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ATVYKSTA LIETUVOS 
RESPUBLIKOS 

AT PIRMININKAS
Spalio 7-8 dienomis Didžiojoje 

Britanijoje lankysis Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. Londono aerouoste 
jį pasitiks Lietuvos ir D. Britanijos 
lietuviškų organizacijų bei britų 
vyriausybės atstovai. Iš Londono 
Vytautas Landsbergis su 
palydovais vyks į Manchester}, o iš 
ten į Blakpool vykstančią 
Konservatorių partijos metinę 
konferenciją, kurioje susitiks su 
britų ministru pirmininku John 
Major, užsienio reikalų 
sekretorium Douglas Hurd, kitais 
vyriausybės nariais bei 
Konservatorių partijos vadais.

Spalio 8 d. AT pirmininkas V. 
Landsbergis dalyvaus 
Konservatorių partijos 
komei encijuje Winter Gardens 
konferencijų centre. 13 vai. 
International Freedom 
Foundation (IFF) organizacijos 
nariai ir svečiai šalutiniame 
posėdyje susitiks su AT 
pirmininku. 15.40 vai. V. 
Landsbergis dalyvaus 
Konservatorių partijos 
pagrindinio posėdžio užsienio 
reikalų svarstyme.

Šia proga IFF organizacijos 
vardu AT pirmininkui V. 
Landsbergiui bus įteikta 1991 m. 
Laisvės premija.

AT pirmininką į Didžiąją 
Britaniją atvykti pakvietė 
Konservatorių partijos 
pirmininkas Christopher Patten 
MP. Pirmininko priėmimu ir 
dienotvarke rūpinosi IFF 
organizacijos direktorius Mare 
Gordon, Lietuvos informacijos 
biuro Londone vadovas Kęstutis 
Stankevičius ir DBLS-gos Centro 
valdyba.

AT pirmininkas V. Landsbergis 
spalio 8 d. iš Manchesterio 
išvyksta į Briuselį. ELR

LIETUVOS TRISPALVE 
JT ORGANIZACIJOJE

Po 50 metų pertraukos Estija, 
Latvija ir Lietuva vėl yra 
pilnateisės nepriklausomų 
pasaulio valstybių bendruomenės 
narės. Trys Pabaltijo valstybės 
rugsėjo 17 d. buvo vienbasliai 
priimtos į Jungtinių Tautų 
Organizaciją. Priešais 
organizacijos būstinę šalia visų 
pasaulio suverenių valstybių 
vėliavų buvo iškilmingai iškeltos 
Pabaltijo respublikų trispalvės. 
JTO generalinės asamblėjos 
dalyviai karštais plojimais ir 
stovėdami pasitiko į salę 
įžengusius Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos parlamentų pirmininkus.

Pabaltijo valstybių vėliavų 
pakėlimo ceremonijoje priešais JT 
organizacijos būstinę be Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos vadovų 
dalyvavo didelė minia pabaltiečių, 
tarp jų daug lietuvių; sceną 
filmavo amerikiečių ir kitų kraštų 
televizijų reporteriai.

V AT. R.

Saudo Arabija ir Filipinai 
pripažino nepriklausomas 
Pabaltijo valstybes ir pareiškė 
norą su jomis užmegzti ir vystyti 
diplomatinius bei kitokius 
santykius. Rugsėjo 16 d. Pabaltijo 
valstybes taip pat pripažino 
Laosas.

Kauno Rotušė ir kiti senamiesčio pastatai
Nuotrauka: R. Jurgaičio

PRANEŠIMAS SPAUDAI
Būvąs Lietuvos Diplomatijos 

Šefas, įgaliotasis Ministras dr. 
S.A. Bačkis baigė savo pareigas ir 
atsisveikino su Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos nariais, 
palinkėdamas jiems sėkmingai 
darbuotis Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės žinioje. Savo 
pareiškimą jis pasiuntė Lietuvos 
užsienio reikalų ministrui A. 
Saudargui ir LDT nariams:

Atiduodamas pagarbą 
žuvusiems dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, labai 
džiaugiuosi sulaukęs dienos, kada 
Lietuva vėl pripažinta 
nepriklausoma valstybe ir greitai 
taps pilnutine tarptautinės 
valstvbių bendruomenės ir jos 
tarptautinių institucijų nare.

Šia proga prisimenu visų LD I 
narių tvirtą patriotinę laikyseną 
Lietuvos bylos reikalais ir 
nuoširdų bendradarbiavimą su 
manimi tiek man būnant Paryžiuje 
1938-1960 metais, tiek 
Vašingtone, einant Lietuvos 
Charge d'Affaires ir Lietuvos 
Diplomatijos Šefo pareigas nuo 
1983.XII.24 d.

Nuoširdžiai dėkoju visiems 
LDT nariams už gražią tarnybinę 
veiklą Lietuvos laisvės reikalais ir 
linkiu sėkmingai darbuotis 
Lietuvos labui Nepriklausomos 
Lietuvos Vyriausybės žinioje.

Jau 1990 metų gale, 
pasikalbėjime su Lietuvos 
užsienio reikalų ministru p. A. 
Saudargu, kai jis lankėsi 
Paryžiuje, esu jam sakęs, kad 
Lietuvos Diplomatijos Šefo 
pareigas laikau tik moraline 
pareiga man, kada veikia Lietuvos 
Vyriausybė. Dabar laikau, kad 
mano pareigos kaip LDŠ yra 
galutinai baigtos ir šis laiškas yra 
mano atsisveikinimas su LDT 
nariais, lydimas gražiausių 
atsiminimų apie Jus visus.

Su geriausiais linkėjimais ir 
pagarba,

dr. Stasys Antanas Bačkis

VLIKO SUSITARIMAS SU 
LIETUVOS VYRIAUSYBE 
Lietuvos ministro pirmininko 

Gedimino Vagnoriaus kvietimu 
VLIKo atstovai iš Maskvos 
važiavo į Vilnių aptarti tolimesnę 
VLIKo veiklą ir patirti apie 
Lietuvos vyriausybės politinės 
veiklos planus.

Lietuvos ministras pirmininkas 
G. Vagnorius rugsėjo 14 d. priėmė 
VLIKo delegaciją. Susitikime taip 
pat dalyvavo Lietuvos 
vyriausybės sekretorius K. 
Cilinskas ir direktorius A. 
Skaisgiris. Pokalbis buvo 
pozityvus ir naudingas. Vilniuje 
teko pasitarti su pagrindinių 
politinių grupuočių vadovais bei 
duoti interviu Lietuvos televizijai.

Rugsėjo 20 d. Lietuvos 
vyriausybės būstinėje buvo 
formaliai pasirašytas protokolas 
tarp Lietuvos vyriausybės ir 
VLIKo. Esminiai susitarimo 
punktai pabrėžė, kad pagrindinį 
savo tikslą — nepriklausomos, 
demokratinės Lietuvos 
Respublikos atkūrimą — VLIKas 
pasiekė. VLIKas ir Lietuvos 
vyriausybė susitarė dėl laipsniško 
VLIKo lėšų perdavimo Lietuvos 
vyriausybei ir dėl VLIKo ELTOS 
biuletenių integravimo į Lietuvos 
ELTOS tarnybą. Lietuvos 
vyriausybė pakvietė VLIKą ir 
toliau talkininkauti atsikūrusiai 
Respublikai. Iš vyriausybės pusės 
buvo taip pat išreikšta padėka 
VLIKui už moksliškai pagrįstą 
memorandumą Sovietų reparacijų 
Lietuvai klausimu, kuris padės 
Respublikai ekonominėse 
derybose su Kremliumi.

Rugsėjo 23 d. Lietuvos AT 
pirmininkas Vytautas 
Landsbergis priėmė VLIKo 
pirmininką dr. Kazį Bobelį. 
Respublikos vardu jis išreiškė 
padėką VLIKui už ilgametes 
pastangas atstatyti Lietuvos 
nepriklausomybę ir sugrąžinti 
tarptautinį pripažinimą. 
Prezidentas Landsbergis išsakė

LIETUVA DALYVAUS 
OLIMPIADOJE ’92

Šiomis dienomis Berlyne 
posėdžiavusi Tarptautinio 
olimpinio komiteto vykdomoji 
komisija priėmė tris Pabaltijo 
kraštus į tarptautinį olimpinį 
sąjūdį. Apie tai rugsėjo 18 d. 
vakare Berlyne vykusioje spaudos 
konferencijoje pranešė 
Tarptautinio olimpinio komiteto 
vicepirmininkas Kebą Mbaye. 
Komisijos sprendimas įsigaliojo 
nuo jo priėmimo momento, todėl 
Pabaltijo kraštų sportininkai su 
savo tautinėmis vėliavomis galės 
dalyvauti ateinančių metų žiemos 
olimpiadoje Albertvilyje ir 
vasaros olimpinėse žaidynėse 
Barselonoje.

PASIRAŠĖ SUTARTIS
Prancūzijos žinių agentūra France 
Presse pasirašė bendradarbiavimo 
sutartis su Lietuvos ir Latvijos 
spaudos agentūromis. Savo 
kasdieninį žinių biuletenį France 
Presse siųs per satelitą Lietuvos 
telegramų agentūrai ELTA, 
Lietuvos laikraščiams „Lietuvos 
aidas“ ir „Respublika“, Latvijos 
spaudos agentūrai LETA ir Rygos 
dienraščiui „Atmoda“. Panaši 
sutartis šiomis dienomis bus 
pasirašyta is su Estijos spaudos 
organais. V AT. R.

Grįžta į tėvynę
TSRS prezidentas M. 

Gorbačiovas paskelbė įsaką, 
kuriuo visų ginklų rūšių kariai, 
kilę iš Baltijos valstybių, 
paleidžiami iš tarnybos ir gali 
grįžti namo.

Lietuvos vyriausybė 
grįžtantiems karininkams ir 
praporščikams, pareiškusiems 
norą tarnauti Lietuvai, užtikrina 
socialines garantijas.

viltį, kad VLIKas ir jo padaliniai 
pristato pi ie visokeriopo Lietuvos 
Respublikos atkūrimo.

(VLIKo ELTA)

LIETUVOJE
Laisvės šventė

Rugsėjo 1-ąją, Laisvės šventės 
sekmadienį, saulėtą, gražią rudens 
dieną, tūkstančiai žmonių atėjo į 
sostinės Vingio parką. Juos čia 
sukvietė nepriklausomos Lietuvos 
televizija, išsilaisvinusi iš 
sovietinės okupacijos.

Parko estradoje plevėsavo 
daugelio pasaulio valstybių 
vėliavos — tų šalių, kurios jau 
pripažino nepriklausomą Lietuvą. 
Iškilmėse kalbėjo Lietuvos 
Respublikos AT pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. Jis pasakė: 
„Nebijome eiti į pasaulį kaip 
laisva šalis, kaip savo garbę ir 
orumą apgynusi valstybė.“

Už laisvę kritusiųjų atminimas 
buvo pagerbtas tylos minute. 
Kalbas taip pat pasakė Švedijos 
diplomatas Vilhelmas Rapė ir 
Duisburgo burmistras Jozefas 
Kringsas. Koncertinėje 
programoje skambėjo lietuvių 
estradinės melodijos, latvių ir estų 
dainos, Lietuvos žydų ir karaimų 
tautinės dainos.
Išformuotas OMONas

Lietuvos vidaus reikalų 
ministro pavaduotojas V. 
Zabarauskas pasakė, kad Vilniaus 
Šiaurės miestelyje buvęs OMONo 
padalinys buvo išformuotas, o 
omonininkai nuginkluoti. 
Dauguma jų rugpjūčio 31 d. 
išskrido į SSSR.
Operos premjera

Lietuvos operos ir baleto 
teatras šių metų sezoną pradėjo 
Amilcare Ponchiello operos 
„Lietuviai“ premjera. Čikagos 
lietvių operos solistai, kurie šią 
operą šį pavasarį pastatė 
Amerikoje, atvežė ją į Lietuvos 
sostinę.

Operos libretas sukurtas pagal 
A. Mickevičiaus „Konradą 
Valenrodą“. Čikagos lietuvių 
operos solistai ir choro 
dainininkai dabar atvyko į Vilnių 
pristatyti spektaklį Lietuvos 
muzikos meno gerbėjams. Operai 
dirigavo A. Vasaitis.
Klaipėdos universitetas

Pirmieji mokslo metai prasidėjo 
Klaipėdos universitete. Iškilmių 
metu atidengtas K. Donelaičio 
paminklas, pašventinta 
universiteto vėliava, dramos teatre 
įvyko universiteto rektoriaus dr. 
Donato Švitros inauguracija. 
Mokslo metus naujame 
universitete pradeda 450 studentų. 
Naujos pašto taisyklės

Lietuvos Respublikos paštas 
praneša, kad nuo rugsėjo 15 d. 
Lietuvoje nebegalioja TSRS pašto 
ženklai. Nuo tos dienos bus 
naudojami tik lietuviški pašto 
ženklai. Pasiųsti laišką Lietuvos 
teritorijoje kainuos 30 kapeikų, o 
už jos ribų — 80 kapeikų.

Ligšioliniai pašto kodai 
(indeksai) sutrumpinami: prieš 
miesto pavadinimą bus rašomi tik 
paskutiniai keturi skaičiai.
Stipendija daktarantui

Tautietis iš New Yorko 
profesorius R. Vaičaitis įsteigė 
kasmetinę 10 tūkstančių rublių 
stipendiją daktarantui Kauno 
technologijos universitete, kuris 
vaisingiausiai dirbo mechanikos 
srityje.
Komunikacijos fakultetas

Nuo rugsėjo 1 d. Vilniaus 
universitete pradėjo veikti naujas 
Komunikacijos fakultetas.
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Tautinės mažumos lygiateisiškumas
Š.m. balandžio 8 d. į LVKD 

atėjo laiškas nuo Lenkijos Seimo 
maršalo pono Mikoloj 
Kozakiewiez, kuriame jis pranešė, 
kad gavus mūsų raštų, ir siūlo 
susitikti bei suderinti prioritetus. 
Balandžio 12 d. gavome panašų 
laiškų ir nuo Lenkijos Senato 
maršalo pono Andrzej 
Stelmachowski. Sis informavo, kad 
mūsų reikalavimus perdavė 
Lenkijos spaudai bei Senato 
kultūros ir švietimo komisijai. 
Telefonu susitarta su ponu 
Kozakiewiez dėl termino. 
Balandžio 23 d. pas j{ išvyko 
lietuvių delegacija: Punsko 
vidurinės mokyklos direktorius J.S. 
Paransevičius, Šv. Kazimiero 
draugijos atstovas A. Vektorius, 
LVKD pirmininko pavaduotojas S. 
Birgelis, LVKD Varšuvos skyriaus 
atstovai R. Vaina ir dr. Br. 
Makauskas. (LVKD - lietuvių 
visuomeninė kultūros draugija.)

Dr. Br. Makauskas: Lietuvos- 
Lenkijos santykių atnaujinimo bei 
oficialių dokumetų tarp šių šalių 
pasirašymo išvakarėse mes, 
Lenkijoje gyvenantys lietuviai, 
ryžomės pateikti jums postulatus, 
kuriuose reikalaujame atitinkamų 
įstatų bei vyriausybės potvarkių, 
galinčių užtikrinti normalią mūsų 
tautinės mažumos egzistenciją 
Lenkijos valstybėje.

Norime, kad Lenkijos lietuviai 
būtų tiltu, jungiančiu, o ne 
skiriančiu dvi kaimynines 
valstybes — Lietuvą ir Lenkiją. 
Labai mus jaudina ir neramina 
Lietuvoje kylantys konfliktai tarp 
lenkų ir lietuvių. Panašių 
konfliktų užuomazgos yra ir mūsų 
regione. Esame pasiryžę visas 
problemas bei nesutarimus spręsti 
taikiai ir garbingai. Manome, kad 
mūsų postulatai nesukels 
nesantaikos. Jie turėtų padėti 
centriniams ir vietiniams 
valdininkams tinkamai išspręsti 
Punsko-Seinų-Suvalkų regione 
iškylančias problemas bei 
konfliktus.

Dauguma mūsų reikalavimų 
ribojasi kultūros ir švietimo 
problemomis. Saugumo dėlei 
drįstame reikalauti dvikalbių 
užrašų ir antros oficialios lietuvių 
kalbos Punsko bei Seinų valsčiaus 
valstybinėse įstaigose.

Daugiametė mūsų patirtis rodo, 
kad dėl objektyvių priežasčių, o 
kartais ir administraciniais 
potvarkiais, ji čia šalinama iš 
viešojo gyvenimo, o vėliau nyksta 
ir privačiame žmonių gyvenime.

Lenkijos televizija, radijas, 
spauda, kinas rodydavo lietuvius 
tik kaip folklorinę egzotiką. 
Eilinis lenkas į juos žiūrėjo kaip į 
tam tikrą mūsų dienų idiliją. Šitaip 
buvo suformuotas tipiškas 
lietuvių įvaizdis: jie viskuo 
aprūpinti, gyvena visko pertekę, 
geri ūkininkai, mažai dirba, daug 
šoka, dainuoja...

Punske, kur dar ir šiandien 
išlikę 80 proc. lietuvių, dar nėra 
didelių problemų. Bet Seinuose, 
kur lietuvių tėra 33 proc., padėtis 
ne iš geriausių. Šitai patvirtina ir 
Lenkijos kultūros ministerijos 
darbuotoja ponia B. 
Berdychowska. Lietuvių reikalų 
Seinuose niekas nenori suprasti. 
Visos lietuvių-lenkų derybos 
baigiasi kaltinimu: „Jūs 
pardavinėjat Lenkiją“. Jau tiek 
metų yra vykdoma nepakantos 
politika. Ji ir suformavo vietos 
lenkų nepalankų požiūrį.

Nors Seinuose veikia LVKD ir 
Šv. Kazimiero organizacijos, nėra 
nė vienos patalpos, kur susirinku 
lietuviai galėtų repetuoti. Padėtis 
gal ir nėra tragiška, tačiau 
negalima teigti, kad ji yra normali.

Maršalas: Kaip i Jus žiuri 
Bažnyčia?

Dr. Br. M.: Lomžos vyskupas 
Juliusz Paetz labai geranoriškai 
nusiteikęs lietuvių atžvilgiu, bet 
Seinų klebonas pasiliko tas pats. 
Jis praeityje vykdė prieš lietuvius 
nukreiptą politiką ir, reikia 
manyti, tuo klausimu savo 
nusistatymo nepakeis. Lietuviai 
Seinų bažnyčioje neturi savo 
balso. Parapijos komitete nėra nė 
vieno lietuvio.

Maršalas: Ar būna ekonominės 
rūšies konfliktų?

Dr. Br. M.: Seinų krašto 
lietuviai neturi jokios įtakos šio 
regiono raidai. Be jų yra daromi 
visi ekonominiai, socialiniai, 
visuomeniniai sprendimai. Nors 
dirba jie tiek pat, kiek Punsko 
apylinkių lietuviai, jų 
pragyvenimo lygis kur kas 
žemesnis. Jiems trūksta 
informacijos, pasigendama 
valsčiaus tarnautojų palankumo. 
Seinuose nebuvo ir nėra žmonių, 
kurie organizuotų ir prižiūrėtų 
talkas, rūpintųsi Seinų krašte 
gyvenančiais lietuviais, jų buitimi.

Maršalas: Jeigu palygintume 
■lietuvių padėti prieš karų ir dabar, 
ar yra skirtumų?

Dr. Br. M.: Seinuose ir tada 
buvo tautinių konfliktų, tačiau 
tuometinė teisėtvarkos sistema 
sėkmingai saugojo abi puses. 
Kada lenkai nuplėšdavo mūsų 
įstaigų lietuviškus užrašus, buvo 
galima pasiskųsti policijai, kuri 
dažnai surasdavo ir nubausdavo 
kaltininkus. Dabar tokie 
incidentai lieka be atgarsio. Šių 
metų sausio tragiškomis dienomis 
buvo nuplėšta ir išniekinta juodu 
kaspinu perrišta Lietuvos tautinė 
vėliava, kurią iškėlėme Seinuose 
prie mūsų Draugijos būstinės.

Maršalas: Ar savivaldoje turite 
savo atstovų?

Dr. Br. M.: Seinų savivaldybėje 
iš 18 yra tik 2 mūsų atstovai. 
Administracijos valdininkų ir 
savivaldybės poelgiai yra 
skandalingi. Jie patys nesugeba 
savarankiškai tvarkytis, todėl 
Seinuose yra įvestas komisarinis 
valdymas. Jeigu administracijoje 
dirbtų bent keli lietuviai, žymiai 
suaktyvėtų viso valsčiaus darbas, 
lietuviai galėtų pasireikšti savo 
sumanumu. Daug problemų būtų 
išspręsta, jeigu vicevaivada būtų 
lietuvis arba lietuvių kalbą 
suprantantis ir lietuviams 
prijaučiantis žmogus. Mes 
nuoširdžiai tikime, kad šis mūsų 
prašymas bus patenkintas.

Maršalas: Klausydamas Jūsų, aš 
nematau jokio pagrindo 
konfliktams.

Dr. Br. M.: Mes galime pateikti 
Jums šimtus pavyzdžių. Lietuvių 
kalba yra akivaizdžiai 
persekiojama ir šalinama iš 
viešojo šio krašto gyvenimo. 
Valstybinės administracijos 
tarnautojai viešai atkreipia dėmesį 
įstaigose lietuviškai kalbantiems 
žmonėms. Liepia kalbėti 
lenkiškai, nes gyvename 
Lenkijoje. Negalima savo kalba 
kalbėti telefonu. Konfliktų 
neturėtų būti, tačiau ju buvo, yra 
ir bus.

( Bus daugiau)

„MEŠKOS MAUROJIMO 
METAI“

Londone gyvenačio rašytojo- 
laureato Kazimiero Barėno 
knygą, išleistą 1990 m. Čikagoje, 
galima įsigyti per S. Kasparą 
sekmadieniais Parapijos menėje. 
Knygos -ku.xna. Q.OQ $y PįištU ---
10.00 sv. Užsakymus siųšti:--s^ 
Kasparas, 21 The Oval, London, 
E2 9TD.

NUTARIMAS DEL 
ŠALČININKŲ

IR IGNALINOS TIESIOGINIO 
VALDYMO

Vadovaudamasi Lietuvos 
Respublikos vietos savivaldos 
pagrindų įstatymo 28 straipsniu 
bei Lietuvos Respublikos 
įstatymu ..Dėl administracinių 
teritorinių vienetų tiesioginio 
valdymo“, Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba nutaria:

1. Įvesti Vilniaus ir Šalčininkų 
rajonų teritorijose šešiems 
mėnesiams, o Ignalinos rajono 
Sniečkaus gyvenvietės teritorijoje
— vieneriems metams tiesioginį 
valdymą.

2. Pagal Lietuvos Respublikos 
įstatymo „Dėl administracinių 
teritorinių vienetų tiesioginio 
valdymo“ 2 straipsnį atleisti iš 
einamųjų pareigų Vilniaus rajono 
valdytoją K. Klimašauską, 
valdytojo pavaduotojus R. 
Stanišą, S. Majevskį, R. 
Juknevičių, S. Akanovičių bei 
valdybos sekretorę G. Moroz, 
Šalčininkų rajono valdytoją M. 
Simonovičių, valdytojo 
pavaduotojus J. Olechnovičių, J. 
Provlockają, S. Griaznovą bei 
valdybos sekretorių J. Rybaką, 
Ignalinos rajono Sniečkaus 
gyvenvietės viršaitį G. Spaskį, 
viršaičio pavaduotojus T. 
Alistratovą ir V. Ščiurovą.

Atsižvelgiant į tai, kad minėtųjų 
savivaldybių Tarybų pirmininkai 
ir jų pavaduotojai atleisti iš 
pareigų Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. 
rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 1-1754,

3. Įpareigoti Lietuvos 
Respublikos Vyriausybę 
nedelsiant skirti šioms 
teritorijoms savo įgaliotinius 
tiesioginio valdymo funkcijoms 
įgyvendinti.

4. Tiesioginio valdymo 
laikotarpiu sustabdyti Vilniaus ir 
Šalčininkų bei Ignalinos rajonų 
Sniečkaus gyvenvietės teritorijose 
savivaldos įstatymų galiojimą. Šis 
apribojimas netaikomas Vilniaus 
ir Šalčininkų rajonų žemesniosios 
pakopos savivaldybių Tarybų 
veiklai, kurią jos atlieka pagal 
Lietuvos Respublikos vietos 
savivaldos pagrindų bei kitus 
įstatymus.

5. Pavesti komisijai Šalčininkų 
rajono ir Ignalinos rajono 
Sniečkaus gyvenvietės Tarybų, jų 
organų ir pareigūnų 
antikonstitucinei veiklai ištirti po 
trijų mėnesių pateikti informaciją 
apie padėtį minėtuose rajonuose ir 
galimybę organizuoti rinkimus į 
Šalčininkų ir Vilniaus rajonų 
Tarybas.

LIC

VILNIAUS KRAŠTO
GYVENTOJU ULTIMATUMAS

TASS žinių agentūra rugsėjo 25 
d. paskelbė žinią apie kylančią 
[tampą Vilniaus krašte.

„Vilniaus krašto išlaisvinimo 
armija“ Lietuvos Aukščiausiajai 
Tarybai įteikė ultimatumą, kuriuo 
sakoma: Jeigu iki š.m. lapkričio 1 
d. nebus priimti atitinkami 
pareiškimai apie Vilniaus krašto 
gyventojų teisę laisvam 
referendumui, mes, „Vilniaus 
krašto išlaisvinimo armijos 
patriotai, į kurių eiles įeina 
didžiosios slavų liaudies — 
Rusijos, Lenkijos ir Baltarusijos
— sūnūs ir dukros, pradėsime 
karinius veiksmus prieš Lietuvos 
ginkluotąsias formuotes lenkų 
nacionalinio-teritorinio krašto 
teritorijoje.“

LIC
Lietuvos informacijos biuras

viiniL.įo—panoig«,—k««i——f^aneštLgimįnaičiui: A. Arlauskui, 
ultimatumas buvo gautas 235610 Telšiai. Respublikos 36b- 
Aukščiausioje Taryboje. 1, Lietuva.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
MONOGRAFIJA

APIE A. GRAlClŪNĄ
Lietuvos vadybos draugijos 

iniciatyva autorių kolektyvas 
renka medžiagų monografijai apie 
pasaulinio garso vadybos 
(menedžmento) specialistą lietuvį 
Vytautą Andrių Graičiūną, gimusį 
1898 m. Čikagoje, o žuvusį 1952 
m. stalininiame Olžeraso lageryje. 
Kemerovo srityje.

Iki Antrojo pasaulinio karo 
inžinierius V.A. Graičiūnas 
gyveno, dirbo ir mokėsi:

II- ąjį dešimtmetį — JAV: 
Čikagoje, Milvokyje, ir 
Prancūzijoje;

III- ąjį dešimtmetį — JAV, 
Čikagoje, ir Vokietijoje;

IV- ąjį dešimtmetį — 
Prancūzijoje, Šveicarijoje, 
Olandijoje ir Lietuvoje.

Jeigu Jūs ką nors žinote apie 
įžymųjį lietuvį — vadybos mokslo 
klasiką — ar pažįstate žmones, 
kurie jį pažinojo, prašome 
pranešti monografijos rengėjams: 
232001 Vilnius, Trakų 9-1, 
Lietuvos vadybos draugija.

PLAUKIA APLINK PASAULĮ!
1992 m. balandžio mėn. iš 

Klaipėdos kelionei aplink pasaulį 
išplaukia jachta „LAISVE“. Ji 
įsigyta su banko paskola. Jai 
vadovauja kapitonas Ignas 
Miniotas. Kelionės tikslas — 
apiplaukti apie visą pasaulį, 
garsinti Lietuvos vardą ir dėkoti 
už paramą kovojant už laisvę.

Šiam tikslui reikia Jūsų aukų, už 
kurias Ignas Miniotas ir jo kolegos 
pažadėjo atsidėkoti: įrašant į 
įgulos garbės narius, priimant 
plaukti vieną etapą, įteikiant 
garbės-padėkos raštus, 
pakviečiant į svečius pas 
buriuotojus Lietuvoje.

Antanas Viluckis iš Vokietijos 
šiam tikslui paaukojo 1000 DM.

Aukas siųskite šiuo adresu: 
Ignas Miniotas, Konto Nr. 
1906171, Bankleitzahl 
2 1 070020,Deutsche Bank, 
Holtenauerstr. 90, 2300 Kiel, 
Germany.

PRAŠO PADĖTI
Kas gali man padėti šiuo sunkiu 

gyvenimo laikotarpiu, būsiu labai 
dėkingas. Man galite siųsti viską, 
pagal galimybes. Aš atsidėkosiu 
atvirukais, suvenyrais ir žiniomis 
iš Lietuvos.

Siųskite: Z. Briedžiui, 4820 
Rokiškis, Kęstučio 24a, Lietuvos 
Respublika.

NORI SUSIPAŽNTI
Esu 16 metų amžiaus, dabar 

mokausi, norėčiau susipažinti su 
tokio pat amžiaus tautiete ar 
tautiečiu Anglijoj.

Rašykite: Renatai Spetylaitei, 
Kupiškio rajonas, Noriūnai, 
Melioratorių 8a-15, Lietuva.

Gimusi 1968 metais, dabar 
dirbu skaičiavimo mašinų 
operatore. Norėčiau susirašinėti 
su lietuvių kilmės jaunimu, dar 
suprantančiu lietuviškai.

Rašykite: Ritai Sakalauskaitei, 
232010 Vilnius. Ozo 22-32, 
Lietuva.

IEŠKO
Kas pažinojote brolius 

Kaskonus: Vladą (gim.
1949. XII.9), Stasį (gim. 
1953.IV.30) ir Algį (gim.
1950. XI.17), Kazimierą 
Arlauskaitę-Kaskonienę (mirusi 
apie 1964 m.) bei Bronių Kaskoną 
(mirusį apie 1981-2 m.) prašau

UŽSISAKYKITE 
„KATALIKŲ PASAULĮ“

Iš ,. Katalik ų Pasaulio' ‘ 
redakcijos Vilniuje gautas 
kreipimasis j išeivijos skaitytojus ir 
spaudą.

Po ilgų religinės spaudos 
draudimo dešimtmečių Lietuvoje 
pradėję leisti pirmutinį žurnalą 
„Katalikų pasaulį“, labai 
norėjome juo dalytis su brangiąja 
mūsų Išeivija. Todėl daugeliui 
siuntinėjome nemokamai, 
džiaugėmės sulaukę 
prenumeratorių per Lietuvių 
Katalikų Religinę Šalpą 
Brooklyne. Šiais metais smarkiai 
padidėjo spaudos išlaidos, juo 
labiau siuntinėjimo. Esame 
priversti taupyti. Todėl nuo 1992 
m. pradžios nemokamai 
siuntinėsime tik po vieną egz. į 
Venesuelą, Kolumbiją, Urugvajų, 
Braziliją. Boliviją, Čilę, taip pat 
toms JAV. Anglijos ir Australijos 
lietuviškų laikraščių ir žurnalų 
redakcijoms, kurios mums 
siuntinėja savo leidinius, ir 
asmenims, siunčiantiems mums 
knygas. Iš dėkingumo siusime ir 
žymiesiems mūsų sponsoriams: 
prelatams Algimantui Bartkui, 
Antanui Bungai, Jonui Kučingiui, 
Jonui Petrošiui, Londono 
marijonams ir Australijos St. 
Peters Lietuvių Bendruomenei.

Visiems kitiems mūsų 
bičiuliams maloniai siūlome 
žurnalą užsisakyti: sumokėti 
paprastu paštu 35, oro paštu 56 
JAV dolerius Lietuvių Katalikų 
Religinei Šalpai Brooklyne 
(Lithuanian Catholic Religious 
Aid, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207, USA) arba 
atsilyginti lankantis Lietuvoje.

Labai norėtume, kad mūsų 
ryšiai nenutrūktų, kad dar 
tvirtėtų.

„Katalikų pasaulio“ 
Leidykla ir Redakcija

PAIEŠKOS
Prašau man padėti surasti sūnų 

Vytautą Liutkų, gimusį 1926 m. 
gegužės 6 d. Kauno apskrityje, 
Raudondvario valsčiaus Kaninkų 
kaime. Gyveno pas močiutę 
Marijoną Liutkienę Kaninkuose. 
Raudondvario plente Nr. 26.

Jo ieško mama Elžbieta 
Liutkutė. Tai paskutinė mano 
viltis, nes kiek beieškojau, net 
atsakymo negavau. Kadangi 
neigiamo atsakymo negavau, tai 
turiu viltį, kad, prieš išeinant iš šio 
pasaulio, sūnus atsilieps. Jis visus 
tuos ilgus metus gyveno motinos 
širdyje ir mintyse.

Vytautas Liutkus buvo 
kalinamas drauge su Jonu 
Malinausku. Prižiūrėtojas 
Kulieša, kuriam buvo paduoti 
pinigai Vytauto išpirkimui, 
greičiausiai juos pasisavino, nes aš 
nuo to laiko sūnaus nemačiau.

Meldžiu Dievo pagalbos ir 
prašau Jūsų paskelbti laikraštyje.

A. Mingelienė, 233043 Kaunas, 
S. Žukausko 16-50, Lietuva.

Pranas Drunis, Juozo, 
baigiantis karui pasitraukė į 
Vakarus. Jeigu kas žinote ar 
girdėjote apie jį, prašau pranešti 
man, jo sūnui:

Vytas Drunis, 234270 
Vilkaviškis, Vienybės 80, Lietuva.

Esu 17 metų mergina, 
moksleivė, labai norėčiau 
susirašinėti su tokio pat amžiaus 
tautiete ar tautiečiu Anglijoje.

Mano adresas: Jolita 
Varnauskaitė, Kupiškio rajonas, 
Aleksandrija, Lietuva.
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ŽMONES IR ĮVYKIAI LIETUVOJE LANKĖSI 
AUGSBURGO VYSKUPAS

Rugsėjo 15 d. Londono Lietuvių namuose lankėsi anglų kalbos mokytojai 
•š Lietuvos.

Nuotrauka: ELR

Silvano ir Anitos Šovaitės-Woronycz sūnus Darius Daniel krikšto metu, 
rugsėjo 15 d., su tėvais ir kūmais Šv. Marijos bažnyčioje Bulwark, 
Chepstow.

Šiomis dienomis Lietuvoje 
viešėjo svečias iš Vokietijos — 
Augsburgo vyskupas Josef 
Stimpfle. Jį lydėjo prelatas 
Antanas Bunga ir vokiečių 
kunigai Audenbach ir Heisingen. 
Pasak prelato A. Bungos, jo 
svajonė buvo parodyti 
nepriklausomą Lietuvą 
Augsburgo vyskupui, kuris jaučia 
didelę simpatiją lietuvių tautai ir 
jai daug padėjo kančios metais. 
Svečiai apsilankė Šiluvoje, drauge 
su Lietuvos vyskupais 
koncelebravo šv. Mišias; jie taip 
pat aplankė Telšius, Klaipėdos 
Taikos Karalienės bažnyčią, 
Panevėžio mokyklose susitiko su 
vietos jaunimu. Svečiai iš 
Vokietijos taip pat aplankė 
Elektrėnus, kur klebono kunigo 
Jono Sabaliausko pastangomis 
statoma nauja bažnyčia.

Pats svarbiausias susitikimas 
įvyko Kaune. Vyskupas Stimpfle 
su prelatu A. Bunga bei juos 
lydėjusieji vokiečių kunigai 
aplankė kardinolą Vincentą 
Sladkevičių. Visi kartu 
pasidžiaugė atgauta 
nepriklausomybe, dėkojo Dievui 
už padarytą stebuklą. Susitikime 
taip pat buvo kalbama apie 
Lietuvos Bažnyčios sunkumus ir 
nutarta, kokia pagalba šiuo metu 
Lietuvai būtų reikalingiausia. 
Sekmadienį Vilniaus katedroje 
svečiai koncelebravo šv. Mišias su 
Vilniaus vyskupu Juozu Tunaičiu, 
Panevėžio vyskupu Juozu Preikšu, 
kunigu Vaclovu Aliuliu bei svečiu 
iš JAV, kunigu Kęstučiu Trimaku. 
Gražus sutapimas, nes rugsėjo 15- 
ąją Vilniuje prasidėjo Sinoikija 
’91. Mišiomis buvo atidaroma 
religijos filosofijos ir bažnytinio 
meno studijų savaitė.

V AT. R.

Nuo š.m. rugpjūčio mėn. kartu su rublinėmis algomis išmokami šie prekių 
talonai (žmonių vadinami „vagnorkomis“) — 20 proc. atlyginimo ar 
pensijos vertės, bet ne daugiau kaip 200 rublių. Šie talonai pateikiami su 
rubliais, perkant deficitines prekes.

VOKIETIJOJE
ĮSIPAREIGOJO REMTI

Lietuvos ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius rugsėjo 18 
d. Bonnoje susitiko su Federacinės 
Vokietijos kancleriu H. Kohliu. 
Kanclerio atstovas žurnalistams 
pasakė, kad šia proga Vokietija 
įsipareigojo finansiškai paremti 
Lietuvoje vykdomas ekonomines 
reformas, perėjimą į rinkos ūkį. 
Kancleris H. Kohlis taip pat 
pažadėjo padėti Lietuvai ir kitoms 
Pabaltijo valstybėms įsijungti į 
Europos ekonominę 
bendruomenę. Artimiausiu metu 
Lietuva ir Vokietija pasirašys 
sutartis tarpusavio 
bendradarbiavimo ekonomikos ir 
pramonės technologijos srityje, 
taip pat susitarimą dėl investicijų 
Lietuvoje.

Lietuvos ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius po 
susitikimo Bonnoje su Vokietijos 
užsienio reikalų ministru 
Genscheriu pasidžiaugė, kad 
Federacinė Vokietija veiksmingai 
parėmė Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
valstybių įsijungimą į Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferenciją. Jis taip pat pasakė, 
kad jo vizitas Bonnoje atvers 
naują tarpsnį Lietuvos ir 
Vokietijos santykiuose. Premjeras 
G. Vagnorius susitiko su vokiečių 
verslininkais ir bankų atstovais.

APYLINKES VEDĖJAS
Ignas K. Šmigelskis yra Giessen 

apylinkės netoli Frankfurt am 
Main vedėjas. Toje apylinkėje yra 
40 mišrių šeimų, tačiau dauguma 
jų lietuviškai jau nekalba.

ITALIJOJE PRANCŪZIJOJE
VIEŠNAGE ROMOJE

Rugsėjo 18 d. Romoje lankėsi 
Lietuvos demokratinės darbo 
partijos pirmininkas Algirdas 
Brazauskas. Jis atvyko Italijos 
demokratinės kairiųjų (buvusios 
komunistų) partijos kvietimu. Per 
susitikimą su spaudos atstovais 
Romoje Algirdas Brazauskas 
dabartinę Lietuvos vyriausybę 
pavadino „dešiniųjų“ valdžia, taip 
pat pasakė, kad demokratijos 
plėtotei Lietuvoje atsirado didelės 
kliūtys, kad kovoje su opozicija 
panaudojamos nedemokratinės 
priemonės, kad dar iš viso tarp 
šalies politinių jėgų nenusistovėjo 
demokratiniai santykiai — 
žodžiu, demokratijos įtvirtinimas 
Lietuvoje vyksta sunkiai. A. 
Brazauskas pažymėjo, kad tarp 
Lietuvos „dešiniųjų“ vyriausybės 
ir opozicijos yra didelių 
nesutarimų užsienio politikos 
klausimais. Pasak jo, jokiu būdu 
negalima pamiršti, kad ištisus 50 
metų Lietuva palaikė glaudžius 
ekonominius ryšius su Sovietų 
Sąjunga. Praeities negalima 
ištrinti vienu brūkšniu, o to, jo 
manymu, siekia dabartinė 
Lietuvos valdžia. Rugsėjo 19 d. A. 
Brazauskas Romoje pasimatė su 
Italijos kairiųjų demokratinės 
partijos lyderiu Occhetto, 
socialistų partijos sekretoriumi 
Craxi, taip pat su Atstovų rūmų ir 
Senato užsienio reikalų komisijų 
pirmininkais. Italijos 
demokratinės kairiųjų partijos 
lyderis Occhetto per susitikimą su 
A. Brazausku pabrėžė Pabaltijo 
kraštų nepriklausomybės didelę 
politinę ir tarptautinę reikšmę. 
Pabaltijo kraštų 
nepriklausomybės atstatymas 
liudija, kad, kuriant naują 
demokratinę santvarką Europoje 
ir naują tarptautinių santykių 
sistemą, negalima neatsižvelgti į 
tautų tapatybes ir į jų aspiracijas 
būti nepriklausomomis.

V AT. R.

LIETUVIŲ KULTŪROS 
INSTITUTO 1991 METŲ 

SUVAŽIAVIMO 
PROGRAMA

Spalio 18 d. — 18 vai. 
vakarienė. 20 vai. pokalbis pilyje.

Spalio 19 d. — 8.00 vai. 
pusryčiai. 9.15 vai. LKI 
suvažiavimo atidarymas ir 
sveikinimai (10 metų LKI). 
Suvažiavimą atidaro Vincas 
Bartusevičius. 10.00 vai. Dr. 
Vaclovo Bagdonavičiaus, Vilnius, 
paskaita: Vydūnas — humanistas, 
mąstytojas, kūrėjas. 11.30 vai. 
Prof. Grasildos Balžienės, Vilnius, 
paskaita: Vokiečio paveikslas 
lietuvių literatūroje. 13.15 vai. 
pietūs. 14.45 vai. Lietuva 1990- 
1991 metais: politinis vystymasis 
— Vincas Bartusevičius, Wittlich; 
ūkinis vystymasis — dr. Jonas 
Norkaitis, Stuttgart. 16.45 vai. Dr. 
Friedrich Frh. Waitz von Eschen, 
Kassel, paskaita: Pabaltijo 
respublikų kaip tarptautinės 
valstybių bendruomenės narių 
ateitis. 18.00 vai. vakarienė. 19.30 
vai. Jubiliejinis koncertas. 
Programoje Vilniaus kvartetas ir 
solistas Petras Sakalas Odinis. 
21.00 vai. bendras pobūvis.

Spalio 20 d. — 9.00 vai. 
pusryčiai. 9.30 vai. LKI visuotinis 
narių susirinkimas ir suvažiavimo 
uždarymas. 11.00 vai. pamaldos. 
12.30 vai. bendri pietūs.

Suvažiavimo metu veiks dvi 
parodos: Lietuvių Kultūros 
Instituto dešimties metų veikla 
nuotraukose ir Lietuva Vokietijos 
spaudos karikatūrose 1990-91 
metais.

KONCERTAS PARYŽIUJE
Lietuvos simfoninis orkestras 

rugsėjo 22 d. Paryžiuje surengė du 
koncertus Černobylio aukoms. 
Abu koncertai įvyko tą pačią 
dieną, sekmadienį, 15 ir 21 
valandą Jungtinių Tautų švietimo, 
mokslo ir kultūros organizacijos 
(UNESCO) centro Paryžiuje 
patalpose. Ši organizacija, kartu 
su Baltarusijos, Ukrainos ir 
Sovietų Sąjungos vyriausybėmis, 
paskelbė vadinamą Černobylio 
programą ir jos rėmuose 
organizuoja įvairius renginius, 
kurių metų surinktos lėšos 
skiriamos nu kent ėjų šiem s 
Černobylio katarstrofos metu — 
ypač vaikams. Lietuvos simfoninis 
orkestras ryžosi prisidėti prie šios 
programos ir dalyvavimu joje 
paliudyti, kaip pažymėjo pianistė 
Mūza Rubackytė, kad lietuviai 
trokšta padėti kaimyninėms 
tautoms, savo kultūriniu indėliu 
prisidėti prie Europos 
humanitarinių projektų 
įgyvendinimo. Lietuvos 
simfoninio orkestro pirmajam 
koncertui dirigavo Gintaras 
Rinkevičius, antrajam— Europos 
choro ir filharmonijos orkestro 
dirigentas Hugues Reiner. Buvo 
atlikti Mocarto, Čaikovskio, 
Malerio, Bramso ir Čiurlionio 
kūriniai.

V AT. R.

SVEČIAI IŠ PABALTIJO 
EUROPOS TARYBOJE

Europos tarybos parlamentinė 
asamblėja rugsėjo 18 d. trims 
Pabaltijo respublikoms suteikė 
vadinamąjį „svečių“ statusą. Tai 
pirmas žingsnis į pilnateisės 
narystės Europos tarybos 
parlamentinėje asamblėjoje 
suteikimą Pabaltijo kraštams. 
Svečių statusą turinčios valstybės 
gali pasiųsti savo delegacijas į 
parlamentinės asamblėjos 
pilnaties sesijas, taip pat į įvairių 
komisijų posėdžius, bet negali 
dalyvauti balsavimuose. Svečių 
teisių suteikimą Pabaltijo šalims 
Europos tarybos parlamentinės 
asamblėjo pirmininkas švedas 
Bjoerk apibūdino kaip istorinės 
reikšmės sprendimą. Jis išreiškė 
viltį, kad Estija, Latvija ir Lietuva 
netolimoje ateityje galės įsijungti į 
parlamentinę asamblėją kaip 
pilnateisės narės. Europos tarybos 
parlamentinę asamblėją sudaro 
192 nariai, atstovaujantys 25 
Europos valstybėms. Penkioms 
Vidurio ir Rytų Europos 
valstybėms — Bulgarijai, 
Lenkijai, Rumunijai, Sovietų 
Sąjungai ir Jugoslavijai svečių 
statusas buvo suteiktas jau seniau.

Europos tarybos sekretorė 
prancūzė Catherine Lalumiere 
pareiškė, kad Pabaltijo valstybės 
pilnateisėmis Europos tarybos 
narėmis turėtų tapti jau 1992 metų 
pradžioje.

V AT. R.

„EL“ REDAKCIJOS 
IR LIETUVIŲ NAMŲ 
TEL. NR. 071-727 2470

PRAŠOME PRANEŠTI
Europos lietuvių išeivijos 

atstovai maloniai prašo visus 
vykstančius iš Lietuvos į Vakarus 
su koncertais, pasirodymais ar su 
kitais kultūriniais renginiais, 
pranešti apie tai iš anksto, 
nemokamai pasiskelbiant 
„Europos Lietuvyje“.

„EL“ redakcijos adresas: 2 
Ladbroke Gardens, Wil 2PT, 
England.

Galite skambinti telefonu: 071- 
727 2470. Fakso Nr. 071-221 6164.
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Lietuvių Kronika
KADA-KAS-KUR?

Spalio 4-6 d. — Lietuvių- 
vokiečių kultūrinis savaitgalis 
Annaberge, Vokietijoje.

Spalio 18-22 d. — Lietuvių 
kultūros instituto suvažiavimas 
Romuvoje, Hūttenfelde.

Spalio 19 d. — Boltono lietuvių 
metiniai šokiai.

Lapkričio 22-24 d. — Vokietijos
LB darbuotojų suvažiavimas 
Romuvoje, Hūttenfelde.

AUKOS SPAUDAI
M. Valikonis — 27.50 sv.
K. Murauskas — 4.00 sv.

Už aukas nuoširdžiai dėkojame

A. BUČIO POEZIJA 
„DIENOVIDŽIO“ 

LAIKRAŠTYJE
Panevėžio laikrašti»- 

„Dienovidis“ išspausdino DBLS- 
gos garbės nario ir veikėjo Aniceto 
Bučio, gyvenančio Bradforde, 
eilėraščius apie Tėvynės meilę. 
Šalia A. Bučio eilėraščių jo sūnus 
poetas ir literatūros kritikas 
Algimantas Bučys pristatė savo 
tėvo poeziją.

A.A. M. RIMŠA
Rugsėjo 27 d. mirė Mečys 

Rimša, 81 m. amžiaus. Velionis 
gyveno Chertsey, Surrey ir ten 
buvo palaidotas.

Vyr.sk.
Brigitai Masiliūnienei-Bishop, 
jos vyrui David Bishop mirus, 

brolišką užuojautą reiškia 
ir drauge liūdi

LSS Europos Rajono vadovai, 
skautai ir skautės

PAMALDOS
Bradforde — spalio 6 d., 12.30 

vai.
Leicesteryje — spalio 6 d., 14 

vai., Švč. Širdyje.
Nottinghame — spalio 13 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Corbyje — spalio 13 d., 14 vai., 

Šv. Patrike.
Northamptone — spalio 13 d., 

18 vai., Šv. Lauryne.
Eccles — spalio 13 d., 12.15 vai.

UŽ LIETUVĄ
Padėkos už Nepriklausomybę, 

tolesnės palaimos Maldų Žygį 
atlieka Aušros Vartų Marijos 
Židiniui priklausančių kolonijų 
Didž. Britanijos Liet. Katalikų 
Bendrijos vienetai (jų trylika) 
spalio 15 d., o „Šaltinio“ leidėjai ir 
skaitytojai visur spalio 27 dieną.

LONDONE
VAIKŲ FONDAS

Gautos šios aukos: 103.00 sv.— 
per D. Britanijos lietuvių katalikų 
Bendrijos sekretorių kun. dr. S. 
Matulį MIC, įskaitant 20.00 sv. iš 
Juozo Gudyno, Birminghame; 
100.00 sv. Mrs. B. Skirp iš 
Manchesterio; 60.00 sv. — S. 
Pučinskienė iš Nottinghamo; 
12.00 sv. — M. Blotniai iš 
Shoeburgnees.

Aro Gasiūno „Aras Limited“ 
bendrovė nemokamai iš Anglijos 
išvežė Fondo paruoštas siuntas 
Lietuvos vaikų prieglaudoms ir 
ligoninėms su chirurginiais 
reikmenimis, vaistais, vitaminais, 
batais ir drabužiais.

Fondo vadovybė nuoširdžiai 
dėkoja aukotojams ir Aro 
Gasiūno bendrovei už 
pasitarnavimą Lietuvos vaikų 
naudai.

Visas aukas prašome siųsti: 
British-Lithuanian Relief Fund 
for Children, 21 The Oval, 
London E2 9DT. Tel.: 081-579 
4657.

FUTBOLAS
Rugsėjo 15 d. Sporto ir 

Socialinio klubo futbolo komanda 
„Lithuanian Victoria“ ‘A’ 
komanda Dickie Davies taurės 
turnyre laimėjo prieš „Midfield“ 
‘A’ 9:0 rezultatu. Trečios divizijos 
,,Holloway-Salisbury“ ir 
„Lithuanian Victoria“ ‘B’ sužaidė 
lygiomis 3:3.

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.

MANCHESTERYJE
VADUOS POSĖDIS

LSS Europos Rajono Vadijos 
posėdis įvyks lapkričio 2 d., 
šeštadienį, 13 vai. Manchesterio 
lietuvių klube, 121 Middleton Rd., 
Manchester 8.

Kviečiu visus skautininkus, 
skautininkes ir vadovus posėdyje 
dalyvauti. Norintieji klube 
pernakvoti atsiveža savo 
miegmaišius. Apie dalyvavimą 
prašau pranešti Rajono vadui ar 
vadeivoms. Asmeninių 
pakvietimų nesiųsime.

Iki pasimatymo posėdyje.
Budžiu!

Jaras Alkis, Rajono Vadas

MANCHESTERYJE
TAUTOS ŠVENTE

Rugsėjo 21 d. DBLS 
Mančesterio skyrius MLS klube 
surengė Tautos šventės minėjimą, 
kuriame dalyvavo beveik 50 
žmonių (jų tarpe — trys iš 
Lietuvos).

Minėjimą atidarė skyriaus 
pirmininkas A. Podvoiskis 
paaiškindamas, kad Tautos šventė 
švenčiama pavėluotai, nes bendras 
minėjimas įvyko rugsėjo 7 d. 
Bradforde. Jis pasakė, kad yra 
labai džiugu, jog šis minėjimas 
vyksta Lietuvai jau esant laisva, ir 
kad Tautos šventė paskutinį kartą 
minima rugsėjo 8 d., kai Vytautas 
turėjo karūnuotis Lietuvos 
karaliumi, bet ta karūnacija 
neįvyko. Nuo šiol ji bus švenčiama 
liepos 6 d.. Mindaugo
karūnavimo dieną. Kalbėtojas 
pranešė, kad bus renkamos aukos 
Vasario 16 gimnazijai ir paprašė 
visus aukoti.

Paskaitą skaitė H. Vaineikis, 
apibūdindamas nueitą mūsų 
tautos vargų ir pergalės kelią. 
Patriotiška paskaita buvo 
išklausyta labai dėmesingai.

Po to kalbėjo į minėjimą su 
ponia atvykęs DBLS pirmininkas 
Eim. Šova, kuris painformavo 
apie susidariusią padėtį Lietuvoje, 
iškėlė būtinybę remti Lietuvos 
vyriausybę, kuri, atstatant 
valstybę, yra sunkumuose. Tuo 
tikslu jis paprašė finansinės 
paramos.

Meninėje dalyje A. 
Jakimavičius padeklamavo 
„Buvai laisva“, o A. Bruzgys — 
„Ir pakilo“. Minėjimas baigtas 
sugiedant Lietuvos himną.

A. Podvoiskienė ir S. 
Keturakienė Vasario 16 
gimnazijai surinko aukų — 165 
svarus su sąrašu ir 55 sv. aukų 
dėžute.

Ta pačia proga klubo 
iždininkas V. Rudys atšventė savo 
78 gimtadienį ir vietoj baliaus 
paaukojo Vaikų fondui 50 svarų.

RAMOVENŲ POBŪVIS
Rugpjūčio 24 d. LKVS 

„Ramovės“ Mančesterio skyrius 
MLS klube surengė šaunų 
ramovėnų balių-pobūvį, kuriame 
dalyvavo nemažas būrys žmonių.

Pobūvį atidarė ramovėnų 
pirmininkas K. Murauskas, 
palaiminimo maldą sukalbėjo A. 
Podvoiskis.

Vaišių metu žodį tarė ir 
ramovėnams sėkmės veikloje 
palinkėjo klubo pirmininkas ark. 
A. Podvoiskis, klubo viceprim. ir 
ramovėnų sekretorius H. 
Vaineikis ir kan. V. Kamaitis. 
Buvo pasakytas tostas už laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą. Iki vėlaus 
vakaro užsitęsęs pobūvis praėjo 
pakilioje nuotaikoje. Visi 
džiaugėsi Lietuvos laisve.

AUKOJO LIETUVOS 
KUNIGŲ SEMINARIJAI

Rugsėjo 22 d. Cheetham St. 
Chad’s bažnyčios klebonas 
McGarry iš parapijos iždo 
paaukojo 1000 svarų Lietuvos 
kunigų seminarijai, o per 
sekmadienio rinkliavą bažnyčioje 
anglai paaukojo dar 215 svarų. 
Taigi, 1215 sv. buvo įteikti kan. V. 
Kamaičiui, kuris jau beveik 40 
metų darbuojasi šios parapijos 
bažnyčioje. Jis išreiškė viešą 
padėką už dosnią auką.

Klebonas McGarry pareiškė, 
kad iš dalies tai atsilyginimas kan. 
V. Kamaičiui už jo beveik 40 metų 
darbą šioje parapijoje. Anksčiau 
klebonas McGarry stambia suma 
parėmė Vilkaviškio katedros 
atstatymą.

A. Podvoiskis

COVENTRYJE
LIETUVIAI MOKYTOJAI 

ANGLIJOJE
Lietuvos anglų kalbos 

mokytojai puoselėjo dideles 
svajones dalyvauti kursuose 
Anglijoje. Tačiau to anksčiau 
negalėjome padaryti, nes 50 metų 
gyvenome už geležinės uždangos. 
Mokėmės iš knygų ir romanų — 
ligi šiol negalime įsigyti gerų 
mokymo knygų. Bet lietuviai 
gabūs kalboms ir, kai atsirado 
galimybė atvykti į Angliją, gėdos 
nepadarė: visur girdėjome 
komplimentus, kad labai gerai 
kalbame angliškai. O galimybė 
pasitaikė netikėta — po kruvinų 
sausio įvykių į Lietuvą atvyko du 
anglai broliai Philip ir Klod Kent. 
Svečiams parodėme tankais 
apsuptą televizijos bokštą, 
užgrobtus televizijos centro 
rūmus, parlamentą ir barikadas... 
Po poros mėnesių gavome oficialų 
iškvietimą į kursus. Teko įveikti 
daug sunkumų: gauti valiutos 
kursams apmokėti, užsienio 
pasus, bilietus ir 1.1. Bet mums 
maloniai padėjo Soros 
Foundation Amerikoje. Į 
Londoną atvažiavome rugsėjo 8 d. 
Keliavome traukiniu, nes tai daug 
pigiau ir įdomiau: pro traukinio 
langus galėjome matyti Vokietijos 
ir Belgijo kraštovaizdį, o 
plaukiant keltu iš Oostendės į 
Doverį — gėrėtis jūra.

Kursai Koventryje buvo be galo 
naudingi: lektoriai mums pateikė 
pačią naujausią anglų kalbos 
mokymo metodiką, įtraukdavo į 
pokalbius ir diskusijas. 
Pasimokėme ir bendravimo meno. 
Pamatėme, kaip gerai įrengtos 
koledžo auditorijos (taip pat ir 
mokyklos, kurias aplankėme). Čia 
jau nebenaudojama kreida — be 
kurios mes, kaip ir prieškariais, 
neišsiverčiame. Overseas Student 
Education Centre direktorius 
Terry Reesman padovanojo video 
juostą, tad grįžus reikės skolintis 
videomagnetofoną, kad ją galėtų 
pamatyti kiti mokytojai.

Koventryje mes surengėme 
koncertą — Lietuvos istorijos 
pristatymą su poeziją ir dainomis. 
Turėjome labai didelį pasisekimą, 
mus filmavo, fotografavo. Teko 
duoti interviu BBC radijui ir 
Coventry Evening Telegraph 
laikraščiui, kuriame atspausdino 
didelę mūsų nuotrauką ir apie mus 
parašė straipsnį. Iš Londono 
susitikti su mumis atvyko British 
Council atstovas David Pottinger. 
Buvome sujaudinto anglų mums 
rodomo dėmesio. Taip pat 
buvome oficialiai priimti 
Koventrio lordo mero, mums 
buvo suruoštos ekskursijos į 
Oksfordą, Stratfordą ir Londoną.

Labai ilgai mūsų atmintyje 
išliks šiltas susitikimas Londono 
Lietuvių namuose su ten 
gyvenančiais lietuviais. Nuoširdus 
ačiū visiems atvykusioms į mūsų 
koncertą! Baigdama norėčiau 
pasakyti, kad mes visi labai 
džiaugiamės paskutiniais įvykiais 
pasaulyje ir pagaliau atgauta 
laisve. Mes visiškai remiame 
Lietuvos vyriausybę ir vadovus jų 
sunkiame darbe atstatant 
nepriklausomą Lietuvos valstybę.

(Nuotrauka 3 p si.)
Laima Grigaliūnienė

Kelionių vadovas
„Pasaulio“ leidykla išleido 

eismo tvarkaraštį „Autobusu, 
traukiniu, lėktuvu, laivu“. 
Knygelėje, kuri kainuoja 3.50 
rub., galima rasti traukinių 
tvarkaraščius, autobusų tarp 
didžiųjų Lietuvos miestų 
maršrutus, Lietuvos avialinijų 
lėktuvų tvarkaraščius ir t.t.

PASAULYJE
Irakas apgaudinėja

Jungtinių Tautų Organizacija 
pasiuntė į Bagdadą 15 
inspektorių, kurie turi prižiūrėti, 
kaip Irakas laikosi JTO 
rezoliucijų, draudžiančių Irakui 
gaminti ir laikyti masinio 
naikinimo ginklus (branduolinį, 
cheminį ir kt.). Tačiau prezidentas 
Saddam Hussein darosi vis 
įžūlesnis, nebesiskaito su JTO 
inspektoriais, kurie neseniai 
aptiko slaptus dokumentus apie 
branduolinių ginklų gaminimą, už 
ką buvo sulaikyti. Prezidentui G. 
Bush pagrasinus panaudoti jėgą, 
Saddam Hussein pagaliau 
nusileido. JTO inspektoriams buvo 
leista tęsti savo darbą.

Mažinama kurdų apsauga
Iki šiol sąjungininkai Turkijoje 

laikė savo kariuomenę ir karinius 
lėktuvus, kad apsaugotų kurdus 
nuo Saddam Hussein puolimų 
Šiaurės Irake. Bet dabar, 
nepaisant kurdų protesto, 
sąjungininkų kariuomenė iš 
Turkijos yra atitraukiama.

Tautos Europoje
Nepasisekęs sąmokslas 

Maskvoje daugelį tautų paskatino 
siekti valstybinės 
nepriklausomybės. Jau dvylikta 
Sovietų Sąjungos respublika — 
Armėnija — paskelbė savo 
nepriklausomybę. Ir kitur 
Europoje tautos palieka 
ankstesnes sąjungas ir federacijas: 
Jugoslavijoje vyksta kovos dėl 
Slovėnijos ir Chorvatijos 
nepriklausomybės, o 
Čekoslovakijoje nuo 73 metus 
trukusios bendros federacijos nori 
atsiskirti slovakai.

Atgyja Karaliaučiaus sritis
Apleista Karaliaučiaus sritis 

pradeda atsigauti ir gali pasidaryti 
turtinga laisvos prekybos 
užuovėja kaip Honkongas Azijos 
žemyne. To norėtų Rusijos 
Federacijos prezidentas Boris 
Jelcin, tos srities 
administratoriumi paskyręs 
prekybos specialistą prof. Juri 
Matočkin. Karaliaučiaus sritis 
(dabar vadinasi Kaliningrad), po 
II pasaulinio karo buvo atiduota 
Stalinui, kuris ištrėmė ten 
gyvenusius vokiečius, vietoj jų 
atkeldamas rusus, baltarusius ir 
ukrainiečius. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, Karaliaučiaus 
sritis buvo atskirta nuo Rusijos. 
Tačiau B. Jelcin tai jau anksčiau 
numatė ir sudarė sutartį su tada 
dar nepripažinta Lietuvos 
Respublika dėl susisiekimo su 
Karaliaučiumi per Lietuvą. Prof. 
J. Matočkin planuoja tą sritį 
padaryti nepriklausoma 
respublika Rusijos Federacijos 
sudėtyje.Taip pat norima praplėsti 
uostą, kad galėtų įplaukti dideli 
laivai, ir kad taptų tarptautiniu 
laisvos prekybos uostu. Kad 
palengvintų srities kelią į geresnį 
gyvenimą, Rusija penkiems 
metams atleido verslininkus nuo 
mokesčių mokėjimo.

Sibiro turtai
Žlugus Sovietų Sąjungai, kilo 

susirūpinimas, kas ir kaip 
išnaudos Sibiro turtus — naftą ir 
dujas. Kol sovietų biurokratija 
valdė tuos turtus, jie buvo menkai 
panaudojami, bet dabar užsienio 
firmos susidomėjo galimybe 
investuoti savo pinigus ir žinias. 
Tačiau Sibiro gyventojai į tai žiūri 
šnairomis ir sako atliksiu viską 
patys.

REMKIME —

PAGALBOS LIETUVAI FONDĄ!

Aid Lithuania Fund (ALF)
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