
i ' -• . *’ o ?

i n i vis
Nr. 21 (2206) Londonas ir Vilnius, 1992 m. gegužės 29 d. XLVI

94% BALSAVO TAIP!
Gegužės 23 d. D. Britanijoje Lietuvos piliečiai pasisakė už Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos atstatymą. 
Referendume dalyvavo 262 asmenys, 247 pasisakė TAIP, 13 - NE ir 2 diskvalifikuoti. Londone dalyvavo 65 
asmenys, Nottinghame - 57, Manchesteryje - 55, Bradforde - 33, Sodyboje (Headley Park) - 33, Birminghame 14 ir 
Škotijoje - 5. Nežinome Didžioje Britanijoje esančių lietuvių ir turinčių teisą referendume dalyvauti skaičiaus, bet
galime teigti, kad iš balsavusiųjų 94% pasisakė TAIPI

AUKŠTIEJI SVEČIAI VILNIUJE

IMF - NAUJOS IMPERIJOS 
PRADŽIA?

Balandžio 28 d. Rusijos prezidentas B. Jelcinas savo trumpoje, bet 
griežtoje kalboje pareiškė, jog neleis Rusijos įstumti į tokią kataklizmų 
atmosferą, kurioje Tarptautinio Valiutinio Fondo (IMF) dėka atsidūrė 
trečiojo pasaulio šalys. Rusija, pažymėjo prezidentas, nepasiduos IMF 
diktatui. Jis taip kalbėjo po sutarties pasirašymo, kuri Rusijai ir buvu
sioms Sovietų Sąjungos ir Baltijos respublikoms IMF garantuoja 24 mlrd. 
paskolą, - rašo K. George E1R žurnale (1992. V.8).

Ši B. Jelcino kritika atspindi Rusijoje egzistuojančių priešingų IMF 
jėgų poziciją, vienok faktiškai, tai lieka ir liks tik kalba, kadangi reali 
tikrovė - kiek kitokia: Rusija tampa IMF politikos, tikrosios ir 
ekonominės įgyvendintoja VISOJE buvusioje Sovietų Sąjungos imperijo
je, įskaitant ir Baltijos valstybes. Tai reiškia, kad be Rusijos Centrinio 
Banko žinios Lietuva neturės teisės reglamentuoti savo finansinės poli
tikos, kuri nulems ne tik šalies ekonomiką, bet ir jos suvereniteto aspek
tus. Nepaklusti Rusijos spaudimui bus nelengva - būdami IMF nariais iš 
fondo pusės sulauksime tų pačių “pasiūlymų”, dažnai skambančių 
griežčiau už įsakymus. Beje, Rusijos Bankas reguliuos ir užsienio valiu
tos judėjimą. Todėl šiek tiek neaišku, dėl ko ginčyjasi Vyriausybė ir 
Lietuvos Bankas, ko nepasidalina premjeras Vagnorius ir V. Baldišis, 
jeigu viskas bus nuspręsta Maskvoje. Na, gal ne viskas - galima bus prak
tikuoti “vietinių valiutų” procedūras, pavyzdžiui tokias, kaip 
pagausėjusias “vaguorkas”, primenančias Vokietiją po I-ojo Pasaulinio 
karo.

Bet pats reikšmingiausias dalykas šioje istorijoje yra tai, kad Rusija 
dabar, priimta į pasaulio stipriųjų valstybių gretas, joms atstovauja ir yra 
pasiryžusi vykdyti naują kolonijinę politiką, šį kartą ekonominę. Lietuva 
jau dabar susiduria su šios politikos pasekmėmis, kentėdama nuo naftos ir 
dujų kainų kėlimo. Na, o Vakarai tokią politiką tik laimina, nes ji dirba jų 
naudai. Taigi, būdami Europos viduryje ir norėdami jai priklausyti, 
nenoromis, atrodo, vėl patekome į Rusijos interesų, kad ir ekonominių, 
zoną.

Pagal užsienio spaudą paruošė J. Aliukonis

ĮVAIRIOS ŽINIOS
ATSISTATYDINA 

PREMJERAS 
GEDIMINAS VAGNORIUS 
Gegužės 16 d. Lietuvos Res

publikos ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius įteikė savo 
atsistatydinimo pareiškimą AT 
pirmininkui V. Landsbergiui.

Pareiškime jis sako, kad inicia
tyvą AT perėmus kairiesiems, 
destruktyviosioms jėgoms, kurios 
siekia bet kokiu būdu stabdyti 
ekonominę reformą ir susigrąžinti 
valdžią. Vyriausybei nebeleidžia
ma toliau tinkamai vykdyti savo 
darbų, ji praranda galimybę 
tvarkyti Lietuvos ekonominį ir 
socialinį gyvenimą, užkirsti kelią 
plintančiai savivalei savivaldybėse 
ir netvarkai valdžios įstaigose.

VLIKO SUVAŽIAVIMAS
Gegužės 28 d. VLIKo baigiamųjų 

darbų Seimas Vilniuje prasidės 
Genocido parodos atidarymu. 
Gegužės 29 d. VLIKo Seimo atsto
vai susitiks su Lietuvos 
Vyriausybės nariais, o gegužės 29 
d. įvyks VLIKo valdybos spaudos 
ir televizijos konferencija. 
Baigiamųjų darbų VLIKo Seimas 
prasidės gegužės 30 d. 10 vai. 
Sporto ir kultūros rūmuose, o 
vakare bus koncertas. Gegužės 31 
d., 11 vai., prie TV bokšto bus 
padėtas vainikas pagerbiant žuvu
sius. Tos pačios dienos 12 vai. 
Vilniaus katedroje įvyks pamaldos.

Į VLIKo baigiamųjų darbų 
Seimą vyksta 120 Amerikos lietu
vių. VLIKo Seime dalyvaus 

DBLS-gos centro valdybos narys 
Stasys Kasparas, kuris atstovaus 
Lietuvių Rezistencinės Santarvės 
Europos Delegatūrą.

SUIMTAS A. KLIMAITIS
Laisvos Europos radijo (RFE) 

pranešimu, 1992 m. gegužės 18 d., 
Vilniuje, buvo suimtas Algis 
Klimaitis, įtariamas bendradar
biavimu su Sovietų Sąjunga. A. 
Klimaitis įtarimus paneigė. A. 
Klimaitis buvo VLIKo ir 
Pabaltiečių Sandraugos reikalų 
vedėjas Strasbourge, prie Europos 
parlamento. 1988 m. jis iš tų 
pareigų buvo atleistas ir apie tai 
buvo pranešta Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio vadovybei 
ir AT pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTININKŲ SUVAŽIAVIMAS

Gegužės 15-17 d.d., St. 
Petersburge, Floridoje, įvyko 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos suvažiavimas. Jame 
dalyvavo ir sveikino ambasadorius 
Anicetas Simutis, VLIKo 
pirmininkas dr. Kazys Bobelis, 
Lietuvos Tautininkų Sąjungos 
pirmininkas R. Smetona ir kiti. Dr. 
Leonas Kriaučeliūnas buvo 
išrinktas nauju sąjungos 
pirmininku su būstine Čikagoje. 
Bostono skyrius paskyrė S50.000 
Lietuvos Vyriausybės paramai. 
Suvažiavimas buvo gausus daly
viais ir diskusijomis.

VLIKo ELTA

Kauno Įgulos bažnyčios pietinė pusė
Nuotrauka: ELR

Prancūzijos prezidento Francois 
Mitterand kvietimu dr. S.A. 
Bačkis, buvęs Lietuvos atstovas 
Paryžiuje ir Vašingtone, kartu su 
prezidento ir ponios Francois 
Mitterand palyda 1992.V.13-14 
d.d. lankėsi Vilniuje, ir dalyvavo 
visose Prancūzijos prezidento vizi
tui protokolu nustatytose cere
monijose.

Prezidentas ir ponia Francois 
Mitterand bei jų palyda AT 
pirmininko V. Landsbergio ir 
ponios G. Landsbergienės, AT ir 
Vyriausybės bei lietuvių 
visuomenės buvo labai gražiai 
sutikti. Aukštuosius svečius visur, 
kur tik jie važiavo ar ėjo, pasitiko 
daug žmonių.

1992.V. 14 d. buvo pasirašyta 
Lietuvos ir Prancūzijos Santarvės, 
draugingumo ir bendradarbiavimo 
sutartis. Pareiškimuose buvo 
pabrėžiamas noras tarp Prancūzijos 
ir Lietuvos stiprinti politinius, 
ekonominius ir kultūrinius santy
kius.

Atsižvelgdamas į Lietuvos 
susirūpinimą dėl svetimos ka
riuomenės išvedimo iš Lietuvos, 
prezidentas F. Mitterand Vilniuje 
pasakė, kad Rusų karinis buvimas 
Lietuvoje “ilgam negali būti pri
imtinas”.

Gegužės 13 d. su Prancūzijos 
prezidentu oficialiam vizitui taip 
pat atvyko užseinio reikalų minis
tras R. Durna, industrijos bei 
prekybos su užsieniu ministras D. 
Sttrauss-Kohl, Prancūzijos parla
mento draugystės su Lietuva 
draugijos pirmininkas ir didelis 
būrys žurnalistų bei svečių. Viso 
atvyko apie 300 žmonių.

Vilniaus aerodrome svečius 
sutiko AT pirmininkas V. 
Landsbergis, keli ministrai, ir iš 
Paryžiaus specialiai atvykęs 
Lietuvos Respublikos ambasado
rius O. Balakauskas.

Po sutikimo ceremonijos aero
uoste, prezidentas F. Mitterand 
nuvyko tiesiog į Antakalnio ka
pines, kur ant Sausio-13-ąją prie 
Televizijos bokšto ir liepos 31 d. 
Medininkuose žuvusių kapų 
Prancūzijos prezidentas padėjo 
baltų gėlių vainiką, perjuostą 
mėlyna-balta-raudona juosta su 
užrašu: "Prancūzijos Respublikos 
prezidentas".

Iš kapinių svečiai nuvyko į 
Parlamento rūmus, nuo kurių buvo 
pašalinta dalis juos supusių 
barikadų prie pagrindinio įėjimo. 
Ten Prancūzijos prezidentas susi
tiko su Parlamento ir Vyriausybės 
atstovais, o vakare svečiams buvo 
suruošta iškilminga vakarienė.

ELR

SUSITIKO SU LIETUVOS 
KRAŠTO APSAUGOS 

MINISTRU
Gegužės 17 d. DBLS-gos cen

tro valdybos nariai susitiko su 
Lietuvos Krašto Apsaugos mi
nistru A. Butkevičiumi. Pokalbyje 
buvo aptartos artėjančio referendu
mo problemos, kalbėta apie rusų 
kariuomenės išvedimą iš Lietuvos. 
Ministras pažymėjo, jog pastaroji 
problema itin sunkiai sprendžiama: 
rusai kalba viena, o daro visai ką 
kitą. Ypač keistai atrodo rusų ka
riuomenės dalinių Lietuvoje 
papildymas naujokais.

Pokalbio pabaigoje buvo sutar
ta, jog ministras A. Butkevičius 
pateiks visą informaciją apie rusų 
kariuomenės problemą Lietuvoje 
DBLS-gai, kuri pasistengs apie tai 
detaliai informuoti Didžiosios 
Britanijos bei kitų Europos valsty
bių vadovus. Taip pat buvo prieita 
vieningos nuomonės, jog referen
dume dėl nedelsiamo rusų ka 
riuomenės išvedimo, visi lietuviai 
turėtų vieningai pasakyti “taip”.

“KNOW HOW” 
FONDAS

Britanijos vyriausybinis KNOW
HOW fondas buvo įkurtas 1989 
metais “aksominės revoliucijos” 
Rytų Europoje pasekmėje, siekiant 
remti ir skatinti demokratinius pro
cesus buvusiose komunistinėse val
stybėse, o taip pat pagelbėti joms 
kiek įmanoma lengvesniu būdu 
pereiti į laisvos rinkos ekonomiką. 
Pirmoji programa, skirta Lenkijai 
kaip reformų proceso “ankstyviajai 
kregždei”. Jos apimtis 1989 metų 
lapkričio mėnesį padvigubėjo nuo 
25 iki 50 milijonų svarų. Kitoms 
Rytų Europos šalims paremti 
Britanijos valdžia išskyrė mažesnes 
pinigų sumas.

Po metų KNOW-HOW fondo 
planai apėmė ir tuometinę Sovietų 
Sąjungą. 1991 metų rugpjūčio 
mėnesį, atkūrus Baltijos valstybių 
nepriklausomą statusą (taip skelbia 
oficialūs fondo dokumentai) trims 
kraštams imta rengti atskiras progra
mas. Britų pareigūnas negalėjo tik
sliai atsakyti į klausimą, kokia 
pinigų suma yra skirta Lietuvai, o 
taip pat kitoms Baltijos valstybėms. 
Pereitų metų balandžio mėnesį 
parengtas projektas trims kraštams, o 
taip pat buvusioms Sovietų Sąjungos 
respublikoms 3 metų periodui 
sudarė 50 milijonų svarų.

Tik pradėjęs savo veiklą Fondas 
numatė keturias prioritetines ekono
mikos sferas, kurias, jo atstovų 
nuomone, būtų tikslinga paremti 
Baltijos valstybėse. Be jau minėtos 
ankstesnėje laidoje programos mažų 
įmonių skatinimui ir bedarbystės 
problemų sprendimui, aptartos dau
giau nei prieš mėnesį Londone 
viešėjusio Lietuvos vicepremjero 
Algirdo Dobrovolskio su Britanijos 
vyriausybės atstovais, didžiulis 
dėmesys taip pat skiriamas maisto 
pramonės perstruktūrizavimui, ener
gijos išlaidų mažinimui, o taip pat 
finansinės sferos darbuotojų parengi
mui. Fondas taip pat skatina Baltijos 
vyriausybes pateikti savo siūlymus.

Galima tik pasidžiaugti, kad su 
Fondo pagalba užsimezga tamprūs 
ryšiai tarp įvairių Lietuvos ir 
Britanijos institucijų. Nors darbas 
dar tik pradėtas, nemaža yra nuveik
ta. Pasak britų pareigūno Matthew 
Rouss, su Lietuvos įstaigomis 
didesnių abipusio kontakto palaiky
mui problemų nėra. Jis pažymėjo 
visą eilę projektų, kurie yra įvykdyti 
ar artėja prie pabaigos. Tai 
pasirengimas lengvos pramonės 
įmonių privatizavimui, Lietuvos 
buhalterių studijos Britanijoje (spe
cialistų laukiama atvykstant gegužės 
mėnesį), rinkos ekonomikos draudi
mo nuostatų parengimas, Lietuvos 
parlamento bibliotekininkų semi
naras, įvykęs spalio mėnesį, parla
mento vertėjų kursai pereitų metų 
gale, knygų pramonės darbuotojų 
seminaras Vilniuje, šių metų 
balandžio mėnesį. Svarbūs pro
gramos projektai, susieti su Lietuvos 
valdžios žmonių konsultavimu ar 
mūsų valstybės vardo garsinimu 
pasaulyje. Ypač paminėtina sausio 
mėnesį Londone įvykusi konferenci
ja Baltijos valstybių integracijos 
klausimu. Joje dalyvavęs Lietuvos 
Aukščiausios Tary bos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis turėjo pui
kiausią galimybę imliai ir įtakingai 
auditorijai išdėstyti mūsų problemas. 
Britų specialistai šiuo metu pataria 
dviems Lietuvos ministrams: ekono
mikos ryšių su užsieniu - V. Aleškai- 
čiui ir užsienio reikalų - A. 
Saudargui

Nemažiau dar yra numatyta 
planų ateičiai. Ėjų ypač paminėtini - 
ekonomikos specialistų rengimas 
Britanijos aukštesnėse mokyklose, 
Škotijos policijos pagalba kolegoms 
Lietuvoje, jaunų teisininkų 
stažuotės, TV darbuotojų kvali
fikacijos kėlimas, knygų siunta 
Lietuvos parlamentui ir kiti. Svarbu 
tik, kad mes sugebėtume visais jais 
tinkamai pasinaudoti, nes vargu ar 
tokias programas kada nors vėl grei
tai turėsime. Alvydas Medalinskas
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KAIP LIETUVA VĖL TAPO 
NEPRIKLAUSOMA VALSTYBE

SEPTYNIOS DIENOS
(Pradžia “EL” Nr. 19)

1990 m. pabaigoje keitėsi poli
tinių jėgų santykis Sovietų 
Sąjungoje. Gilėjant ekonominei 
krizei, pakilo buvusios komu
nistinės valdžios struktūros: parti
jos valdymo aparatas, KGB, 
Armija. Gruodžio mėn. demokrati
nių pažiūrų Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalams ministras 
Eduardas Sevarnadzė įspėjo apie 
galimą perversmą ir represijas 
Sovietų Sąjungoje. 1991 m. sausis 
tam buvo patogus laikas, nes visas 
pasaulis laukė karo pradžios 
Kuwaite. Logiška, kad imperinės 
jėgos pirmiausia nutarė susidoroti 
su Lietuva, kurios pavyzdys 
palaikė demokratines jėgas ir na
cionalinio išsivadavimo judėjimus 
visoj Sovietų Sąjungoj.

Tai, kas vyko Lietuvoje 1991 
m. sausio mėn., kas atsitiko sausio 
13 d. žino visas pasaulis. Ta data 
amžiams įrašyta į Lietuvos istoriją.

Tomis tragiškomis dienomis 
pasikeitė Lietuvos Vuriausybė. 
Ministru pirmininku buvo išrinktas 
ekonomikos daktaras Gediminas 
Vagnorius.

Vasario 9 d. Lietuvoje įvyko 
referendumas nepriklausomybės 
klausimu. Rezultatai iš anksto 
buvo aiškūs. Ši oficiali apklausa 
buvo reikalinga kaip dar vienas 
argumentas greičiau pradėti dery
bas su Sovietų Sąjunga, paskatinti 
pasaulio valstybes diplomatiškai 
pripažinti Lietuvą.

Vasario 11d. Lietuvos neprik
lausomybę pripažino pirmoji 
pasaulio valstybė - Islandija.

Naujoji Lietuvos vyriausybė 
ėmėsi sparčiau ruošti naujus įstaty
mus, įgyvendinti ekonomines 
reformas, ėmė skirti didesnį 
dėmesį Lietuvos rinkos apsaugai, 
įvedė Lietuvos pasienyje muitinės 
postus.

Pasienio postai, atlikdami 
ekonominės apsaugos funkcijas, 
kartu buvo Lietuvos valstybingu
mo simboliu. Dėl to nuo pat 
įkūrimo jie buvo niokojami ir 
naikinami, o muitininkai terorizuo
jami. Tai buvo daroma Sovietų 
Sąjungos reakcinėms jėgoms 
pavaldžių ginkluotų grupuočių 
rankomis. Čia pasižymėjo taip 
vadinamas ypatingas milicijos 
būrys “OMON”. Muitinių darbuo
tojai, dirbdami ekstremaliose sąly
gose, stengėsi neįsivelti į ginkluo
tus susirėmimus, nors provokaci
jos vis dažniau peržengdavo 
nesipriešinimo ribas.

1991 m. vasarą, liepos 27 - 
rugpjūčio 4 d.d. Lietuvoje įvyko 
IV-osios Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynės. Tačiau ir ši maža šventė 
buvo aptemdyta. Liepos 31 d. 
ankstų rytą Medininkų pasienio 
poste buvo ypatingai žiauriai 
nužudyti septyni Lietuvos muitinės 
darbuotojai. Šiurpius žudynių 
vaizdus parodė daugelio šalių tele
vizija. Maskvoje tuo metu lankėsi 
George Bush. Michailas Gorbačio
vas, kaip įprasta, nieko nežinojo. 
Nusikaltimo ciniškumas ir pasi
rinktas laikas liudijo apie nusikal
tėlių įsitikinimą savo saugumu ir 
nebaudžiamumu.

Po trijų savaičių, rugpjūčio 19 
d., Maskvoje įvyko valstybinis 
perversmas. Sovietų Sąjungos 
žmonėms ir pasauliui prisistatė 
sąmokslininkų grupė, pasivadinusi 
“ypatingosios padėties komitetu”. 
Naujos valdžios įtvirtinimui į 
respublikų sostines ir į Maskvą 
buvo įvesta kariuomenė, gatvėse 
pasirodė tankai.

Vilniuje tomis dienomis, kaip ir 
sausio mėnesį, aplink Parlamentą 
susirinko tūkstančiai žmonių, rim
tai pasipriešinti buvo pasiruošę 
Lietuvos Krašto Apsaugos kariai.

Tačiau sąmokslininkai valdžią 
išlaikė tik iki rugpjūčio 21 d.

Nepavykęs perversmas Sovietų 
Sąjungoje atnešė Lietuvai ilgai 
lauktą Nepriklausomybę ir pas
partino Sovietų Sąjungos suirimą.

DONATO LEVIŠAUSKO 
asmeniškas požiūris ir supratimas 

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

minėjime, Štutgarte.

Jau rugpjūčio 23 d. Lietuvos 
Nepriklausomybę pripažino 
Latvija, rugpjūčio 24d. - Danija, 
Norvegija ir Vengrija, rugpjūčio 
27 d. - Vokietija, taip pat Europos 
Ekonominė Bendrija, rugpjūčio 29 
d. - Šiaurės Taryba, rugsėjo 2 d.- 
Jungtinės Amerikos Valstijos, 
rugsėjo 17 d. - Jungtinė Tautų 
Organizacija.

Nors tebekelia nerimą Lietuvoje 
pasilikę Sovietinės Armijos dali
niai, sunki ekonomikos būklė, 
aistros parlamente, partijų tar
pusavio išpuoliai, žmonių nuovar
gis ir daug kitų blogybių, kurias 
paliko žlugusi Sovietinė sistema, 
tačiau šiandien Lietuva jau gali 
pati spręsti daugelį savo problemų.

Nepriklausomybės įtvirtinimo 
laikotarpis kelia naujus uždavinius 
Parlamentui ir Vyriausybei, parti
joms, naujajam Sąjūdžiui, kurio 
trečiasis suvažiavimas įvyko 1991 
m. gruodžio mėnesį.

Nepriklausomybės pasiekti 
Lietuva sudėjo nemaža aukų. Ar 
buvo galima jų išvengti? Jei lietu
viai būtų racionalesni, kaip, 
pavyzdžiui, estai, galbūt Lietuva 
būtų pasirinkusi kelią į nepriklau
somybę atsargesnį, lėtesnį, taip 
vadinamą “žingsnis po žingsnio” 
kelią, kurį taip atkakliai kai kas 
siūlė. Gal būtų išvengta tiek aukų, 
ekonominių sunkumų, tačiau gali
ma tik spėlioti, ar tas kelias būtų 
nuvedęs į Nepriklausomybę. 
Sausio 13-ąją dieną stodami begin
kliai prieš tankus Lietuvos žmonės 
davė pamoką kitoms tautoms ir 
demokratinėms jėgoms, kaip gali
ma ginti teisę į laisvę. Po septynių 
mėnesių Maskvoje, rugpjūčio per
versmo metu, Rusijos Parlamento 
gynyba buvo organizuota pagal 
Lietuvos pavyzdį. Ministro 
pirmininko pavaduotojas Zigmas 
Vaišvila yra pasakęs koresponden
tams, kad kaimyninių valstybių 
atstovai neoficialiai dėkojo 
Lietuvos Vyriausybei ir Lietuvai, 
kad ji “ištempė” ir jų nepriklau
somybę. Lietuvos vaidmuo 
Sovietų Sąjungos tautų 
išlaisvinimo kovoje ateity, reikia 
tikėtis, susilauks objektyvaus 
istorikų įvertinimo.

Aš nieko nepaminėjau apie 
išeivijos lietuvių pasiaukojančią 
veiklą ir paramą tais įtemptais ir 
sunkiais Lietuvai metais. Išeivijos 
organizacijų veikla yra vienas iš 
svarbiausių faktorių Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatyme ir 
tarptautiniame pripažinime. 
Kiekvieną svarbų įvykį, kiekvieną 
smurto panaudojimą Lietuvoje 
lydėdavo išeivijos demonstracijos, 
peticijos, kreipimaisi į vyri
ausybes. Labai svarbi besikurian
čiai valstybei materialinė ir spe
cialistų parama. Apie tą veiklą 
daugiau galėtų papasakoti išeivijos 
atstovai.

Baigdamas noriu pasakyti, kad 
Lietuva - ne Amerika. Jos gerovės 
sukurti nesuvažiuos iš viso 
pasaulio įvairių tautybių žmonės. 
Tik lietuviams nėra Žemėje 
gražesnio kampelio. Lietuvos 
atstatymas - tai pirmiausia lietuvių 
rūpestis. Ir nuo viso pasaulio lietu
vių pastangų priklauso ir prik
lausys, kad tas nedidelis žemės 
lopinėlis daugiau neišnyktų iš 
Europos žemėlapio.

(Babaiga)

Vilniaus senamiestyje, miesto 
centre, ilgesniam laikui 

išnuomuojamas vieno miegamo
jo butas su visais patogumais. 

Nuoma £45 savaitei. 
Kreiptis į "EL" Redakciją.

“VYDŪNUI 125” 
TARPTAUTINIS

EKSLIBRISŲ 
KONKURSAS

Vydūno 125-ųjų gimimo metinių 
proga skelbiamas Ekslibrisų konkur
sas. Norėtume, kad vydūniškoji 
išmintis ypač žadintų meno žmonių 
kūrybinį polėkį, keltų įvairiausių aso
ciacijų, duotų stiprių, impulsų savaip 
interpretuoti tiek pačią tą išmintį, tiek 
mūsų santykį su ja, tiek ją skelbusią 
taurią asmenybę, jos gyventą kraštą, 
epochą. Tikimės, kad autoriai knygų 
ženklų skirs sambūriams, įstaigoms 
bei žmonėms, kuriems rūpėjo ir 
teberūpi Vydūno atminimas.

Vydūnas - Mažosios Lietuvos 
sūnus. Su jo vardu susiję net keletas 
Šilutės rajono vietų: Jonaičiuose 
1868.03.22 gimė, Kintuose 188-1892 
m. mokytojavo, Šilutėje ne kartą 
lankėsi su paskaitomis ir giedotojų 
choru, skalvių šventovė Rambynas, 
ant kurio vasaros saulės grąžą ne sykį 
sutiko, pagaliau Bitėnų kapinaitės, 
1991.10.19 priglaudusios jį amžinam 
poilsiui (mirė 1953.02.20 Detmolde, 
Vokietijoje). Šilutė didžiai gerbia 
taurų savo kraštietį. Šilutės centrinėje 
bibliotekoje yra sukaupta daug doku
mentinės medžiagos, literatūros apie 
Vydūną. Visa tai talpinama bib
liotekoje veikiančiame knygos 
muziejuje. Norinčius ir galinčius 
padėti, turinčius įdomios medžiagos, 
liečiančios Vydūno gyvenimą ir veik
lą, prašome siųsti visa tai šiam 
muziejui. Medžiagą, dokumentus 
siųsti vienai iš konkurso organizatorių 
- G. Leškytei.

KONKURSO SĄLYGOS
1. Ekslibrisus būtina atlikti 

grafikos technika. Darbų skaičius ne
ribojamas. Reikalingas įrašas: “Ex 
Libris. Vydūnas - 125. Šilutė. Kūrinio 
viena kraštinė ne ilgesnė kaip 12 cm.

2. Konkursui pateikti po 5 
kiekvieno ekslibriso atspaudus ir ka
taloginius duomenis. Darbus siųsti iki
1992 m. lapkričio 1 d. adresas: Ieva 
Labutytė, Architektų 200-15, 2049 
Vilnius, Lietuva.

3. Šešių meniškiausių ekslibrisų 
autoriams žiuri skirs premijas. 
Kitiems - prizus, atminimo dovanas 
bei padėkos raštus.

4. Paroda atidaroma: Šilutėje -
1993 m. vasario 6 d., Vilniuje - 1993 
m. kovo 22 d. Numatoma išleisti par
odos katalogą.

5. Konkursui atsiųsti darbai bus 
padovanoti Vydūno draugijai, Šilutės 
kraštotyros muziejui ir Centrinei bib
liotekai.

LIETUVIŠKŲJŲ
SIU DUU SAVAITĖ

1
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

“Tiesoje" (05 12) spausdina
mame straipsnyje “Demokra
tijos likimas” apžvelgiamos 
įvairios valstybės valdymo for
mos: parlamentinė, preziden
tinė, autoritarinė ir kitos. Toliau 
aptariama Lietuvos situacija ir 
nuogąstaujama dėl būsimos 
prezidento institucijos: “post- 
totalitariniame vystymosi etape 
toks valdžios sukonscentravi- 
mas yra itin pavojingas 
demokratijai, nepriklausomai 
nuo to, kieno rankose tokia 
valdžia atsidurs". Teigiama, kad 
referendume iš tiesų bus atsa
koma ne į klausimą, ar Lietuva 
bus prezidentinė, ar parla
mentinė respublika, o “ar mūsų 
valstybė bus demokratiška ar 
bus sudarytos sąlygos autokra
tiniam rėžimui”. Straipsnis 
baigiamas žodžiais “šiandien 
demokratijos likimas mūsų visų 
rankose". Tokios šiuo metu yra 
opozicijos nuotaikos. Tame 
pačiame “Tiesos" numeryje 
pateikiama trumpa Vytauto 
Landsbergio eilinės sekmadie
nio kalbos per TV santrauka. 
Atkreipiamas dėmesys į tai, kad 
V. Landsbergis “neturįs abejo
nių dėl abiejų referendumų 
teigiamų rezultatų". Kartu AT 
pirmininkas Išreiškė nuogąs
tavimą, kad “visuomenėje jau
čiamas sustingimas, kai kas 
jaučiasi tarsi triušiai prieš 
smauglio žvilgsnį”. “Menki 
rezultatai (referendumo) būtų 
netgi pavojingi tautiniu aspektu, 
užsienis pagalvotų, jog mums 
gal ir nepriklausomybės nebe
reikia” - pasakė V. Landsbergis. 
Laikraštyje vis dėlto reiškiama 
mintis, kad pirmiau derėtų pri
imti Konstituciją. (V. Landsber
gio optimizmas turi pagrindo. 
Žmonės savo kailiu jaučia 
dabartinės betvarkės vaisius - 
buvusių nomenklatūrininkų, 
partinių vadovų, kolūkių pir
mininkų, o dabar jau kitaip besi
vadinančių, bet vis viena - 
vadovų (!) savivaliavimą, 
plėšikavimus, veidmainystę. Ir 
net, rodos, be dėmėtos prae
ities, naujai iškilusių į vadovau
jančius postus “patriotų” elge
sys neretai ne ką geresnis. 
Tokiame fone tvirta prezidento 
ranka rodosi nelyg viską gydan
tis balzamas... O opozicijos 
viešai reiškiamas baiminimasis 
“per tvirta ranka...” tik stiprina 
teisybės bei ramybės ištroš- 
kusios liaudies vilties preziden
tu. Galų gale, kiekvienam savo: 
opozicija bijosi dabartinės 
valdžios prezidentūros, nes jau 
spėjo pajausti vien desovieti
zacijos įstatymo projekto skonį, 
o eiliniams piliečiams gi visa tai 
nerūpi; ne vadovaujančių vietų 
jiems reikia, o normalaus 
gyvenimo - Aut.).

Lietuvos kariūnai konfliktuo
se su buvusios SSSR kariuo

menės pareigūnais elgiasi vis 
ryžtingiau. Kaip informuoja 
“Respublika” (05 12) karinis 
ešelonas vykstantis iš Kalinin
grado srities į Rusiją ir gabe
nantis kažkokį ’’Ypač pavojingą 
krovinį” (užrašas ant vagonų) 
sustabdytas ir grąžintas atgal. 
Mat jų neturėta KAM leidimo. 
Vilniaus geležinkelio stotyje 
sulaikyti 23 naujokai, atvykę čia 
karinėn tarnybon. Jie taip pat 
grąžinti atgal į Rusiją. “Tiesa” 
(05 12) praneša, kad Lietuvos 
kariuomenė jau kontroliuoja 
pasienio ruožą Klaipėdoje. 
KAM rankose ir jūrų techniniai 
stebėjimo postai. Rusų pasie
niečiai jau sugo ne pakrantę, o 
tik save - rašoma laikraštyje. 
Ankstesnėse pasienio pozici
jose rusų tebėra tik Lenkijos 
pasienyje. Bet ir čia juos jau 
spaudžia tiek lietuvių, tiek lenkų 
pasieniečiai. Deja, bent kaip 
informuoja ‘Tiesos" (05 14) lei
dinys, - pagal KAM vadovų 
duomenis - šiemet į Lietuvą bus 
bandyta atsiųsti apie 15 
tūkstančių naujokų iš Rusijos. 
“Teks laukti, ką B. Jelcinas 
nurodys Šiaurės Vakarų grupės 
kariuomenės generolams”, - 
pažymi laikraštis.

Iškilęs klausimas dėl J. 
Minkevičiaus bendradarbiavimo 
su KGB baigėsi. Aukščiausioje 
Taryboje diskutuojant dėl nuta
rimo projekto, kad rinkėjai 
patikrintų deputato, akademiko 
Jokūbo Minkevičiaus mandatą, 
šis pareiškė pats atsisakęs AT 
deputato mandato ir išėjo iš 
salės. J. Minkevičius paaiškino 
“Tiesos" (05 13) koresponden
tui, kad jo atžvilgiu buvo 
nuspręsta iš anksto: Tai paju
tau ir teisme, kai pasirodė, jog 
kai kurie žmonės nežino, kada 
prasidėjo Antrasis pasaulinis 
karas”. Pati teismo nutartis, kad 
“ne visi rinkėjai žinojo", anot J. 
Minkevičiaus, “ypatingų komen
tarų nereikalauja. Juk buvo ir 
tokių, kurie apskritai nežinojo, 
kad vyko rinkimai”. Parlamente 
J. Minkevičius buvo pasakęs: 
“buvau savimi, esu savimi ir 
būsiu savimi”. Tuo Jis norėjo 
pasakyti savo Ištikimybę Atgi
mimo idėjoms Ir tai, kad maža 
belikę aplinkui tos ištikimybės. 
“Atgimime dalyvavo žmonės, 
kurie iš taurių pozicijų siekė 
fundamentalių, racionalių per
mainų. Per pora metų, ir ypač 
per pastaruosius, kai kurie 
žmonės neišlaikė valdžios 
išbandymo. Atgimimas buvo 
tautinė vertybė. Dabar ji paver
sta drastišku valdžios siekiu”. J. 
Minkevičius buvo už, jo žo
džiais tariant, “normalų demo
kratinį kelią" - prezidento institu
ciją atkurti neaplenkiant konsti- 
tucingumo. “Respublika” (05 
13) atkreipia dėmesį, kad J. 
Minkevičius buvo amžiumi vyri
ausias deputatas. Jis išėjo, ir 
“Respublika" klausia: “Kuris 
kitas?.."

“Lietuvos aidas” (05 14) skel
bia: “Vilniuje tarnybą pradėjo 
raitoji policija. Kasdien budėti 
Vingio ir Sereikiškių parkuose, 
Markučiuose bei Valakampiuo
se išjoja dvylika patrulių”. Tos 
pačios dienos “Respublika” tai 
pavadino - egzotika.

Vidmantas Dimas
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ŽMONĖS IR ĮVYKIAI ŠKOTIJOJE APSILANKIUS

Maratono bėgikas P. Degutis Britų-Lietuvių pagalbos fondui vaikams 
Lietuvoje paremti įteikė £774.60 čekį.

ROCHDALE
TRAVEL CENTRE

Eastern European Division
66 DRAKE STREET, ROCHDALE, LANCS, OL16 1PA 

TEL: 0706 31144/46 FAX: 0706 526668

EKSKURSIJA Į VILNIŲ
Dar yra vietų. Birželio 20 d. iš Manchesterio 

išskrendame į Vilnių ir liepos 4 d. grįžtame atgal. 
Paskubėkite! Dar yra vietų!

KELIONĖS KAINA: £299 ASMENIUI 
VAIKUI - £199 (įskaitant draudimą)

ABTA
33678

(Tas pats 
lėktuvas iš 

Vilniaus skris
į Taliną)

Škotijos lietuvių tikslaus skai
čiaus šiandien niekas negali 
pasakyti, net ir DBLS-gos Škotijos 
skyriaus pirmininkas Juozas 
Bliūdžius. Yra keletas tūkstančių 
lietuviško kraujo, susispietusių 
apie Bellshill lietuvių klubą, netoli 
nuo Glasgow miesto. Lietuviai turi 
savo parapiją su Škotijoje gimusiu 
kunigu ir 600 narių klube, tapusiu 
svarbiausiu bendruomenės pajamų 
nešėju.

Pagal Juozą Bliūdžiu, pirmoji 
lietuvių karta pasirodė Škotijoje 
dar prieš Pirmą pasaulinį karą, 
didžiausią dalį sudarė nuo caro 
armijos pabėgusieji rekrūtai. Šios 
kartos emigracija iki šiol išlaikė 
lietuvių kalbą, papročius, kartais 
truputėlį pakitusius, kuriuos per
davė iš kartos į kartą.

Tarpukario emigracijos nebuvo, 
todėl antroji banga pasirodė tik 
1947 metais. Anglija, J. Bliūdžiaus 
pasakojimu, buvo pirmoji šalis ati
dariusi vartus pabėgėliams iš 
soesvietų okupuotų kraštų, 
esantiems Vokietijoje jiems spe
cialiai įrengtose stovyklose. 
Atvykusieji į Škotiją rado pirmąją 
lietuvių kartą susitelkusią, turinčią 
parapiją, laikraštį, draugijas, jų 
tarpe Blaivybės, nes buvo nemaža 
išgeriančių. Abi emigrantų bangos 
netilpo Glasgovo bažnyčioje, kur 
tuo metu buvo lietuvių centras. 
Santykiai tarp dviejų kartų buvo 
geri, tik vienas kitas klausė, ko jie 
čia atvyko? Finansinės paramos 
niekas nė negalvojo suteikti, tačiau 
darbą susirasti padėjo.

Atvykusių į Škotiją laukė D. 
Britanijos valdžios paremtos kele
tas stovyklų su jau numatytais dar
bais: pas ūkininkus, molio ir 
anglies kasyklose, tačiau daugiau
sia aliuminio fabrike. J. Bliūdžius 
pats išdirbo 10 metų molio kasyk
lose, kur gavo džiovą ir prisimena, 
jog darbas buvo labai sunkus. 
Jokios modernizacijos: šiūpelis, 
kirtiklis, kūjis ir elgetiškas 
užmokestis 15-20 svarų už toną. 
Paskirtose vietose reikėdavo 
išdirbti ne mažiau dviejų metų, o 
vėliau žinokis. Nemaža lietuvių 
paliko Škotiją ir patraukė į 
Ameriką, Kanadą ir Australiją, 
likusieji, kaip ir J. Bliūdžius, vedė 
lietuvaitę ir pasiliko. Bandė ieškoti 
geresnio darbo, tačiau tai buvo ne 
lengva, nes geruose fabrikuose ne 
Britanijos piliečiai negalėjo dirbti. 
Tuo metu labai pagelbėjo vietos 
lietuviai.

Šiandien vis sunkėjant 
pragyvenimo sąlygoms Lietuvoje, 
vis daugiau lietuvių atvyksta į 
Didžiąją Britaniją, susidurdami čia 
su griežtais įstatymais imigracijos 
ir darbo sferoje. Ne D. Britanijos 
piliečiui Albiono salose gauti 
darbo praktiškai neįmanoma. J. 
Bliūdžius pastebėjo, kad pora 
lietuvių jau ieškojo darbo Škotijo
je, tačiau jiems nepasisekė. Mat 
per paskutinius dešimt valdymo 
metų M. Thatcher politikos 
pasekmėje ėmė visiškai bankru
tuoti įmonės ir Škotijoje atsirado 
daug bedarbių. Škotijos lietuviams 
tai kol kas negresia, nes jie 
užsirekomendavo kaip geri 
darbininkai. Tačiau, bendrai 
paėmus, darbų trūksta.

J. Bliūdžius taip pat pastebėjo, 
jog lietuvius iš Lietuvos reikia 
aktyviai įtraukti ^bendruomenės 
veiklą, o pasilikusius priimti 
tikraisiais nariais. Finansuoti jų 
pragyvenimą bendruomenė negali, 
tačiau atvykusieji, susidūrę su 
vietos lietuvių geranoriškumu, 
galėtų praturtinti D. Britanijos 
lietuvių veiklą.

Alvydas Medalinskas

METINIS SUVAŽIAVIMAS
Gegužės 17 d. J. Bliūdžiaus 

kvietimu pabūvojau Škotijos lietu
vių metiniame suvažiavime. Man, 
žmogui iš Lietuvos, pirmą kartą 
teko dalyvauti tokiame renginyje, 
tačiau nenusivyliau. Šioje žinutėje 
aš ir norėčiau išdėstyti savo 
įspūdžius.

Susirinkimas vyko Škotijos 
lietuvių klubo patalpose. Mane 
maloniai nustebino didelės klubo 
patalpos su sale, raštine ir baru. 
Visur gražiai apipavydalinta, 
papuošta lietuviškais užrašais, 
simboliais, suvenyrais. Aišku, kad 
klubas nori matyti šiuos namus 
lietuviškais.

Susirinkime buvo išklausytos 
klubo pirmininko J. Bliūdžiaus ir 
kitų klubo narių kalbos apie 
praėjusius metus, apsvarstyta 
finansinė klubo veikla, dalyvavi
mas referendume ir kiti klausimai. 
Reikia pasidžiaugti, kad klubas 
gerai laikosi, nėra nuostolingas, 
tačiau nuolatinių klubo lankytojų- 
lietuvių vis mažėja. Pagrindinė 
klubo problema - sumažėjęs jo 
narių aktyvumas. Nors klubo narių 
skaičius ir gana didelis, tik dalis 
moka nario mokesčius ir aktyviai 
dalyvauja klubo veikloje. Tą 
patvirtino ir suvažiavimo dalyvių 
skaičius. Aišku, daugiausia tai 
sąlygoja pagarbus klubo narių 
amžius. Vis dėlto, manau, kad šis 
klubas, turintis tokius nepa
ilstančius organizatorius kaip J. 
Bliūdžius, dar ilgai gyvvuos ir 
garsins Škotijos lietuvius.

Teko kalbėtis su klubo nariais, 
pirmiausia, aišku, apie Lietuvą. Ir 
apie tą, kokia buvo seniau, ir apie 
tą, iš kurios aš ką tik atvykau. 
Mane sujaudino didelis pašnekovų 
noras išsaugoti lietuviškumą, kas 
bebūtų, palaikyti ryšius su Lietuva, 
netgi mokytis lietuvių kalbos. O 
juk dauguma Škotijos lietuvių - tai 
antra ar netgi trečioji išeivijos 
karta, deja, jau sunkiai kalbanti 
lietuviškai...

Susirinkime buvo suteiktas 
žodis ir man. Pakartosiu vieną 
savo išsakytą pasiūlymą. Lietuvai 
dabar reikia įvairių specialistų. 
Tačiau žmogui iš Vakarų ryžtis 
vykti į Lietuvą dirbti, kad ir laiki
nai, yra labi sunku ir nuostolinga. 
Lietuvių bendruomenės, galbūt, 
galėtų “siųsti į Lietuvą” savo nar
ius, finansuodamas juos tiek, kiek 
jie gautų dirbdami čia Vakaruose. 
Ypač tai būtų naudinga jauniems 
žmonėms, kurie taptų bent laiki
nais bendruomenės atstovais 
Lietuvoje.

Kąstytis Gečas

LENKIJOJE
XIILVKD SUVAŽIAVIMAS
Kovo 28-29 dienomis Punsko 

valsčiaus patalpose įvyko eilinis 
XII LVKD suvažiavimas. 
Susirinko į jį 74 (iš 120 išrinktų) 
delegatai iš visų LVKD (Lietuvių 
visuomeninė kultūros draugija) 
skyrių bei dauguma vietinių lietu
vių. Atvyko svečiai iš Lietuvos: R. 
Ozolas, AT deputatas, Valstybės 
atkūrimo komisijos narys, 
Valstybinės regioninių problemų 
komisijos pirmininkas; D. 
Junevičius, Lietuvos Respublikos 
reikalų patikėtinis Lenkijoje; A. 
Augulis, "Sanryšos" pirmininkas; 
K. Garšva, "Vilnijos" draugijos 
pirmininkas; prof. A. Dumčius, 
Žmogaus teisių asociacijos 
pirmininkas; J. Aleksandravičius, 
Teisininkų asociacijos atstovas ir 
kiti.

Iš lenkijos dalyvao Kultūros ir 
meno ministerijos Tautinių 
mažumų komisijos atstovas J. 
Rucinski, Suvalkų Vaivadijos 
Piliečių teisių skyriaus atstovas M. 
Pezepecki.

Negalėdamas dalyvauti asme
niškai, Lietuvos AT pirmininkas 
V. Landsbergis atsiuntė sveikini
mo raštą.

LVKD bei jos revizinės komisi
jos pirmininkai perskaitė ataskai
tinius pranešimus apie ligšiolinę 
Draugijos veiklą. Po jų kalbėjo kiti 
suvažiavimo delegatai bei nariai.

XII LVKD suvažiavime buvo 
nutarta nuo dabar draugiją vadinti 
Lenkijos lietuvių draugijos vardu 
(LLD).

Eugenijus Petruškevičius, buvęs 
LVKD pirmininkas, išrinktas LLD 
pirmininku. Jo pavaduotoja 
kultūros reikalams - Jūratė 
Kardauskienė, pavaduotojas orga
nizaciniams reikalams - Algirdas 
Vektorius, sekretorius 
Kazimieras Baranauskas. Jie visi 
yra ir LLD valdybos nariai.

Naujoje LLD valdyboje iš viso 
dirbs 7 žmonės: be išvardintųjų dar 
išrinkti: Marytė Misiukonienė, 
Alicia Sitarskienė, Genutė 
Pakutkienė.

Suvažiavime taip pat išrinkta 
LLD taryba ir revizinės komisijos.

XII LVKD suvažiavimas 
priėmė visą eilę nuotarmių.
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JEI KALBĖTI, TAI - UŽ PINIGUS!
Rusijos generalinis prokuroras 

V. Stepankovas, tiriantis Maskvos 
pučistų bylą, “susipyko” su žurna
listais. Kivirčo esmė: prokuroras 
kaltina žurnalistus tuo, kad pas
tarieji, smulkiai nušviesdami bylos 
eigą, trukdo tyrimui, užstoja pučis
tus, o žurnalistai, savo ruožtu, 
reikalauja prokuroro atsistatydini
mo, kadangi šis ima kyšius už duo
damus interviu. Pirmasis apie tai 
paskelbė “The Independent” kore
spondentas Maskvoje, pareiškęs, 
jog V. Stepankovas per savo 
padėjėjus reikalavęs iš jo ir kitų jo 
kolegų užsieniečių po £400 už 
interviu. Kiek vėliau paaiškėjo, 
kad prokuroras tokiu būdu 
“užsidirbo” $1350, DM 2000 ir 
£2000. Prokuratūros atstovai ir 
pats prokuroras teigia, jog šitie 
pinigai naudojami bendram 
reikalui - prokuratūros darbo 
sąlygų gerinimui ir tokia praktika 
neprieštarauja esamai sovietinei 
autorinių teisių sistemai, traktuo
jančiai interviu kaip kūrybinį 
darbą, už kurį galima, taip sakant, 
gauti honorarą. Beje, pinigų iš 
užsienio žurnalistų už pokalbius 
reikalauja ir kiti oficialūs asmenys, 
įvairių visuomeninių ir valstybinių 
organizacijų vadovai. O kalėjimų 
viršininkai, pavyzdžiui, už interviu 
su nusikaltėliu arba už kokio 
“žymaus” žmogžudžio nuotrauką 
“ima” po $1500.

Tačiau tai nėra naujas dalykas 
Rusijos žurnalistikos istorijoje. 
Kaip žinia, panašiai elgėsi ir 
ankstesnės sovietinės informacijos 
centrai arba žmonės, jiems

vadovaujantys, kai, pavyzdžiui, 
vokiškiems leidiniams “Spiegei”, 
“Zeit” ir itališkam “Stampa” buvo 
parduodami slapti dokumentai ir 
jie pirmieji pranešdavo apie so
vietines paslaptis.

Šiuo skandalu susidomėjo net 
Rusijos parlamentas. Matyt, ateity
je bus stengiamasi apsaugoti 
žurnalistus nuo tokio išnaudojimo, 
tačiau kol kas viskas yra kaip buvę 
- į klausimą apie galimą interviu 
žurnalistai išgirsta tą patį kontrak- 
lausimą: “Ar mokėsite valiuta?”

Iš anglų spaudos parinko J.
Aliukonis

ŽINIOS TRUMPAI
NAUJI BATAI 

NETURTINGIESIEMS
Gegužėš 19 d. iš Niujorko į 

Lietuvą buvo išsiųsta 3000 porų 
naujų batų, kuriuos padovanojo 
Red Wing Shoe Company. 
Lietuvoje šią siuntą paskirstys 
Vilkaviškio vyskupijos "Caritas" 
skyrius, padėsiantis žmonėms, 
kurie šiuo laiku neįstengia įsigyti 
avalynės. Kaip žinia, batai dabar 
Lietuvoje, vyriški ar moteriški, 
kainuoja 1-2, o kartais 3 ir daugiau 
tūkstančius rublių.

PRAŠOM ATSILIEPTI
L.M.. Bajoriūnui yra 

laiškas iš Lietuvos.
Laišką galite atsiimti "EL" 

Redakcijoje Londone.
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Lietuvių
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.

Spalio 2-4 d.d. - Lietuvių 
kultūros instituto mokslinė konfe
rencija ir suvažiavimas Romuvoje, 
Vokietijoje

Lapkričio 20-22 dd. -Vokietijos 
LB darbuotojų suvažiavimas 
Romuvoje.

BRITŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE
DBLS-gos Nottinghamo 

skyrius perdavė fondui 300.00 sv. 
auką. Fondo vadovybė nuoširdžiai 
dėkoja aukotojams ir skyriaus 
pirmininkui J. Domaševičiui.

Gegužės 17 d. maratonininkas 
P. Gegutis parapijos menėje įteikė 
fondui 774 .00 sv. čekį. Pinigus jis 
surinko dalyvaudamas šių metų
ADT Londono maratone. Fondo 
vadovybė dėkoja bėgikui, sponso- 
riams ir koordinatorei V. 
Puidokienei.

Fondo adresas: British- 
Lithuanian Fund for Children in 
Lithuania, 21 The Oval, London, 
E2 9DT.

PRAŠYMAS
DBLS Centrinio skyriaus nariai 

yra prašomi sumokėti metinį nario 
mokestį, nes tik apsimokėjęs narys 
gali balsuoti ir būti renkamas į 
skyriaus valdybą. Pinigus siųsti:

P. Batakys, 2 Ladbroke Gdns., 
London Wil 2PT.

Ninai Narbutienei mirus 
Wolverhamptone, giliai užjau
čiame jos dukrą Gražiną, žentą 
Janis ir anūkus Steven, Luiza ir 
James Lockley.

G. Kaminskienė,
Janina ir D. Narbutai

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 18 d., Brad- 
forde - birželio 20 d., Nottinghame 
- birželio 21d., Londone - birželio 
28 d. Išvyksta birželio 29 d.

PAMALDOS
Nottinghame - gegužės 31d. 

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

12.30 vai.
Bradadforde - birželio 7 d., 

12.30 vai.

Kronika
LONDONE

MIRĖ A. GIRDUAUSKAITĖ
Balandžio 17 d. Ilforde mirė 

Anelė Girdijauskaitė. Velionė 
gimė Lietuvoje. Prieš 86 metus su 
tėvais atvyko į Didžiąją Britaniją ir 
būdama jauna, dalyvavo Londono 
parapijos veikloje. Ji ir mirdama 
liko Lietuvos piliete, nes tokia 
visuomet jautėsi, laikė save 
Lietuvos dukra.

MIRĖ J. GRUDZ1NSKAS
Gegužės 6 d. Blackheath, 

Londone, sulaukęs 79 metų, mirė 
inž. Jonas Grudzinskas. Velionis 
gimė Petrapilyje. Į Lietuvą grįžo 
1921 m., gyveno Kretingoje. 
Vėliau Kauno VD Universitete 
studijavo mechaninę inžinieriją. 
Antrojo Pasaulinio karo pabaigoje 
pasitraukė iš Lietuvos, paskui iš 
Vokietijos emigravo į Australiją. 
1991 m. atvyko gyventi į Londoną. 
Norėjo būti arčiau sūnaus ir duk
ters, ir džiaugtis anūkais. 
Laidotuvinės pamaldos vyko 
Londono lietuvių bažnyčioje ir 
Eltham krematoriume. Pamaldas 
atlaikė kun. J. Sakevičius MIC.

MIRĖ P. REMĖZA
Gegužės 18 d., sulaukęs 74 

metų, St. Charles ligoninėje mirė 
Paulius Remėza. Ilgą laiką jis 
gyveno Lietuvių namuose, 
Londone.

TRANSPORT ITD.
ijMĮ 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!

BOLTONE
pabaluečių Šokiai

Gegužės 9 d. įvyko Boltono 
lietuvių, estų ir latvių suorga
nizuoti šokiai-koncertas. 
Lietuviams šiame vakare teko 
svarbiausias krūvis, kadangi 
“Tėviškės” ansamblio dainininkės 
V. Gasperienė, B. Bishop ir 
pianistė J. Horwill atliko dviejų 
dalių koncertą, kurio metu 
skambėjo visiems be galo patiku
sios lietuvių liaudies dainos. 
Pirmoje dalyje mūsų dainininkės 
vilkėjo vakarinėmis suknelėmis, 
antroje - tautiniais rūbais.

Vietiniai lietuviai taip pat 
aktyviai dalyvavo vakaro pro
gramoje. Seimininkės O. 
Eidukienė ir S. Keturakienė 
prisidėjo prie skanaus ir gausaus 
maisto paruošimo, H. Šiltus 
energingai išplatino loterijos bilie
tus, o boltoniškių pirmininkas H. 
Vaineikis pravedė šokių-koncerto 
oficialią dalį.

Žinoma, būtų dar gražiau, jeigu 
lietuvių skaičius šiame Boltono 
lietuvių pasirodyme būtų buvęs 
didesnis. Prestono lietuviai, kaip ir 
visada, neapsileido ir boltoniškius 
aplankė, salėje, taip pat, buvo 
matomi ir Rochdale bei Leigh 
skryrių atstovai. Labai malonu 
buvo pasisveikinti ir su tolimesnių 
lietuvių kolonijų svečiais, 
pavyzdžiui, iš Stoke-on-Trent, 
Huddersfield, ir kitur. Tik gaila, 
kad iš Mančesterio, artimiausių 
boltoniškių kaimynų, nei vienas šį 
kartą nepasistengė šokiuose 
pasirodyti.

Pabaltiečių šokiai-koncertas 
praėjo labai šauniai ir boltoniškiai 
nuoširdžiai dėkoja visiems vakaro 
dalyviams, o ypatingai “Tėviškės” 
dainininkėms ir jų globėjui bei 
vairuotojui H. Gasperui.

EUR

DEPORTACIJŲ MINĖJIMAS
D. Britanijos Baltų Taryba ruošia 51-ųjų pabaltiečių 

deportacijų metinių minėjimą, kuris įvyks sekmadienį, birželio 14 
d., 18 vai. anglikonų Southwark katedroje, London Bridge. Įvyks 
specialios pamaldos, kurias kartu atliks pabaltiečiai ir svečiai. 
Pamokslą sakys Keston College direktorius kan. Michael 
Boedeaux M.A., giedos solistai ir jungtinis Pabaltiečių choras.

Londono ir apylinkių lietuviai kviečiami gausiai dalyvauti.

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

CORBYJE
MIRĖ M. VERE1KA

Gegužės 1 d., sulaukęs 92 metų, 
mirė Martynas Vereika. Velionis 
priklausė DBLS-gos Corby skyriui 
nuo pat jo įsisteigimo. Ruošėsi 
nuvažiuoti į Lietuvą, bet nespėjo. 
Panevėžyje gyvena Martyno 
Vereikos žmona, sūnus, dukra ir 
anūkai.

Birželio 14 d., 
sekmadienį, 

DBLS-gos Derby skyrius 
ruošia

TRAGIŠKŲ 
ĮVYKIŲ 

MINĖJIMĄ.

Minėjimas įvyks ukrainiečių 
klubo patalpose, 27 Chamwood 
Str., Derby, 14 vai. Paskaitą 
skaitys J. Maslauskas.

Visus tautiečius ir svečius 
maloniai kviečiame dalyvauti. 
Po minėjimo pasisvečiuosime 
prie kavutės.

Skyriaus valdyba

SKELBKITĖS 
LONDONE LEIDŽIAMAME 
"EUROPOS LIETUVYJE"

S>2 OUMPIADA
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 2 PT.

PASAULYJE
Europos kariuomenė

Prancūzija ir Vokietija 
nutarė suorganizuoti bendrą 
karinį dalinį, kuriame tar
nautų 35000 žmonių. JAV į 
tai reagavo santūriai ir netgi 
kritiškai, kadangi, anot jų, tai 
sumenkins NATO reikšmę 
Europos politinėje ir karinėje 
sferose. Tai, galbūt, ir tiesa, 
nes Prancūzija, kaip žinia, 
nepriklauso NATO blokui. 
Tačiau iš kitos pusės, bet 
kokius veiksmus, nukreiptus 
Europos karinių pajėgų tobu
linimui, reikėtų vertinti 
teigiamai jau vien todėl, jog 
egzistuojančios struktūros 
nepajėgia užkirsti kelio 
kariniams konfliktams sena
jame kontinente.
Demokratija Rytų Europoje

Čekijos-Slovakijos gyven
tojai netrukus rinks atstovus į 
parlamentą, kuris, savo 
ruožtu, turės išrinkti prezi
dentą. Dabartinis prezidentas 
V. Havelas, nepaisant savo 
populiarumo, gali pralaimėti, 
nes dauguma slovakų, ko 
gero, balsuos už savąjį kan
didatą, pasisakantį už Slo
vakijos atsiskyrimą. Taigi, 
istorija ir šioje šalyje gali 
pasikartoti, slovakai vėl turės 
savo atskirą valstybę. Tik 
tada, prieš karą, jie ėjo kartu 
su Hitleriu, o kur pasuks 
dabar - neaišku. Žinoma tik 
tai, kad V. Havelo konku
rentas - slovakas, buvęs 
komunistas.

Europos Bendrija auga
Europos Bendrijos pažan

ga visose be išimties srityse 
vilioja prisijungti ir kitas 
šalis. Toki norą jau pareiškė 
Austrija, Švedija, Suomija. 
Tačiau labiausiai visus nu
stebino Šveicarija, taip pat 
pasiryžusi tapti EB nare ir, 
tuo pačiu, atsisakyti savojo 
neutraliteto, kuris didele da
limi lėmė šios šalies 
gerbūvio augimą bei tai, kad 
ji išvengė Antrojo pasaulinio 
karo. Iš to galima padaryti 
tik vieną išvadą - Europoje 
jau nebėra konfrontacijos, 
politinės ar kitokios, ir likti 
vykstančių procesų nuošalyje 
jau nebėra jokios prasmės. 
Na, o lokaliniai konfliktai ir 
problemos greičiau išsipręs 
dirbant kartu. Tai liečia tiek 
Jugoslavijos žudynes, tiek 
Albanijos ir kitų Rytų Bloko 
šalių pabėgėlius, esamus ar 
būsimus.

Kurdai balsuoja
Irako kurdai, kurių ten yra 

apie milijoną, pirmą kartą 
savo istorijoje rinko atstovus 
į savo parlamentą. Tai reikš
mingas įvykis šios tautos 
gyvenime. Kaip žinia, kurdai 
niekada neturėjo savo val
stybės ir gyveno “suskaldyti” 
tarp Irako, Irano ir Turkijos. 
Gal, pagaliau, dabar tautos 
lūkesčiai išsipildys, kai žlugs 
Irako diktatūra. O tuo tarpu 
Irako kurdus nuo Saddam 
Hussein užpuolimo saugo 
Turkijos teritorijoje dis
lokuotos Vakarų valstybių 
karinės oro pajėgos.

Karo aukų byla
Irako-Kuwait konfliktui 

besibaigiant, du amerikiečių 
naikintuvai per klaidą ataka
vo britų tankus. Žuvo devyni 
žmonės. Žuvusių karių gimi
naičiai pareikalavo, kad teis
mo apklausoje dalyvautų ir 
nelaimės kaltininkai 
amerikiečių lakūnai. Tačiau 
jie atsisakė, o juos parėmė 
JAV vyriausybė sakydama, 
jog tai nelaimingas atsitiki
mas, dažnai pasitaikantis 
kare. Teismo aplausoje buvo 
priimtas nutarimas, jog 
devyni asmenys žuvo 
neteisėtai.
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