagrindinė
lietuvių institucija, kuri matė ir
suprato Helsinkio konferencijų
reikšmę Lietuvos laisvės kovoje.
Belgrade 1978 m. Lietuvos
klausimas pirmą kartą buvo
iškeltas tarptautiniame forume.
Šioje
konferencijoje
kaip
senatoriaus
Dole patarėjas
dalyvavo dr. K. Bobelis.
Maskvos
konferencijoje
Baltijos valstybės — Lietuva,
Latvija ir Estija — buvo priimtos
pilnateisėmis narėmis į Europos
valstybių tarpą. Nuo Helsinkio
baigiamojo akto pasirašymo 1975
metais VLIKui buvo adresuota
daug žalingos, piktos, neparemtos
kritikos už jo dalyvavimą ir
Lietuvos bylos kėlimą Helsinkio
konferencijose. Dabar jau visiems
aišku, kad tai buvo teisingas
VLIKo politinis žingsnis: nėra
abejonių, kad per Helsinkio
konferencijų posėdžius buvo
suduotas stiprus smūgis Sovietų
Sąjungai, daug prisidėjęs prie jos
sugriuvimo. Maskvos Europos
Saugumo ir Bendradarbiavimo
Konferencija buvo paskutinė,
kurioje dalyvavo VLIKas (jai
VLIKas įteikė memorandumą
1991 m. rugpjūčio 1 d. ir
papildomą pareiškimą 1991 m.
rugsėjo 5 d.). Nuo šiol Lietuvos
atstovavimą joje vykdys Lietuvos
Vyriausybė.
VLIKO ATSTOVAI LIETUVOJE
Lietuvos ministro pirmininko
G. Vagnoriaus kvietimu VLIKo
atstovai iš Maskvos nuvyko į
Vilnių. VLIKas yra numatęs (jei
patvirtins VLIKo
taryba)
Lietuvoje surengti VLIKo veiklos
uždaromąjį suvažiavimą, kurio
metu VLIKo turimi archyvai ir
politinis patyrimas bei didesnioji
finansų dalis bus perduota
Lietuvos Vyriausybei. Tautos
Fondas dar turės veikti keliolika
metų, nes yra
ilgalaikių
įsipareigojimų, susijusių su
įvairiais palikimais.
Paskutinis VLIKo seimas įvyks
Čikagoje 1991 m. lapkričio 22-24
d. Yra numatytos įdomios
diskusijos, kurioms vadovaus dr.
A. Štromas. Taip pat dalyvaus
Vyriausybės atstovai iš Lietuvos.
Seimo
rengimo
komitetui
vadovauja
VLIKo
vicepirmininkas
dr.
L.
Kriaučeliūnas.
VLIKo ELTA
REMKIME —

PAGALBOS LIETUVAI FONDĄ!
Aid Lithuania Fund (ALF)

Priėmimas Baltuosiuose Rūmuose
Rugsėjo 11 d. prezidentas G.
Bushas Baltuosiuose rūmuose
susitiko su Estijos, Latvijos ir
Lietuvos diplomatais bei maždaug
50 Amerikos estų, latvių ir lietuvių
atstovų.
Prezidentas maždaug
10
minučių Ovaliniame kabinete
atskirai kalbėjosi su Estijos
generaliniu
konsulu Ernst
Jaakson,
Latvijos
charge
d’affaires Anatol Dinbergs ir
Lietuvos charge d’affaires Stasiu
Lozoraičiu. Pasak S. Lozoraičio,
prezidentas
„atrodė labai
apsidžiaugęs“
Baltijos šalių
nepriklausomybės atstatymu.
Maždaug 13.25 prezidentas
kartu su Baltijos šalių diplomatais
atėjo į Roosevelt kambarį, kur jų
laukė
spauda ir išeivijos
pabaltiečiai. Maždaug 8 minutes
trukusioje kalboje, prezidentas
šiltai pasveikino diplomatus bei
Amerikos pabaltiečius. Pasak jo,
diplomatai ir išeiviai buvo Estijos,
Latvijos ir Lietuvos „nenuilstami
šalininkai“. Diplomatai esą verti
„mūsų pagarbos ir padėkos“, nes
jie neleido Amerikai pamiršti
Pabaltijo tautų. Apie išeivijos
pabaltiečius prezidentas pasakė,
kad jų veikla suteikia garbę ne tik
Estijai, Latvijai ir Lietuvai, bet
taip pat ir JAV. Prezidentas taip
pat pabrėžė, kad privačiuose
pokalbiuose su prezidentu M.
Gorbačiovu jis pakartotinai
ragino susitaikyti su Baltijos šalių
nepriklausomybės
neišvengiamumu.
G.
Bushas pranešė, kad
valstybės sekretorius James Baker
netrukus susitiks su Baltijos šalių
vadovais ir aptars šias JAV
iniciatyvas:
1) JAV parems
Baltijos šalių įstojimą į Jungtines
Tautas; 2) JAV sugrąžins auksą
bei kitą Baltijos šalių turtą, kuris
J A V buvo užšaldytas; 3) J AV sieks
greitai normalizuoti ekonominius
santykius su Baltijomis šalimis,
suteiks joms
didžiausio
palankumo valstybės ekonominį
statusą; 4) JAV padės Baltijos
šalims visiškai integruotis į
pasaulio ekonomiką; 5) JAV kartu
su sąjungininkais koordinuos
ekonominės paramos suteikimą
Baltijos šalims ir 6) JAV įsteigs
Taikos korpusą Estijoje, Latvijoje
ir Lietuvoje.
Vėliau, prezidentui G. Bushui
išėjus, jo mintis papildė ir į
klausimus atsakė valstybės
departamento
sekretoriaus
pavaduotojas Curtis Kamman,
neseniai grįžęs iš diplomatinės
misijos Tallinne,
Rygoje ir
Vilniuje,
bei
nacionalinio
saugumo tarybos štabo narys
Nicholas Burns.
Pastarasis
pranešė, kad Latvijos ir Estijos
turtas Amerikoje siekia 52
milijonus dolerių. Apie Lietuvos
turtą jis neužsiminė. Jis teigė, kad
gal net už poros mėnesių Taikos
korpuso štabas galės įsikurti
Baltijos šalyse, o 1992 m. pavasarį
numatoma pasiųsti savanorius.
Baltieji rūmai taip pat numato
įsteigti atskirą nuo TSRS
medicininės šalpos programą
Baltijos šalims.
(Laukiant
prezidento G. Busho, veteranų
departamento sekretorius Edward
Derwinski
pabaltiečiams
papasakojo,
kad
jo
departamentas pasiruošęs Baltijos
šalims
padovanoti
likusią
medicininę aparatūrą.)
C. Kamman papasakojo apie
savo kelionę į Baltijos šalis. Jo
nuomone, nuotaikos ten buvo
labai geros: jis niekur nepastebėjo
krizės dvasios, gyventojai visur
rodė pasiryžimą ramiai žengti

pirmyn. Taip pat jis nepastebėjo
jokio konflikto tarp pabaltiečių ir
tautinių mažumu. Anot C.
Kamman,
viena
opiausių
problemų visose Baltijos šalių
sostinėse
yra
saugumas.
Vadovams tenai rūpi įkurti
policijas bei krašto apsaugos
pajėgas. Taip pat esąs didelis
susirūpinimas dėl sovietų armijos
buvimo Baltijos šalių teritorijoje,
kuris kiek sumažėjo pabaltiečiams
užmezgus ryšius su nauja TSRS
gynybos ministerija. Nors JAV ir
„užjaučia“ estus, latvius ir
lietuvius, tačiau C. Kamman
pareiškė nuomonę, kad būtų
geriau, jei Baltijos šalys eitų į
tiesiogines derybas be JAV
tarpininkavimo.
Atsakydamas į klausimą.
C. Kamman išsakė nuomonę, kad
JAV sutiktų Baltijos šalims tiekti
ginklų gynybai ir atsiųsti karinius
instruktorius.
Tai galinčios
padaryti ir kitos šalys. Jis taip pat
neatmetė galimybės, kad kada
nors, tik turbūt ne šiais metais,
karininkai iš Pabaltijo galėtų
atvykti mokytis Amerikoje. Bet jis
rimtai abejojo, ar NATO sutiktų
priimti po savo sparnu Estiją,
Latviją ir Lietuvą, jeigu šios
prašytų narystės.
Į klausimą apie diplomatinių
santykių tarp JAV ir trijų Baltijos
valstybių raidą, C. Kamman
atsakė, kad nuolatinė JAV
diplomatinė veikla tose šalyse
prasidės su valstybės sekretoriaus
J. Bakerio apsilankymu. Lietuvos
ir
Latvijos
pasiuntinybių
Vašingtone
pakėlimas
į
ambasados
statusą
tėra
formalumas. Užklaustas apie tai,
kokias pasekmes Baltijos šalių
nepriklausomybė turės sutartims,
kurias JAV pasirašė su sovietais,
bet kurios liečia ir Baltijos šalis
(pvz.,
įprastinės ginkluotės
apribojimo sutartis), C. Kamman
pasakė, kad JAV vardu jis pasirašė
susitarimus su Baltijos šalių
vadovais dėl visų dvišalių sutarčių
tarp JAV ir Baltijos šalių,
pasirašytų iki 1940 metų, o taip
pat dėl daugiašalių sutarčių bei
visų dvišalių JAV-SSSR sutarčių,
pasirašytų po 1940 metų ir
vienokiu ar kitokiu būdu susijusių
su Baltijos šalimis, peržiūrėjimo.
Į Baltųjų rūmų iškilmes buvo
atvykę išeivijos lietuviai iš įvairių
valstijų. Jose dalyvavo VLIKo
atstovas dr. Domas Krivickas,
ALTOS, Lietuvių Bendruomenės
ir kitų organizacijų atstovai. Be S.
Lozoraičio
iš
Lietuvos
diplomatinio korpuso taip pat
dalyvavo generalinis konsulas
Anicetas Simutis. S. Lozoraičio
pakviesti, lietuvių organizacijų
atstovai susirinko Lietuvos
atstovybėje atšvęsti šią iškilmingą
dieną.
(L1C)

ITALIJOJE
TAUTŲ SUSITIKIMAS
Rugsėjo 25 d. Italijos Rimini
mieste prasidėjo tradicinis tautų
draugystės susitikimas, kurį
rengia judėjimas „Išsilaisvinimas
per bendravimą“. Jis vyko iki
rugpjūčio 31
dienos. Tarp
susitikimo temų — teatras, kinas,
muzika, pasikalbėjimai aktualiais
klausimais. Savaitę mintimis
dalinosi tūkstančiai susitikimo
dalyvių iš įvairių pasaulio šalių,
daugiausia
jaunimas.
Už
susitikimo kultūrinį
darbą
atsakinga prof. Emilija Smurro
pasakė, kad susitikimą geriausiai
apibūdina laisvės tema: ką reiškia
žmogui laisvė? Kas yra laisvė
šiuolaikinės valdžios, kultūros,
viso gyvenimo atžvilgiu?
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sakė, kad jie pasimokė iš lietuvių ir
nenustos kovoti už geresnę ateitį
(perversmo metu A. Šmitas su
šeima viešėjo Lietuvoje).
Svečiams vokiečiams A. Šmitas
pasakė, kad šiandieną Lietuva
džiaugiasi atgauta laisve. Padėkos
šv. Mišios laikomos stebuklingoje
Šiluvos vietovėje. Atsiprašė, kad
mokiniai dar neišmoko Vokietijos
himno, nes mokslas pradėtas tik
prieš keletą dienų. Kartu dėkojo
už
finansinę
paramą.
Pristatydamas
Vokietijos
parlamento narį dr. Kapper, jis
pasakė, kad ši mokslo įstaiga ir
ateityje gali būti tiltu tarp Rytų ir
Vakarų
Europos
tautų.
Bundestango atstovas kartu su
lietuviais džiaugėsi didele mūsų
tautos švente. Priminė StalinoRugsėjo 14 d. lietuvių klubas „Vienybė“ Lietuvos nepriklausomybės Hitlerio sutartį, kurios pasekmėje
atgavimo proga pagerbė Lietuvos atstovus. Iš dešinės: V. Balickas, M. Lietuva pateko į sovietinę vergiją.
Bajorinas, Ponia Balickienė ir K. Stankevičius.
Jos kaltininke yra ir Vokietija. Dr.
Kapper tiki, kad artimiausiu metu
Lietuva įsijungs į pasaulio
valstybių eiles, JTO, Europos
Bendruomenę.
Savo
kalbą
parlamentaras užbaigė šūkiu:
tegyvuoja Lietuvos-Vokietijos
draugystė!
Antras parlamentaras dr. Klaus
Kuebler trumpai priminė Lietuvos
istoriją, klaidingai pažymėdamas,
kad jau 1386 m. Lietuva susijungė
(vereinigt) su Lenkija. Kraštas
pateko Lenkijos ir vėliau Rusijos
valdžion.
1918 m.
Lietuva
trumpam atgavo savo laisvę, bet
vėl 1940 m. pateko Maskvos
vergijon.
Po 51 metų vergijos Pabaltijo
valstybė yra laisva. Vokietija buvo
viena
pirmųjų,
užmezgusi
diplomatinius santykius su
Lietuva bei paskirdama pasiuntinį
Vilniuje.
Lietuvių gimnazija
Rugsėjo 13 d. įvyko LSS Europos Rajono skautų vadų ir skautų vyčių
sueiga. Nuotraukoje: J. Alkis, VI. Gedmintas, J. Maslauskas ir P.
visuomet buvo išeivijos lietuvių
Markevičius.
Nuotraukos: ELR laisvės kovos centru. Ji taip pat
buvo
pagrindine
vieta
susitikimams
ir
bendradarbiavimui
kultūrinėje
plotmėje tarp Lietuvos ir užsienio
lietuvių, saugojant lietuvišką
kultūrą, papročius. Užmezgus
diplomatinius santykius, lietuvių
gimnazija nepraras savo reikšmės.
Priešingai, ji bus tiltu tarp
Lietuvos
ir
Vokietijos,
tarpininkaudama skleidžiant
lietuvišką kultūrą.
Parlamentaras K.
Kuebler
priklauso
socialdemokratų
partijai. Hesseno kraštas, kuriame
yra lietuvių gimnazija, yra
valdomas
,,žaliųjų“
ir
socialdemokratų koalicijos. Tad
visiškai suprantama, kad lietuvius
telegrama sveikino Hesseno
krašto vyriausybės ministras
pirmininkas
Hans
Eichel,
primindamas, kad Vokietijai
užmezgus diplomatinius santykius
Rugsėjo 15 d. Lietuvių Namuose Londone viešėjo 20 mokytojų iš Lietuvos, su Lietuva, jis taip pat telegrama
kurie Coventryje lanko anglų kalbos kursus. Nuotraukoje: Lietuvių Namų
pasveikino
V.
Landsbergį.
B-vės pirmininkas K. Tamošiūnas sveikina atvykusių svečių atstoves.
Vokietija dar ir šiandieną jaučia
Trečioji iš kairės — mokytojų grupės vadovė Laima Grigaliūnienė.
istorinę kaltę dėl Lietuvos likimo.
Vokiečiai joje turi prisipažinti.
Todėl jie siekia bendradarbiavimo
suvienytoje Europoje, kuriai taip
GRAŽI DOVANA KIEKVIENAM!
pat priklauso Rytų Europa.
„Europos Lietuvio“ 1992 m. sieninis kasdien nuplėšiamas kalendorius
yra graži dovana bet kur gyvenančiam lietuviui.
Vokietijos socialdemokratų
Prie kartoninės plokštės prisegtuose 345 lapeliuose prirašyti tūkstančiai
partijos pirmininkas ir Holšteino
lietuviškų žodžių apie mokslą, literatūrą, lituanistiką ir šiaip įdomumus
krašto vyriausybės ministras
sudaro malonų pasiskaitymą.
pirmininkas Bjom Engholm (1994
Ryškiais skaičiais sužymėtos dienos yra aiškios jaunam ir neklaidingos
m.
Vokietijos parlamento
senesniam. Nepamirštos lietuviškos tautinės ir religinės šventės ir šventųjų
rinkimuose jis bus greičiausiai
bei tautiniai vardai.
partijos nominuotas kanclerio
Užsisakykite kalendorių dabar, kad galėtume jį Jums pasiųsti laiku, prieš
pareigoms) savo telegramoje taip
Kalėdas.
pat
pažymėjo
gimnazijos
Sieninio kalendoriaus kaina £7.50 su persiuntimu. Nidos Knygų Klubo
kultūrinę ir politinę reikšmę,
nariaims ir „Europos Lietuvio“ skaitytojams papigintai — £6.50.
palinkėdamas lietuvių tautai ir
Užsisakyti galima: „EL“ Administracija, 2 Ladbroke Gardens, London
Wil 2PT, England.
valstybei taikaus ir laimingo
1992 m. sieninį kalendorių redagavo Natalija Gedvilaitė, atspausdintas
gyvenimo.
Vilniuje.
Iškilmės buvo baigtos šv.
Mišiomis katalikų šventovėje ir

pamaldomis
evangelikų
bažnyčioje.
Trumpai Lietuvos ateities, jos
politinio ir ekonominio gyvenimo
klausimu teko pakalbėti su
parlamentaru dr. K. Kuebler.
Vokietis į mūsų valstybės ateitį
žiūri optimistiškai. Keli metai gali
būti labai sunkūs. Tačiau ir
buvusioje Rytų Vokietijoje,
nežiūrint stiprios vakarinės dalies
paramos, ir po metų laiko padėtis
nėra palengvėjusi. Panašiai gali
būti ir Lietuvoje.
Su
gimnazijos
„spiritus
movens“ A. Šmitų taip pat
„pajudinome“ šio mokslo įstaigos
reikalus. Pasirodo, kad Vasario 16
gimnazijoje
1991/92 metus
pradėjo 90 mokinių. Iš Kanados
atvyko 2, JAV — 13, Lietuvos —
12, Austrijos — 2, Argentinos —
4, Urugvajaus— 1, Brazilijos — 2,
Mali— 1, o likusieji iš Vokietijos.
Mokytojų yra 27. Finansinę
paramą užtikrino Hesseno krašto
bei Bonnos vyriausybės.
Iš Klaipėdos krašto atvyko
mokinys, nemokantis vokiečių
kalbos. Gimnazijoje jis praturtins
savo lietuvių klabą ir išmoks tėvų
— vokiečių kalbą.
Kazys Baronas

TAUTOS ŠVENTE —
PADĖKOS IR
DŽIAUGSMO DIENA

Londono
lietuvių
Šv.
Kazimiero parapijos klebonas dr.
J. Sakevičius MIC ir jo padėjėjas
kun. R. Repšys MIC pasiūlė
Tautos Šventę švęsti prisijungiant
prie Padėkos ir Džiaugsmo
Šventės, nes pirmą kartą po 51
metų okupacijos ji vyksta po
nepriklausomos Lietuvos vėliava.
Rugsėjo 8 d., sekmadienį, prie
bažnyčios rinkosi maldininkai,
moterys
tautiniais
rūbais,
uniformuoti skautai, Lietuvos
Atstovas D. Britanijai Vincas
Balickas su žmona bei pas savo
gimines į svečius atvykę tautiečiai
iš Lietuvos. Juos pasitiko
laikraščių
fotografai
ir
korespondentai,
norėdami
aprašyti jų džiaugsmą išaušus
laisvės rytui Lietuvoje.
Šv. Mišių atnašauti kun. R.
Repšį MIC prie altoriaus atlydėjo
Londono lietuvių skautai ir
skautės.
Mišių
maldomis
dėkojome Aukščiausiajam už
suteiktą dievišką palaimą ir laisvę
Lietuvai ir jos žmonėms. Kun. R.
Repšys pamoksle pasakė, „kad
kiekvienas lietuvis privalo dirbti
Lietuvai ir jos žmonių gerovei, o
ne savo naudai, neturi siekti
greičiau pralobti.“
Maldų metu patys jauniausieji
maldininkai prie Šv. Kazimiero
altoriaus ir Laisvės paminklo
uždegė žvakes, kurios simbolizavo
šviesą ir šilumą
Lietuvos
žmonėms. Parapijos choras,
vadovaujamas J. Černio ir V.
O’Brien, nuoširdžiomis giesmėmis
dėkojo Viešpačiui už paskirtas
dovanas lietuvių tautai.
Po pamaldų parapijos menėje
maldininkus
pasitiko
Šv.
Kazimiero klubo vadovybė. Jos
pirmininkas
S.
Kasparas
pasveikino Lietuvos Atstovą V.
Balicką ir pasakė, kad V. Balickas
savo meile ir ištikimybe Lietuvai
buvo paskatinimas dirbti jos labui
bei pavyzdys išeiviams. Nuo dabar
mes esame viena tauta, Lietuvoje
ir išeivijoje. Turime būti vieningi,
kad ir toliau galėtume bendrai
dirbti
Lietuvos
gerovei.
Baigdamas, jis pakvietė pakelti

taures už laisvos Lietuvos šviesią
ateitį. Po to klubo moterys
susirinkusius pavaišino skaniai
paruoštais užkandžiais.
Šv.
Kazimiero bažnyčioje
Padėkos ir Džiaugsmo Šventė
rugsėjo 7 d. buvo minima antrą
kartą po 73 metų: pirmoji Padėkos
ir Džiaugsmo Šventė buvo
švenčiama po 1918 m. vasario 16os Akto!
S.K.
TAUTOS ŠVENTES
MINĖJIMAS

Rugsėjo 8 d. DBLS Derby
skyrius
ukrainiečių
klubo
patalpose surengė Tautos šventės
minėjimą, į kurį susirinko
derbiškiai
ir tautiečiai
iš
tolimesnių apylinkių: DBLS CV
narys J. Alkis, Europos rajono
Seserijos vadė, DBLS CV narė V.
Gasperienė,
notingamiečiai,
mansfeldiečiai ir burtoniečiai.
Skyriaus
pirmininkas J.
Levinskas atidarė susirinkimą,
pasveikindamas jo dalyvius.
Įžanginiame žodyje jis pažymėjo,
kad Tautos šventė džiaugsmingai
švenčiama su laisvę atgavusia
mūsų tauta, kuri po 50 okupacijos
metų išsilaisvino iš sovietų
valdžios.
Pagrindinį žodį tarė DBLS CV
narys J. Alkis. Savo aukšto lygio
paskaitoje jis išsamiai nušvietė
tautos
išsilaisvinimo kovą
praeityje. Taip pat apžvelgė ir
dabarties uždavinius ir problemas:
išsilaisvinusios tautos laukia dideli
darbai, reikia nepaprasto ryžto,
kad po 50 okupacijos metų tauta
atsigautų ir ekonomiškai, ir
moraliai. Jis išreiškė mintį, kad jei
tauta bus atkakli, nesvyruos ir
pasiryš sunkiam darbui, savo
tikslą pasieksime.
Išeivijos
reikšmė ir pareiga — palaikyti
glaudžius ryšius su tauta, teikti
visokeriopą pagalbą. J. Alkis
kvietė visokeriopai remti Pagalbos
Lietuvai fondą, nepamiršti savo
tęstinumo darbų, tradicijų ir būti
vieningiems tarpusavyje. Mūsų
veikla — praeities, dabarties ir
ateities — išliks ir bus įvertinta
istorijos. J. Levinskas padėkojo už
turiningą paskaitą, o dalyviams už
gausų dalyvavimą. Minėjimas
užbaigtas Lietuvos Himnu.
Vėliau, dalyvaujant DBLS CV
nariams, vyko diskusijos ir
rezoliucijos priėmimas. Nutarta
DBLS Derby skyriaus valdybos
vardu
pasiųsti
sveikinimą
Lietuvos AT pirmininkui prof. V.
Landsbergiui. Skyriaus valdyba
išreiškė
pageidavimą,
kad
valdybos skelbimai ir pranešimai
būtų spausdinami bent dviejuose
„Europos lietuvio“ numeriuose, o
kasdien
nuplėšiamame
kalendoriuje būtų patalpinti
skaitiniai apie pilietybę ir kita. Į
pateiktus klausimus išsamiai
atsakinėjo J. Alkis ir V.
Gasperienė. Po diskusijų buvo
surengti užkandžiai ir loterija.
Svečiams išsiskirsčius, įvyko
skyriaus valdybos pasitarimas.
Nutarta
lapkričio
24 d.
ukrainiečių klube organizuoti
kariuomenės šventę, Vasario 16os ar Kovo 11-os minėjimą.
Nepriklausomybės metines
nutarta pažymėti pamaldomis.
Taip pat nuspręsta, kad skyriaus
valdybos nariai dalyvautų
pamaldose
už
Lietuvą,
apsilankytų Derby radijuje ir
laikraščio redakcijoje. Nariai
atsisveikino iki susitikimo
lapkričio 24 d.
J.M.

1991 m. rugsėjo 20 d. Nr. 35 (2170)

EUROPOS LIETUVIS
4

4

Ll ETŲ VIS
EUROPE’S LITHUANIAN — Lithuanian Weekly
REGISTERED AS A NEWSPAPER AT THE POST OFFICE
Printed and published by Lithuanian Association in Gt. Britain and Lithuanian
House Ltd.. 2 Ladbroke Gardens. London Wil 2PT. England.
Tel.: 071-727 2470
Fax: 071-221 6164
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė Londone.
Prenumeratos kaina metams: Didžiojoje Britanijoje — 20 svarų;
Vokietijoje — 77 DM. Visur kitur — 25 sv. (oro paštu).
Vienoje skilty įdėto skelbimo kaina 10 sv. už 25 mm. Didesni skelbimai
atitinkamai brangiau. Už laikraštyje kieno nors spausdinamų skelbimų turinį nei
leidėjai, nei redakcija nesiima atsakomybės.
Redaguoja redakcinis kolektyvas. Vyr. redaktorius Vladas Dargis.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra. Nepanaudoti
rankraščiai, jei iš anksto nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia autorių, ne redakcijos ir leidėjo nuomonę.

Lietuvių Kronika
AUKOS SPAUDAI

A. Paulauskas — 5.00 sv.
S. Vitkus — 5.00 sv.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame
AUKOS TAUTOS FONDUI

Antanas Petronis iš Stoke-onTrent — 100.00 sv.
Auką atsiuntė B. Puodžiūnienė,
kuri laiške rašo: „Sunkiai sergantis
Antanas Petronis labai džiaugiasi,
kad dar sulaukė laisvos Lietuvos.
Ta proga Tautos Fondui jis
paaukojo 100.00 svarų. Ligonį
lanko sesuo Adelė Jakubauskienė,
atvykusi iš Seinų krašto“.
Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje
VAIKŲ FONDAS
British-Lithuanian
Relief Fund for Children
in Lithuania

Viena
Londono lietuvė,
perskaičiusi H. Piščikienės ir F.
Senkuvienės
straipsnį,
atspausdintą
,,Europos
lietuvyje“, apie Lietuvos vaikų
ligoninių ir našlaičių prieglaudų
bėdas, atsiuntė 250.00 sv., bet
prašė neskelbti jos pavardės.
V. Rudys iš Mančesterio vietoje
savo gimtadienio vaišių atsiuntė
50.00 sv.
Grįžusi iš Lietuvos, fondo
sekretorė H. Piščikienė parašė
laišką British Shoe Corporation
PLC apie Lietuvos vaikų
prieglaudas, ir ko jiems labiausiai
reikalinga. Į šį jos laišką batų
bendrovė atsakė kvietimu atsiimti
200 porų batų vaikams nuo 5 iki
10 metų. Parduotuvėse tie batai
kainuotų apie 2000.00 sv.
Fondo vadovybė dėkoja
visiems aukotojams ir iš visų
laukia paramos
Lietuvos
vaikučiams.
Fondo valdyba

LONDONE
DŽIAUGSMO VAKARAS

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.

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
RAMOVENŲ SUSIRINKIMAS

L.V.S. „Ramovė“ Mančesterio
skyriaus specialus pusmetinis
susirinkimas įvyks 1991 m. rugsėjo
28 d. 17 vai. Mančesterio lietuvių
klube. Bus aptariama pagalba
laisvai Lietuvai, todėl kiekvieno
ramovėno dalyvavimas šiame
susirinkime yra labai svarbus.
Valdyba
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

BOLTONE
METINIAI ŠOKIAI

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.

PAMALDOS
Nottinghame — rugsėjo 22 d.,
11.15 vai., Židinyje, o 15.30 vai.
Katedroje.
Nottinghame — rugsėjo 29 d.,
11.15 vai., Židinyje.

PADĖKA KUN. F. SKĖRIUI

Didžios atgaivos dienas patyrė
lietuvininkai klaipėdiškiai Jūsų
tėviškoje globoje, viešėdami
svetingame Vokietijos krašte.
Dėkui visiems Jūsų kolegoms ir
gimnazijos direktoriui p. A.
Smitui.
Tai didi ir krikščioniška dovana
pažinti svečią kraštą, jo žmones,
miestus, bent trumpam patirti
europinės kultūros pilnatvę...
Tik apsistojus Klaipėdoje,
mamai Elenai (Lienai) SrūgikeiGocentienei rodžiau didžiąsias
Jūsų dovanas — Bibliją, Vydūno
knygą. Mamai Jūsų pavardė buvo
girdėta, prisiminė vieną Skėrikę
savo genties žmonėse. Apie tai dar
parašysiu.
Labų dienų linkėjimai,
Vytautas Gocentas

Senstantis Europos veidas
Atidžiai perskaičiau tik ką
gautą
Jungtinių
Tautų
Generalinės Asamblėjos 46
sesijos, kuri prasideda rugsėjo 17
dieną 15 valandą Niujorke,
preliminarinę darbotvarkę. Joje
ypatingą vietą užima socialinės ir
demografinės problemos. Sausio
pirmąją prasidėjo Jungtinių Tautų
socialinės pažangos ketvirtas
dešimtmetis (1991-2000), kurio
vaisių laukia visa žmonija. Iš
Jungtinių Tautų statistikos
bandau susikurti
pasaulio
demografinį vaizdą ir įsivaizduoti,
kiek kiekvieną minutę gimsta
žmonių visoje Žemėje.
Pirmiausia prisimenu, kad
autoritetingi demografai teigia,
jog 1000 metais pasaulyje gyveno
tik trys šimtai milijonų žmonių. Po
devynių šimtmečių, 1900 metais,
jau buvo 1.5 milijardo. Dabar
visoje planetoje (1988 m.
duomenimis) — 5 milijardai
112.29 milijono gyventojų. 2000
metais mūsų planetoje jau gyvens
6 milijardai 251.05 milijono, o
2025 metais — 8 milijardai 466.5
milijono žmonių. Beveik pusė jų,
tai yra 4 milijardai 889.4 milijono,
gyvens Azijoje. Sparčiausiai
gyventojų skaičius didėja ir
ateityje didės Afrikoje, kurioje
dabar pusė žmonių jaunesni kaip
15 metų. Jungtinių Tautų
duomenimis, šiame žemyne dabar
gyvena 609.71 milijono žmonių, o
2025 metais bus milijardas 580.9
milijono.
Dabar kasmet visame pasaulyje
žmonių skaičius padidėja 90
milijonų. O Europoje? Šalyse,
kurios dalyvavo
Europos
saugumo ir bendradarbiavimo
pasitarimo
Berlyno
konferencijoje,
1950 metais
gyveno 30 proc., 1965 m. — 27
proc., 1980 m. — 23 proc. viso
pasaulio žmonių, o 2000 metais jie
sudarys tik 19 proc., vadinasi,
mažiau kaip penktadalį. Visos
planetos industrinėse valstybėse,
kurias vienija Europos ekonominė
komisija, dabar gyvena milijardas
žmonių. Iš jų Europoje (be Sovietų
Sąjungos) — tik 495.63 milijono.
2000 metais gyvens 508.56
milijono žmonių. Vadinasi, mūsų
žemyne (be Sovietų Sąjungos)
gyventojų skaičius iki dvidešimt
pirmojo šimtmečio padidės 12.93
milijono. Sovietų Sąjungoje,
kurioje dabar gyvena (1988 m.
duomenimis) 283.68 milijono
žmonių, 2000 metais bus 307.37
milijono gyventojų.
Kokiose šalyse 2025 metais
gyventojų bus mažiau negu dabar?
Iki
dvidešimt
pirmojo
šimtmečio
mūsų
žemyne
gyventojų skaičius padidės, tačiau
Bulgarijoje, Danijoje, Italijoje,
Liuksemburge,
Švedijoje,
Šveicarijoje,
Vengrijoje,
Vokietijoje 2025 metais žmonių
bus mažiau, negu jų gyvena dabar.
Pavyzdžiui, Danijoje dabar
gyvena 5.119 milijono žmonių,
2000 metais bus 5.139 milijono, o
2025 tik 4.97 milijono gyventojų.
Gyventojų skaičius smarkiai
padidės Andoroje, Islandijoje
(trečdaliu),
Čekoslovakijoje,
Lenkijoje (beveik dešimčia
milijonų), Monake, Suomijoje,
Airijoje (1.3 milijono) ir kitose
mūsų žemyno šalyse. Tačiau
didžiausias gimstamumas —
Kenijoje: tūkstančiui gyventojų
tenka 50 naujagimių. Didžiausias
mirtingumas — Kambodžoje. Čia
per metus iš 1000 gyventojų miršta
40.
Kiek pagyvenusių žmonių?
Analizuodami demografinius
procesus, matome senstantį

Europos veidą. Iki XXI šimtmečio
pagyvenusių žmonių (60 metų ir
vyresnių) skaičius kasmet padidės
2.3 procento ir 2000 metais
sudarys 10 procentų viso pasaulio
gyventojų (pramoninėse šalyse —
18 proc.). Jungtinių Tautų 1985
metų duomenimis, pasaulyje
gyvena 282.2 milijono žmonių,
peržengusių 65 metų slenkstį, o
2010 metais jų bus 512.9 milijono.
Demografiškai Europa —
labiausiai pasenęs žemynas.
Ilgiausiai žmonės
gyvena
Japonijoje: vyrų vidutinis amžius
— 74.54 metų, o moterų — 80.18
metų. Mažiausias gyventojų
amžius Afganistane: vyrų — 36.6
metų, moterų — 37.3 metų. 2010
metais Europoje pagyvenę žmonės
(65 metų ir vyresni) sudarys 15.3
proc. visų gyventojų. Iki 2000
metų mūsų žemyne žmonių,
peržengusių 60 metų slenkstį,
padaugės dar trečdaliu. Labiausiai
„sensta“ Vokietija, kurios 20
proc. visų gyventojų XXI
šimtmečio išvakarėse bus 65 metų
ir vyresni. Algimantas Krygeris
„Lietuvos aidas“, Nr 159
„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.
BOLŠEVIZMO NIURNBERGAS

Rugpjūčio 23 d. Vilniuje buvo
susirinką
tarpparlamentinės
konferencijos „Pabaltijo laisvė ir
naujoji Europa“ dalyviai. Juos
pasveikino A T pirmininkas V.
Landsbergis, kuris savo kalboje
pasiūlė Niurnbergo pavyzdžiu
sudaryti tarptautinį tribunolą
vadovaujantiems komunistų
partijos pareigūnams teisti. „A tėjo
laikas bolševizmo Niurnbergui“, —
pasakė Landsbergis ir pasiūlė, kad
tokio pobūdžio tribunolas galėtų
susirinkti Lietuvoje. Paremdama
pirmininko pasiūlymą, Lietuvos A T
rugpjūčio 24 d. priėmė pareiškimą
demokratinių šalių parlamentams:
Bolševizmo epocha eina į
pabaigą. Žlungantis totalitarinis
komunistinis režimas, iš Sovietų
Sąjungos valdęs ir aneksuotas
arba satelitiniais protektoratais
paverstas kaimynines šalis,
palieka niūrų nusikaltėlišką
palikimą, kuris tebėra grėsmingas
žmonėms,
tautoms
ir
demokratijai.
Bolševizmas turi būti ištirtas,
įvertintas ir pasmerktas, kad
nepasikartotų jokiu pavidalu. Jo
padarytų nusikaltimų iniciatoriai
ir vykdytojai turi būti teisiami.
Įsitikinusi, kad šis teisėtumo
uždavinys
negali
būti
atidėliojamas,
Lietuvos
Respublikos
Aukščiausioji
Taryba kreipiasi į kitų šalių
parlamentus,
teisininkų
organizacijas ir visuomenės
veikėjus, siūlydama surengti
Vilniuje tarptautinį teismo
procesą bolševizmui ir jo doktrinų
vykdytojams. Tam tikslui bus
organizuojamas, kitoms šalims
sutinkant,
nuolat
veikiąs
tarptautinis tribunolas, taip pat
įkurdinamas Vilniuje.
Lietuvos
Respublikos
Aukščiausioji Taryba laukia kitų
šalių parlamentų pasiūlymų ir
visokeriopos paramos.
Lietuvos Respublikos A T
pirmininkas V. Landsbergis

PASAULYJE
Jugoslavijos krizė

Subyrėjus Sovietų Sąjungai,
panašiu keliu eina ir Jugoslavija.
Slovėnija,
Chorvatija
ir
Makedonija
pasiskelbė
nepriklausomomis, tuo tarpu
Serbija siekia sukurti „Didžiosios
Serbijos“ valstybę, dėl ko liejasi
kraujas Chorvatijoje. Serbai taip
pat kerštauja už masines žudynes,
kurias nacių globojami chorvatai
vykdė
Serbijoje.
Europos
Bendruomenė labai susirūpinusi
padėtimi Jugoslavijoje ir siekia
rasti taikų problemos sprendimo
būdą. Tuo tikslu surengta taikos
konferencija,
kuriai
pirmininkauja buvęs D. Britanijos
užsienio reikalų ministras ir
NATO generalinis sekretorius,
sumanus diplomatas lordas
Carrington, anksčiau pravedęs
sėkmingas derybas Rodezijos
kolonijai tampant nepriklausoma
Zimbabve.
Konferencija Maskvoje

Nepaisant
audringų
pasikeitimų, planuota Žmogaus
teisių konferencija Maskvoje
įvyko. Po nepavykusio perversmo
Sovietų Sąjungos liaudies
deputatų suvažiavimas prieš pat
konferencijos pradžią priėmė
Žmogaus teisių ir laisvės
deklaraciją.
Maskvos
konferencija vyko Europos
Saugumo ir Bendradarbiavimo
Pasitarimo globoje. Prie 35
v a 1 s t y b ių-n a r ių
šioje
konferencijoje prisidėjo naujai
pripažintos Pabaltijo valstybės —
Lietuva,
Latvija ir Estija.
Konferenciją atidarė prezidentas
M. Gorbačiovas, kviesdamas
Vakarus
padėti
išgyventi
artėjančią žiemą, nes numatomas
didelis maisto, vaistų ir kuro
trūkumas.
Kuboje

Visų nuostabai komunistinė
Kuba
pripažino
Lietuvos,
Latvijos
ir
Estijos
nepriklausomybę. „Laisvės sala“
dabar išgyvena sunkius laikus, nes
M. Gorbačiovas paskelbė, kad
sovietų kariniai daliniai iš Kubos
bus greitai išvesti. JAV valstybės
sekretorius James Baker įvertino
šį žingsnį kaip labai svarbų.
Prekyba su Rytų Europa

Visą
laiką
Europos
Bendruomenė norėjo paremti
naujas
Rytų
Europos
demokratines valstybes —
Lenkiją,
Vengriją
ir
Čekoslovakiją, — sakėsi padės
joms atgaivinti ekonomiką. Bet
kai reikėjo atverti Vakarų rinkos
vartus, Prancūzija vetavo šį
pasiūlymą,
tuo
labai
nustebindama savo partnerius
Bendrijoje.
Prancūzijos
vyriausybę
ir
prezidentą
Mitterrand spaudžia žemės ūkio
lobby, kuris bijo pigių prekių iš
Rytų Europos konkurencijos.
Partijų konferencijos

Artinantis rinkimams į britų
parlamentą, politinės partijos
rengia savo metines konferencijas.
Pirmoji
buvo
Liberalų
Demokratų partija, pateikusi
naują krašto valdymo programą
bei sąlygas bendradarbiavimui su
kitomis partijomis, jei nė viena jų
nesurinks balsų daugumos.
Pagrindinis reikalavimas — įvesti
proporcinę rinkimų sistemą vietoj
taip vadinamos „pirmas pro
duris“, kai bet kurioje rinkimų
apylinkėje išrenkamas daugiausia
balsų surinkęs kandidatas.
Liberalų Demokratų partija taip
pat nori padidinti pajamų
mokestį, kad geriau finansuotų
mokyklas.

