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LIETUVOS PARLAMENTE
Lietuvoje didžiausių rūpestį turėtų kelti valstybės ir piliečių saugumo 

trūkumas dėl užsilikusių svetimos kariuomenės dalinių, kurie nelegaliai 
yra stiprinami svetimtaučiais, naujokų būriais ir ekonominė krašto bei 
žmonių būklė. Tačiau nesuvaldomas dėmesys ir djtųg laiko yra skiriama 
desovietizacijos komisijos nutarimams dėl deputatų, bendradarbiavesiu 
su KGB ar kitomis specialiomis tarnybomis anonsams ir diskusijai, 
įvairių tarnybų užsienio agentų demaskavimui. Parlamentas užsiima re- 
ferendumų ruošimu, o Vyriausybė - savitarpio nesutarimu kėlimu.

Gegužės 5 d. Aukščiausiosios Tarybos plenariniame posėdyje minis
tras pirmininkas Gediminas Vagnorius pasakė kalbą, kurioje įvertino tarp 
Parlamento ir Vyriausybės esančius santykius ir pareiškė savo nuomonę 
dėl rinkimų į Lietuvos Seimą surengimo, prezidento institucijos įvedimo 
ir kai kurių pakeitimų Vyriausybėje.

Premjeras pareiškė nesutinkąs su nuomonėmis, jog dabartinės proble
mos kyla iš Vyriausybės. Nestabilumo priežasčių reikėtų ieškoti bendres- 
niuose Respublikos politinių jėgų santykiuose, opozicijos sluoksniuose. 
Valstybės politiniame gyvenime jaučiamas aiškus pasidalijimas į dvi gru 
pes. Vieni savo politinę veiklą grindžia naudingu darbu, o kiti - destruk
tyvia veikla ar net atviru valstybės ekonominio ir politinio gyvenimo gri
ovimu. Jis taip pat pasakė, kad Lietuvai jau reikalingas prezidentas ir 
palinkėko, kad juo taptų "to nusipelnęs AT pirmininkas Vytautas 
Landsbergis". Tačiau premjeras nesutinkąs su tais, kurie siekia kuo 
platesnių prezidento įgaliojimų ir atsakomybės. Jo nuomone, prezidento 
kompetencijoje turėtų būti bendresni, valstybės užsienio politikos 
reikalai, o ne betarpiška atsakomybė už Lietuvos ūkio padėtį.

Jis yra įsitikinęs, kad Aukščiausioji Taryba turėtų skelbti naujus Seimo 
rinkimus, nes dabartinėje padėtyje tolimesnė Parlamento veikla yra ne tik
negalima, bet net pavojinga?

Toliau jis siūlė reorganizuoti 
LR Prokuratūrą, nes jos organai 
nevykdo ekonominių nusikaltimų 
tyrimo ir neužtikrina įstatymų ir 
Vyriausybės nutarimų vykdymo. 
Valdžios aparatuose ir valstybinėse 
įstaigose jis siūlo įvesti griežtesnę 
administracinę atskomybę. Todėl 
AT pateiktas svarstyti pataisytas 
laikinasis įstatymo projektas dėl 
Vyriausybės veiklos ekonominės 
reformos sąlygomis, kuris turėtų 
galioti iki naujų Seimo rinkimų.

Dėl Lietuvos Banko nepajė
gumo ar nenoro ginti valstybės 
interesus praktiškai paralyžiuota 
Lietuvos ekonomika. Dėl kredito 
išteklių įšaldymo įmonių tar
pusavio įsiskolinimai siekia jau 
daugiau kaip 14 milijardų rublių. 
Ne mažiau kaip 5 milijardus rublių 
Lietuvos įmonėms skolingi 
Rusijos bankai ir įmonės. Šių metų 
Lietuvos Respublikos biudžetas 
šiek tiek viršija 20 milijardų 
rublių. Jeigu ne tokia banko 
sukelta anarchija būtų galima tęsti 
komunalinių objektų statyba, 
netrūktų lėšų atlyginimams 
mokėti, švietimo ir kultūros 
įstaigoms išlaikyti, būtų kreditų 
kooperacinei statybai finansuoti. 
Jis apkaltino Banko vadovybę, kad 
ji neklausanti Vyriausybės ir nesi
laikanti jos įstatymų ir reikalavo 
pakeitimų.

Energetikos ministerija, prem
jeras teigė, yra neveikli. Pažeis
dama nustatytą tvarką "Energe
tikos ministerija leido savo žinioje 
esančioms specifinės paskirties 
įmonėms nekontroliuojamai ir ne 
pagal paskirtį panaudoti dešimtis 
milijonų dolerių". Nustatyti šiurkš
tūs naftos tiekimų kontrolės 
pažeidimai. Premjeras pateikė 
pavyzdžių. Įvertindamas šiuos 
neigiamus faktus, premjeras 
pasiūlė atleisti iš pareigų ener
getikos ministrą.

Dėl premjero kaltinimų 
pasisakė energetikos ministras L. 
Ašmantas. Jis pareiškė, kad niekas 
jam oficialių kaltinimų nėra 
pateikęs. "Jei yra kaltinimai - aš 
atsakysiu, jei yra nusikaltimo 
sudėtis - tegul būna teismas" - 
užbaigė ministras L. Ašmantas.

Liberalų, Nuosaikiųjų, Jungtinė 
Sąjūdžio, Tautininkų ir Sąjūdžio san
taros frakcijos pareiškė, kad remia 
premjero siūlymą atleisti ministrą iš 
darbo, bet šis siūlymas deputatų bal
savimu buvo atmestas. Taip pat buvo 
atmestas ir siūlymas atleisti V. 
Baldišių iš Lietuvos banko valdybos 
pirmininko pareigų.

Paruošta iš ELTOS pranešimo.

SOVIETU IMPERIJOS GALO PRADŽIA
1972 m. gegužės 14 d. 12.30 

vai. Kauno muzikinio teatro 
aikštelėje, apsipylęs benzinu, var
dan laisvos Lietuvos susidegino 
Romas Kalanta. Tai sukėlė Kauno 
gyventojų neramumus, protesto 
akcijas, pasireiškusias politinėmis 
demonstracijomis ir mitingais. 
Tuometinei valdžiai šis įvykis 
buvo daug kuo netikėtas. Vytautas 
Tininis "Lietuvos rytui” (Nr. 92, 
1992 05 13) paruošė publikaciją 
"1972 metai: gegužė, sudrebinusi 
Lietuvą”. Rengdamas šią pub
likaciją autorius rėmėsi Lietuvos 
valstybiniu visuomenės organi
zacijų archyvu. Spausdiname ją 
ištisai.

Nuslopinus ginkluotąją rezis
tenciją, sutriuškinus pogrindines 
organizacijas ir izoliavus Lietuvą 
nuo pasaulio, buvo manoma, kad 
lietuvių tauta susitaikiusi su esama 
padėtimi, daugiau nebandys grįžti 
atgal. Net galingasis KGB nesuge
bėjo numatyti šių įvykių. 1972 m. 
gegužės 30 d. LKP CK biuras kon
statavo, kad “miesto valstybės ir 
vidaus reikalų organai neturėjo 
pakankamai žinių apie chuliganau- 
jančių ir priešiškai nusiteikusių 
asmenų kėslus pažeisti teisėtvarką. 
Dėl to nebuvo imtasi reikiamų 
priemonių jiems užkirsti kelią.

Po 1968 m. SSRS invazijos į 
Čekoslovakiją Lietuvoje sustiprėjo 
disidentinis judėjimas. Smulkios 
pogrindinės organizacijos arba 
pavieniai asmenys platino antisovi- 
etinius atsišaukimus, tautinių 
švenčių progomis kabino tris
palves, plėšė sovietines vėliavas, 
rašė ant sienų ar tvorų antisovi- 
etinius ir antirusiškus užrašus, 
lozungus ir kt.

Antai 1968 m. Krikščionių 
demokratų sąjunga išplatino 150 
atsišaukimų. 1969 m. Klaipėdos 
“Baltijos” laivų statykloje V. 
Pocius užrašė 12 antitarybinių 
lozungų, R. Menkus - 6, A. 
Daugintus - 3. Tą patį darė ir 
Kaune G. Andriuškevičius Anga- 
riečio gatvėje. Jurbarke V. Žilin
skas ir E. Veselis lapkričio 8 d. 
nuplėšė sovietines vėliavas. Už tai, 
kad Klaipėdoje iškėlė trispalvę ir 
platino atsišaukimus, 1970 m. J. 
Balkaitis nuteistas 3 metams 
griežto režimo pataisų kolonijoje, 
A. Pašilis - 4, J. Šilinskas - 5. 
Pripažintas kaltu Rokiškio rajono 
Nemunėlio tarybinio ūkio darbi
ninkas N. Bajoras, siuntęs į

Nepamirškite šį savaitgalį dalyvauti Sodyboje, Headley Park, D. 
Britanijos lietuvių vasaros šventeje.

Kanadą “antitarybinio” pobūdžio 
laišką A. Sniečkui ir kitiems 
pareigūnams. Nubaustas 3 metams 
griežto režimo.

1968-1970 m. už antisovietinę 
veiklą Lietuvoje buvo nuteisti 103 
žmonės, 375 KGB “profiliktavo” 
(iš jų daugiau kaip 60 proc. iki 25 
metų).

Apskritai KGB informacijose 
LKP CK aparatui buvo stengia
masi parodyti realią padėtį 
Lietuvoje, ypatingai visuomenės 
nuotaikas rusifikacijos atžvilgiu, 
jaunimo požiūrį į “tarybinę” 
tikrovę. Apie tai liudija A. 
Sniečkui pateikti įvairių pogrindi
nių organizacijų atsišaukimai 
(pavyzdžiui, “Jaunosios Lietuvos 
sąjungos”, taip pat ir nepasirašyti 
dokumentai, kaip antai: rastas 
1972 m. Klaipėdoje prasideda 
žodžiais - “Brangūs lietuviai, vyti 
lauk skeltnagius”). Beje, dar prieš 
pat R. Kalantos susideginimą 1972 
m. balandžio 28 d. KGB “opera
tyviniu būdu” per ryšių pašto 
kanalus sulaikė 55 "nacionalis
tinio” turinio atsišaukimus, dau
giausia adresuotus LTSR Aukš
čiausiosios Tarybos deputatams.

Savitai “pasyvioje” rezistenci
joje dalyvavo Lietuvių Katalikų 
Bažnyčia, 1972 m. pradėjusi leisti 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kroniką”. 1972 m. balandžio 3 d. 
Lietuvos KGB pirmininkas J. 
Petkevičius A. Sniečkui rašė, jog 
pastaruoju metu Lietuvoje auak- 
tyvėjo “reakcingosios” katalikų 
dvasininkijos veikla. Pretekstas - 
Klaipėdos bažnyčios nusavinimas, 
vyskupo J. Steponavičiaus 
nušalinimas nuo vadovavimo 
vyskupystei, draudimas vyskupui 
V. Sladkevičiui, įšventintam be 
valdžios sutikimo, dirbti vadovau
jantį darbą vyskupijoje, katalikų 
Bažnyčios reglamentavimas ir kt. 
Ypač didelį LKP ir KGB nepa
sitenkinimą sukėlė 1972 m. 
Vakaruose pasirodę 17 tūkstančių 
Lietuvos tikinčiųjų parašai ginan
tys nuteistus kunigus J. Šeškevičių, 
J. Zdebskį ir P. Bubnį.

Kauno įvykiams taip pat didelės 
įtakos turėjo besiplečiantis hipių 
judėjimas, jų persekiojimas 
Lietuvoje, dvasinės laisvės 
varžymas.

KGB pirmininko J. Petkevi
čiaus informacijoje A. Sniečkui 
nurodyta, kad laidojant R. Kalantą 
gegužės 18 d. 14 vai. dalyvavo 

apie 200-250 žmonių, nors ir buvo 
imtasi priemonių tai padaryti ne 
viešai. Tuo tarpu 16 vai. prie R. 
Kalantos namų susirinko apie 500 
žmonių.

Mitingo iniciatoriai A. 
Kačinskas ir V. Kaladė pasiūlė eiti 
į miesto centrą, kur susidegino R. 
Kalanta. Prie eisenos prisijungė ir 
daugiau kauniečių. Muzikinio 
teatro skvere susirinko apie 2 
tūkstančiai žmonių. Buvo padėtos 
gėlės, vyko improvizuotas mitin
gas, girdėjosi šūkiai “Duokite 
laisvės”, “Laisvę Lietuvai”, 
“Laisvę hipiams” ir pan. Milicija 
sulaikė keletą demonstrantų. Tada 
minia, norėdama išlaisvinti 
sulaikytuosius, pasuko prie vidaus 
reikalų skyriaus. Prie Vitražo ir 
skulptūros muziejaus demonstraci
ja buvo sulaikyta, dalis sugrįžo į 
skverą, tačiau iš ten, panaudojus 
jėgą, 19.30 vai. visi buvo išvaikyti. 
21.30 vai. prie minėto muziejaus 
apie 200 jaunuolių bandė pakliūti į 
skverą, tačiau ir jie buvo 
išblaškyti, dalis suimta.

Naktis praėjo ramiai. 9 vai. ryto 
KGB gavo informaciją, kad Kauno 
jaunimas 15 vai. rinksis prie 
susideginimo vietos. Įvairiausiose 
miesto dalyse buvo platinami 
atsišaukimai, raginantys pagerbti 
R. Kalantą. Juose buvo rašoma: 
“Tegyvuoja nepriklausoma Lietu
va”, “Tegyvuoja gegužės 18”, 
“Šalin raudonuosius vabalus” ir kt. 
Žmonės pradėjo rinktis 15.20 
vai.,15.30 vai. prasidėjo puolimas. 
“Milicijos, tarybinio-partinio akty
vo ir nedidelės VRM kariuomenės 
grupių jėgomis antisovietiniai ele
mentai buvo išstumti iš skvero ir 
išblaškyti”, - rašė J. Petkevičius. 
Buvo suimti 402 žmonės, iš jų 351 
vyras, 51 moteris, 97 komjaunuoli
ai, 192 darbininkai, 37 tarnautojai 
ir kt. 33 asmenys patraukti admi
nistracinėn, 3 baudžiamojon 
atsakomybėn.

Kauno įvykių atgarsiai greitai 
pasklido po Lietuvą ir pasaulį. 
Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, 
Panevėžyje, Alytaus, Anykščių, 
Varėnos, Vilkaviškio, Kapsuko, 
Kauno, Kėdainių, Radviliškio, 
Raseinių, Telšių, Ukmergės, 
Utenos, Šilalės ir Šiaulių rajonuose 
pasirodė antisovietiniai ir 
antirusiški atsišaukimai, plakatai, 
užrašai.

(Nukelta į 3 psl.)

LIETUVOS DIPLOMATAI 
LONDONE

Lietuvos vyriausybė oficialiai 
perėmė ambasados Londone pastatą 
savo žinion šių metų pradžioje, tačiau 
iki Užsienio reikalų ministro Algirdo 
Saudargo apsilankymo prieš keletą 
dienų, diplomatų išlaikymu didžiąja 
dalimi rūpinosi vietos tautiečiai. 
Lietuvos atstovų darbo ir pragyveni
mo išlaidos buvo padengiamos iš 
Britanijos lietuvių sąjungos biudžeto, 
o Vilnius vertė ne vieną mėnesį laukti 
atsakymo, kada Lietuva bus pajėgi 
nuimti šią garbingą, tačiau nemažą 
finansinę naštą nuo kantrių, bet 
neskaitlingų bendruomenės narių 
pečių.

Akivaizdu, jog šiandien Lietuvai 
yra dar sunku išlaikyti diplomatinių 
pasiuntinybių ir atstovybių tinklą, 
išsidraikiusį po Europą ir besi
veržiantį pro žemyno kraštus toliau. 
Ne vienoje iš šių įstaigų jau šiandien 
dirba daugiau negu trys darbuotojai, 
minimalus skaičius, būtinas mažų 
šalių efektyviai diplomatinei veiklai. 
Esant diplomatijos specialistų 
trūkumui, kas yra būdinga visoms 
naujoms valstybėms, į užsienį siun
čiami ir ne profesionalai, tačiau 
patikimi valdžiai žmonės, kartais net 
deramai nemokantys valstybės, ku
rioje yra akredituoti, oficialios kalbos.

Atrodo, kad visos šios problemos 
bent kol kas Londonui negresia. Iki 
pereitos savaitės čia dirbo du 
Lietuvos pareigūnai: ilgametis atsto
vas Didžiojoje Britanijoje Vincas 
Balickas, pradėjęs diplomatinę kar
jerą tarpukario metu ir Užsienio 
reikalų ministerijos atstovas 
Didžiojoje Britanijoje Kęstutis 
Stankevičius, pereitais metais 
vadovavęs Informacijos biuro, t. y. 
neoficialios pasiuntinybės, veiklai, 
pakeitęs šiose pareigose anksčiau 
dirbusį anglų kalbos specialistą 
Gražvydą Kirvaitį.

Lietuvos Respublikos ambasada 
tapo dviejų mūsų šalies diplomatinių 
įstaigų, tarpukario ir pokario laikų 
pasiuntinybės bei Lietuvos informaci
jos biuro simboliška samplaka. Abu 
diplomatai turėjo nemažą darbo 
patirtį: V. Balickas, atvyko į Londoną 
1938 metais į patarėjo komercijai 
pareigas, o I960 metais perėmė miru
sio ambasadoriaus K. Balučio vietą; 
K. Stankevičius, baigęs Maskvos 
tarptautinių santykių institutą, apie 
kurį daugelis Lietuvoje nė nedrįso tuo 
metu svajoti, vėliau kurį laiką dirbo 
Sovietų Sąjungos diplomatu Romoje 
iki grįžimo namo, kur dar iki Kovo 
11 dienos tapo Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos Vakarų Europos 
skyriaus bendradarbiu.

Kaip jau minėjome pereitoje 
laidoje, V. Balicko paskyrimas buvo 
palankiai priimtas bendruomenės 
lietuvių tarpe, nors privačiuose 
pokalbiuose ne vienas išreiškia 
rūpestį garbingu ambasadoriaus 
amžiumi. Pats V. Balickas savo 
ruožtu yra pareiškęs interviu 
laikr aščiui “Daily Telegraph”, kad jis 
sutiko užimti atsakingas pareigas dėl 
to, kad yra jaunų diplomatų trūkumas 
Lietuvoje, tačiau kai tokių specialistų 
atsiras, jis pasitrauks.

Pereitą savaitę kartu su A. 
Saudargu į Londoną atvyko dar vie
nas Lietuvos diplomatas dr. Antanas 
Nesavas, kuris artimiausiu metu 
turėtų pakeisti K. Stankevičių, 
grįžtantį su šeima namo, iš kur keliai, 
kaip teigia diplomato žmona, gali 
vesti vėl į Apeninus, tik šį kartą prie 
šv. Sosto papėdės Vatikane ir po 
Nepriklausomos Lietuvos vėliava.

Praeis laiko, kol naujasis Lietuvos 
atstovas apsipras su diplomatine 
Londono aplinka, savo vadovu, o taip 
pat lietuvių bendruomenės valdžia, su 
kuria priešingai K. Stankevičiaus 
patyrimui, dr. A. Nesavas parodo, jog 
yra būtina ir galima nuoširdžiai bei 
sėkmingai bendrauti. Laikas parodys, 
ar jis taps tuo žmogumi, kuriam 
Lietuvos vyriausybė ir V. Balickas 
patikės raktus nuo Essex vilos namo, 
kuriame šiandien Londone įsikūrusi 
Lietuvos ambasada.

Alvydas Medalinskas

1



2 EUROPOS LIETUVIS 1992 m. gegužės 22 d. N r. 20 (2205)

KAIP LIETUVA VĖL TAPO 
NEPRIKLAUSOMA VALSTYBE

SEPTYNIOS DIENOS
(Pradžia “EL" Nr. 19)

Labai reikšminga Lietuvai 
diena - 1988 m. birželio 3 d., 
Sąjūdžio gimimo diena. Tą dieną 
Vilniuje, Mokslų Akademijos 
salėje, įvyko Lietuvos Sąjūdžio 
steigiamasis susirinkimas. Į pir
mąją Sąjūdžio Tarybą įėjo žinomi 
Lietuvoje žmonės, daugiausia 
kūrybinės inteligentijos atstovai.

Tų pačių metų liepos 9 d. ir 
rugpjūčio 23 d. Vilniuje Vingio 
parke įvyko Sąjūdžio organizuoti 
šimtatūkstantiniai mitingai, ku
riuose iš tribūnos buvo išsakyta 
tai, ko anksčiau garsiai niekas 
nedrįso kalbėti. Šių mitingų metu 
jau buvo keliamos nepriklausomos 
Lietuvos vėliavos.

1988 m. rugsėjo 28 d. Vilniuje, 
Gedimino aikštėje įvyko Lietuvos 
Laisvės Lygos organizuotas mitin
gas Ribbentropo-Molotovo papil
domų slaptų susitarimų pasira
šymo metinėms paminėti. Aikštėje 
pasirodė specialus milicijos būrys, 
aprūpintas apsauginiais šalmais, 
skydais, ginkluotas guminėmis 
lazdomis. Mitingo dalyviai buvo 
sumušti, nemaža nuvežta į ligo
nines. Šis įvykis sukėlė 
visuomenės pasipiktinimą. Aiški
nantis, kas davė įsakymą mušti 
žmones, buvo pasiektos partinės 
valdžios viršūnės. Po šio įvykio 
buvo pakeisti Lietuvos Komunistų 
partijos vadovaujantys žmonės. 
Pirmuoju sekretoriumi buvo 
paskirtas Sąjūdžio mitinguose 
kalbėjęs ir didesnį žmonių 
pasitikėjimą įgijęs Algirdas 
Brazauskas. Vietoje Maskvos 
“vietininko” Lietuvoje, Mitkino, 
kuris buvo atšauktas į Maskvą, 
buvo paskirtas Vladimiras 
Beriozovas.

1988 m. spalio 9 d. Kauno 
Karo Muziejaus varpinės bokšte, 
pirmajame iš Lietuvos miestų 
buvo iškelta Nepriklausomos 
Lietuvos vėliava.

1988 m. spalio 22-23 d.d. 
Vilniaus Sporto rūmuose įvyko 
pirmasis Sąjūdžio suvažiavimas. 
Pirmojo suvažiavimo rezoliucijose 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimas dar nebuvo akcentuoja
mas tiesiogiai. Buvo naudojamas 
abstraktesnis terminas - suvere
nitetas.

Suvažiavimo metu tikintiesiems 
buvo grąžinta Vilniaus Katedra. 
Ankstų spalio 23 d. rytą kardinolas 
Vincentas Sladkevičius prieš 
Katedros centrinį įėjimą susirinku
siai tūkstantinei žmonių miniai 
atlaikė šv. Mišias. Mišios pirmą 
kartą buvo tiesiogiai transliuotos 
per Lietuvos televiziją.

1989 m. Vasario 16-oji jau 
buvo oficialiai minima.

1989 m. kovo 26 d. įvyko depu
tatų nuo Lietuvos rinkimai į 
Sovietų Sąjungos Aukščiausiąją 
Tarybą. Buvo išrinkti beveik visi 
Sąjūdžio remti kandidatai. Rin
kimų rezultatai tuo metu buvo 
tikrai sensacingi. Netgi kaimo 
vietovėse, kur žmonės paprastai 
mažiau domisi politika, kur 
didesnė vietinės valdžios baimė, ir 
ten buvo išrinkti Sąjūdžio atstovai.

Vienas iš įsimintinų 1989 m. 
vasaros įvykių - organizuotas 
Sibire palaidotų lietuvių tremtinių 
palaikų pergabenimas į Lietuvą.

1989 m. rugpjūčio 23-ąją, 
Ribbentropo-Molotovo susitarimų 
50-ųjų metinių dieną, įvyko 
įspūdingas Lietuvos Sąjūdžio bei 
Latvijos ir Estijos Liaudies Frontų 
organizuotas bendras renginys 
“Baltijos kelias”. Rankomis susi
kibusių žmonių gyva grandinė 
sujungė Baltijos šalių sostines: 
Vilnių, Rygą ir Taliną. Apie pusę 
milijono Lietuvos žmonių iš visų 
miestų ir rajonų tą dieną pajudėjo 
prie Sąjūdžio nurodytų Vilniaus- 
Rygos kelio atkarpų. Tai buvo 
labai įtikinama Baltijos šalių 
laisvės siekimo ir vienybės demon
stracija.

Maskvos reakcijos nereikėjo

DONATO LEVIŠAUSKO 
asmeniškas požiūris ir supratimas 

apie tai, kas vyko Lietuvoje. 
Skaitytas 1992 m. kovo 8 d., 
Lietuvos Nepriklausomybės 

minėjime, Štutgarte.

ilgai laukti. “Baltijos kelias” buvo 
pavadintas “nacionalistine isteri
ja”, pasigirdo nedviprasmiški 
grasinimai. Sparčiai keičiantis 
politinei situacijai Lietuvoje, 
Lietuvos komunistai paskelbė šūkį: 
“Liaudies planai - partijos planai”. 
Anksčiau buvo skelbiama 
atvirkščiai. 1989 m. gruodžio mėn. 
įvyko neeilinis Lietuvos Komu
nistų partijos suvažiavimas, kurio 
metu įvyko partijos skilimas. 
Didžioji partijos dalis pasiskelbė 
nepriklausoma nuo Sovietų 
Sąjungos Komunistų partijos 
Lietuvos Komunistų partija.

Lietuvos komunistams žengus 
tokį žingsnį, Maskvoje tapo aišku, 
kad situacija Lietuvoje iš tiesų 
kritiška.

1990 m. sausio mėn. susipažinti 
su padėtimi, į Lietuvą atvyko pats 
Michailas Gorbačiovas. Lietuvoje 
jis buvo sutiktas su derama pagar
ba, bet kaip kaimyninės valstybės 
vadovas. Net ir pasitelkęs visą 
savo iškalbingumą ir autoritetą jis 
nebegalėjo nieko Lietuvoje įtikinti, 
kad geriausias kelias Lietuvai - tai 
“suverenitetas” Sovietų Sąjungos 
sudėtyje. Senas darbininkas, M. 
Gorbačiovo paklaustas, kokios 
nepriklausomybės jis nori, atsakė, 
kad nori numirti tokioj Lietuvoj, 
kokioj gimė - nepriklausomoj. 
Išvykdamas M. Gorbačiovas 
pažadėjo, kad Lietuvos laukią 
sunkūs laikai. Tačiau žmonių 
nusistatymo jau niekas nebegalėjo 
pakeisti.

1990 m. vasario 16 d., minint 
Nepriklausomybės metines, Kaune 
buvo iškilmingai atidengta atstaty
ta Laisvės Statula.

1990 m. vasario 24 d. įvyko 
rinkimai į naują Lietuvos 
Aukščiausiąją Tarybą. Kaip ir 
buvo tikėtasi, absoliučią naujų 
deputatų daugumą sudarė Sąjūdžio 
remiami kandidatai.

Maskvoje tuo metu buvo skuba
ma priimti taip vadinamą 
Respublikų išstojimo iš Sovietų 
Sąjungos įstatymą, pagal kurį 
išstojimas taptų praktiškai 
neįmanomu.

Lietuvoje su nekantrumu buvo 
laukiama pirmosios naujojo 
šaukimo Aukščiausiosios Tarybos 
sesijos. Buvo paskelbta data - kovo 
11-oji. Deputatai, susirinkę į pir-

SPORTiniS
Lietuvos rankinio federacija pir

moji gavo teisę rengti oficialias tarp
tautines varžybas. Neseniai 
Klaipėdoje vyko Europos jaunių 
pogrupių turnyrai, o lapkričio 28 d. - 
gruodžio 5 d. Vilniuje, Kaune ir 
Panevėžyje vyks pasaulio “B” grupės 
moterų rankinio komandų turnyras. 
Lietuvos rinktinė savo pogrupyje žais 
su Bulgarijos, Prancūzijos, Japonijos, 
Čekijos-Slovakijos ir Italijos koman
domis. Kitame pogrupyje tarpusavyje 
susitinka Švedijos, Vengrijos, 
KLDR, Olandijos, Ispanijos ir 
Taivano komandos. Pirmąsias dvi 
vietas pogrupiuose užėmusios 
komandos iškovos teisę startuoti 
pasaulio “A” grupės, t.y. svarbiausi
ame ir “tikrame” čempionate.

• Osle įvykusiame Šiaurės 
Europos šalių vyrų krepšinio čempi
onate Lietuvos rinktinė, žaisdama be 
pagrindinių savo narių, šiuo metu 
rungtyniaujančių Europos ir JAV 
klubuose, finale 80:95 pralaimėjo 
latviams ir užėmė antrąją vietą.

• Pasaulio ledo ritulio čem-pio- 
nais antrą kaitą iš eilės tapo Švedijos 
komanda, finale 5:2 įveikusi 
Suomius. Trečioji vieta atiteko čem
pionato šeimininkams - čekoslo- 
vakams, o Rusijos rinktinė, neseniai 
tapusi olimpiados nugalėtoja (šios 
komandos nariai tada atstovavo 
NGV), dideliam visų nustebimui liko 

mąją sesiją, gerai žinojo, ko iš jų 
laukia Lietuva.

22 vai. 44 min. Lietuva buvo 
paskelbta Nepriklausoma valstybe.

Aukščiausios Tarybos Pirmi
ninku buvo išrinktas iki tol buvęs 
Sąjūdžio Seimo Tarybos Pirmi
ninku prof. Vytautas Landsbergis. 
Skubiai buvo formuojamas mi
nistrų kabinetas. Kaip ir reikėjo 
tikėtis, Maskva paskelbė Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos patvirtin
tą Nepriklausomybės Aktą 
prieštaraujančiu Sovietų Sąjungos 
Konstitucijai ir reikalavo atšaukti. 
Vytautas Landsbergis į tai atsakė, 
kad toks Maskvos reikalavimas - 
tai kišimasis į suverenios valstybės 
vidaus reikalus. Buvo aišku, kad 
konflikto išvengti nepavyks. 
Maskva tikėjosi, kad Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos ir 
Lietuvos žmonių nusistatymą gali
ma greit pakeisti, panaudojus 
ekonominį spaudimą. Balandžio 
mėn. buvo žymiai sumažinti ar net 
visai energijos, kuro, žaliavų tieki
mai Lietuvai. Tačiau Maskvoje 
laukto greito ekonominės blokados 
efekto nebuvo. Laikas bėgo, bloka
da jau nešė Sovietų Sąjungos 
įmonėms, surištomis su tiekimais 
iš Lietuvos, didesnius nuostolius, 
negu Lietuvai. Žmonių nuotaiką 
palaikė kad ir toks faktas, kad, 
sustabdžius maisto produktų 
išvežimą į Rusiją, pagausėjo par
duotuvių lentynos. Tokia padėtis 
nebetenkino nei Lietuvos, nei 
Maskvos. Norint išeiti iš susidariu
sios situacijos taip pat kairiosioms 
jėgoms darant spaudimą Aukš
čiausioje Taryboje buvo priimtas 
Moratoriumas Nepriklausomybės 
Aktui, susiejant jo galiojimo ter
miną su derybų tarp Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos pradžia. Tačiau 
visos Lietuvos vadovybės pastan
gos pradėti derybas buvo 
nesėkmingos. Moratoriumas Ne
priklausomybės Aktui buvo 
atšauktas.

Pirmaisiais nepriklausomybės 
metais toliau sparčiai blogėjo 
Lietuvos ekonominė padėtis. 
Būdama priklausoma nuo centra
lizuotų Sovietų Sąjungos tiekimų, 
finansų sistemos, esant blokuo
jamiems užsienio ryšiams ir 
nekontroliuojamoms sienoms, 
Lietuva negalėjo atsiriboti nuo 
Sovietų Sąjungos ekonomiką 
apėmusios krizės. Nors specialistų 
nuomone vyriausybė tuo metu 
galėjo sparčiau įgyvendinti refor
mas.

(Bus daugiau)

GYVGnimns
be medalių. Kitas milžiniškas čem
pionato siurprizas - Šveicarijos 
rinktinės užimtoji 4-oji vieta, taigi, 
aplenkti rusai, amerikiečiai, 
kanadiečiai, vokiečiai.

LIETUVIŠKŲJŲ
SnJDUU SAVAITĖ

Europos lietuviškųjų studijų savaitė įvyks rugpjūčio 16-23 
dienomis Austrijoje, Tirolyje, didžiuliame keturių žvaigždžių 
viešbutyje, esančiame idiliškoje Alpių kalnų papėdėje Bervange 
(netoli Vokietijos sienos).

Pilnas pragyvenimas dienai, vienam asmeniui, kainuos 470 
austrų šilingų arba 68 DM, ar 41 (JAV) doleris. Kambariai 
dviems asmenims su visais patogumais. Norintys turėti atskirą 
kambarį, turės mokėti 10 DM daugiau.

Rgistruotis pas Irena Joerg, A-6473, Wenns 62, Austria ir 
įmokėti 100 DM registracijos mokestį (jaunimui 50 DM).

Pinigus siųsti: Litauische Studienwoche, Volksbank Kreis 
Bergstrasse Kt. Nr. 8934002 BLZ, 50991400, 6840 Lampertheim.

Studijų savaitės programa bus paskelbta vėliau.
Užsiregistravusiems bus suteikta smulki informacija. 

Vykstantieji iš Lietuvos būtinai turi gauti vizą iš užsienio reikalų 
ministerijos Vienoje. Irena Joerg

Gegužės 5 d. Lietuvos prem
jeras G. Vagnorius. AT plena
riniame posėdyje pasakė kalbą, 
kurioje įvertino tarp Vyriau
sybės ir Parlamento susi
klosčiusius santykius, didi
nančius valstybės gyvenimo 
įtampą. Informaciją apie tai 
spausdina “Lietuvos aidas" (05 
07). Premjeras pareiškęs, kad 
dabartinės problemos kylančios 
ne iš Vyriausybės. Dėl esančios 
nestabilios padėties kalta esanti 
opozicija. Kai kurios partijos 
siekiančios didinti visuomenėje 
politinę sumaištį. įvairios 
smulkios politinės intrigos 
garbės mums nedaro - pareiškė 
G. Vagnorius. Premjeras taip 
pat pasisakė ir dėl Prezidento 
bei Seimo. Prezidentas Lietuvai 
yra reikalingas ir juo turėtų tapti 
to nusipelnęs V. Landsbergis. 
Tiesa, premjeras yra prieš neri
botus prezidento įgaliojimus. 
Dėl Seimo buvo pažymėta, jog 
be jo rinkimų politinės padėties 
stablizuoti nepavyks. Geriausia 
būtų, jeigu jis vyktų kartu su 
prezidento rinkimais. Po pusva
landį trukusios kalbos G. 
Vagnorius atsakinėjo į depu
tatų klausimus. Tačiau, kaip 
pažymi “Respublika” (05 06) , 
premjeras išvyko taip ir nesu
taręs su frakcijų atstovais. Šie 
nelinkę remti premjero “sunkiu 
jam ir tautai metu” - rašo 05 07 
dienos “Respublika” straipsnyje 
“Paskutinės premjero dienos”.

Paskelbtas AT laikinosios 
komisijos parengtas Lietuvos 
Respublikos Konstiitucijos pro
jektas. ‘Tiesa” (05 05) pažymi, 
kad tai "pakankamai demokra
tiškos, stabilios Konstitucijos 
projektas, kuriame subalansuoti 
valstybės institucijų - Seimo, 
Prezidento, Vyriausybės, Teis
mų sistemos įgaliojimai”. Šioje 
Konstitucijoje numatoma parla
mentinė respublika su tam 
tikrais prezidento įgaliojimais. 
Tai atitinka Vakarų Europos 
valstybių modelius. Tačiau 
laikraštis nuogąstauja dėl 
Trečiojo Sąjūdžio pasiūlyto pro
jekto: “Dėl Lietuvos Respub
likos prezidento”.

Žmonės ir turės pasisakyti 
“už" jį ar “prieš” referendume. 
Siame projekte prezidentas yra 
“Lietuvos valstybės vadovas ir 
aukščiausiasis pareigūnas, jos 
suverenumo garantas”. Jis taip 
pat turi teisę “atleisti vyriau
sybę be seimo sutikimo", jis 
“neatsako už savo galios 
veiksmus". Tai atveria kelią 
autokratiniam, "tvirtos rankos” 
valdymui, - pažymi "Tiesa”. 
Straipsnyje atkreipiamas 
dėmesys, kad “demokratinėje 
valstybėje prezidentas niekada 
nėra iškeliamas virš tautos, kuri 
yra savo valstybės suverenas”.

Ar Lietuva fašistinė? Toks 
klausimas turbūt ne vienam kilo 

paskaičius Vokietijos laikraštyje 
“Wochenpost” straipsnį "Nepa
sotinama lietuviškojo naciona
lizmo dvasia”. Apie jį buvo 
rašoma “Lietuvos aide” (03 04). 
Tiksliau, pateikta ištrauka, 
kurią, be abejo, reikėjo suprasti 
ironiškai.

“Tiesa” (05 07) pateikia 
Kanados lietuvių savaitraštyje 
‘Tėviškės žiburiai” išspausdintą 
rekomendaciją ant vokų, 
adresuotų Lietuvon, užrašyti 
“Nėra dolerių!”. Taip pat anglų ir 
rusų kalbomis. Toks laiškas 
greičiau pasieks adresatą (jam 
apskritai daugiau šansų pasiek
ti adresatą). Mat vagys (papras
tai tai pašto darbuotojai arba 
adresatų kaimynų vaikai 
besmalsaujantys pašto dėžučių 
turiniu - Aut.) nebaudžiami. 
Tiesoje" atkreipiamas dėme
sys, kad anksčiau nuskam
bėjusio skandalo Panevėžyje 
kaltininkės (dvi jaunos panelės 
naikinusios krūvas laiškų dėl 
galimų vokuose dolerių) buvo 
nubaustos papeikimu. (Na, tai 
toks viršininko nelyg pagrūmoji
mas pirštu - nu, nu, nu... - Aut.).

P. S. Simbolinis laimės 
palinkėjimas įdedant į voką 10 
JAV dolerių prilygsta eilinio 
darbininko beveik mėnesiniam 
atlyginimui. Tad pagunda 
didelė...

Lietuvoje išaiškintas 12-asis 
AIDS viruso nešiotojas. Tai jau
nas vilnietis, užsikrėtęs, 
spėjama, lytiniu keliu. 
“Respublika” (05 07) rašo - 
veikė pakrūmėse,
tarpuvartėse... Ne homoseksu
alas, bet užtat - mėgėjas išgerti. 
Nerimą kelia tai, jog jis - 
aktyvus kraujo plazmos dono
ras. Šių metų sausio mėnesį jo 
kraujo buvo pripilta trim 
asmenims (iš jų du vaikai). 
Patikrinus - viruso nerasta, bet, 
deja, liga gali išaiškėti vėliau. 
“Tiesa” (05 06) rašo, kad iš 
vienuolikos anksčiau Lietuvoje 
diagnozuotų AIDS viruso 
nešiotojų vienas yra žuvęs, o 
likusiųjų sveikata sparčiai 
blogėja.

Vidmantas Divas

"GIMTASIS KRAŠTAS" 
REIKALINGAS PAGALBOS
Užsienio lietuviams gerai 

pažįstamas laikraštis “Gimtasis 
kraštas”, anksčiau “džiuginęs” akį 
komunistine propaganda bei sovie
tinio gyvenimo pranašumus 
aukštinančiais straipsniais, o vėliau 
virtęs vos ne pirmuoju Sąjūdžio 
šaukliu, šiandien tapo naujojo 
gyvenimo auka - brangsta 
popierius, brangsta visos kitos 
paslaugos. O laikraščio kainos 
redakcija kelti nenori, ir taip jau 
brangu. Žodžiu, redakcijai, norint 
išsaugoti leidinį, reikia surinkti 
$18530 (JAV) dolerių. Tikimės, 
jog tai mūsų kolegoms pavyks 
padaryti. ELR

JOHN SMITH - NE LIETUVIS!
Busimąjį leiboristų partijos 

lyderį John Smith konservatoriai 
paskubėjo “pakrikštyti” lietuviu. 
John Smith pareiškė, jog jis neži
nąs kodėl, nes su Lietuva nieko 
bendro neturi ir pridūrė, kad jeigu 
turėtų lietuviško kraujo, tai jis tik 
didžiuotųsi tuo.

Atrodo, jog konservatoriai norėjo 
sumenkinti J. Smith kaip tikro škoto 
privalumus. Tačiau, kaip pabrėžė 
“Evening Standard”, “diskreditavi
mo kampanija, tikriausiai, būtų 
pavykusi sėkmingiau, jeigu J. Smith 
būtų apšauktas užsimaskavusiu valu.

REMKIME 
PAGALBOS 
LIETUVAI 
FONDĄ

2 Ladbroke Gardens

London W1 1 2PT
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ŽMONĖS IR ĮVYKIAI

Kun. Ričardas Mikutavičius, poetas, Kauno įgulos bažnyčios rektorius su 
Londono parapijos klebonu kun. J. Sakevičium MIC.

IŠ TOLIMOSIOS AZIJOS
Iš Dūšambei, Tadžikijos, rašo žurnalistas M. Urbanavičius. Jis gimė 

Kaune, 1945 m. su šeima buvo ištremtas ir mokėsi Tadžikijoje bei 
Maskvoje. Kelia vo po Indiją, Afganistaną, Iraną įr Pakistaną, o 
Afganistane dirbo laikraščio korespondentu. Dabar gyvena Tadžikijoje, 
dirba “Navrūzi Vatan” žurnalo moksliniu redaktoriumi įr augina 3 vaikų 
šeimą. Daug verčia iš lietuvių kalbos, išleido knygas tadžikų, uzbekų įr 
rusų kalbomis. “EL” rašo apie Azijoje gyvenančius įr dirbančius lietu- 
vius.

SKAUTIŠKUOJU
KELIU

Lietuvos Radijo pranešėja, aktore Dalia Stonytė su Londono lietuvėmis

LSS Seserijos Europos Rajono būsimos audėjos su instruktorėm Derbyje

Gegužės 8 d. "Jack Morgan" futbolo taurės finale Lithuanian Victoria 'A' 
rezultatu 3:1 įveikė HVSC komandą. Rungtynes stebėjo 400 žmonių. 
Nuotraukoje Lietuvių Sporto ir Socialinio futbolo komandos Lithuanian 
Victoria 'A' kapitonas su laimėta taure.

PAMIRAS ATSIMENA LIETUVĮ
Aukštai, Pamiro kalnuose, 

Chorogo mieste įsteigtas istorinis 
muziejus. Jame surinkta daug 
įdomių eksponatų - nuo Marko 
Polo apsilankymo iki mūsų dienų.

Šiame muziejuje yra ir mūsų 
tautiečio zoologo ir geografo 
Konstantino Arrio eksponatai, 
pasakojantys apie dvi jo ekspedici
jas 1899 ir 1909 metais. Vienas iš 
tokių eksponatų - Konstantino 
Arrio knyga, išleista 1934 m. 
Sakalo spaudos bendrovės Kaune, 
“Mano ekspedicija į Vidurinę 
Aziją” (Kačagarą, Jarkendą, 
Taklo-Makano dykumą, Pamiro 
kalnus ir Alajų).

Chorogo muziejaus darbuotojai 
pasakoja, kad Konstantino Arrio 
vabzdžių ir peteliškių kolekcija yra 
laikoma ne tiktai Maskvos, bet ir 
Kauno Ivanausko vardo zoologijos 
muziejuje.

KAUNAS IR CHODŽENTAS
Vidurinės Azijos miestas 

Chodžentas (buvęs Leninabadas) 
yra nedidelis Azijos miestas, 

Magal-Tan kalno papėdės 
vaizdingame slėnyje. Padavime 

sakoma, kad jį įkūrė Aleksandras 
Makedonietis, pasiekęs senovinio 

Jaksarto, dabar Sir-Darjos krantą ir 
savo garbei pavadinęs jį Yskandes- 

Eschota vaidu.
Šiandien Chodžentas yra gana 

svarbus miestas su gerai 
išsivysčiusia pramone, kultūra, 
kuriame gyvena įvairių tautybių 
žmonės. Penkiasdešimtais metais 
Chodžente buvo pastatytas didelis 
medvilnės perdirbimo kombinatas. 
Ir buvo sudaryta sutartis su Kauno 
Drobės audinių fabriku, kad iš 
Lietuvos į Tadžikiją atvažiuotų 
specialistai ir padėtų vietiniam jau
nimui tapti gerais audėjais, kilimų 
meistrais, siuvėjais. Iš Kauno į 
Chodžentą atvyko apie 150 mer
gaičių, daugumas iš jų taip ir liko 
gyventi šiame Azijos mieste.

Praėjo daug laiko, bet draugystė 
tarp Kauno audėjų ir Chodžento 
tęsiasi, vystosi. Kiekvienais metais 
abu miestai siunčia savo delegaci
jas, iš Lietuvos į Tadžikiją 
atvažiuoja pailsėti daug 
pensininkų, kiekvieną vasarą - 
daug turistų ir alpinistų.

“SKANŪS” VAISTAI
Kiekvienais metais iš Vidurinės 

Azijos į Lietuvą, Latviją, Estiją ir 
Ukrainą išvežama daugiau kaip 10 
tūkstančių tonų džiovintų vynuo
gių, inžiro, chūrmos, kriaušių, 
aivos, obuolių. Tai “skanūs” vais
tai iš Azijos, kurie prailgina 
gyvenimą, padeda reguliuoti krau
jo spaudimą, nuima širdies skaus
mus. Sakoma, jeigu vaikai vietoj 
guminių išdirbinių čiulptų džiovin
tus vaisius, jie niekuomet nežinotų 
dantų skausmo.

Dabar ir daktarai pripažino, kad 
ekstraktai iš džiovintų vaisių - 
patys geriausi pasaulyje. Lietuva 
su Uzbekistanu pasirašė sutartį, 
pagal kurią šiais metais numatoma 
Nemuno šalies gyventojams 
pasiųsti daugiau kaip 30 tūkstančių 
tonų įvairių daržovių ir vaisių, o 
taip pat ir džiovintos produkcijos.

NAUJOS ARKLIU VEISLĖS
Kazachstane plačiai žinomos 

dvi labai brangios vietinių arklių 
veislės; “Džabė” ir “Kūšūiniečiai”. 
Šitie arkliai ganosi dideliuose 
tabūnuose, stiprūs, ištvermingi ir 
labai greiti. Specialistai- 
arklininkai, kurie dirba 
“Mūdžgarsko” arklidėse per 20 
metų kitoms respublikoms pardavė 
2406 veislinius arklius ir 1758

kumeles. Dabar Kazachstano 
arklių galima rasti Rumunijoje, 
Vengrijoje, Anglijoje, Prancūzijoje 
ir Vokietijoje. Jų daugiausia par
duota Baltijos valstybėms. 
“Mūdžagarsko” arklidėse dabar 
parduoda dar kitos veislės arklius, 
kurie auginami mėsai.

LIETUVOS SOSTINĖ 
TADŽIKIJOJE

į Vakšo upės slėnį, Kurgan- 
Tiūbinsko apskrityje, 1945 m. 
buvo ištremta daug lietuvių, kurie 
dirbo medvilnės plantacijose. 
Gyvenimo sąlygos buvo labai 
sunkios: šešėlyje - 50-60 laipsnių 
karščio, siautė maliarija, buvo 
daug nuodingų gyvačių, skorpi
onų, falangų. Daug šeimų išmirė. 
Vietiniai gyventojai tadžikai ir 
lakajai stengėsi padėti tremti
niams, bet jie patys mažai ką 
turėjo. Tik vėliau gyvenimas kiek 
pasikeitė, tapo lengviau užsidirbti 
duonos kąsnį. Tada daug lietuvių 
šeimų persikraustė gyventi į rajono 
centrą - Kuibiševską. Vietiniai 
gyventojai šį miestą pavadino 
Lietuvos sostine Tadžikijoje. 
Dabar čia gyvena Lazdauskai, 
Gurevičiai, Sakalauskai, 
Drohneriai ir kiti. Viena iš rajono 
centrinių gatvių pavadinta 
Lietuvių gatve.

M. Urbanavičius

AUKOS STOVYKLAI

Po 10.00 sv. - L. Švalkus iš 
Northamptono, D. Jelinskas; 50.00 
sv. - Manchesterio lietuvių klubas; 
90.00 sv. - surinkta Manchesterio 
lietuvių klube Motinos dienos 
minėjimo metu. Aukojo: 10.00 sv. 
- kan. V. Kamaitis; po 5.00 sv. - 
P.V.R. Juknelis, A. Podvoiskis, A. 
Žebelys, A. Miliūnas, C. Navickas, 
J. Navickas, S. Lauruvėnas, V. 
Rudys, VI. Bernatavičius, V. 
Chadauskas, Eidukas; po 2.50 sv. 
P. Gaučas, J. Gaučas; po 2.00 sv. - 
S. Samujienė, B. Podvoiskis, O. 
Eidukas, M. Pauliukonis, E. Žebe- 
lienė, Bylienė, J. Šablevičius, A. 
Bendžius; po 1.00 sv. - M. 
Purienė, D. Šnelius. Aukas surinko 
s. L Gerdžiūnienė.

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.
v.s. J. Maslauskas,

LSB Europos Rajono atstovas

20 MILIJONŲ PARAMA
Lietuva ir Europos ekonominė 

bendrija pasirašė sutartį pagal 
kurią bendrija suteiks Lietuvai 
stambią humanitarinę ir techninę 
pagalbą. Jos vertė sieks dvidešimt 
milijonų bendrijos valiutinio 
vieneto - ECU. Tą pačią dieną, 
Lietuvos Energetikos ministras 
L.V. Ašmantas Lietuvos vardu 
pasirašė Europos Energetikos char
tiją. Pasak L.V. Ašmanto, lietuvių 
energetikos inžinierių įsijungimas į 
taiptautinę bendradarbiavimo ener
getikos plotmėje sistemą, padės 
aprūpinti Lietuvą energetikos 
šaltiniais, padės sumodernizuoti 
energetikos pramonės saugumo 
sistemą, apsaugos nuo užteršimo 
gamtos aplinką.

SOVIETŲ IMPERIJOS GALO PRADŽIA
(Atkelta iš 1 psl.)

Tuometinė respublikos 
vadovybė ėmėsi visų priemonių, 
diskredituojančių R. Kalantą ir 
masines demonstracijas. Maskvai 
buvo stengiamasi įrodyti, kad tai 
tik chuliganizmas. Toks vertinimas 
buvo padarytas neatsitiktinai. 
Atvykstantiems TSKP CK 
pareigūnams reikėjo išsklaidyti 
abejones dėl neramios politinės 
padėties respublikoje ir įrodyti, 
kad A. Sniečkus bei partinis 
aparatas visiškai kontroliuoja 
padėtį, o įvykiai neturės politinių 
padarinių. Po tokio įvykio respub
likos vadovas galėjo būti 
pašalintas, tačiau A. Sniečkus 
išliko. Čia lėmė ir jo operatyvūs 
bei griežti veiksmai prieš 
“nacionalistus ir jiems pataikau
jančius”, ir Maskvos parama. Be 
to, A. Sniečkus sumaniai nemažą 
“kaltės” dalį suvertė KGB, 
pranešimuose į Maskvą nurody
damas, kad KGB ir vidaus reikalų 
organai nežinojo tikros padėties 
respublikos visuomenėje, ypač tarp 
jaunimo. Tam pritarė ir LKP CK 
antrasis sekretorius V. Charazovas.

1972 m. gegužės 30 d. LKP CK 
biuras priėmė nutarimą “Dėl poli
tinio ir organizacinio darbo 
sustiprinimo ryšium su antivi
suomeniniais pasireiškimais 
Kauno mieste”, kuriuo įpareigojo 
televizijos ir radijo komiteto 
pirmininką J. Januitį, spaudos - F. 
Bieliauską, kinematografijos - B. 
Baniulį, kultūros ministrą L. 
Šepetį, “Žinijos” draugijos 
pirmininką V. Niunką, laikraščių ir 
žurnalų redaktorius, kūrybines 
sąjungas ir kt. “visapusiškai auklėti 
gyventojus komunizmo dvasia, 
įtvirtinant sąmonėje marksistinę- 
lenininę ideologiją”, o adminis
traciniams organams imtis žymiai 
ryžtingesnių priemonių.

Buvo formuojama negatyvi 
respublikos visuomenės nuomonė 
apie Kauno įvykius, specialiai 
ieškoma bet kokių smerkiančių 
žodžių. Antai 1972 m. birželio 29 
d. LKP CK skyriaus vedėjas V.

Astrauskas rašė A. Sniečkui: 
“Draugas Sekretoriau, skaitome, 
kad šis karvių melžėjos iš Telšių 
pasisakymas įdomus ir siūlome 
Jūsų dėmesiui”. (Mičiūrino 
kolūkio vyresniosios karvių 
melžėjos, LKP Telšių rajono 
komiteto narės E.K. pasisakymo 
fragmentas - V.T.) “Antivisuome
ninis įvykis jaunimo tarpe - gėda 
visai mūsų tautai ir Mičiūrino 
kolūkio partinė organizacija, taip 
pat visi kolūkiečiai karštai pritaria 
TSKP CK Politinio biuro nuveik
tam darbui, smerkia šį įvykį...”. 
(Kalba netaisyta - V.T.)

Savo darbą atliko ir KGB. 
Praėjus metams, 1973 m. gegužės 
31 d. A. Sniečkus ataskaitoje 
SSKP CK nurodė, kad “KGB 
išaiškino grupę nacionalistų, nors 
jie ir tiesiogiai nedalyvavo 1972 
m. gegužės įvykiuose”. Keturi jų 
suimti, 29 “profilaktuoti”. Taip pat 
padedant administraciniams 
organams Kaune buvo išaiškinti ir 
įdarbinti 372 veltėdžiai (tikriausiai 
dalis hipių - V.T.) ir 134 patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn (pri
valomojo įsidarbinimo vengimas). 
1973 m. gegužės 14 d. Kaune buvo 
numatyta pažymėti R. Kalantos 
susideginimo metines - tokią infor
maciją KGB teikė LKP CK biurui. 
“Tą dieną Kaune buvo sustiprintos 
milicijos ir draugovininkų tarny
bos, tačiau mieste esanti papildo
ma jėga, skirta galimiems neramu- 
mans užkirsti, buvo nedemonstruo
jama”, - 1973 m. gegužės 31 d. į 
Maskvą rašė S. Sniečkus.

1973 m. gegužės mėnesį ant R. 
Kalantos kapo padėti gėles bandė 
14 žmonių, pagauta 10 kauniečių, 
platinančių atsišaukimus. 
Respublikos miestuose ir rajo
nuose pasirodė antisovietinio 
pobūdžio lapeliai, užrašai. “Matyt, 
reikia imtis žymiai ryžtingesnių 
administracinių priemonių prieš 
visokius degradavusius, antivi
suomeninius elementus, tačiau 
mūsų galimybės ribotos”, - 
skundėsi A. Sniečkus.
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Lietuvių Kronika
KADA-KAS-KUR?
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 12-29 d.d. - Vysk. P A. 
Baltakis lankysis D. Britanijoje.

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 16-23 d.d. - 39-oji 
Studijų Savaitė Austrijos Tirolyje.

AKADEMIKAS
J. MINKEVIČIUS LONDONE
Gegužės 14 d. prof. J. 

Minkevičius atvyko iš Vilniaus ir 
dalyvavo IV-jame Tarptautinės 
Universalizmo Draugijos (ĮSU) 
simpoziume, kuris vyko Polish 
Cultural Institute. Simpoziumo 
tema: “Judaizmo, krikščionybės ir 
islamo santykis kaip universalizmo 
metafilosofijos problema”. Prof. J. 
Minkevičius jame skaitė pranešimą 
apie žydų religijos ir filosofijos 
universalistinius aspektus.

Tarptautinė Universalizmo 
Draugija, įsteigta 1990 m. Var
šuvos universitete, jungia įvairių 
sričių filosofus bei mokslininkus 
šiuolaikinėms globalinėms proble-
moms nagrinėti bendražmogiškųjų 
vertybių ir humanizmo pagrindu. 
Draugija leidžia savo žurnalą 
“Dialogue and Humanism” 
(Varšuva) ir turi Universalizmo 
biblioteką Montraelio universitete.

Pagrindinė tos Draugijos veik
los forma - aktualiausių dabarties 
problemų tyrimas, įvairių pažiūrų 
mokslininkų diskusijos ir dialogas, 
siekiant bendrų humanistinių 
tikslų.

Draugijos prezidentas yra VU 
(Varšuvos universiteto) profeso
rius Janusz Kuczynski, prof. J. 
Minkevičius - valdybos narys. 
Draugija kasmet rengia mokslinius 
simpoziumus įvairiose šalyse. Jie 
jau yra įvykę Lenkijoje, 
Vokietijoje, Kanadoje ir Anglijoje. 
Visuose juose profesorius J. 
Minkevičius sėkmingai atstovavo 
Lietuvos Mokslų Akademiją.

ELR

VYSK. P.A. BALTAKIO 
VIZTTACUOS

Vysk. P.A. Baltakis atvyks į 
Škotiją birželio 12 d.. Susitiks ten 
su lietuviais birželio 14 d. Vėliau 
lankys Anglijos lietuvius: Man- 
chesteryje - birželio 18d., Brad
forde - birželio 20 d., Nottinghame 
- birželio 21 d., Londone - birželio 
28 d. Išvyksta birželio 29 d.

PAMALDOS
Nottinghame - gegužės 24 d. 

11.15 vai. Židinyje.
Leeds - gegužės 24 d., 13 vai.
Nottinghame - gegužės 28 d., 

Šeštinėse, 19 vai.. Židinyje.
Nottinghame - gegužės 31 d.

11.15 vai. Židinyje.
Manchesteryje - gegužės 31 d.,

12.30 val.
Bradadforde - birželio 7 d., 

12.30 val.

LONDONE
SVEČIAI IS LIETUVOS

Gegužės 10 d. Šv Kazimiero 
parapijoje lankėsi svečiai iš 
Lietuvos: kun. R. Mikutavičius bei 
Lietuvos Radijo pranešėja D. 
Stonytė.

Kun. R. Mikutavičius atnašavo 
Mišias ir pasakė visus sujaudinusį 
pamokslą. Po pamaldų, parapijos 
menėje D. Stonytė paskaitė 
eilėraščių, o kun. R. Mikutavičius 
paskaitė savos kūrybos.

BRITŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE
Į vaikų fondo valdybos ragin

imą prisidėti aukomis prie 
"Specialaus autobuso" vaikams 
Lietuvoje pirkimo vajaus, atsiliepė 
G. Kaminskienė iš Wolverhamp- 
tono ir atsiuntė 25.00 sv. auką.

Šių metų ADT Londono mara
tone dalyvavusį P. Degutį dosniai 
parėmė Škotijos lietuvių klubo 
nariai, atsiuntę 244.00 sv. čekį. 
Kaip žinia, ši suma buvo perduota 
Vaikų fondui.

Vaikų fondo atstovė Lietuvoje 
R. Solomonienė dėkoja visiems už 
Velykines siuntas ir praneša kam 
jos buvo perduotos.

Aukas prašome siųsti: British- 
Lithuanian Relief Fund for 
Children in Lithuania, 21 The 
Oval, London E2 9DT.

= TRANSPORT LTD.
International Shipping, Forwading, Insurance 

Clearing and Air-Freight Agents

SIŪLO SIUNTINIŲ TARNYBĄ Į:
• LIETUVĄ • LATVIJĄ • ESTIJĄ • UKRAINĄ

• BIELORUSIJĄ ir RUSIJOS EUROPINĘ DALĮ

- Reguliarus savaitinis transportas
- garantuotas pristatymas (be papildomo mokesčio)
- konkurencinės kainos (£1.50 už kg., ne mažiau 

kaip £15.00 už siuntinį).

SIUNTINIŲ SURINKIMO PUNKTAI: 
Head Office: 16 Devonshire Str. London W1N1FS 

Tel. 071-637 3271
Middlesborough, Cleveland - Tel. 0642-462 727 

Grays, Essex - Tel. 0375-383 915
Heathrow, Hounslow, Middlesex - Tel. 081-759 9089

Mes taip pat ieškome PSA atstovų, kurie D. Britanijoje siun
tinius surinktų. Mokėsime gerą komisiją. Kreiptis į Head Office

LIETUVOS AMBASADA 
LONDONE

17 ESSEX VILLAS 
LONDON W8
Tel.: 071-938 2481
Fax: 071-938 3329

Turintys Britų pasus į Lietuvą gali 
įvažiuoti be vizos. Kitiems vizos 
išduodamos: pirmadieniais ir penk
tadieniais nuo 9 iki 12 vai., trečia
dieniais nuo 15 iki 18 vai.

vykstantiems į užsienį "EL" pataria gerai apsidrausti, kad išvengus ligos ar kitos 
nelaimės atveju susidariusių išlaidų ir Imki geros bei atmintinos kelionės!

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Gegužės 3 d. kan. V. Kamaitis 

St. Anės bažnyčioje Bradforde 
Motinos garbei atnašavo šv. Mišias 
ir pasakė pamokslą. Pamaldos 
buvo užsakytos Vyties klubo 
valdybos.

Vyties klube H. Vaineikis 
pasakė paskaitą. Jis taip pat pri
minė, kad mes minime savo 
Motinas, kai Lietuva vėl yra laisva.

I. Gerdžiūnienė ir skautai 
Natalytė ir Been Geidžiūnai 
paskaitė eilėraščių, apdovanojo 
mamytes rašytais sveikinimais bei 
gėlėmis. Viešnia iš Lietuvos R. 
Balnienė apjuosė Vyties klubo 
pirmininką tautiška juosta ir 
apdovanojo kitomis dovanomis.

Minėjimas baigtas giesme 
Marija, Marija.

Minėjimą pravedė kultūros 
reikalų vadovas A. Gerdžiūnas. 
Visiems dalyviams kavutę ir 
užkandžius paruošė 1. ir A. 
Gerdžiūnai.

S VEČIAI-AKADEMIKAI
Baltijos tyrimo centro ir naujos 

Britų-Pabaltiečių sąjungos kvie
timu balandžio 27 d. į Bradfordą iš 
Lietuvos atvyko: Dalia Jurgaitytė - 
Lietuvos moterų verslininkių 
prezidentė, Raimonda Balnienė - 
Vilniaus Universiteto docentė, 
Albertas Mukulys - Panevėžio 
stiklo fabriko, Jonas Jonikas - 

GERIAUSIOS ATOSTOGOS 
PALANGOJE IR DRUSKININKUOSE

oooooooo

Gunnel Billing jums siūlo: individualias ir grupines 
keliones į Lietuvą; pigiausią kelionę Austrijos 
Airlines lėktuvais iš Londono tiesiog į Vilnių ir atgal 
už £290; 8 dienas Druskininkuose sveikatai pataisyti 
- kelionė ir visas išlaikymas EGLĖS viešbutyje - 
£454, o PALANGOJE - £555; keliones savaitgaliui 
arba ilgiau į Vilnių, Druskininkus ir Palangą - nuo 
£364 iki £480 ir rugpjūčio 7 d. savaitinę kelionę, 
kurios metu 4 dienos bus praleistos kaime, įskaitant 
lėktuvo bilietą, nuo £505 iki £580.

GUNNEL TRAVEL SERVICES LIMITED
Hayling Cottage, Upper Street, Stratford St. Mary, 

Colchester, Essex, C07 6JW. 
Telefonas ir Faksas: 0206 322 352.

(Pasiteiravimus ir užsakymus prašome rašyti angliškai)

Lithuanian Airlines
Lithuanian Airlines will commence a new scheduled Air service 

between Vilnius and London-Stanstead Airport on July 1st, 1992. To 
ensure that the highest standards of passenger service are met, 
Lithuanian Airlines is seeking to recruit a number of reservation and 
Airport service agents. Applicants shoud be bi-lingual 
English/Lithuanian and ideally pocess an Airline or Travel Industry 
related background in computer reservation or Airport operations.
Please send a detailed resume including a recent Passport size pho
tograph to:
Tim Archer, Director Field Service-Europe, LAL/AMRS.MD25, 23-59 
Staines Road, Hounslow, Middlesex. TW3 3HE

Tauragės valstybinės keramikos 
įmonės ir Gediminas Giniotis - 
valstybinės įmonės “Akmenės 
Cementas” vedėjai. Taip pat po 5 
asmenis kartu atvyko iš Latvijos ir 
Estijos.

Tikslas: per šešias savaites 
pasitobulinti įmonių steigimo, 
vystymosi bei valdymo srityse. Jie 
naudojasi Bradfordo Universiteto 
patalpomis ir jiems parengta 
studijų programa. Apgyvendinti 
geriausiame Bradfordo viešbutyje. 
Finansuoja D. Britanijos Užsienio 
reikalų ministerija.

Su atvykusiais ryšį palaiko 
Britų-Pabaltiečių sąjungos tarybos 
narys S. Grybas. Jo pakvietimu 
svečiai dalyvavo Motinos 
minėjime bažnyčioje, Vyties klube 
ir vaišinosi R. Vaičekauskaitės 
paruoštais pietumis, kuriuos 
palaimino kan. V. Kamaitis.

MARGUČIŲ KONKURSAS
Šv. Velykų antrą dieną mar

gučių konkurse pirmas dvi premi
jas laimėjo P. Pucevičius, o 
trečiąją - M. Grybienė.

Konkurse vaikams visos trys 
premijos atiteko Natalytei ir Been 
Gerdžiūnams. Velykinę kavutę ir 
užkandžius paruošė L ir A. 
Gerdžiūnai. Ačiū jiems ir Vyties 
klubo valdybai!

A. Bučys

SKELBKITĖS 
LONDONE LEIDŽIAMAME 
"EUROPOS LIETUVYJE"

92 OLIMPIADA
ooooooo

Lietuvos sportininkai 
atkakliai ruošiasi dalyvauti 
olimpinėse žaidynėse Bar
selonoje. DBLS valdyba 
nutarė pravesti aukų rinkimo 
vajų D. Britanijoje ir tuo pa
remti Lietuvos sportininkus.

Centro Valdyba kreipiasi į 
skyrius, kitas organizacijas, 
visus lietuvius Britanijoje ir 

prašo siųsti aukas:
92 OLIMPIADA,

2 Ladbroke Gardens,
London W11 2PT.

PASAULYJE
Elžbieta II-oji Europos Parlamente

Didžioji Britanija atsisako 
panaikinti savo sienų kontrolę, ko 
siekia visos kitos EB šalys. Britai 
nuogąstauja, kad tokiu atveju iškils 
eibė problemų, susijusių su atvyk
stančiais svetimšaliais. Beje, tai 
jau ne pirmas prieštaravimas tarp 
EB ir Jungtinės Karalystės, kuri 
visą laiką buvo pačia “abejingiau
sia” bendrijos nare. Galbūt todėl 
Strasbourge buvo itin šiltai sutikta 
karalienė Elžbieta 11, pasakiusi 
kalbą Europos parlamente, kuria 
dar kartą pabrėžė, jog Didžioji 
Britanija yra ir tebelieka bendrijos 
nare.

Rusijos kariuomenė
Rusijos prezidentas B. Jelcinas 

pranešė, kad įsteigia atskirą 
Rusijos kariuomenę ir pasiskelbia 
jos vadu. Dabartinis NVS ka
riuomenės vadas maršalas A. 
Šapošnikovas pasiskundė, kad 
dabar nežino, kokios kariuomenės 
vadu jis yra. Kitos respublikos 
(Ukraina, Moldova ir kt.) irgi 
pareiškė sudarančios savo tautines 
kariuomenes.
Greito reagavimo karinės pajėgos

NATO planuoja sukurti 
jungtines greito reagavimo karines 
pajėgas, kurioms turėtų vadovauti 
vokietis. Tačiau pagal Vokietijos 
konstituciją, ši valstybė neturi 
teisės siųsti savo kariuomenės už 
šalies ribų, taigi ir būsimo pajėgų 
vado vokiečio klausimas kol kas 
dar lieka atviras.

Žydų-arabų konferencija
JAV stengiasi pasiekti tam tikrų 

rezultatų žydų-arabų derybose, 
kurios vyko Vašingtone, Vienoje, 
Briuselyje, Vienoje, Otavoje ir net 
Japonijoje. Deja, dėl abiejų šalių 
nenoro ieškoti kompromisų, 
žymesnių poslinkių derybose kol 
kas nėra.

Kada bus taika Europoje?
Vakarų pasaulis dar taip nese

niai ryžtingai apgynęs Kuwait, 
šiandien niekaip neišsprendžia 
Jugoslavijos problemų. Po 
Chorvatuos ir Slovėnijos, atėjo eilė 
pajusti serbų kariuomenės žiauru
mus Bosnijos ir Hercogovinos 
gyventojams. Pasaulio informaci
jos priemonės kasdien praneša apie 
neramumus Serajeve ir kitur, nuo 
ko smarkiai kenčia ir civiliai 
gyventojai. Galbūt vakariečius nuo 
ryžtingų veiksmų stabdo itin kom
plikuota pastarosios respublikos 
tautinė bei religinė sudėtis? 17% 
jos gyventojų sudaro kroatai, 33% 
- serbai, o likę 44% laiko save 
musulmonais, mažai kreipdami 
dėmesio į tautinę priklausomybę. 
Šia aplinkybe naudojasi Serbija ir 
teisina savo agresiją, sakydami, jei 
nėra vientisos tautos, nereikia ir 
valstybės. Musulmonus, savo 
ruožtu remia Islamo valstybės, kas 
matyt, sukelia papildomus 
Bosnijos ir Hercogovinos proble
mos sprendimo sunkumus.

Lech Walęsos sunkumai
Lenkija šiandien skęsta dau

gybės politinių partijų ir judėjimų 
ginčuose. Parlamente nei vienas 
judėjimas neturi daugumos balsų ir 
negali normaliai funkcionuoti. 
Kaip jau yra įprasta, dėl viso to 
kaltinama aukščiausioji valdžia - 
prezidentas Lech Walęsa.

MANČESTERYJE
MAIRONIO MINĖJIMAS

Gegužės 23 d., šeštadienį, 18 
vai., DBLS-gos Mančesterio sky
rius rengia MLS klube Maironio 
minėjimą. Paskaitą skaitys VI. 
Bernatavičius. Bus meninė dalis.

Prašome gausiai dalyvauti.
DBLS-gos skyriaus valdyba

Nottinghamo skyrius sveikina 
Vytą ir Sanatą Važgauskus 
sulaukusius pirmagimio 
sūnelio ir linki jam gražaus ir 
laimingo gyvenimo

Nottinghamo skyrius
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