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LKB KRONIKOS JUBILIEJUS
Per Vatikano radijų perduoti
Lietuvos Respublikos AT deputato
Algirdo Patacko prisiminimai apie
Lietuvos Katalikų Bažnyčios
Kronikas

.Šiais metais, kovo mėnesį buvo
švenčiama viena labai svarbi data tai Lietuvos Katalikų Bažnyčios
Kronikos jubiliejus. Niekas iki
šiol, iki pat pastarųjų dienų,
nežinojo kas yra Kronikos redakto
riai, kol nepasisakė jie patys ir tai
yra vienas iš Kronikos “stebuklų”.
Žinoma, kad bet kokia konspi
racinė spauda, bet koks pogrindžio
leidinys galėjo eiti ne daugiau kaip
du metus, nes kol žvalgybos
saugumo pajėgos prieina grandi
nėle nuo redakcijos iki skaitytojo praeina apie du metai, tuo tarpu
Kronika liko neatskleista ir ji natū
raliai pabaigė savo egzistenciją,
atlikusi savo uždavinį. Tas
reiškinys yra įdomus įvairiais
požiūriais. Kronikos išleidimas
buvo savotiškas istorinis posūkio
taškas, kurį mes dar iki šiol
nepajėgiame tinkamai įvertinti.
Kronikos išleidimas reiškė naujos
rezistencijos pradžią, kurią buvo
galima pavadinti kaip kultūrinępolitinę rezistenciją.Tragiškai pasi
baigus ginkluotai rezistencijai,
vyko tylos laikotarpis, o po to, su
1972-ais metais prasidėjo naujasis
etapas, kurio vaisius mes skiname
dabar ir kuris dar savotiškai tam
tikra prasme besitęsia.
O pradžia Kronikos, kaip man
teko tuo dalyku domėtis, tai yra
tokia. Tais metais (1972) ateistinė
valstybė nutarė smogti galutinį
smūgį Lietuvos Katalikų Bažnyči
ai, tai yra, išvaikė iš Bažnyčios
vaikus. Kai buvo prieita šita riba,
kai reikėjo patiems, savo rankomis
išvaryti vaikus iš Bažnyčios, - tai
buvo grėsmė pačiai Bažnyčios
būčiai, tada keletas jaunų kunigų
susirinkę pasitarė. A. a. kunigas
Zdebskis trenkė kumščiu į stalą ir
pasakė “turime eiti kartu”. Taip ir
padarė. Prasidėjo kova, bet reikia
apie tą kovą rašyti. Ir taip gimė
Kronika - iš būtinybės. Reikia
pabrėžti, kad ne dėl kokių kitų
paskatų, bet iš būtinybės ginti
vaikų sielas Lietuvoje. Toliau vyko
viskas pagal gerai žinomą scena
rijų - laikas nuo laiko buvo suseka
mi žmonės, kurie tą Kroniką rengė
ar daugino, tačiau prie redakcijos
taip ir nebuvo prisikasta. Ir kas
kažkiek tai metų - kas penki ar
kiek - visa ta grupė žmonių buvo
sodinama į lagerius ir tada susikur
davo vėl nauji, atsigaudavo ir vėl
buvo sodinami. Mano apskaičiavi
mu buvo tokie trys sodinami, kurių
paskutinis buvo visai neseniai ir
jisai buvo “pavykęs”. Mes tiesiog
jusdavom iš pačios Kronikos iš jos
stilistikos tą pulsą, kad ji vis gyva,
vis tebeina. Gal sumažėdavo
tiražas ar sutrikdavo periodišku
mas ar dar kas nors, tačiau supras
davom, kad ji gyva. Pradžioje
buvo bandyta laikytis tokios tak
tikos, kad ji (Kronika) turėjo būti
dauginama ir dalinama egzemplio
riais, bet su dauginimu buvo
sunku, buvo sunku tai paslėpti ir
saugumas surado visą tą kambarį
su “ERA” (kopijavimo aparatūra),
su visu darbu. Tada buvo priimta
kita taktika: egzempliorių buvo
padaroma nedaug, o Kronika buvo
perduodama per Vatikano radiją.
Kronika unikali tuo, kad
Kronikos žmonių bylos, iš esmės,
skirdavosi nuo kitų politinių bylų,
nes tuo metu buvo ir kitų grupinių
politinių bylų. Pavyzdžiui, buvo
išgarsėjusi Šarūno-Žukausko byla,
gydytojo Rudaičio, Algimanto

Povilionio, daugiausia pasauliečių
bylos. Kronikos žmonių byloje
nebūdavo išdavikų, nebūdavo pro
vokatorių - tie žmonės nekalbė
davo. Girdėta toks pokalbis, pa
klausta konfidencialiai vieno
saugumiečio: “Ar jūs įtarėt, ar jūs
žinojot kas yra redaktorius?” Jis
atsakė: “Kas yra redaktorius - mes
nežinojom, bet kai pasodinom
Tamkevičių, tai supratom, kad gal
pataikėm”. Kad buvo pataikyta supratom ir mes, nes iš karto
sutriko toks labai subtilus dalykas,
kaip Kronikos tonacija, tauri gaida,
mes supratome, kad sutriko,
prasidėjo politikavimas, bet po to
vėl atsitaisė. Būtų galima daug
suminėti, daug tų žmonių. Visų tų
žmonių pavardes galima surasti
Kronikos rinkiniuose. Kronika
buvo paprastų žmonių. Visi tie
žmonės, kuriuos pažįstu rašančius
ir buvusius prie Kronikos - jie visi
buvo paprasti Lietuvos žmonės.
Inteligentų buvo labai nedaug.

PRAEITIES
IR ATEITIES
RYŠIAI

44-j ame DBLS-gos atstovų metiniame suvažiavime dalyvavo Lietuvos
Respublikos Ambasadorius Vincas Balickas ir Stefanija Balicldenė.

Nuotrauka: ELR

DBLS-GOS IR LNB-VĖS SUVAŽIAVIMAS
(Tęsinys. Pradžia Nr. 15)
buvo kalbama apie revizijos
komisija: VI. Gedmintas, L
LNB-vės metinio akcininkų komisijos pareiškimą dėl neautori Timmins ir J. Millar.
suvažiavimo prezidiumą sudarė:
zuotos C V nario veiklos ir jos gali
Į DBLS-gos centro valdybą
direktorių valdybos pirmininkas K.
mas pasekmes. Paaiškėjo, jog buvo pasiūlyti šie kandidatai: E.
Tamošiūnas, LNB-vės sekretorius
daugeliui kalbėjusių buvo svarbiau
Šova (155), K. Tamošiūnas (269),
V. O’Brien ir revizorių Weston tokios veiklos atidengimo teisė V. Gasperienė (529), P. Marke
Kay firmos valdytojas Mr. Berger.
tumas ir reikalavimas, kad pareiš vičius (474), J. Levinskas (184) ir
Suvažiavime dalyvavo 36 akci kime paminėtas asmuo pasitrauktų J. Juozapavičius (419). (Skliaus
ninkai, kurie atstovavo 968 akci iš CV-bos, nei pareiškimo esmė,
teliuose pažymėtas gautų balsų
jas. DBLS-ga yra7905 LNB-vės
todėl šiuo reikalu nutarimo
skaičius). Išrinkta nauja revizijos
akcijų savininkė.
suvažiavimas nepadarė. Taip pat komisija: J. Kvietelaitis, V.
LNB-vės direktorių valdybos
buvo ilgiau kalbama apie DBLSUogintas ir S. Nenortas.
pirmininko pranešimas, kaip ir gos skyrių įgaliojimus. Tai lietė 4
Darbotvarkės klausimuose ir
Sąjungos DV pirmi
sumanymuose buvo
ninko, buvo atspausd
tęsiamas Lietuvos Rau
intas “Europos lietu
donojo Kryžiaus (Lith
LIETUVOS AMBASADORIAUS VINCO BAL1CKO
vyje” Nr. 13. K.
uanian Relief) DBLSSVEIKINIMO ŽODIS, PASAKYTAS DBLS-GOS
Tamošiūnas jį papildė
gos ribose veiklos
METINIAME SUVAŽIAVIME 1992.4.11.
ir perskaitė paskutin
klausimas. Suvažiavi
DBLS-gos metinės konferencijos proga, Lietuvos
iojo
akcininkų
mo prezidiumas patarė,
Respublikos Ambasados vardu sveikinu šio subuvimo
suvažiavimo
pro
kad šiuo reikalu LRK
dalyvius ir linkiu geros sėkmės jų darbams.
tokolą, kuris buvo pri
vadovybė susitartų su
Kol Lietuva buvo pavergta, DBLS politinė veikla
imtas.
Toliau
naująja DBLS-gos CVvaidino tam tikrą rolę, tačiau dabar, kai turime pripažintą
išklausyti direktorių
ba. J. Alkis siūlė
Vyriausybę bei jos diriguojamas ambasadas, DBLS-gai
valdybos ir revizorių
pagerbti veiklius na
tenka prisiderinti prie esamos padėties ir atitinkamai per
pranešimai bei atas
rius, o J. Bliūdžius
organizuoti savo veiklą. Iš tikrųjų, ir senaisiais laikais
kaitos už metus, pasi
pasiūlė tokių asmenų
išeivijai skirtų organizacijų tikslas buvo lietuvybės
baigusius 1991 m.
vardus įrėminti ir pa
išlaikymas ir, be to, joms tekdavo rūpintis savo narių
spalio 31 d. Klausi
kabinti ant sienos. V.
socialiniais bei kultūriniais reikalais.
mai angliškai buvo
Gasperienė pasisiūlė
Šia proga dera prisiminti ir pagerbti visus tuos mūsų
taikomi
revizorių
koordinuoti vidurinės
veteranus, kurie savo darbais yra palikę giliai įspaustus
valdytojui. Akcinin
Anglijos kultūrinius
pėdsakus šiame krašte. Vyresnioji mūsų karta gerai supra
kai norėjo žinoti,
renginius. Rugsėjo 8to organizuotumo reikšmę išeivijos gyvenime ir jie, tų
kodėl padidėjo revi
tos šventę, visuotiną D.
laikų sunkiomis sąlygomis, padarė visa, ką galėjo, kad
zorių kaštai, direktorių
Britanijos
lietuvių
lietuvybė galėtų gyvuoti šiame krašte. Jų darbo ir jų pas
, “Europos lietuvio”
1992 m. suvažiavimą,
tangų dėka, jaunesnioji karta ir naujoji imigracija randa
leidybos išlaidos ir
suruošti
Škotijoje.
turtingą senosios kartos palikimą. Ir nors jaunesnioji karta
kodėl Lietuvių namuo
Pakartotinai
buvo
nėra tokia gausinga, tačiau jai vis vien teks toji lietuvių
se lošimų mašina bei
kalbama apie K. Baro
misija tęsti toliau. Todėl dera prisiminti:
telefonas - nuostolingi.
no redaguojamą “Bri
“Nors mūsų, broliai, nedaugei yra,
Mr. Berger paaiškino,
tanijos lietuviai” II-ją
tačiau tvirti mes, jei riš vienybė!
kad LNB-vės sąskaity
knygą ir prašoma jam
į darbą stokim vyrs į vyrą:
skubiai siųsti veiklos
ba
nėra
tiksliai
Sujungtos rankos suteiks stiprybę”.
aprašymus bei nuo
vedama ir todėl jo
Tokiais žodžiais kreipėsi mūsų tautos pranašas dainius
traukas. Į klausimą,
įstaiga turėjo daugiau
Maironis į lietuvius tada, kai didžios nelaimės spaudė
kiek kainuos tokios
darbo, ir kad jo
tėvynę. Ir Vincas Kudirka ne kitaip galvojo. Jis savo
knygos pagaminimas
pareiga yra patikrinti
“Vardan tos Lietuvos vienybė težydi” paskelbė lietuviams
ir ar Sąjunga pajėgs šį
direktorių valdybos
amžinai įsidėmėtiną įsipareigojimą.
pateiktus ataskaitybos
projektą
užbaigti,
Faktinai lietuvių tauta su visais savo vaikais, kur jie
niekas neatsakė.
įrodymus, o pelninga
bebūtų, sudaro vieną gyvą lietuvišką kūną - lietuvių ben
Tęsiant LNB-vės
ar nuostolinga prekyba
druomenę, nes juose visuose plaka ta pati lietuviška širdis.
akcininkų suvažiavimą
rūpinasi
LNB-vės
Todėl, kai mūsų motina Lietuva kovoja už savo gyvybę,
vėl iškilo direktorių
direktorių valdyba.
mes negalime jos toje kovoje apleisti. Jeigu mes ją apleis
išlaidos ir nuostolinga
Sąjungos suvažia
tume, mes tikrai nebūtume verti nei gero lietuvio, nei gero
prekyba. Kun. J. Sakevimo II-ji
diena
žmogaus vardo.
vičius siūlė sumažinti
pradėta diskusijomis
Tokiomis mintimis nuoširdžiai sveikinu Jus ir linkiu
“Europos lietuvio” lei
dėl DBLJS-gos pir
visiems būti stipriems, viltingiems ir vieningiems.
dybos kaštus: jį leisti
mininko pranešimo.
dvisavaitiniu, įjungti į
Buvo paklausta ar
“Tėviškės žiburius”,
Jaunimo sąjunga susi
arba visai nutraukti ir sutaupytus
tarė su kitomis D. Britanijos orga skyrius: Gloucester, Rochdale,
Bolton ir Leigh su 75 nariais, ku pinigus panaudoti namų remontui.
nizacijomis dėl išlaidų, kurios
susidarys ruošiant Pasaulio lietuvių riuos turėjo atstovauti įgalioti Jam pritarė J. Černis. A. Bučys
pasiūlė “Europos lietuvį” leisti du
Sąjungos, bet ne tų skyrių nariai.
jaunimo studijas šiame krašte. P.
kartus savaitėje. Rankų pakėlimu 4
Markevičius atsakė, kad šio Nežiūrint aistringų kalbų, rankų
balsai pasisakė už dvisavaitinį, o
pakėlimu buvo pasisakyta prieš
renginio išlaidomis rūpinsis PLB14 - norėjo, kad “Europos lietuvis”
tokių įgaliojimų naudojimą. Siam
nė. Dėl revizijos komisijos
pranešimo pasisakė B. Butrimas, nutarimui pasipriešino mandatų ir būtų leidžiamas du kartus sasavaitėje. LNB-vės direktorių
S. Nenortas, J. Alkis, K. Tamo nominacijų komisijos pirmininkas
šiūnas, J. Levinskas, V. Gaspe- J. Černis ir visa komisija atsisakė pranešimas buvo priimtas su
pakeitimais. Revizorių paskyrimas
rienė, V. O’Brien, Z. Juras, V.
toliau tęsti savo pareigas. Buvo
Gedmintas, E. Šova ir kiti. Ilgiau
išrinkta kita mandatų ir nominacijų buvo paliktas naujos DV-bai.

Stebėdamas balandžio 11-12
dienomis įvykusio DBLS-gos
suvažiavimo eigą, vis negalėjau
atsikratyti minties, jog tai kažkur
jau buvau matęs. Kai kurių
diskusijų dalyvių pasisakymai,
kalbos būdas, noras įkirsti oponen
tui, o ne kritikuoti jo idėjas ar dar
bus (kaip tai buvo siūloma pačių
atstovų) - nuostabiai dvelkė
Lietuva, Sąjūdžio ir kitų visuo
meninių organizacijų veiklos
nematomąja puse, kai valdžia
gulėjo po kojomis, o vakarykščiai
bendražygiai pradėjo įžvelgti vie
nas kitame galimus konkurentus.
Tada tapo aišku, kad ne visai
pagrįsti yra teigimai, jog lietuviai
Nemuno krašte ir tautiečiai,
išsibarstę po visą pasaulį, tarsi
didžiulė siena - penkių dešimčių
metų laikotarpiu ir auklėjimu
skirtingose sistemose, yra atskirti
vienas nuo kito. Vyresnės kartos
emigracija, gimusi ir augusi
Lietuvoje, bijojo prarasti savo
tautinį indetitetą, todėl stengėsi
Vakaruose sukurti tvirtas susitel
kusias savyje bendruomenes, tuo
pačiu nemaža dalimi izuoliuodamos save nuo išorinio poveikio.
Panašios tendencijos vyko ir
Sovietų Sąjungos okupuotuose
kraštuose. Lietuva, skirtinga nuo
kitų Baltijos valstybių, sugebėjo
visiškai išsaugoti savo vienalytę
nacionalinę sudėtį, atradusi jėgų,
dvasinių ir fizinių atsispirti
pražūtingai Kremliaus įtakai.
Kovo 11 dieną paskelbusi
pareiškimą dėl nepriklausomos
valstybės suverenių teisių atstaty
mo, Lietuva nutiesė iš karto du
tiltus: vieną į ateitį, kitą į praeitį.
Pastarasis ją sujungė ne tik su
istorinėmis šaknimis, tačiau taip
pat su išeivija, ypač vyresniąja jos
karta, su ilgėsiu prisimenančia
dienas, kai netikėtai teko palikti
gimtąjį kraštą. Naujosios Lietuvos
Respublikos pilietybės įstatymo
pataisos tik dar labiau sustiprino šį
ryšį, todėl nekeista, jog ben
druomenės suvažiavimo rezoliuci
joje išreikšta didžiulė padėka
Lietuvos Aukščiausiajai Tarybai ir
Vyriausybei už išeivijos pilietybės
teisių atstatymą. Pasižadėdami
atlikti savo pilietines pareigas,
bendruomenės vadovai ir eiliniai
nariai šiandien su viltimi žiūri į
Lietuvą, norėdami ir toliau jai
padėti, o kartu ir patys trokšdami
paramos.
Išeivija turi net keletą mūsų val
stybei palaikymo fondų, ne vienas
iš jų per pastaruosius veiklos
metus gerokai išsekęs, todėl kar
tais net atrodo, kad praktiškiau
būtų apjungti juos kartu, suteikiant
lėšas
stambesnių
projektų
finansavimui. Gaila, kad diskusijų
sumaištyje visi jie taip ir liko
neišspręsti. Skirtingos priežastys
nulėmė, tarp jų ir minėti asme
niškumo bei įžeistų ambicijų
veiksmai, nubraukę į nuostolius
dalį suvažiavimo rezultatų, tačiau
ne jie buvo svarbiausi. Pavyzdžiui,
tik pradėjus svarstyti ypatingai
svarbią problemą dėl amabasados
Londone, vėl kaip ir anksčiau kaž
kam iš susirinkusiųjų, pasidomėjus
Lietuvos vyriausybės planais šiuo
klausimu, niekas nežinojo atsaky
mo.
(Nukelta į 3 psl.)
Į LNB-vės direktorių valdybą
buvo renkami šie kandidatai: K.
Tamošiūnas (3633), J. Juozapa
vičius (4227), P. Markevičius
(5758), E. Šova (1690), J.
Ivanauskas (4443) ir J. Levinskas
(260).
VI. Dargis perskaitė 44-ojo
DBLS-gos
atstovų metinio
suvažiavimo rezoliucijas. Jos buvo
priimtos.
DBLS-gos atstovų ir LNB-vės
akcininkų metinis suvažiavimas
buvo baigtas himnu.
ELR
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EUROPOS LIETUVIS

LAIMĖTOJAI IR NUGALĖTIEJI
Balandžio 9 d. D. Britanijoje
vykusių rinkimų rezultatai apvertė
aukštyn kojom visas prognozes.
Konservatorių partija oficialios
rinkimų kampanijos laiku, pagal
įvairiausių gyventojų apklausos
tarnybų rezultatus pastoviai
surinkusi mažiau balsų negu jos
pagrindiniai oponentai leiboristai,
netikėtai ne tik, kad laimėjo per
galę, iškovojusi 336 vietas
Westminsteryje, bet ir galutinai
palaidojo kalbas apie nestabilaus
parlamento, o tuo pačiu ir nestabi
lios Britanijos vyriausybės per
spektyvas. Vertinant rinkimų
rezultatus, svarbu nepamiršti, kad
jie vyko esant ypač nepalankioms
valdančiajai partijai ekonomikos
sąlygomis. Rezultatai, be abejonės,
nuliūdino leiboristus, kurie to ir
neslėpė. Nors skirtingai nuo kon
servatorių, jie šį kartą surinko
3,7% daugiau balsų negu turėjo
pereitą kadenciją ir vėl tapo
didžiausia opozicijos partija,
apžvalgininkams kyla klausimas:
ar bendrai ši partija turi ateityje
perspektyvą Britanijoje po 4 iš
eilės pralaimėjimų. Kitas klausi
mas: ar N. Kinnock ir toliau liks
partijos lyderis po tokio žlugimo.
Atvykęs į leiboristų partijos
būstinę Londone, N. Kinnock
pareiškė, jog jam gaila, kad
Britanija pasirinko tokį likimą.
Nemažesnis pralaimėjimo kar
tėlis aptemdė trečiosios pagal po
puliarumą partijos - liberalų na
rius bei rėmėjus. Komentuodamas
rinkimų rezultatus, kurių metu li
beralai gavo 18% balsų ir užėmė
20 vietų parlamente, partijos
lyderis P. Ashdown pasidžiaugė,
kad vis daugiau deputatų yra jo
partijos nariai, nors irgi negalėjo
nuslėpti nusivylimo klaidingais
gyventojų apklausos tyrimo
duomenimis, pastarąją savaitę
rodžiusius virš 25% liberalų nau
dai. Įvertindamas stebinančią kon
servatorių pergalę, P. Ashdown
pripažino, jog antikonservatorių
balsai skilo į dvi dalis, todėl opozi
cijos partijos negalėjo pasiekti
žymesnių rezultatų. Apžval
gininkai pastebi, kad bene didžiau
sias smūgis liberalams buvo kon

servatorių balsų skaičius, artimas
absoliučiai daugumai. Tokiu atveju
opozicija praranda galimybę daryti
nors kiek didesnę įtaką šalies poli
tiniam gyvenimui. Nestabilus par
lamentas, kokį dar vakar vėlai
vakare prognozavo visi be išimties
apžvalgininkai, buvo rojumi libe
ralams ir kitoms dar mažesnėms
partijoms, nes jų balsai galėtų
nulemti vieno ar kito sprendimo
baigtį, o didžiąsias partijas verstų
eiti į kompromisą.
Dar vienas klausimas, sukėlęs
nemaža
diskusijų
rinkimų
išvakarėse, buvo Škotijos ir Š.
Airijos perspektyva. Š. Airijoje
sąjungos su Britanija šalininkai
laimėjo daugumą vietų regione, o
Sinn Fein partijos, turinčios ryšį su
airių teroristais, lyderis pralaimėjo
rinkimus, tuo pačiu, matyt, patir
damas didžiulį savo krašto nepa
sitenkinimą nusikalstamais išpuo
liais Ulsteryje. Škotijoje padėtis
atrodo dramatiškiau: balsų skaičių
padidino partijos, deklaruojančios
visiškai priešingus tikslus: konser
vatoriai: jokio didesnio savarankiš
kumo kraštui, prieštaraujančio
Britanijos konstitucijai; ir nepriklausomybininkai, siekiantys Škoti
jos nepriklausomybės. Nors kon
servatoriai ir paskelbė po rinkimų,
jog škotai rinkimų metu tarė “ne”
separatizmui, apžvalgininkai paste
bi. kad situacija nėra tokia jau
aiški. Padidinę savo vietų skaičių
regione, konservatoriai ir toliau
lieka jame tik mažuma, tuo tarpu
kai sujungus leiboristų ir naciona
listų partijų balsus - valdančiosios
partijos padėtis Škotijoje yra gana
nestabili.
Paskutinis aspektas, kurį
norėtųsi paminėti kalbant apie
įvykusią kampaniją - tai didelis jų
įasmeninimas. Apžvalgininkai
pastebi, jog tai priminė labiau
prezidentinę kampaniją, negu
rinkimus į parlamentą. Partijų
laimėjimai atspindėjo labiau jų
lyderių sėkmę, o ne rinkiminių
programų tvirtumą. Šiuo požiūriu
vertinant, įstabi konservatorių per
galė yra visų pirma premjero John
Major nuopelnas.
Alvydas Medalinskas

PINIGAI, IDĖJOS
IR ŽMONĖS
Maskvoje - prekybinis, komercinis
perteklius. Dar prieš mėnesį čia nieko
nebuvo, o šiandien parduotuvių vitri
nos pilnos visokiausių gėrybių.
Manoma, jog tai 36-erių metų
ekonomikos profesoriaus, Rusijos pre
mjero ir finansų ministro Jegoro
Gaidaro idėjų rezultatas. Jis įsitikinęs,
kad būtent kainų paleidimas, panašus į
žinomą lenkišką “šoko terapijos” kon
cepciją, padės Rusijai įveikti ekono
minius sunkumus. J. Gaidaras, neprik
lausė ankstesnėms ekonomistų
grupėms, vienaip ar kitaip konsultavu
sioms ankstesniuosius sovietijos poli
tikus. Galbūt, todėl jis veikia drąsiai,
ryžtingai. Kartais net perdaug. Kai
kurie jo bendraminčiai teigia, jog
kainų paleidimą reikėjo atlikti po
ekonomikos privatizavimo, nes dabar
žmonės išleidžia visas savo santaupas
prekėms, nieko nepasilikdami ateičiai
ir todėl negalės įsigyti privatizuojamų
objektų akcijų. Tačiau J. Gaidaras
optimistiškai žvelgia į ateitį. Viena iš
tokio optimizmo priežasčių - laukiama
Vakarų pagalba. Dabartiniu metu
Rusija prašo 18 mlrd. dolerių ir, matyt,
ji gaus šiuos pinigus.
Tačiau tiek Vakarai, tiek Maskvoje
vis garsiau imama kalbėti ir apie kitą
valiutos šaltinį - KPSS pinigus.
Atrandami akivaizdūs įrodymai, jog
KPSS, nujausdama savo galą, panašiai
kaip naciai karo pabaigoje, ėmė ruoštis
ateinančių laikmečių kovoms, pervesdama į Vakarus milžiniškas pinigų
sumas. Tai buvo daroma pervedant
pačios partijos pinigus į Vakarų
bankus, parduodant žaliavas už valiutą
į užsienį ir paliekant čia didelę dalį
pinigų. Manoma, jog šis procesas
prasidėjo dar 1945 m., o ypač
sustiprėjo Brežnevo eros laikotarpiu
(jo šeimos nariai ir dabar turi
milžiniškas sąskaitas Vakarų bankuo
se). Ko gero, prie pinigų išvežimo ir
slėpimo prisidėjo ir KGB šefo V.
Kriučkovo bei paskutinio SSSR prem
jero V. Pavlovo, laukiančio teismo
Maskvoje, giminės, gyvenantys
užsienyje. Žinojo apie tai ir M.
Gorbačiovas, kuriam dabar yra
uždrausta išvykti iš Maskvos, nes
ruošiamasi jį apklausti byloje, tirian
čioje dingusių pinigų paslaptį.
Užsienio ir Rusijos ekspertai mano,
jog KPSS pavogė iš savo šalies
žmonių nė kiek nemažesnę pinigų
sumą, negu kad dabar prašo Rusija.
Vienok, susigrąžinti šiuos pinigus
nebus lengva, nes pasklidę jie,
praktiškai, po visą pasaulį, t.y.
maždaug 70-80 šalių.
Pagal Anglijos spaudą paruošė
J. Aliukonis

DIRBANT BENDRAM LABUI
DBLS-gos suvažiavimą sveiki
no Lietuvos Respublikos AT depu
tatė L.L. Andrikienė.
Sveikinu visus lietuvius, daly
vaujančius 44-jame DBLS-gos
suvažiavime. Aš maloniai prisi
menu praėjusių metų suvažiavimą,
kuriame ir man su kolega Arūnu
Degučiu teko garbė dalyvauti.
Prabėgę metai dar kartą parodė,
kad D. Britanijos Lietuvių
Sąjungos vadovybės ir Lietuvių
namų bendrovės valdybos asmeny
je mes turime tikrus savo Tėvynės
patriotus, nesigailinčius nei savo
brangaus laiko, nei sveikatos, nei
jėgų mūsų bendram tikslui laisvos, demokratinės Lietuvos sukūrimui.
Norėčiau pasidalinti su Jumis
kai kuriomis mintimis apie
praėjusius po 43-ojo DBLS
suvažiavimo metus.
Ataskaitiniais metais DBLS-ga
daug prisidėjo organizuojant ir
finansuojant Lietuvos Respublikos
AT Pirmininko V. Landsbergio
vizitus.
Tai,
visų pirma,
Pirmininko bei jį lydinčių asmenų
dalyvavimas D. Britanijos konser
vatorių partijos konferencijoje
Blackpoolyje, susitikimai su D.
Britanijos premjeru John Major,
Užsienio reikalų ministerijos atsto
vais Douglas Hurd ir Douglas
Hogg, buvusia premjere Margaret
Thatcher, Britanijos pramonininkų
asociacijos vadovybe bei atstovais
ir kitais įtakingais žmonėmis.
DBLS pirmininko E. Šovos ini
ciatyva, AT Pirmininko V.
Landsbergio vizito metu buvo

rasta laiko aplankyti Mančesterio
ir apylinkių lietuvius, susitikti su
jais Mančesterio lietuvių sociali
niame klube.
Už pagalbą šio vizito metu
nuoširdžiai dėkoju ir DBLS-gai, ir
asmeniškai DBLS pirmininkui E.
Šovai bei P. Tričiui.
DBLS daug prisidėjo ir rengiant
konferenciją, įvykusią š.m. sausio
mėnesį Karališkame strateginių
tyrimų institute (Chathm House).
Sąjungos atstovus matėme konfe
rencijoje, esame dėkingi už puikų
priėmimą Lietuvių namuose
Londone, už surengtą susitikimą su
Londono irapylinkių lietuviais.
Aš asmeniškai esu nuoširdžiai
dėkinga E. Šovai už surengtą
kelionę į Valiją praėjusių metų
vasarą: susitikimus su politikais,
Aberystwyth miesto visuomene ir
Cardiff Baltijos draugų grupe, už
priėmimą šių miestų rotušėse ir 1.1.
A. Degutis ir aš esame dėkingi
už paskutinę mūsų kelionę į Škoti
ją, kur turėjome progą susitikti su
vietos lietuviais, kai kuriais parla
mento nariais. Ypatinga padėka
tenka J.
Bliūdžiui, kurio
svetingumą dar negreit pamiršime.
Už nuolatinį dėmesį ir pagalbą,
už nuoširdų rūpestį atvykstančiais
iš Lietuvos AT deputatais,
Vyriausybės nariais noriu pareikšti
padėką
K. Tamošiūnui,
S.
Kasparui, VI. Dargiui, P.B.
Varkalai, J. Alkiui, K. Makūnui,
A. Podvoiskiui ir visiems kitiems,
prisidėjusiems prie bendro darbo.
Galėčiau prirašyti dar ne vieną
lapą, jei norėčiau bent trumpai
paminėti tuos darbus, kuriuos

atlikti padėjo DBLS. Tikiuosi, kad
suvažiavime, atsiskaitydami už
praėjusiais metais atliktą darbą, tai
padarys DBLS Centro valdyba ir
Lietuvių namų bendrovės valdyba.
Baigdama šį laišką, noriu pri
minti Jums kelis faktus, kurie
optimistiškai nuteikia mus visus.
Visų pirma, tai, kad Lietuva nepriklausoma valstybė, pripažinta
visų demokratinių valstybių,
Jungtinių Tautų organizacijos ir
kitų tarptautinių organizacijų narė.
Antra: Vilniuje (Antakalnio gatvė,
Nr. 2) veikia D. Britanijos ambasa
da, o Londone - Lietuvos
Respublikos ambasada, kurios
Ambasadoriui V. Balickui, naudo
damasi proga, linkiu geros
sveikatos, stiprybės ir ilgiausių
metų. Trečia: B. Britanijos vy
riausybė grąžino Lietuvos Respub
likai priklausiusį auksą.
Dar kartą sveikinu DBLS 44-jį
suvažiavimą ir linkiu vienybės,
dirbant bendram labui.
Laima Andrikienė,
AT deputatė.
LIETUVOS KARIUOMENE
Nuo pirmadienio, balandžio 6osios, Lietuvoje pradėtas jaunuolių
pavasario šaukimas į aktyvią
krašto apsaugos tarnybą arba į
alternatyvią privalomojo darbo
tarnybą. Į karinę arba alternatyvią
darbo tarnybą šaukiami apie sep
tyni tūkstančiai jaunuolių, kuriems
tą dieną, kai buvo paskelbtas
šaukimo įsakas, suėjo devyniolika
metų
amžiaus.
Lietuvos
Respublikos krašto apsaugos
tarnyboje dabar jau tarnauja apie
dvylika tūkstančių jaunuolių.

SEPTYNIOS DIENOS
Lietuvos parlamentarai AT
deputato Vergilijaus Čepaičio
atžvilgiu užėmė nedviprasmišką
poziciją - jis bent laikinai turėtų
palikti AT plenarinių posėdžių
salę, - rašoma “Vakarinių nau
jienų" balandžio 8 d. numeryje.
V. Čepaičio įgaliojimai sustab
dyti, kol bus patikrintas jo man
datas, t.y., kol įvyks rinkėjų bal
savimas dėl V. Čepaičio
mandato patvirtinimo arba anu
liavimo. “Respublika" (04 08)
skelbia, kad už įgaliojimų
sustabdymą balsavo 89 depu
tatai,
tarp
kurių
ir V.
Landsbergis. “Vakarinės nau
jienos" pažymi, kad pats V.
Čepaitis dar neketina lengvai
pasiduoti. Apie tai buvo galima
spręsti po jo trumpo pasisaky
mo iš vietos. Iš salės V.
Čepaitis išėjo ramiai, su
užslėpta šypsenėle, - rašoma
laikraštyje.
Balandžio 9 d. visi pagrin
diniai Lietuvos laikraščiai
paskelbė informaciją apie inci
dentą su sovietų kariškiais
Klaipėdoje. Balandžio 7 d.
teisėsaugos darbuotojai sulaikė
Klaipėdoje dislikuotos divizijos
vadą, Rusijos kariuomenės
pulkininką I. Černych. šis
pulkininkas kaltinamas valsty
biniu nusikaltimu. Rugpjūčio
pučo metu jis siekė nuversti
Lietuvos valdžią. Kaip teigia
laikraštis “Tiesa” - laimėjus
pučistams, pulkininkas dabar,
ko gero, būtų Klaipėdos krašto
generalgubernatorium. Tuo
tarpu rusų karininkai dėl šio
arešto paskelbė ultimatumą - jei
I. černych nebus paleistas šarvuotos karinės kolonos iš
Klaipėdos, Šiaulių ir Telšių
pajudės į Vilnių. Kovinė pa
rengtis buvo įvesta ir Vilniaus
šiaurės miestelyje. Kaip pra
neša spauda, kol kas viskas
baigėsi derybomis. AT aukštus
karinius pareigūnus (taip pat ir
atvykusius iš Rusijos) priėmė V.
Landsbergis. Po pirmojo derybų
raundo nutarta, kad I. černych
bus perduotas Rusijos užsienio
reikalų ministerijos atstovui.
Toliau šią bylą tirs Rusijos
prokuratūra. Rusijos vadovai
garantavo, kad I. Černych,
esant reikalui, atvyks į teismą
Lietuvoje. Konfliktas lyg ir
baigėsi, bet “Lietuvos aidas”
atkreipia
dėmesį
į
V.
Landsbergio
pastebėjimą:
“Neatsakingi kariškių pareiški
mai, ryšium su pulkininko I.
černych suėmimu, aiškiai paro
do, kokioje situacijoje mes
gyvename ir kokį pavojų
Lietuvai kelia buvusios Sovietų
Sąjungos kariuomenės buvi
mas Lietuvos Respublikoje”.
“Lietuvos aidas” (04 02)
informuoja, kad balandžio 1 d.
Lietuvos Respublikos krašto
apsaugos ministerijoje įvyko
iškilminga JAV ambasados
karo atašė akreditacijos cere
monija.
Dalyvavo
du
amerikiečių kariškiai: JAV armi
jos saugumo pajėgų atstovas
pulkininkas L.R. Ingram bei
karo laivyno atašė kapitonas
Michael C. Tiernan. Laikraštyje
nurodoma, kad svarbiausia
karo atašė pareiga - palaikyti
JAV ir Lietuvos karinių vadovų
santykius,
teikti
JAV
ambasadoriui kritinio pobūdžio
konsultacijas. Lietuvos ir JAV
armijos
struktūros
nėra
panašios, nes lietuviai turi
civilinės gynybos sistemą ir
nacionalinę gvardiją. JAV karo
atašė turės rinkti informaciją ir
pateikti rekomendacijas, kaip
šios dvi armijos galėtų ben
dradarbiauti. Pulkininko L.R.
Ingram nuomone, svarbiausia
problema lieka finansavimas.
Amerikiečių ir Lietuvos kariškių
derybos dar tęsiamos, - rašoma
“Lietuvos aide”.

“Respublika" (04 07) rašo
apie prasidėjusį Lietuvoje jau
nuolių šaukimą į Krašto apsau
gą. Planuojama paimti daugiau
kaip 3 tūkstančius vaikinų. Iš jų
apie tūkstantis tarnaus alter
natyvioje darbo tarnyboje.
Jaunieji kareiviai saugos atomi
nę elektrinę, aerouostus,
geležinkelį, naftotiekio stotis,
tarnaus vidaus kariuomenėje,
pasienyje ir lauko kariuomenės
brigadoje, - rašoma laikraštyje.
Lietuvos kareiviai dėvės unifor
mas, kurioms medžiagą at
siuntė norvegai. Tačiau ateityje
dėl uniformų gali būti sunkumų,
nes Lietuvoje tinkama me
džiaga negaminama, - pažy
mima laikraštyje. Taip pat
straipsnyje nurodomos ir kitos
objektyvios problemos - trūksta
šaudmenų, ginklų, netobuli ka
riuomenėje galiojantys statutai.
“Respublika” savo vakariniame
priede “RVL” spausdina straip
snį ir apie paties šaukimo prob
lemas. Iš 21 jaunuolio, atėjusio
į Vilniaus apskrities komen
dantūrą, tinkamas pasirodė
besąs tik vienas, o į alter
natyviąją tarnybą buvo nukreipti
trys. įvairūs naujokų negalavi
mai pylėsi kaip iš gausybės
rago, - rašoma straipsnyje.
Plokščiapėdiškumas, galvos
trauma, arteriosklerozė, pakrikę
nervai ir t.t. Kai kurie jaunuoliai
iš tiesų pasirodė esą netinkami,
kiti buvo nusiųsti nuodugnes
niam medicininiam patikrinimui.
Komendatūros štabo viršinin
kas nurodo, kad šiaip Lietuvoje
vaikinai nėra “ligoti”. Tai
Vilniaus miesto ir rajono
ypatybė (čia daugiausia kita
taučių, ypač lenkų, baltarusių Aut.) Panaši situacija buvo ir
per rudeninį šaukimą. Pava
sario šaukimas Lietuvoje vyks
iki gegužės pabaigos.
Kovo 2 d. Lietuvoje buvo
pasirašyta
Lietuvos
ir
Baltarusijos ekonominio ben
dradarbiavimo 1992 metams
sutartis. “Lietuvos aidas" (04
03) pažymi, kad tai “svarbi tarp
tautinė sutartis, turinti suregu
liuoti ekonominius abiejų šalių
ryšius”. Sutartį pasirašė į
Lietuvą atvykęs Baltarusijos
premjeras V. Kebič ir Lietuvos
premjeras G. Vagnorius. V.
Kebič buvo susitikęs su
Lietuvos AT pirmininku V.
Landsbergiu.
“Respublika” (04 09) pažymi
Vilniaus arkikatedros klebono
monsinjoro Kazimiero Vasi
liausko 70-metį. Spausdinamas
malonus straipsnelis, įdėta jubi
liato fotonuotrauka. Gerbiamas
jubiliatas, prisimindamas savo
iškentėtus vargus Sibiro lage
riuose, pabrėžė, kad gražių
valandų yra tekę išgyventi ir tuo
sunkiu metu. “Ten turėjome
viltį, kad, grįžę į laisvą Lietuvą,
būsime jai naudingi. Tikėjome,
kad tik ten galės išsipildyti
mūsų svajonės, kad ten
kiekviena asmenybė galės save
iki galo atskleisti. Apskritai,
mano
svajonių
Lietuvoje
džiaugsmo, gerumo, meilės
buvo labai daug” - sako gerbia
mas dvasininkas. Dabartinis
metas šiek tiek nuvilia - maža
santarvės, perdaug politinių
rietenų. Kazimieras Vasiliaus
kas kviečia ieškoti visus jun
giančių žmogiškų vertybių,
pereiti į kultūringą, taurų
dialogą: “Aš vienybę suprantu
kaip
simfoninio
orkestro
vienybę: visi groja skirtingais
instrumentais, o skambesys dieviškas. Būtų visai neįdomu,
jei visi grotų tik smuikais.
Unisonas - pati liūdniausia
muzika...”. Šiais gerbiamo
dvasininko žodžiais ir baigia
mas straipsnis.

Vidmantas Dimas
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PILIETYBĖS ĮSTATYMO
YPATYBĖS IR NAUJOVĖS
Spausdiname Lietuvos Respublikos AT juridinio patarėjo S.
Adomavičiaus paaiškinimą dėl pilietybės atstatymo, kuris buvo gautas
kartu su AT pirmininko V. Landsbergio pareiškimu.

Ambasadorius V. Balickas sveikina Škotijos lietuvių veikėją J. Bliūdžiu,
kuriam Sąjungos suvažiavime buvo įteiktas LSS rėmėjo ordinas

Nuotrauka: ELR

44-ojo DBLS-gos suvažiavimo prezidiumas: J. Zokas ir H. Gas peras.
R

Sąjungos suvažiavime DBLS-gos skyrių atstovai pasisako.

Nuotraukos: J. Kvietelaičio

DBLS-gos suvažiavimo atstovai pietavo ir vakarieniavo Lietuvių namuo
se, o nakvojo Sodyboje, Headley Park. Ten deputatais rūpinosi V.
Banaitis, o Londone - K. Makūnas, K. ir J. Kvietkauskai. Nuotraukoje
atstovai vaišinasi.
Nuotrauka: ELR

Pernai, gruodžio 10 d. Lietuvos
Respublikos Aukščiausioji Taryba
priėmė Pilietybės įstatymą ir kartu
panaikino dar 1989 m. lapkričio 3
d. senojo šaukimo Aukščiausiosios
Tarybos priimtą tokios pat paskir
ties teisinį aktą.
Naujasis įstatymas pirmą kartą
pokario istorijoje sprendžia, kaip
atstatyti pilietybę lietuvių kilmės
žmonėms. Ir kartu pasakysiu, kad
šią procedūrą nustato aiškiai ir
palankiai.
Taigi norėčiau nuodugniau
paaiškinti kai kurias Pilietybės
įstatymo ypatybes ir naujoves.
Šiame akte nustatyta, kad lietu
vių kilmės asmenys, turėję
Lietuvos Respublikos pilietybę ir
nuo 1940 m. birželio 15 d. iki
1990 m. kovo 11 d. pasitraukę iš
Lietuvos ir gyvenantys kitose val
stybėse,
norėdami
atstatyti
Lietuvos Respublikos pilietybę
nebūtinai turi atsisakyti turimos
kitos valstybės pilietybės ir per
sikelti nuolat gyventi į Lietuvą.
Tokią pat teisę atstatyti Lietuvos
Respublikos pilietybę turi ir
nurodytų asmenų vaikai, kurie
gimimu neįgijo kitos valstybės
pilietybės. Šis paaiškinimas skiria
mas, pirmiausia, gyvenantiems
Vakarų valstybėse.
Tie žmonės, kurie iki 1940 m.
birželio 15 d. turėjo Lietuvos pilie
tybę, taip pat jų vaikai ir vaikai
čiai, gyvenantys už Lietuvos ribų buvusioje SSSR teritorijoje - yra
Lietuvos piliečiai, nes buvusi
Sovietų Sąjungos pilietybė yra
niekinė.
Asmenims, kurie atstato
Lietuvos Respublikos pilietybę,
Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerija ar diplomatinės
įstaigos turi išduoti Lietuvos
Respublikos piliečių pasus. Tačiau
kol nėra pagaminta reikiamo
kiekio Lietuvos Respublikos pasų,
šiems asmenims išduodami
Lietuvos Respublikos pažymė
jimai, kurie galioja iki 1993 m.
liepos 1 dienos. Šis dokumentas
bus prielaida Lietuvos Respub
likos piliečiams išduoti naujuosius
pasus. Tačiau laukti ilgai nereikės,
nes pirmieji pasai jau išduodami.
Kaip ir numatyta įstatyme,
Lietuvos Respublikos piliečio
pasai pirmiausia išduodami
asmenims, sukakusiems 16 metų ir
pirmą kartą gaunantiems pasą, taip
pat buvusiems politiniams kali
niams, tremtiniams ir rezistencijos
dalyviams, bei tiems žmonėms,
kurie iki 1991 m. rugsėjo 17 d.
grąžino Vidaus reikalų ministeri
jos pasų tarnyboms turėtus Sovietų
Sąjungos pasus arba pareiškė
atsisaką Sovietų Sąjungos paso.
Šių metų balandžio pradžioje
Užsienio reikalų ir Vidaus reikalų
ministrai patvirtino ir taisykles,
kuriose išdėstyta, kaip bus
išduodami Lietuvos Respublikos
piliečio pažymėjimai gyvenan
tiems užsienio valstybėse.
Mano paaiškinime nurodyti
lietuvių kilmės asmenys, norėdami
gauti Lietuvos Respublikos
piliečio pažymėjimą, gali kreiptis
tiesiog į Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministeriją ar į
Lietuvos Respublikos diplo
matines (konsulines) įstaigas
užsienyje. (Pvz.: į Ambasadą
Jungtinėse Amerikos Valstijose,
Ambasadą Prancūzijos Respubli
koje, Ambasadą Belgijos Kara
lystėje, Ambasadą
Vokietijos

Federacinėje Respublikoje,
Garbės Konsulą Australijoje,
Garbės Generalinį
Konsulą
Kanadoje ir kt.)
Kokių dokumentų reikėtų
Lietuvos Respublikos pilietybei
atstatyti? Pirmiausia, aišku, reikia
pateikti Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijai ar
Lietuvos Respublikos diplo
matinėms įstaigoms užsienyje
raštišką
pareiškimą.
Prie
pareiškimo pridedami: dokumentai
(arba jų kopijos), patvirtinantys
asmens tapatybę, tautybę, turimą
kitos valstybės pilietybę, taip pat
asmens gyvenamąją vietą (šitie
duomenys gali atsispindėti ir vie
name dokumente); trys 2,5 x 3,5
cm dydžio foto-nuotraukos.
Asmuo, gaudamas Lietuvos
Respublikos piliečio pažymėjimą,
turi pasirašyti pasižadėjimą laikytis
Lietuvos Respublikos įstatymų,
gerbti savo valstybės nepriklau
somybę ir jos teritorinį vientisumą.
Taip, beje, pasižadėjo ir Lietuvos
gyventojai.
Naujasis Pilietybės įstatymas
numato ir neterminuotą teisės į
Lietuvos pilietybę išsaugojimą. Ši
tęsė išsaugojama asmenims, turė
jusiems Lietuvos Respublikos pi
lietybę iki 1940 m. birželio 15 d. ir
gyvenantiems kitose valstybėse, jei
šie asmenys nėra repatrijavę iš
Lietuvos; asmenų, turėjusių Lietu
vos Respublikos pilietybę iki 1940
m. birželio 15 d., vaikams, kurie
gimė Lietuvoje ar pabėgėlių
stovyklose, tačiau gyvena kitose
valstybėse; taip pat kitiems lietu
vių kilmės asmenims, gyvenan
tiems užsienio valstybėse.
Tokiai teisei patvirtinti išduo
damas dokumentas - Teisės į
Lietuvos Respublikos pilietybę
išsaugojimo pažymėjimas. Norin
tieji gauti tokį pažymėjimą turi
pateikti prašymą Lietuvos Res
publikos diplomatinėms (kon
sulinėms) įstaigoms arba Vidaus
reikalų ministerijai (Adresas: 2009
Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerija, Vivulskio 4a,
Vilnius). Jeigu kas turi išsaugojęs
Lietuvos Respublikos vidaus ar
užsienio pasus, gimimo liudijimus,
archyvų ar kitus dokumentus,
patvirtinančius šiuos asmenis
turėjus Lietuvos Respublikos pilie
tybę, tai tokių dokumentų kopijas
reikėtų pridėti prie prašymo.
Prašymus
dėl
nurodytų
pažymėjimų išdavimo nagrinėja ir
sprendžia Vidaus reikalų ministeri
ja, o dokumentus išduoda šios
ministerijos pasų valdyba arba
Lietuvos Respublikos diplomatinės
(konsulinės) įstaigos.
Šie asmenys su savo šeimos
nariais bet kada be vizų gali
aplankyti savo Tėvynę Lietuvą,
savo tėvų ar protėvių gimtinę, o
gal apsidairius ir apsigyventi.
Jau daug kas teiraujasi ir dėl
Lietuvos piliečių dalyvavimo refe
rendume dėl Lietuvos Respublikos
Prezidento institucijos atkūrimo,
kuris įvyks š.m. gegužės 23 d.
Užsienyje gyvenantiems Lietuvos
pilečiams bus taip pat sudarytos
sąlygos pareikšti savo nuomonę
šiame referendume. Juk pagal
Referendumo įstatymą jame turi
teisę dalyvauti Lietuvos Respub
likos piliečiai sukakę 18 metų, t.y.
visi, kurie tuo metu turės Lietuvos
Respublikos pilietybę patvirtinantį
dokumentą.
Tad
siūlytume kreiptis į

ITALIJOJE
MINISTRAS A. BUTKEVIČIUS
ROMOJE

Popiežius Jonas Paulius Il-asis
balandžio 6 d. privačioje audienci
joje priėmė Lietuvos Respublikos
krašto apsaugos ministrą Audrių
Butkevičių. Per daugiau negu 20
minučių trukusį pokalbį buvo
paliesti aktualūs Lietuvos saugumo
klausimai. Ministrą Butkevičių pas
Šventąjį Tėvą lydėjo Lietuvos
diplomatinės tarnybos įgaliotinis
Kazimieras Lozoraitis. Ministras
Audrius Butkevičius šiomis
dienomis Romoje dalyvavo NATO
gynybos kolegijos surengtame
studijų suvažiavime.

SKANDINAVIJOS
KRAŠTŲ PARAMA
Penki Skandinavijos kraštai Danija, Islandija, Norvegija,
Švedija ir Suomija nusprendė
finansuoti Pabaltijo valstybių
įmonių vystymo programą ir tam
tikslui paskyrė apie 125 milijonus
dolerių. Apie tai pranešė penkių
Skandinavijos kraštų ministrai
pirmininkai kovo 2 d., posėdžiavę
Helsinkyje. Paskirtais pinigais bus
pirmiausia finansuojamas smul
kiųjų ir vidutinio dydžio pramonės
įmonių vystymas Estijoje, Latvi
joje ir Lietuvoje. Tai padės pagy
vinti laisvos rinkos ekonomiką tri
jose Pabaltijo valstybėse, pasakė
Skandinavijos šalių premjerai,
kurie pavedė finansų ministrams
detaliai paruošti investicijų Pabal
tijo valstybėse programą trims
metams. Premjerai taip pat pra
nešė, kad šią investicijų programą
finansiškai parems Europos rekon
strukcijos ir vystymosi bankas, tam
tikslui paskirdamas papildomų
lėšų. Suomijos ministras pirminin
kas Esko Aho pasakė, kad jo šalis
ir kiti Skandinavijos kraštai laiko
svarbiu uždaviniu ekonomiškai
padėti Pabaltijo valstybėms, sutei
kus techninę pagalbą investicijų
bankų įkūrimui Estijoje, Latvijoje
ir Lietuvoje, rūpinsis, kad būtų
plečiamas bendradarbiavimas tarp
Skandinavijos ir Baltijos kraštų
pramonės įmonių.
VAT.R.

PRAEITIES IR ATEITIES
RYŠIAI
(Atkelta iš 1 psl)

Tada seka išvada: jeigu niekas
neprašo, ko mes rūpinamės ir
diskusijos vėl nukrypo ben
druomenės vidaus gyvenimo
skaudulių link.
Lietuvos užsienio reikalų minis
tras Algirdas Saudargas, beje at
siuntęs suvažiavimui pasveikin
imą, šiltai sutiktą susirinkusiųjų,
kitą savaitę atvyksta į Londoną ir
matyt turės oficialų atsakymą šiuo
klausimu.
Bendruomenė yra pasiilgusi
pastovesnio ir tampresnio ryšio su
Lietuva. Ji su džiaugsmu priėmė
faktą, kad žmogus iš jų tarpo, ilga
metis Lietuvos atstovas Londone
Vincas Balickas, paskirtas atkurtos
valstybės ambasadoriumi ir, nors
su jo paskyrimu ir buvo iki šiol
nepaaiškintų
nesusipratimų
Vilniuje, juos pavyko išspręsti,
tame tarpe ir bendruomenės valdy
bos pirmininko E. Šovos dėka.
Suvažiavimas taip pat kreipėsi į
Lietuvos AT prašydamas įsteigti
nuolatinę tarnybą ryšiams su
išeivija palaikyti, kas turėtų būti
nauju stipriu stimulu ben
druomenės veiklos vystymuisi.
Naujai išrinkti vadovai, tarp kurių
be jokios abejonės išsiskiria buvęs
praeityje Sąjungos valdybos
pirmininku J. Alkis, tokiu būdu
galėtų dar labiau pastūmėti ben
druomenės veiklą, kurios nariai be
pastovaus ryšio su Lietuva jaučiasi
įskaudinti.
Alvydas Medalinskas

Lietuvos Respublikos
diplo
matines (konsulines) įstaigas
užsienyje arba į Vidaus reikalų
ministeriją ir tokį dokumentą
įsigyti. Lietuvos Respublikos
piliečio pažymėjimai jau išsiųsti
visoms Lietuvos Respublikos
diplomatinėms (konsulinėms)
įstaigoms.
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Lietuvių Kronika
KADA-KAS-KUR?

LONDONE

Gegužės 30-31 d.d. - į vyks

uždaromasis VLIKo suvažiavimas
Vilniuje.
Birželio 14 d. - 18 vai. įvyks
51-mas tremtinių dienos minė
jimas, Anglikonų Southwark kate
droje, London Bridge.
Birželio 30 - liepos 4 d.d. - PLB

Vll-sis seimas Čikagoje, JAV.
Liepos 5 d. - Lietuvių šokių
šventė Čikagoje, JAV.
Liepos 23 - rugpjūčio 1 d. -

įvyks 43-ji skautų stovykla Lietu
vių Sodyboje, Headley Park,
Hants.
Rugpjūčio 2-9 d.d. - 39-oji
Studijų Savaitė Austrijos Tirolyje.

ADT LONDONO MARATONAS

Balandžio 12 d. vykusiame
ADT Londono Maratone dalyvavo
trys
lietuviai
sportininkai.
Maratono distancija - 26 mylios ir
335 jardai. Romas Sausaitis įveikė
distanciją per 2val. 22min., Paulius
Degutis - 4 vai. 22.5 min., Česlovo
Kundroto laikas nežinomas.
Paulius Degutis atstovavo dvi
pagalbos draugijas; “Muscular
Distrophy” ir Britų-lietuvių pagal
bos fondą vaikams Lietuvoje. Iki
maratono galo jis jau buvo
surinkęs vaikų fondui daugiau 460
svarų, tačiau dar ne visi rėmėjų
(sponsor) lapai yra sugrąžinti.

AUKOS SPAUDAI

P. Pucevičius - 2.00 sv.
A. Klimas -10.00 s v.
J. Bliudžius - 10.50 sv.
Škotijos Lietuvių Klubas 20.50 sv.
J. Levinskas - 5.50 sv.
A. Linkevičius - 2.00 sv.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame
PARAMOS LIETUVAI
FONDAS (ALF)

D. Jalinskas - 50.00 sv.
S. Chotkevičius - 20.00 sv.
Nuoširdžiai dėkojame
92 OLIMPIADA
LIETUVOS SPORTININKAMS

DBLS Maidenhead skyrius
85.00 sv.
V. ir M. Žemaičiai - 50.00 sv.
Dėkojame.
J. Alkis
PADĖKA "EL"

Britų-lietuvių Pagalbos Fondo
Vaikams Lietuvoje vadovybė
reiškia nuoširdžią padėką "Europos
lietuvio" savaitraščio redakcijai už
spausdinamas korespondencijas ir
informacijas apie fondo veiklą.
Mūsų visų bendras tikslas padėti Lietuvos vaikams. Nes
kokia bus Lietuvos vaikų, tokia
bus ir mūsų brangios Lietuvos
ateitis.
Sveikindami sulaukus Sv.
Velykų, linkime sveikatos ir
kūrybinės sėkmės.
Britų-Lietuvių Pagalbos
Fondas Vaikams Lietuvoje dėkoja
visiems fondo rėmėjams, aukoto
jams ir talkininkams.
Hilda Piščikienė

Fondo sekretorė
PADĖKA

Sveikiname su Šventom
Velykom ir dėkojame vaikų fon
dui,
visiems
tautiečiams
Anglijoje už nuostabias dovanas
- vaikščiojimo aparatus.
"Vilties" ligoninės ortope
dinio internato vardu.
R. Solominienė

PAMALDOS
Nottinghame - balandžio 26 d.,

11.15 vai., Židinyje.
Wolverhamptone - balandžio 26
d., 16.30 vai., Sv. Petre-Pauliuje.

BRITŲ-LIETUVIŲ
PAGALBOS FONDAS
VAIKAMS LIETUVOJE

Gautos aukos: 20.00 sv.
Stasys Chotkevičius, Lithuanica,
Helston; 50.00 sv. - Pranas ir Josie
Taujinskai.
GRĮŽO Į LIETUVĄ

Keturias savaites Londone
praleido ‘'Vilties” Bendrijos
atstovė dr. Laima Mikulėnaitė. Ji
susipažino su Cerebral Palsy vaikų
mokyklos darbu, lankėsi Chelsea,
John Chiltern Centre, kur
psichiškai nesveiki vaikai įjungia
mi į normalų gyvenimą. Taip pat
aplankė Londono miesto Richard
Cloudsley Centrą; Horusey Centrą,
kur psichiškai nesveikų vaikų
motinos dirba kartu su specialis
tais; Chailey specializuotų reik
menų dirbtuves prie Lewes,
Sussex. Kalbėjo su dirbtuvių tech
niniu direktoriumi ir dr. Elizabeth
Green apie galimybes speciali
zuotų
reikmenų
gaminimą
Lietuvoje. Cambridge pabūvojo
Cambridge Meldrith Manor
prieglaudoje, kur yra auklėjama
120 fiziškai ir psichiškai nesveikų
vaikų.
Svečią Londone globojo V.H.
Pisčikai, T. Senkuvienė, kitas
išlaidas padengė Britų-Lietuvių
Pagalbos
Fondas
Vaikams
Lietuvoje.
FUTBOLAS

Gegužės 8 d., 19 vai.,
Lithuanian Victoria “A” ir
Florafield žais Jack Morgan taurės
finale Leyton Wingate futbolo sta
dione, Lea Bridge Road, E10.
Autobusai 48 ir 55, sustojimas prie
B.Q parduotuvių.
Balandžio 5 d. Lithuanian
Victoria “A” rezultatu 4:1 nugalėjo
Stag. Victoria “A” siekia laimėti
antroje divizijoje vietą.

Visais reikalais prašome
kreiptis į Lietuvos Ambasadą
Londone:

17 ESSEX VILLAS
LONDON W8
Tel.: 071-938 2481
Fax: 071-938 3329
Pranešame, kad turintys Britų
pasus į Lietuvą gali Įvažiuoti be
vizos.

Škotijoje

NOTTINGHAME

MIRĖ M. VAICEKAUSKAS

A.a. Mykolas Vaičekauskas
mirė vasarario mėnesį ligoninėje.
Mykolas gimė 1918 m. Kretingos
apskrityje, Darbėnų valsčiuje,
Žemaitijoje. Iki kariuomenės dirbo
Šventosios
uoste.
Tarnavo
Lietuvos kariuomenėje pėstininkų
dalinyje. 1940 m. Lietuvą užėmė
rusai, Mykolas buvo įjungtas į
rusų, o vėliau - į vokiečių kariuo
menę. Karui pasibaigus pasitraukė
į Vokietiją, kur prisijungė prie
aviacijos pagelbinio dalinio.
1947 m. emigravo į D. Britaniją
ir dirbo aluminijaus fabrike
Kinlochlevene, Škotijoje. 1951 m.
persikėlė į Coatbredge. Vėliau
vedė vietinę lietuvaitę Margaritą, o
jai mirus Eleną, su kuria Mykolas
išgyveno iki mirties. Šeimos
neturėjo. Lietuvoje paliko seserį ir
liūdinčią žmoną Eleną Škotijoje.
Ilsėkis, Mykolai, Škotijos
žemelėje.
S. Gabalis

PRESTONE
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Gegužės 3 d., 14 vai. šaukiamas
DBLS-gos Prestono skyriaus
visuotinas narių susirinkimas,
kuris įvyks pas S. Macūrą, 126
Queens Rd., Preston.
Nurodytai valandai nesusirin
kus, už valandos susirinkimas bus
pravestas nežiūrint susirinkusių
narių skaičiaus. Bus svarstomi
svarbūs skyriaus likvidavimo ir
kiti reikalai. Visus prašome daly
vauti.
Skyriaus valdyba
PABALTIEČIŲ SOK1AIKONCERTAS

Šeštadienį, gegužės 9 d.,
Ukrainiečių salėje, 99 Castle
Street, Bolton, vietinis Baltijos
Tautų Komitetas rengia pabaltiečių
vakarą, šokius ir koncertą.
Koncertuos garsus kvartetas: J.
Alkis, B. Bishop, V. Gasperienė ir
V. O'Brien.
Visi tautiečiai yra maloniai
kviečiami į šį Baltijos Tautų
vakarą.
Koncertas-šokiai prasidės 18
vai. punktualiai. Įėjimas 2.50 sv.

Kovo 21 d. Latvių klube įvyko
visuotinis narių metinis susirinki
mas. Skyriaus veiklos pranešimą
padarė skyriaus pirmininkas A.
Važgauskas.
Išrinkta nauja skyriaus valdy
ba: J. Damaševičius - pirmininkas,
A. Važgauskas - vicepirmininkas,
P. Grokauskas - sekretorius, B.
Ciganskas - iždininkas, V.
Bilevičius - reikalų vedėjas.
Revizijos komisija: Algis
Važgauskas, D. Gecevičius ir J.
Butkevičius.
Skyriaus valdyba

MANČESTERYJE
MIRĖ J. NAVICKAS

Balandžio 8 d. savo namuose
nuo kaulų vėžio mirė Juozas
Navickas, sulaukęs 69 metų
amžiaus.
Juozas gimė 1922 m. gruodžio
19 d. Užežerių kaime, Anykščių
valsčiuje, Utenos apskrityje stam
baus ūkininko šeimoje. Lankė
amatų mokyklą. Į Angliją iš
Vokietijos atvyko 1974 m. Dirbo
įvairiose įmonėse, galiausiai dažų
fabrike, kur pairo jo sveikata.
Turėjo namus. Apsivedė ir išaugi
no du sūnus ir dukterį bei anūkus.
Buvo ramaus būdo. Bendruomenės
veikloje nesireiškė. Liko liūdinti
šeima ir giminės Lietuvoje.
Palaidotas balandžio 15 d. Peel
Green-Eccles kapinėse šeimos
kape. Pomirtines apeigas Eccles
St. Mary bažnyčioje ir kapinėse
atliko
kan.
V.
Kamaitis.
Laidotuvėse dalyvavo 50 žmonių.
Jo šeimą ir gimines užjaučiame.
Ilsėkis, Juozai, ramybėje Mančesterio lietuviai.
MOTINOS MINĖJIMAS

Gegužės 2 d., šeštadienį, 18
vai., MLS klubas ir skautai rengia
Motinos minėjimą. Paskaitą
skaitys A. Podvoiskis, programą
išpildys skautai.
Kviečiame atvykti į minėjimą,
ypač laukiamos motinos.
Rengėjai
MAIRONIO MINĖJIMAS

Gegužės 23 d., šeštadienį, 18
vai., DBLS-gos Mančesterio
skyrius
rengia
MLS klube
Maironio minėjimą. Paskaitą
skaitys VI. Bernatavičius. Bus
meninė dalis.
Prašome gausiai dalyvauti.
DBLS-gos skyriaus valdyba

ATOSTOGOS PALANGOJE IR DRUSKININKUOSE
Populiariausiais Lietuvos kurortiniais miestais yra Palanga ir
Druskininkai. Vasaros metu juose apsilanko tūkstančiai žmonių, apsi
lanko ir išvažiuoja šauniai pailsėję, sustiprinę sveikatą. Dabar tokią ga
limybę turite ir jūs!
Jeigu pasirinksite Druskininkus - tykų ir jaukų miestelį, esantį 150 km
atstumu į vakarus nuo Vilniaus, apgyvendinsime jus pušų miško apsup
tame viešbutyje “Eglė”, kur turėsite progos pažiūrėti filmą, pasėdėti
restorane, pašokti, pabendrauti su panašaus amžiaus ir polinkių
žmonėmis. Taip pat galėsite pažvejoti, pakeliauti pėsčiomis ar su dvira
čiais po spalvingas Druskininkų apylinkes. Beje, Druskininkai nuo seno
garsėja savo gydomojo mineralinio vandens šaltiniais bei purvo
voniomis. Taigi, pasikolsultavę su gydytojais, galėsite visa tai išbandyti
patys. Garantuojame, jog po tokių gydomųjų kursų jūsų skrandis,
kepenys, inkstai ir kiti organai funkcionuos žymiai geriau. Ir visa tai kain
uotų tik 454 svarus, įskaitant visas kelionės, gyvenimo, maitinimo bei
ekskursijų su vertėjais (jeigu reikia) išlaidas.
Nutarę vykti į Palangą - Lietuvos pajūrio stebuklą, gyventumėte
viešbutyje “Rugelis”. Be nuostabių pliažų, sveiko jūros klimato, įspūdin
gos gamtos, Palanga taip pat garsi savo gintaro muziejumi, įrengtu buvu
siuose grafo Tiškevičiaus rūmuose. Neišdildomą įspūdį palieka ir šiuos
rūmus supantis didžiulis parkas, kur tvenkiniuose plaukioja gulbės, o
vejose žydi rožės.
Be viso to, ką galime pasiūlyti vykstant į Druskininkus, Palangoje
organizuotume jums galimybę aktyviai pasportuoti, numesti nereikalingą
svorį ir keliais metais atjaunėti.
Atostogų išlaidos Palangoje sudarytų 555 svarus asmeniui, įskaitant
kelionę, gyvenimą, maitinimą ir visa kita.
Šių abiejų poilsinių kelionių trukmė - 8 dienos. Esame tikri, jog liksite
patenkinti. Mūsų adresas: Gunnel Travel Services Limited, Hayling
Cottage, Upper Street, Stratford St. Mary, Colchester, Essex, C07 6JW.
Telefonas ir Faksas: 44-206 322 352.

92 OUMPBADA
Lietuvos sportininkai atkakliai ruošiasi dalyvauti
olimpinėse žaidynėse Barselonoje. DBLS valdyba
nutarė pravesti aukų rinkimo vajų D. Britanijoje ir tuo
paremti Lietuvos sportininkus.
Centro Valdyba kreipiasi į skyrius, kitas organiza
cijas, visus lietuvius Britanijoje ir prašo siųsti aukas:
92 OLIMPIADA, 2 Ladbroke Gardens, London
W11 2PT.

PASAULYJE
D.Britanijos rinkimai

Balandžio 9 d. vykę rinkimai
patvirtino konservatorių partiją
vyriausybėje, o J. Major - prem
jeru. Vuriausybėje paliko parei
gose: Douglas Hurd - užsienio
reikalų ministru, Norman Lamont finansų ministru. Į ministrų kabi
netą paskirtos dvi moterys: Gillian
Shephard - darbo ministre ir
Virginia Bottomley - sveikatos
ministre. Galutinai konservatoriai
parlamente užima 336 vietas, lei
boristai 271, liberalai-demokratai 20 ir kiti - 24 vietas. Konservato
riai dabar sudaro parlamente 22
balsų
daugumą.
Rinkimus
pralaimėjo Chris Patten, konserva
torių partijos pirmininkas ir rinki
minės akcijos vadas. Manoma, kad
jam bus pasiūlyta draugiška rinki
minė apylinkė, kad jis vėl būtų
išrinktas. Taip pat, jam sutikus,
bus siūlomas Hong Kongo guber
natoriaus postas su 140.000 svarų
metine alga.
Porinkiminiu požiūriu labai
nukentėjo leiboristų partija, kuri
tikėjosi sudaryti naująją vyriau
sybę, ir liberalų-demokratų partija,
kuri tikėjosi dalyvauti koalicinėje
vyriausybėje. Konser-vatoriams
laimėjus rinkimus keturis kartus iš
eilės, ir dar krizės metu, kyla
abejonės ar leiboristai iš viso galės
bent kada sudaryti vyriausybę; nes
šį kartą jie buvo gerai pasiruošę ir
pravedė sėk-mingą rinkiminę kam
paniją, bet ne rinkimus. Leiboristų
partijos vadas Neil Kinnock tuoj
pat po rinkimų atsisakė iš partijos
vado pareigų.
B. Jelcino sunkumai

Praėjusią savaitę Maskvoje
vyko Deputatų Kongreso svarstybos. Rusijos vyriausybė net du kar
tus grasino atsistatydinti, jei jos
pradėtos ekonominės reformos bus
atšauktos ar atidėtos. Deputatų
Kongresas buvo išrinktas pagal
senus sovietinius įstatymus ir jame
užsiliko daug komunistų. Vienas iš
jų vadų Baburin kongrese pareiškė,
kad opozicija galinti sudaryti kitą
vyriausybę. B. Jelcino padėjėjas
Jegor Gaidar, kuris yra ekono
minės reformos pradininkas,
pareiškė, jeigu vyriausybės refor
mos nebus priimtos, tai Rusija
atsidurs pavojuje, nes Vakarai gali
sustabdyti paramos teikimą. Vėliau
tarp Deputatų Kongreso ir vyriau
sybės buvo rastas kompromisas.
Skandinavijos dvejonės

Kai buvo steigiama Europos
Bendruomenė Norvegija balsavo
nesijungti, o Švedija ir Suomija
pasiskelbė esančios neutralios ir
pasiliko nuošaliai, tik Danija prisi
jungė. Šaltam karui pasibaigus,
padėtis pasikeitė, ir ne tik skandi
navai, bet ir Austrija pareiškė norą
prisijungti prie Europos Bendruo
menės. Tačiau gyventojai yra pasi
dalinę - vieni nori, kiti yra abejingi
dėl įvairių Bendruomenės išleistų
įstatymų, kurie nepalankiai gali
paliesti tų kraštų gyvenimą.
Skandinavai būdami turtingesni,
turės daugiau įmokėti į Bendruo
menės iždą.
Lenkų ginčai

Prezidentas Lech Walęsa turi
rūpesčio ir nesutarimų su savo vy
riausybe ir kariškiais. Paskutinis
nesutarimas vyko su krašto apsau
gos ministru Jan Paryš dėl ka
riuomenės paskirties ir valdžios
pasidalinimo. Nesutarimo esą tiek
daug, kad net galvojama įvesti
karo stovį ir kitaip suvaržyti
demokratinę parlamento ir vy
riausybės veiklą. Spėliojama, kad
prezidentas Lech Walęsa jau seniai
nori Jan Paryš pašalinti, nes jis
perdaug kišasi į politinius krašto
reikalus.
M.B.

