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PO REFERENDUMO
Sąjūdžio IlI-ojo norai ir viltys įkurti, o tiksliau, atkurti prezidentūrą
Lietuvoje neišsipildė. Gegužėš 23 d. vykusiame referendume dalyvavo tik
57% turinčių balso teisę žmonių, bet ir jie ne visi pritarė prezidentinio
valdymo minčiai. Tik 67% balsavusiųjų pasakė: “TAIP”. Taigi, turėti
prezidentą panoro tik apie 40% Lietuvos žmonių, o pagal galiojančius
įstatymus tam reikėjo daugiau kaip 50%. Tad išspręsti valdžios krizę,
apie kurią tiek daug šnekama Lietuvoje, galės tik naujo parlamento rinki
mai, įvyksiantys ateinantį rudenį.
Prieš pat referendumą AT pirmininkas V. Landsbergis atvirai
prisipažino tikįs teigiamais jo rezultatais. Ko gero jis neklydo, neklydo ta
prasme, jog po referendumo galima bus aiškiai atsakyti į klausimą, ką
jaučia, ką mąsto ir ko nori Lietuvos žmonės. Žinoma, galima dabar
pasiteisinti, jog referendumą sužlugdė kairiosios jėgos, tačiau, tokiu
atveju, kaip paaiškinti tų jėgų 50-ies metų nežabotas propagandos tuščias
pastangas pakeisti lietuvių sąmonę. Juk netapo Lietuva raudona! O,
praktiškai, visi kaip vienas stojome remti Sąjūdžio. Kaip tai paaiškinti?
Taip, referendumas buvo reikalingas jau vien tam, kad populiariausias
Lietuvos lyderis, V. Landsbergis, suprastų, kiek balsų, o teisingiau, kiek
širdžių ir protų jis prarado pasirinkdamas keletą nevykusių ministrų,
žengęs vos kelis žingsnius ne ta linkme. Tiesa, galbūt tai buvo
neišvengiama ieškant tvirtos atramos valdžios struktūrose ir Lietuvos
žmonės, nežinodami ir nesuprasdami visų subtilių bei pikantiškų viršūnių
gyvenimo detalių, klysta. Tačiau kartais jiems tai ir nelabai rūpi, daug
įdomiau ir aktualiau tai, su kuo jie susiduria kasdieninėje buityje. Na, o
susiduria dažnai su atviru idiotizmu, kurį, atsisakydami komunistinių
idėjų, žadėjome (ir tvirtai tikėjome, kad pavyks) išgyvendinti greitai ir
negrįžtamai. Nenorėčiau būti apkaltintas tuščiažodžiavimu, todėl pateik
siu vieną mažą klausimėlį: ką ir kaip galvoja žmogus apie esamą valdžią,
matydamas to paties produkto kainą 5 kartus didesnę, negu prieš tai
aplankytoje parduotuvėje? Kokią išvadą jis prieina, sužinojęs, jog beveik
valstybinėse parduotuvėse buitinių prekių kainos 3 kartus didesnės už tų
daiktų kainas didžiausiose Europos sostinėse? Tai jau ne laisvosios rinkos
kūrinys ar išdava, bet paprasčiausia vagystė, kuriai reikia užkirsti kelią. O
tai padaryti, labai didelio sumanumo nereikia. Tik gal galinčių tai atlikti
kandidatų reikia ieškoti kitur: ne taip partijų ir judėjimų, ir gal net ne par
lamente? Gal ta atrama gali būti paprasti įnirtingieji?
Beje, jeigu kam samprotavimai apie parduotuves pasirodys itin jau
trivialūs, siūlyčiau tada prisiminti televizijos transliuotą premjero ir
opozicijos lyderių diskusiją, kurioje G. Vagnorius paaiškino cemento
eksporto sutrikimą maišų trūkumu. Taip, vienas iš svarbiausių Lietuvos
valiutos šaltinių išseko, kadangi cemento įmonės valdžia negauna pačių
paprasčiausių popierinių maišų. Tokios štai diskusijos apie rimtąją
ekonomiką!
Baigdamas, norėčiau dar kartą pabrėžti, jog referendumas buvo
reikalingas, nes politinės jėgos dabar turės rimtesnių argumentų savo
pozicijoms pagrįsti ar net pakoreguoti.
J. Aliukonis.

LIETUVOS-LENKIJOS
DEKLARACIJA
Gegužės 27 Lietuvos ir Lenkijos
atstovai JTO perdavė generaliniam
sekretoriui bendrą deklaraciją dėl
dviejų šalių draugiškų santykių ir
kaimyninio bendradarbiavimo, nese
niai pasirašytą Vilniuje. Deklara
cijoje, be kita ko pažymima, jog
šalys gerbs viena kitos suverenitetą,
sieks tautinėms mažumoms lenkams Lietuvoje ir lietuviams
Lenkijoje - užtikrinti visas tarptau
tines teises bei dirbs šių dviejų tautų
glaudesnio suartėjimo linkme, įskai
tant prekybos, ekonomikos, mokslo,
kultūros ir gamtos apsaugos sritis.
• Lietuvos Respublika sumokėjo
1991 m. JTO nario mokestį$86,000. Prieš tai, sausio mėnesyje
buvo sumokėta dalis 1992 m. nario
mokesčio $5000. Tikslią šių metų
sumą Lietuvai, o taip pat Estijai ir
Latvijai nustatys 52-oji JTO sesija,
įvyksianti birželyje.
• Gegužės 28 d. Lietuvos
Respublikos delegacija, dalyvaujanti
derybose su Rusija dėl jos kari
uomenės išvedimo, pareiškė, jog
šiose derybose nepavyko susitarti
dėl kariuomenės išvedimo terminų.
Pagrindine nesėkmės priežastimi
Lietuvos delegacija laiko derybų
partnerių nenorą ieškoti protingų
kompromisų. Tuo tarpu, šiuo metu
trijose Baltijos valstybėse yra apie
120 tūkstančių buvusios Sovietų
Sąjungos kareivių, kurie, ignoruoda
mi teisėtos valdžios reikalavimus ir
tarptautines normas, kelia rimtą
grėsmę Baltijos šalių saugumui.
Ypač liūdna, pažymima Lietuvos
delegacijos pranešime, jog Rusijos
Federacija nesilaiko jau pasirašytos
sutarties dėl kariuomenės išvedimo
iš Vilniaus. Šis išvedimas, pagal
sutartį, turėjo būti pradėtas dar
vasario mėnesyje. Vietoj to, pastebi

mas netgi atvirkštinis procesas - į
Lietuvą siunčiami naujokai esančių
karinių dalinių papildymui.
Lietuvos Misija JTO
ALBANUA-LIETUVA: ŠANSŲ
SPĖLIOJIMAS
Lietuvos futbolo rinktinė, sėkmin
gai startavusi pasaulio futbolo čempi
onato atrankiniame turnyre (lygiosios
su Šiaurės Airija varžovų aikštėje),
ruošiasi kitam rimtam išbandymui.
Birželio 3 d. Tiranoje ji sustiks su
Albanijos komanda, kuri jau patyrė
du pralaimėjimus (0:3 su Ispanija
Madride ir 0:2 su Airija Dubline).
Albanai nėra laikomi Europoje itin
įimtais varžovais, tačiau paskutiniuo
ju metu jie smarkiai pagerino savo
žaidimą. Apie tai kalba ir faktas, jog
ispanams pralošta tik trijų įvarčių
skirtumu (prieš metus draugiškose
rungtynėse ispanai juos sutriuškino
rezultatu 9:0), o pajėgi Airijos
komanda palaužė jų pasipriešinimą
tik rungtynių pabaigoje. Beje, su airi
ais nežaidė penki albanai, šiuo metu
rungtyniaujantys užsienio klubuose.
Jeigu dar ir šie žaidėjai papildys savo
šalies rinktinės gretas, lietuviams
išties bus nelengva. Spėjam rungtynių
rezultatą, galima tvirtinti, jog mūsų
šansai beveik tokie patys kaip ir prieš
rungtynes su Šiaurės Airija, kitaip
tariant, pralaimėjimo tikimybė 6070%, lygiųjų - 40-30%, na o pergalės
viltį atidėkime iki rugpjūčio 12 d., kai
žaisime prieš latvius Rygoje. Ten
turėtų būti lengviau, nes pastarųjų 1015 metų bėgyje Lietuvos futbolas
buvo dviem galvom aukštenio lygio
už kaimynų
J.A.

U ETŲ VOS
ŽVAIGŽDĖ
VAKARŲ TEATRO
ŽVADGŽDYNE

Palangos Juzė kviečia visus aplankyti vysk. M. Valančiaus gimtinę
Nastrenuose.
Nuotrauka: K. Maskolaičio

ISTORINĖ KELIONĖ
Britanijos premjeras J. Major
gegužės 26-28 d.d. lankėsi trijose
buvusio Rytų Bloko šalyse:
Lenkijoje, Čekijoje-Slovakijoje ir
Vengrijoje. Vizitą premjeras
pradėjo Varšuvoje, kur atvirai
pareiškė, jog jo šalis tvirtai parems
Lenkijos ir kitų dviejų minėtų val
stybių siekius tapti pilnateisiais
Europos Bendrijos nariais. J.
Major nuomone, tai turėtų įvykti
dar iki šio dešimtmečio pabaigos,
tačiau tam, anot premjero, šios
šalys turės smarkiai “pasitempti”
ekonomikoje.
Patvirtindamas
ketinimų nuoširdumą, J. Major
paskelbė, jog dviejų savaičių
bėgyje bus panaikintas vizų
režimas Lenkijos piliečiams, no
rintiems atvykti į britų salas. Prieš
metus vizos buvo panaikintos
čekams, slovakams ir vengrams.
Vizų problemos išsprendimas,
matyt, dar labiau sustiprins ryšius
tarp Lenkijos ir Jungtinės
Karalystės.
Į Prahą J. Major taip pat nuvyko
su mažyte “dovanėle” - oficialiu
atsiprašymu dėl britų pritarimo
Miuncheno paktui, kurio dėka
Hitleris aneksavo tuometinę
Čekiją, o Slovakiją pavertė
profašistine marionetine valstybe.
O šiaip, pokalbiuose su ČekijosSlovakijos vadovybe J. Major
šnekėjo vis apie tą patį - apie pri
tarimą, šį kart šios šalies, siekiams
tapti EB nare.
Tos pačios tezės buvo pakarto
tos ir Budapešte. Vienok čia kiek
daugiau dėmesio skirta dar vienai
svarbiai problemai - Europos
saugumo užtikrinimui. Ir tai
suprantama, nes Vengrija turi ben
drą sieną su Jugoslavija. Be to,
Jugoslavijoje gyvena kelios
dešimtys tūkstančių vengrų ir
Budapeštas nėra abejingas jų
likimui. Tad Jugoslavijos krizės
kontekste J. Major vizitas į

Vengriją buvo bene pats svarbiau
sias.
Visumoje, Didžiosios Britanijos
premjero apsilankymą šiose šalyse
galima traktuoti kaip reikšmingą
politinio gyvenimo faktą, kadangi
nuo liepos 1 d. Britanija perima
Europos Bendrijos prezidento
postą ir toks dėmesys Rytų Blokui
iš britų pusės gali reikšti, jog jie
pasistengs perkelti dėmesį nuo
dabartinių EB problemų, susijusių
su Maastericht susitarimu, prie
pagalbos Rytams klausimų, prie
Rytų įsijungimo į vieningą Europą
procesų.
ELR

Lietuvos aktorė Ingeborga Dap
kūnaitė nustebino vakarinio Londo
no laikraščio “Evening Standard”
korespondentą akinančia šypsena. Jo
nuomone, lietuvių aktorė turi net
dvigubą priežastį džiaugsmui. Visų
pirma, ji debiutuoja Londone kartu
su garsiuoju amerikiečiu John
Malkovich pjesėje “Kalbos klaida”.
Ši pjesė su pasisekimu tris mėnesius
buvo rodoma Amerikoje Čikagos
Steppenwolf teatre, o nuo gegužės
11d. yra demonstruojama Londono
West End Shaftesbury teatre. Antra
džiaugsmo priežastis slypi fakte, kad
jos tėvynė Lietuva tapo vėl neprik
lausoma valstybe, po to kai
Ingeborga pereitais metais minioje,
kartu su kitais gynė parlamento pa
statą Vilniuje nuo rusų tankų.
Pjesėje Ingeborga Dapkūnaitė
vaidina merginą, lydinčią J.
Mankovich, atliekantį Rytų Europos
disidento rašytojo vaidmenį, po perestroikos, laisvės kelyje. Veiksmas
vyksta vienoje iš buvusio Sovietų
bloko šalių iki ir po 1989 metų
revoliucijos. Kaip pastebi laikraštis
“Independent”, J. Malkovich pro
totipu parinktas tikrai Slovakijoje
gyvenęs ir 1989 metais miręs
rašytojas Dorienik Tatarka. Tačiau
pjesėje yra laisvai interpretuojami
faktai, žvilgių daugiau kreipiant ne
politinių išbandymų ar apmąstymų,
bet meilės kryptimi. Laikraščio
“Times” literatūrinis priedas cituoja
J. Malkovich žodžius, kad meilė yra
(gyvenimo jėga, neretai apspren) džianti mūsų elgesį.
Ingeborga Dapkūnaitė laikraščio
“Evening Standard” korespondentui
pastebi, kad nors dirbti yra nelengva:
pjesė po Čikagos buvo ne kartą
taisyta ir ji paskutines korektūras
gavusi likus tik savaitei iki prem
jeros Londone pradžios, su John, t.y.
su J. Malkovich, dirbti yra nenuobo
du, nes jis visada pateikia daug siur
prizų. Be to, dar Vilniuje būdama, ji
įprato dirbti improvizuodama. 1.
Dapkūnaitė prisimena, jog Čikagoje
irgi nebuvo lengva, nes trūko repeti
cijų prieš premjerą, o be to visi akto
riai, tarp kurių yra prancūzė, anglė,
lietuvė ir amerikietė, kalbėjo skirtin
ga kalba.
Britanijos laikraščiuose yra
nemaža recenzijų apie spektaklį
“Kalbos klaida”, tačiau tik viename
iš jų skirta vietos vienai iš geriausių
Lietuvos
aktorių
Ingeborgai
Dapkūnaitei. Nelengva yra aiškiai
parodyti save Vakarų scenoje, aki
nančioje John Malkovich žvaigždės
šviesoje.
Alvydas Medalinskas

$100,000 PARAMA
Gegužės 19 d. iš New Jersey
išsiųsta eilinė siunta į Lietuvą.
Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa
nuo 1991 m. rugsėjo mėn. sėkmin
gai bendradarbiauja su Lietuvos
Inkstų Fondu, aprūpinant ligonines
bei klinikas reikalinga dializės
aparatūra ir prietaisais. Per šį
laikotarpį į Lietuvą persiųsta 32
dializės mašinos. Be pačių mašinų,
Dialysist, Ine. paaukojo nepapras
tai trūkstančių Lietuvoje reikmenų
dializės procesui: plastmasinių
vamzdelių, vienkartinių intraveni
nių adatų, dializės skysčių, van
dens filtravimo aparatų, ir kt.,
kurių vertė viršija 100 tūkstančių
dolerių.
Inkstų Fondo pirmininkas prof.
Balys Dainys taip savo laiške
komentuoja Religinės Šalpos
paramą: “...Ekonomika Lietuvoje
dar nestabilizuota, todėl medicinos
padėtis yra labai sunki. Mūsų visos
viltys tik į Jūsų pagalbą, nes inkstų
ligoniai labai sunkūs, visi invalidai
ir jų gydymas yra labai sudėtingas.
Mūsų klinika yra vienintelė
Lietuvoje, kur daromos inkstų per
sodinimo operacijos. Mes esame
labai dėkingi LKRŠ-pai už didelę

pagalbą, vykdant dializės mašinų
siuntimo programą. Tik Jūsų ir
Lietuvos geradarių dėka Lietuvoje
pagerėjo padėtis su dialize”.
Prie dializės projekto iki šiol
yra prisidėję šie asmenys bei orga
nizacijos (finansine pagalba arba
aparatūra): Lietuvos Vyčiai, Free
Lithuanian Committee (Baltimo
re), Americans for and Indepen
dent Lithuania (New Jersey), Dr.
Mike Yudd (V.A. Medical Center,
E. Orange, NJ), Lutheran Medical
Center (New York), bei Dialysist,
Inc.
Dialysist, Inc. firmos preziden
tui Steve Livanavage tarpininkau
jant, taip pat gauta medicininių
reikmenų auka iš New York
Hospital. Šios ligoninės dovanų
tarpe buvo 7 akušeriniai monitori
ai, keliasdešimt tūkstančių vien
kartinių švirkštų, kraujo spaudimo
tikrinimo aparatų, bei kt. Šie reik
menys kartu su dializės aparatūra
išsiųsti ir bus naudojami Marijam
polės Rajono Centrinėje Ligo
ninėje bei kitose apylinkėse ir
klinikose.
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SKAITYTOJŲ
REIKALINGI ATSTOVAI
LIETUVOS PARLAMENTE

K. Jonkus, gyvenantis Bumley,
Anglijoje, atsiuntė redakcijai
laišką, kuriame piktinasi tuo, kas
vyksta Lietuvoje. Ir, anot jo,
užsienio lietuviai neturi teisės
ramiai stebėti, kaip komunistai
toliau plėšia Lietuvą. Ypač giliai
K. Jonkų palietė, kaip jis rašo,
straipsnis “Laiškas iš Lietuvos”
(“EL” Nr. 13), kuriame vienas iš
mūsų
skaitytojų
piktinosi
dabartinės, o tiksliau - užsilikusios
Lietuvoje valdžios savivale.
Būtent todėl K. Jonkus yra
įsitikinąs, jog užsienio lietuviai,
sudarantys vos ne trečdalį
Lietuvos gyventojų, privalo turėti
savo atstovų Lietuvos parlamente.
Tokiu būdu galima būtų tarti svarų
žodį ir padėti Lietuvai atsikratyti
bolševikinių atgyvenų.
UŽSIENIO LIETUVIAI JŲ
NEPAMIRŠTA!

S.m. “Europos lietuvio” 12-ame
numeryje
spausdinome
G.
Kirvaičio straipsnį, kuriame
pasakojama apie L. Girdvainienę,
L. Čepkauskinę, S. Kezienę ir E.
Cicėnienę - moteris, nukentėjusias
ginant TV bokštą ir TV komiteto
pastatą Vilniuje tą atmintiną
Sausio 13-ąją. Šioms moterims DB
lietuvių tautinės paramos fondas
skyrė po £50. Tai labai svari
pagalba nelaimės ištiktosioms, tiek
materialinė, tiek moralinė. Apie tai
savo laiškuose, kuriuos neseniai
gavo redakcija, rašo Liucija
Girdvainienė ir Kristina Čepkauskienė. Moterys nuoširdžiai dėkoja
Britanijos lietuviams, neužmiršusiems tų, kurie beginkliai užstojo
kelią žudikams ir dabar visą
gyvenimą bus suluošintais, invali
dais. Beje, L. Girdvainienė savo
laiške pastebi, jog šiuo metu
Lietuvoje tą naktį sužeistus
žmones kai kas priima gana šaltai
ir abejingai. Na ką gi, gal bent jau
užsienio lietuviai jų nepamirš.
Gal būtų galima tų šeimų sūnus
ir dukras pasikviesti į Londoną
mokytis, nebūtinai ilgam, pakaktų
ir gero pusmečio. Tai būtų
nuostabi dovana jų mamoms, ku
rioms Lietuvos laisvė buvo ir yra
brangesnė už viską.
ELR
PADĖKA

Pats Dievas ir Likimas tuomet
prie šv. Petro ir Povilo bažnyčios
Vilniuje, kai buvo švenčiamos
Lietuvos 600 metų krikšto
jubiliejus, mus suvedė su dviem
Anglijos lietuvių šeimom Gertrūda ir Povilu Pucevičiais bei
Eva ir Romualdu Karaliais.
Pirmųjų dėka neseniai teko
lankytis Anglijoje, pamatyti aki
vaizdžiai, kuo nuo seno garsėja
britai, susipažinti su nuostabiais
žmonėmis. Tačiau ši mūsų kelionė
gal būtų buvusi visai kitokia, jei
nebūtume turėję progos išvysti
mažytę Lietuvos salelę pačioje
Anglijos širdyje - tai Bradfordo
lietuvių klubą “Vytis”.
Nuoširdžiai mus sutikę ir
priėmę Pucevičiai ir Karaliai
padovanojo didelį džiaugsmą bendravimo ir pažinties. Esame
sužavėti tenykščių klubo narių
noru bendrauti, kuo daugiau
sužinoti ir, aišku, tuo pačiu mus
apdovanoti. Net vienuolika šeimų
turėjome progos
aplankyti,
pasišnekėti. Savaitgaliai Bradfordo
klube leido pajusti ten besiren
kančių žmonių vienybę ir
sugebėjimą
puoselėti
savo
dvasinius turtus. Ir dar džiugiau
būdavo išgirsti gražius ketinimus ir
žodžius apie mūsų visų Lietuvą,
jog tai, ką veikia jų klubas, skiria
ma Lietuvai, jos vardo garsinimui.
O mums dovanotoji video kasetė
primena šią mielą lietuvišką salelę.
Šioje kasetėje įrašytos P.
Pucevičiaus įgrotos, įdainuotos
melodijos. Ir ne tik jo vieno: čia
yra ir Bradfordo lietuvių klubo
tarybos pirmininko V. Gurevičiaus

LAIŠKAI

ir P. Pucevičiaus sukurta daina.
Prisimename ir R. Karaliaus, akty
vaus klubo choristo, pamėgtas
dainų eilutes, pasakojimus apie
klubo chorą. Klube susipažinome
ir su mūsų literatūrologo A. Bučio
tėvuku - minėto “Vyties” klubo
iždininku ir buhalteriu, garbaus
amžiaus lietuviu Anicetu Bučiu,
išgirdome jo eilėraščių.
Nuoširdžiai dėkojame klubui už
mums parodytą garbę ir skirtą
dėmesį, surengiant atsisveikinimo
vakaronę. Už gražiausius palin
kėjimus ir žodžius iš visos širdies
tariame - ačiū! Ir viliamės, jog
susitiksime dar kartą, dar kartą
apsikabinsime ir vėl dainuosime!
Iki susitikimo, mielieji! Būkite
sveiki ir energingi!
Janina ir Antanas Nagreckai,

KAS UŽIMS LIETUVOS SOSTĄ

Atgavus nepriklausomybę ir
sulaukus tarptautinio pripažinimo
šiandien Lietuvai iškyla, ko gero,
dar rimtesnės problemos - atstatyti
krašto ūkį ir stabilizuoti valdžią, ką
nėra lengva padaryti esant daugpartinei sistemai. Tiesa, valdžią
galėtų stabilizuoti prezidento insti
tucija. Kol kas turime tik vieną
aiškų pretendentą - V. Landsbergį,
o apie kitus žinome nedaug.
Svarstant valdžios problemas
dabar Lietuvoje vis dažniau
svarstomas monarcho klausimas, o
K. Kemežys “Europos lietuvyje”
pasiūlė, kad Anglijos karalienė
taptų ir Lietuvos valdove. Tokie
pasiūlymai nėra nauji. Po pirmojo
pasaulinio karo Lietuvos sostas
buvo siūlomas Wiurtenburgo ka
raliaus giminaičiui Urachui. Vėliau,
1923 m. Lietuvos atstovybės šefas
T. Norus siekė, kad Anglija
“paimtų” Lietuvą savo globon.
Pastaruosius planus sužlugdė
bankininkai Vailokaičiai.
Mano manymu, savo ekono
miką mes galime atstatyti ir
neaukodami taip sunkiai atgautos
nepriklausomybės. O monarcho,
beje, galima paieškoti ir savųjų
tarpe. Jau užtenka mums svetimy
bių - svetimos santvarkos, mokslo,
religijos, papročių. Svetimųjų
invazijos rezultatai - baisūs. Todėl
turime ieškoti savo kelio ateitin.
Dėl viso šito reikia apsispręsti
kuo greičiau, kol Lietuva vėl
neatiduota į svetimas rankas.
Arkadijus Podvoiskis, Anglija
MINĖKIME TAUTOS
SUKILIMO SUKAKTĮ

Vyresniosios lietuvių kartos
atmintyje tebegyvas 1941 m.
birželio mėn įvykęs lietuvių tautos
sukilimas. Tai istorinės reikšmės
įvykis, pirmasis daigas, išaugęs
lietuvių tautos kančioje ir davęs
sėklą Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimui. Jis buvo ir tebėra
neginčijamas pradas Atgimimo
sąjūdžiui. Jis giliai veikė ir inspira
vo tuometinę lietuvių inteligentiją
kurti VLIKą, nes ji matė, kad visa
tauta yra kartu su jais. Tai buvo
sukilimas kupinas gilaus patriotiz
mo. Jis įvyko tuo metu, kada
Lietuva plūdo ašarose, kai rusų
sunkvežimiai, vykdydami Mask
vos įsakymus, dar zujo po kaimus
gaudydami aukas ištrėmimui.
Todėl sukilimas buvo spontaniškas
ir visuotinas. Jis buvo visos lietu
vių tautos sukilimas. Jis išjudino
kiekvieną padorų lietuvį, tiek
mieste, tiek kaime. Jis išsiliejo
kaip pavasario srautas, kaip potvy
nis!.. Nesulaikomai, neatšaukia
mai!.. Ir lietuvių tauta laimėjo!..
Okupantai ir jų sėbrai bėgo kaip
patrakę iš Lietuvos. Tai buvo
neapsakomas džiaugsmas visame
krašte! Tauta šventė!.. Visame
krašte vėl suplevėsavo Lietuvos
trispalvė. Kauno radijo stotis grojo
Lietuvos himną. Buvo sudaryta
laikinoji Lietuvos vyriausybė, kuri
paskelbė atstatanti nepriklausomą
Lietuvos valstybę.
Nors paskelbtoji krašto nepri
klausomybė buvo vokiečių karinės

valdžios greit užgniaužta, bet tas
laikinas laimėjimas įdiegė lietuvių
tautai gilų patriotizmą, kuris
niekad neišblėso. Jis sustiprino
viltį krašto laisvei atgauti ir davė
įkvėpimą ir padrąsinimą vėlesnėms
partizaninėms kovoms.
Nėra jokių abejonių, kad 1941
m. birželio mėn. Lietuvos sukili
mas buvo pirmasis pradas krašto
laisvės atstatymui. Todėl jis turi
būti minimas ir švenčiamas kaip
Lietuvos tautinė šventė. Tas sukili
mas pareikalavo iš lietuvių tautos
daug jaunų gyvybių, ir jo aukoms,
kaip ir visiems laisvės kovotojams,
turi būti pastatyti paminklai jų
atminimui pagerbti, reikėtų juos
pagerbti ir bažnyčiose. Tad
minėdami žiauriąsias trėmimų
dienas, prisiminkime kartu ir tau
tos sukilimą.
K. Vilkonis, Anglija
ŽEMĖS ŪKIO REFORMA
LIETUVOJE

Man, nors ir gyvenančiam
užsienyje lietuviui, vistiek rūpi
Lietuvos ateitis, jos žemės ūkio
reikalai. Neseniai girdėjau, kad
Lietuvoje ūkininkui bus leidžiama
turėti ne daugiau kaip 15 ha žemės.
Noriu pareikšti, jog toks žemės
ūkio susmulkinimas reikštų
nelaimę ne tik pačiam žemės ūkiui,
bet ir visai Lietuvai. Smulkūs ūkiai
nepajėgs išmaitinti Lietuvos
miestų, nebus, savaime aišku, ir ko
eksportuoti. Taip kalbu todėl, jog
tarpukario Lietuvoje, kur klestėjo
ir žemės ūkis, ir pramonė, ir
kultūra, vidutinių ūkių dydis siekė
30 ha, o daugybė ūkių turėjo 80 ha
ir daugiau. Pati žemė buvo laisvai
perkama ir parduodama. Tiesa,
buvo ir mažų ūkių, turinčių po 20
ar 15 ha. Bet jie skurdo, vos pajėgė
išmaitinti save. Tokiuose ūkiuose
dirbo tik šeimos nariai, praktiškai
nebuvo technikos, buvo keli galvi
jai. Stambūs ūkiai gi turėjo
samdinį, visokios technikos, apie
10 arklių, didelį kiemą, karvių,
kiaulių, ir bekonais aprūpindavo
ne tik Lietuvą, bet ir Europos did
miesčius. Taip, tokius ūkininkus
galima buvo vadinti ponais, bet jie
užtat aprūpindavo eilę žmonių
darbu - nedarbo to meto Lietuvoje
praktiškai nebuvo. Be tokių ponų
ir dabar neišsiversime, ir nereikia
jų bijoti, kaip tai daro dabartinės
Lietuvos valdžia, per savo žemės
ūkio ministeriją išleisdama instruk
cijas, ribojančias ūkio dydį.
J. Domeika, Anglija
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SEPTYNIOS DIENOS
Kai bus spausdinamos šios
eilutės, referendumas Lietuvoje
jau bus įvykęs. Na, o visą
savaitę prieš tai vyko tikrai arši
kova dėl “už" ar "prieš" prezi
dentą Lietuvoje. Lietuvos prem
jerui G. Vagnoriui pareiškus per
televiziją apie atsistatydinimą,
prie AT susirinko Sąjūdžio
sukviesta minia. Ji nekantravo
prezidento, šaukė premjerui
“neišeik" ir svaidė keiksmus
Aukščiausiajai Tarybai. O paky
loje stovėjo šypsodamasis vie
nintelis pretendentas į prezi
dentus V. Landsbergis, kurio
nuotrauką šios
palaimos
akimirką vėliau spausdino
"Respublika" su parašu: "Tėve
lis". "Respublika"
(05 20)
priešiškai nusiteikusią minią
palygino
su sovietais, tik
keiksmų čia būta ne rusiškų, o
lietuviškų: “išdavikai”, “prakeikti
išdavikai"; visa AT tai lyg
paskutinis komunistų bastionas,
^paskutinis kolchozas"... Vėliau
prie AT durų Lietuvos laisvės
kovotojų sąjungos sukviestas
piketas parodė, kad nuo žodžių
neilgu pereiti ir prie darbų. Net
“Lietuvos aidas" (05 20)
išreiškia susirūpinimą, jog “poli
cija turėtų garantuoti deputatų
saugumą..." Tos pačios dienos
“Tiesa" nurodo, kad fiziškai
nukentėjo AT deputatas, profe
sorius K. Antanavičius, žurna
listas A. Kasperiūnas. Minia
reikalavo nedelsiant teisti A.
Brazauską, K. Prunskienę.
Deputatai prezidento šalininkai
buvo sutikti plojimais, o bal
savusieji prieš referendumą
bevelijo eiti pro kitas duris, pažymi “Lietuvos aidas". Tos
pačios dienos “Respublika"
pažymi: “baisiausia, kas įvyko žmonės
imti
skirstyti
į
“saviškius” ir “priešus".
Lietuvos AT pirmininko
pavaduotojas K. Motieka per
televiziją bandė nuraminti
žiūrovus, sutaikyti kovojančias
puses, pareikšdamas, kad
jokios išdavystės Lietuvoje
nėra, niekas jai blogo nelinki,
kvietė žmones pasitikėti depu
tatais. Viceprezidentas taip pat
pasisakė prieš referendumą dėl
Rusijos kariuomenės išvedimo.
“Svetimą kariuomenę išvesti
yra
reikalaujama,
o
ne
svarstoma dėl to, todėl netiks
linga organizuoti referendumą”.
“Visoje Lietuvoje neatsirastų nė
vieno doro žmogaus, kuris bal
suotų prieš Rusijos ka
riuomenės išvedimą” - pasakė
K. Motieka. “Lietuvos aido”
atsakymas jam - išspausdinta
karikatūra, kurioje gulbės spar
nais skrenda gyvatė, - suprask
- K. Motieka.
Prezidento šalininkai jau
dabar švenčia pergalę. Jie tiki,
kad tauta pasakys “taip". Nes
tik prezidentas ir tik V.
Landsbergis gali galutinai
sutriuškinti persidažiusių komu
nistų valdininkų viešpatavimą
Lietuvoje. Savo ruožtu prezi
dentinė opozicija nurodo, kad
Sąjūdžio III-jo suprojektuotas

, II
STODUU SAVAITĖ II
LIETUVIŠKŲJŲ

Europos lietuviškųjų studijų savaitė įvyks rugpjūčio 16-23
dienomis Austrijoje, Tirolyje. 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.
39-toje Studijų Savaitėje dalyvaus šie prelegentai: Kazimieras
Motieka - AT pirmininko pavaduotojas, ministras Darius Kuolys,
ministras Algirdas Nasvytis, ambasadorius Vaidotas Antanaitis,
deputatė Laima Andrikienė, prof. Alfred Bammesberger, dr.
Kajetonas Čeginskas, dr. Kęstutis Girnius, lėktorį us Vincas
Natkevičius, kompozitorius Ričardas kabelis.
Meninę dalį atliks: solistė Laima Stepaitienė, aktorė Daljlą
Mackelienė.
Moderatoriai: dr. Jonas Norkaitįs, dr. Kęstutis Girnius* dr.
Alfonsas Kušlys, dr. Kęstutis Ivinskis.

Prezidentas sukoncentruos
savyje vykdomąją valdžią
(vadovas), įstatymų leidybos ir
teisminę valdžią. Tai sudaro
sąlygas autoritarizmui įtvirtinti,
teigiama “Tiesoje” (05 21).
“Respublika" (05 19) nurodo,
kad prezidentas suformuos
apie save didžiulę politinę
pataikūnų bazę, netgi prefektų,
nedaug beisikiriančių nuo
prievaizdų. Turėsime “normalią
bananinę valstybę". "Tiesa" (05
21) teigia, kad “prezidentas be
Konstitucijos gali tapti diktatori
umi,
nepriklausomai
nuo
asmeninių
savybių
bei
nuopelnų".
Kad referendumui pateiktas
projektas taptų įstymu, “taip"
turi tarti apie 1mln. 350
tūkstančių Lietuvos piliečių, t.y.
daugiau kaip pusė visų
turinčiųjų rinkimų teisę. Dėl to
šiek tiek baiminasi ir preziden
tinio referendumo šalininkai.
“Lietuvos aidas” (05 21) rašo:
“Mūsų sąmonėje dar gaji sveti
mumo ir net priešiškumo valsty
bei nuostata, palikta sovietinio
laikmečio... Valstybė yra blogis;
kuo silpnesnis tas blogis, tuo
geriau; prezidento institucija
gali sustiprinti valstybę, todėl ji
nereikalinga”. Remdamiesi toki
ais ar panašiais samprotavi
mais dalis Lietuvos piliečių, be
abejo, gali ignoruoti referen
dumą. Kritikuodamas tokias
nuostatas laikraštis baugina,
kad Lietuva jau dabar ritasi į
ekonominę
bedugnę,
jog
visoms Rytų Europos šalims
pranašaujamas
“trečiojo
pasaulio lygis” ar dar blogiau. Ir
tik Lietuvos piliečių neabejingu
mas savo valstybei padės ją
įtvirtinti. "Valstybės likimas ir
valstybingumo idėja, kaip jau
ne kartą yra buvę mūsų istorijo
je, vėl iškyla į pirmąjį vertybių
planą” - rašoma laikraštyje.
(Įdomu čia ir tai - ar tokiais
drastiškais kaltinimais: “išdavi
kas", “diktatorius” svaidomasi
nuoširdžiai tikint šių žodžių
prasme, ar tai tik papraščiausias baiminimasis del savo
užimamos kėdės? Mano kėdė tai visa Lietuva! Hm... - Aut.).
O gal sportas suvienys
Lietuvą!? Šarūnas Marčiulionis
atvykęs iš JAV į savo gimtąją
krepšinio rinktinę išreiškė
apgailestavimą, kad šiuo metu
nėra to susitelkimo, kuris buvo
būdingas Lietuvai sunkiau
siomis
praėjusiu
metų
dienomis. “Tikiuosi, kad mūši
šalies krepšinio rinktinė gal
tapti svariu stimulu vėl susiburt
tautai”, - pasakė S. Marčiulio
nis. Apie tai rašo “Lietuvos
aidas” (05 21).
Tuo tarpu padidėjo įtampa
tarp Rusijos kariškių ir Lietuvos
KAM pareigūnų. Spauda nuolat
informuoja apie pagausėjusius
sraigtasparnių skraidymus virš
Lietuvos teritorijos, incidentus
keliuose, kada sovietų ka
riuomenės automašinos nestoja
KAM postuose. Po to, kai prie
Kauno nesustojusioms sovietų
karinėms mašinoms buvo
peršautos padangos, sovietai
ištatė savo patrulius. KAM jie
paprasčiausiai
ignoruoja.
Gegužės 19 dienos “Respub
likoje” rašoma, kad tokia
padėtis yra grėsminga ir tokie
Risojos kariškių veiksmai pri
lygsta kareivių išvedimui į
gatves. Tiesa, kol kas rusų
desantininkai stovi nuošaly ir į
KAM pareigūnų darbą nesikiša.
Apskričių komendantams duo
tas nurodymas vengti susišau
dymų, galimų provokacijų, rašoma laikraštyje. Laikraščiuo
se galima rasti ir pranešimų,
kad rusų kareiviai įvykdo ir
kriminalinių
nusikaltimų.
Paprastai tai būna taikių gyven
tojų apiplėšimai.
Vidmanta Dimas
Vilniaus senamiestyje, miesto
centre, ilgesniam laikui
išnuomuojamas vieno miegamo
jo butas su visais patogumais.
Nuoma £45 savaitei.
Kreiptis į "EL" Redakciją.
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ŽMONĖS IR ĮVYKIAI

EUROPOS 3LIETUVIS

KULTO ROM ĖS PROSVAISTĖS
APIE LIETUVĄ
PORTUGALIŠKAI

Gegužės 23 d., Lietuvių namuose ir kitur Lietuvos piliečiai pasisakė dėl
Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos atstatymo. Nuotraukoje:
Londono apylinkės referendumo komisija: VI. Andrijauskas, J.
Kvietelaitis, K. Tamošiūnas ir P. Batakys skaito balsavimo biuletenius.
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ANTRAJAME REFERENDUME,
JAME PASISAKYSIME DĖL SVETIMOS KARIUOMENĖS
IŠVEDIMO IŠ LIETUVOS TERITORUOS
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Portugalijos jėzuitų leidžiamas
žurnalas “Broteria” šių metų
balandžio numeryje išspausdino
Tėvo Pauliaus Rabikausko straip
snį ’’Katalikiškoji Lietuva - praeitis
ir dabartis”. Šis Portugalijoje ir
Brazilijoje kunigų bei pasauliečių
katalikų intelektualų plačiai skaito
mas žurnalas, norėdamas pateikti
savo skaitytojams rimtų ir tikslių
žinių apie Bažnyčią Lietuvoje, ne
atsitiktinai kreipėsi į jėzuitą kunigą
Paulių Rabikauską: jis yra garsiojo
Grigaliaus universiteto Romoje
profesorius, buvęs Bažnyčios
istorijos fakulteto dekanas, Romos
archyvuose surinkęs daug istorinės
medžiagos apie Katalikų Bažnyčią
Lietuvoje.
30-ties puslapių straipsnyje pro
fesorius P. Rabikauskas pirmiausia
prisimena praeitį:
karaliaus
Mindaugo laikus ir pirmuosius
Lietuvos
žingsnius
link
krikščioniškosios Europos, oficialų
Lietuvos krikštą 1387 metais,
sunkų Bažnyčios kelią 15-me ir
16-me amžiuose, kai trūko
lietuviškai kalbančių kunigų ir
reikėjo kovoti su besiskverbiančiu
iš Vakarų Liuterio mokslu. 17-jį ir
18-jį amžius profesorius P.
Rabikauskas vadina “greito ir
plataus religinio atgimimo laiko
tarpiu”. Vyskupų Valerijono
Protasevičiaus, Jurgio Radvilos ir
Melchioro Giedraičio pradėtą
bažnytinį atsinaujinimą energingai
tęsė Lietuvoje įsikūrę jėzuitai,
įsteigę universitetą Vilniuje ir
nemaža mokyklų-kolegijų, kuriose
buvo
auklėjama
Lietuvos
inteligentija.
19-sis amžius: Lietuva po caro
jungu. Bažnyčia buvo labai
suvaržyta, vienuolijos panaikintos,
uždraustas lietuviškas raidynas.
Tačiau priespauda pagimdė ir dva
sios galiūnus, tokius kaip vyskupas
Valančius, knygnešiai ir lietuviai
veikėjai, kurie, pasinaudodami
karo aplinkybėmis, 1918 metais
paskelbė Lietuvos nepriklau
somybę.
Apžvelgdamas 20-jį amžių,
straipsnio autorius nurodo, kad per
22-jus nepriklausomybės metus

Lietuvoje buvo labai daug atsiekta:
sutvarkytos vyskupijos, atnaujin
tos
vienuolijos,
steigiamos
katalikiškos mokyklos, leidžiami
laikraščiai ir žurnalai, užsienio
universitetuose ruošiama nauja
katalikiškos
pasaulėžiūros
visuomenės veikėjų karta.
Bažnyčios Lietuvoje nepalaužė
nei 50 metų sovietų priespauda,
nei kalėjimai bei trėmimai.
Nepalūžo tremtyje vyskupai
Julijonas
Steponavičius
ir
Vincentas Sladkevičius. Pasirodė
“Lietuvių Katalikų Bažnyčios
Kronika”, įsikūrė “Tikinčiųjų
teisėms ginti katalikų komitetas,
užsienyje sklido vis daugiau žinių
apie Lietuvą.
Antrajai straipsnio daliai,
pavadintai “Dabartis”, profesorius
Rabikauskas skiria 8 puslapius,
suglaustai paminėdamas svarbiau
siuosius paskutiniųjų metų įvy
kius: Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio
pasirodymą, Vilniaus katedros
atgavimą, šv. Kazimiero palaikų
grįžimą,
Baltijos
Kelią,
Nepriklausomybės paskelbimą
1990 metų kovo 11-ją, žudynes
prie Vilniaus radijo ir televizijos
bokšto.
Niekas
pasaulyje
nepateisino tų žudynių - jos tik dar
daugiau išgarsino Lietuvos vardą
ir lietuvių tautos troškimą gyventi
laisvai. Dėl to, Sovietų Sąjungai
griūnant, įvairūs kraštai, vienas po
kito, pripažino Lietuvą nepriklau
soma valstybe.
Portugalų žurnale “Broteria”
išspausdinto straipsnio pabaigoje
kunigas P. Rabikauskas pateikia
gausią bibliografiją įvairiomis
kalbomis apie Bažnyčią Lietuvoje.
Iki šiol nemažai apie Lietuvą
buvo parašyta anglų, prancūzų,
italų ir vokiečių kalbomis.
Literatūros portugalų kalba nėra
daug. Brazilijoje gyvenantys lietu
viai, tiesa, gana dažnai rašė vietos
spaudoje, tačiau paprastai ten buvo
paliečiami tik paskutiniųjų dienų
įvykiai. Tėvo Pauliaus Rabikausko
išsami studija, trumpai apžvel
gianti visą Lietuvos Bažnyčios
istoriją, galės duoti portugališkai
kalbantiems skaitytojams daug
tikslių ir vertingų informacijų.

Kun. Vincentas Pupinis, S.J.

RŪKYMAS - SVARBI
SUSIRGIMŲ PRIEŽASTIS
Neseniai leidžiamo žurnalo
“Mokslas ir Lietuva” 3-me
numeryje pasirodė autorių kolekty
vo (L. Griciūtė, M. Gadienė ir kt.)
straipsnis apie ligas, kurias sukelia
aplinkos užterštumas.
Šiuo metu, rašo autoriai, tikima,
jog aplinkos užterštumas sukelia
tik apie 2-3% visų piktybinių
žmonių navikų, kai, tuo tarpu,
bloga mityba - 35%, rūkymas 30%, alkoholis - 3%. Tarp susirgi
mo pradžios ir laiko, kai žmogų
ima veikti minėti neigiami fakto
riai, paprastai praeina nuo 10 iki
40 metų. Tas laikotarpis gali būti ir
daug ilgesnis - viskas priklauso
nuo to, koks tų faktorių intensyvu
mas. Pavyzdžiui, industrinėse
vietovėse vėžiu serga, kaip
taisyklė, pusantro karto daugiau
žmonių. Lietuvoje ši proporcija
panaši į esančią V. Europoje.
Kalbant apie Lietuvą, pastebi
autoriai, pažymėtinas didesnis
sergamumas vėžiu Jonavos ir
Kėdaini'ų rajonuose, kur, kaip
žinia, veikia didelės chemijos pra
monės gamyklos. O nagrinėjant
įmonių išlakų duomenis, paaiškėja,
jog labai užterštais galima laikyti
be minėtų, taip pat, Trakų ir
Mažeikių rajonus. Švariais ir
nekenksmingais sveikatai Lietu
voje gali būti laikomi: Anykščių,
Kaišiadorių, Kelmės, Molėtų,
Pakruojo, Pasvalio, Skuodo,
Šalčininkų, Šilalės, Širvintų ir
Zarasų rajonai. Bet tai, savaime
aišku, tik sąlygi-niai duomenys,
nes teršalų plitimui iš rajono į
rajoną ribų nėra.
Iš respublikos miestų, daugiau
sia atmosferą teršia Kaunas,
mažiausiai - Šiauliai. Tačiau
atsižvelgiant į miestų dydį,
didžiausią nerimą kelia Panevėžys.
Straipsnio pabaigoje autoriai
pateikia išvadas, anot kurių, dau
giausia vėžiu, ypač plaučių, serga
ma Pietų Lietuvoje, mažiausiai šiaurės vakarų regione. Vienok,
svarbiausia susirgimų priežastimi
visgi laikytinas rūkymas, o ne
aplinkos užterštumas. Užsienio
šalyse žmonės tai jau yra įsisą
moninę ir štai, pavyzdžiui,
Norvegija 2000 metais žada tapti
“nerūkančia” valstybe. Taigi, jeigu
nerūkote, Lietuvoje galite drąsiai
gyventi bet kur, o jeigu negalite
atsikratyti šio žalingo įpročio,
pasistengite nepirkti namo Mažei
kiuose, Kėdainiuose ar Jonavoje.
Paruošė J. Aliukonis

LIETUVOS RAUDONASIS KRYŽIUS PRAŠO PADĖTI

Gegužėš 24 d. Anglijos lietuviai susirinko į Lietuvių sodybą vasaros
šventei. Tai metinis tradicinis renginys, į kurį , "gerais" laikais suvažiuo
davo šimtai lietuvių, šį kartųjų tiek nebuvo.
Vasaros šventė prasidėjo pamaldomis, kurias atlaikė ir gražų pamokslą
pasakė kun. A. Geryba. Vakare "Lietuvos" tautinių šokių grupė trankiai
pašoko folklorinių šokių, šių metų suvažiavusiųjų daugumą sudarė jauni
žmonės. Trūko pažįstamų iš tolimesnių vietovių. Nuotraukose: jaunimas
prie atnaujinto ir gražiai žalumynais papuošto Sodybos Kryžiaus; šventės
dalyviai klausosi pamokslo ir trys rožės.

Antanas Šulinskas, gyvenantis
Kaune ieško žinių apie savo senelį
Jurgį Šulinską, s. Prano, emi
gravusį į Angliją šio amžiaus pir
majame dešimtmetyje ir iki 1932
m. dirbusį Hamiltone. Žinoma, jog
1944 m. į Angliją sugrįžo vienas iš
Jurgio Šulinsko sūnų Kazimieras
Šulinskas, bet iš jo taip pat nėra
gauta jokios žinios. Žinančius ką
nors apie šių žmonių likimą,
prašome parašyti į “Europos
lietuvį”.
••••••
Valerija Jūraitienė, d. Broniaus,
prašo padėti surasti Suzan
Milwain, d. Jono, gimusią
Glasgow. Ryšys su ja nutrūko
1990 m. mirus Valerijai Kuršienei,
kuriai Suzan rašydavo. Žinoma,
jog Suzan vyro vardas Samuel, jie
turi 5 vaikus. Galinčius padėti,
prašome rašyti į “Europos lietuvį”.
••••••
Gadin
Ghana,
gyvenanti
Vilniuje 2009, Valančiaus 4/9-14,
ieško giminaičių Britanijoje. Jos
mamos puseserė Mrs. Appleton,
gimė Luokėje, gyveno Rietave, o
1927 m. gyveno Škotijoje.
••••••
Elzbieta Liutkutė, gyvenanti
Kaune 3015, Romuvos 49, ieško
savo sūnaus Vytauto Liutkaus,
gim. 1926 m. gegužės 6 d. Kauno
apskrities, Raudondvario vals
čiaus, Kaniūkų kaime. Žinoma, jog
V. Liutkus iš Vokietijos, kur po
karo gulėjo ligoninėje, išvyko į
Angliją.
••••••
Giminių ar pažįstamų ieško

Rožė Flankauskaite-Janowska,
gimusi 1921.V.30, dabar gyvenanti
227 Chain St. Noristown PA,
19401, USA. Prieš pat Antrąjį
pasaulinį karą ji gyveno Keighley,
Yorks, Gt. Britain.

Edvardas Januška (Sanuška) ieško
giminaičio Andriaus Beginsko, prieš
karą gyvenusio Kaune ir dirbusio
laikrodininku. Rašyti adresu: 27 Argyle
Street, Alnmouth, Alnwick, Northum
berland, NE66 2SB, Gt Britain.
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Dar yra vietų. Birželio 20 d. iš Manchesterio
išskrendame į Vilnių ir liepos 4 d. grįžtame atgal.
Paskubėkitel Dar yra vietų!
10 asmenų grupei - didelė nuolaida!
KELIONĖS KAINA: £299 ASMENIUI,
VAIKUI - £199 (įskaitant draudimą)
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Lietuvių Kronika
KADAKASKUR?

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.
VYSKUPAS
P. BALTAKIS, OFM
LONDONE

Birželio 26 d. - penktadienį
18.30 vai. Lietuvių bažnyčios sve
tainėje įvyks JE vysk. Pauliaus A.
Baltakio,
OFM,
sutiktuvių
priėmimas. Kviečiami visi su
vyskupu susitikti, pasikalbėti ir
pasivaišinti.
Birželio 28 d. sekmadienį,
minint Šventųjų Petro ir Pauliaus
šventą, Lietuvių bažnyčioje vysku
pas atnašaus šv. Mišias ir pasakys
pamokslą. Taip pat laukiami visi.
GANYTOJAS
NOTTINGHAME

Vyskupas P. Baltakis, OFM,
birželio 21 d., 11.15 vai. Aušros
Vartų Marijos Židinyje laikys
pamaldas. Seks pabendravimas su
oficialia,
menine
dalimi.
Kviečiame visus ir prašome pagei
daujančius užkandžių nedelsiant
pranešti Židiniui, 16 Hound Rd.,
West Bridgford, Nottingham NG2
6AH, tel. 0602-821892. Laukiame.
Kun. S. Matulis, MIC

JE VYSKUPAS
P. BALTAKIS, OFM
MANCHESTERYJE

Birželio 18 d., ketvirtadienį, per
Devintines vizitui į Mančesterį
atvyksta vyskupas P. Baltakis,
OFM. Tą dieną St. Chad's
bažnyčioje 15 vai. bus laikomos
pamaldos ir pasakytas pamokslas.
Vėliau MLS klube bus vyskupo
priėmimas ir pabendravimas.
Prašome visų gausiai dalyvautipamaldose.

PAMALDOS
Bradadforde - birželio 7 d.,

12.30 vai.
Nottinghame - birželio 7 d.,
11.15 vai., Židinyje.
Nottinghame - birželio 14 d.,
11.15 vai., Židinyje.
Nottinghame - birželio 18 d.,
Devintinėse, 19 vai., Židinyje.
Nottinghame - birželio 21 d.,
11.15 vai., Židinyje, dalyvaujant
vysk. P. Baltakiui. Išpažinčių klauso kan. V. Kamaitis nuo 10 vai.
Nottinghame - birželio 28 d.,
11.15 vai., Židinyje.

LONDONE
BRITŲ-LIETUVIŲ
PAGALBOS FONDAS
VAIKAMS LIETUVOJE

Fondui aukojo 500.00 sv . - B.
Kuzminskaitė iš Leeds, 10.00 sv. P. Vitkauskas iš Surrey.
Iš pardavimo Sodyboje gauta
94.50 sv.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame.
PAGALBOS LIETUVAI
FONDAS (ALF)

N. Butkus - 100.00 sv.
Už auką dėkojame
K. Tamošiūnas

NOrnNGHAMO
MOTERŲ DRAUGIJA
birželio 27 d., 18 vai.,
Latvių klube,
1A Standhill Road,
Carlton Hill, Nottingham,
ruošia

JONINES
IR
PETRINES
Įėjimas 5.00 sv. asmeniui.
Užsirašyti iki birželio 20
dienos: tek 505686
Kviečiame visus tautiečius
apsilankyti
M.D. valdyba

MANČESTERYJE

ECCLES ST. MARY’S

MAIRONIO MINĖJIMAS
IR REFERENDUMAS

Gegužės 23 d. DBLS-gos
Mančesterio skyrius, finansuoja
mas klubo, suruošė MLS klube
Maironio minėjimą, paminint 130
metų nuo jo gimimo ir 60 metų
nuo jo mirties. Minėjime dalyvavo
vietos ir plačios apylinkės tautie
čiai bei keli svečiai iš Lietuvos.
Minėjimą atidarė ir pravedė sky
riaus pirmininkas A. Podvoiskis.
Paskaitą
skaitė
VI.
Bernatavičius, kuris kruopščiai
surinktais daviniais vaizdžiai
nusakė ir apibūdino Maironio
gyvenimą ir kūrybą, įterpdamas
patriotinius eilėraščius, kuriais
poetas žadino lietuvių tautą iš oku
pacinio letargo. Į paskaitą įterpė
"Čičinsko" poemą, kurią skaitė A.
Vigelskas. "Kur bėga Šešupė"
padeklamavo M. Ramonas.
Tą pačią dieną klube nuo 10 iki
18 vai. buvo pravestas referendu
mas dėl Lietuvos prezidento insti
tucijos atstymo.
Mančesterio
referendumo
apylinkės komisiją sudarė A.
Podvoiskis, A. Vigelskas ir S.
Lauruvėnas. Balsavo 55 asmenys
ir visi pasisakė "Taip". Didelė dalis
turinčių teisę balsuoti nedalyvavo,
nes nežinojo, kiti (labai mažai)
susilaikė. Šiam referendumui
išreklamuoti reikėjo ilgesnio laiko.
Daug kas užpildė pareiškimus
Lietuvos pilietybei atstatyti. Tą
dieną klube buvo daug žmonių,
todėl pritrūko 'pareiškimų, kurių
daugiau turėjome patys atsišviesti.
Klube už prieinamą kainą buvo
galima nusipirkti Mildos Murnikovienės iš Lietuvos atvežtų
keramikos meniškų dirbinių.
Prestono skyriui užsidarius, du
to skyriaus nariai įsirašė į DBLSgos Mančesterio skyrių. Tikime,
kad ir kiti įsijungs.
Ši diena buvo turtinga nekas
dieniniais įvykiais.
A. P-kis

KLUBO PUSMETINIS
SUSIRINKIMAS

Liepos 5 d., sekmadienį, 16 vai.
MLS klubo valdyba šaukia pus
metinį visuotiną narių susirinkimą,
kuriame valdyba ir revizijos
komisija padarys pranešimus ir bus
svarstomi klubo reikalai.
Kvorumai (ketvirčiui) numatytą
valandą nesusirinkus, susirinkimas
bus atidėtas vienai valandai, o po
to pravestas, neatsižvelgiant į
susirinkusių narių skaičių.
Narius prašome būtinai daly
vauti.
Klubo valdyba

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.

GERIAUSIOS ATOSTOGOS
PALANGOJE IR DRUSKININKUOSE
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.
EGLĖS viešbutyje vienam asmeniui kambarys nakčiai ir
maistas kainuoja £15, o dviem asmenim - £24.
Palangos viešbutyje RUGELIS vienam asmeniui kambarys
nakčiai ir maistas kainuoja £27, o dviem asmenim £48.

CUNNEL TRAVEL SERVICES LOMUTED
Hayling Cottage, Upper Street, Stratford St. Mary,
Colchester, Essex, C07 6JW.
Telefonas ir Faksas: 0206 322 352.
(Pasiteiravimus ir užsakymus prašome rašyti angliškai)

bažnyCoje
Birželio 14 d.,
sekmadienį,
(per lietuviškas pamaldas)
įvyks

IŠVEŽTŲJŲ
MINĖJIMAS
kurį praves
kan. V. Kamaitis

Vietoj vainiko, bus uždegtos
trys tautinių spalvų žvakės:
viena už DBLS Mančesterio
skyrių, kita už LKVS-gos
"Ramovė" Mančesterio skyrių,
kita už MLS klubą. Žvakes
uždegs skautai. Organizacijos
dalyvauja su vėliavomis.
Prašome visų gausiai daly
vauti pamaldose ir minėjime.
Rengėjai
Mostono kapinėse daugiau
Išvežtųjų minėjimo nebus.

Birželio 14 d.,
sekmadieni,
DBLS-gos Derby skyrius
ruošia

BIRŽELIO
TRAGIŠKŲ
ĮVYKIŲ
MINĖJIMĄ.
I
1
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

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.

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 linki geros bei atmintinos kelionės!

PASAULYJE
Anglikonų ir katalikų nesutarimai

Anglikonų
ir
katalikų
Bažnyčios
labiausiai
buvo
suartėjusios paskutinio anglikonų
arkivyskupo Runcie laikais, kada
šis, po apsilankymo Vatikane,
pareiškė, kad laiko popiežių svar
biausiu universalios Bažnyčios
vyskupu. Dabartinis anglikonų
Bažnyčios vadas, Kenterbury
arkivyskupas dr. Carey laiko
popiežių lygiu sau. Ir nors sakoma,
jog jo susitikimas su popiežiumi
vyko draugiškoje aplinkoje, skili
mas tarp bažnyčių gal tik
paaštrėjo, nes abi šalys nepakeitė
savo pozicijų moterų priėmimo į
kunigus atžvilgiu, kas ir buvo svar
biausiu susitikimo dienotvarkės
klausimu. Dr. Carey pasisako už
moterų priėmimą į kunigus ir
kaikur tas jau praktikuojama.
Lapkričio mėn. dėl to balsuos vy
riausiasis anglikonų Bažnyčios
Sinodas. Popiežius, tačiau, aiškiai
pasakė, kad tai yra didžiausia
kliūtis abiejų Bažnyčių susivieni
jimui. Motyvuodamas tuo, jog
Kristus tik vyrus pasirinko
apaštalais. Kita kliūtis yra ta, kad
popiežius prieštarauja gimdymų
kontrolei. Tačiau anglikonai dėl
tokios nesantarvės labai neper
gyvena, nes Kenterbury vyskupas
vadovauja 70 mil. tikinčiųjų
Bažnyčiai, kuri yra išsiplėtusi po
visą pasaulį.
Turkija ramina Rusiją

Padidėjus įtampai tarp buvusių
Sovietų Sąjungos respublikų,
Turkijos premjeras Demirel
lankėsi Maskvoje ir pasitarime su
Rusijos prezidentu B. Jelcin
pareiškė, jog Turkija neturi jokių
norų kištis į kaimyninių Azijos
valstybių
Armėnijos
ir
Azerbaidžano reikalus. Konflikto
paaštrėjimo priežastis yra ta, kad
Armėnija išsikovojo priėjimą žeme
į jos žmonių apgyventą sritį Kalnų
Karabakh,
kuri
randasi
Azerbaidžane. Musulmonišką
Azerbaidžaną kovoje palaiko
Turkija ir Iranas. Sandraugos karo
vadas Sapošnikovas net pareiškė,
kad kitų valstybių įsikišimas į tų
dviejų kraštų ginčą gali sukelti
trečiąjį pasaulinį karą.
Duokit vandens!

Staiga vandens problema pasi
darė aktuali ne tik Afrikoje, kur
žmonės miršta dėl jo trūkumo, bet
ir Europoje bei Viduriniuose
Rytuose, kur vanduo tapo svarbiu
ginčo tarp Izraelio ir arabų objek
tu. Reikalą ten kiek komplikuoja ta
aplinkybė, jog svarbiausi vandens
šaltiniai upės Nilas, Tigris ir
Eufratas teka per arabų kraštus,
kurie visokiais būdais trukdo jų
tėkmę. Dėl to, sakoma, Izraeliui
gali pritrūkti vandens.
Ir Europoje, pavyzdžiui,
Britanijoje jau gana seniai galioja
vandens vartojimo suvaržymai.
Sausrai tęsiantis, tie suvaržymai
padidės. Ieškoma būdų, kaip dar
labiau sumažinti vandens sunaudo
jimą,
pavyzdžiui,
įvedant
skaitliukus. Kai kurios Britanijos
upės visai išdžiūvo ir reikės labai
daug lietaus, kad jos vėl atsigautų.
Vandens tiekimas Britanijoje yra
privatizuotas.
JTO sankcijos prieš Serbiją

Pagaliau
Serbija
buvo
pripažinta svarbiausia Jugoslavijos
karų kaltininke. Europos Bendrija,
nenorėdama būti įvelta į šį gink
luotą konfliktą, pasitenkino
sankcijų prieš Serbiją įvedimu.
1914 m. toje pačioje Bosnijos
sostinėje Sarajeve buvo nužudytas
Austrijos-Vengrijos sosto įpėdinis
ir tai sukėlė Pirmąjį pasaulinį karą.
Dabar Jugoslavijoje kariaujama ne
vien tautinių ginčų pagrindu, bet ir
dėl religijos bei kultūrinių skir
tumų. Katalikiškoji Chorvatija
užtarimo laukia iš Romos,
ortodoksinė Serbija - iš Maskvos,
o Bosnijos-Herzogovinos musul
monai - iš Mekos.
Europos Bendrija, atrodo, pie
tuose vykstančio ginkluoto kon
flikto viena išspręsti negali.
Gegužės 31d. JTO Saugumo
taryba 13 balsų priėmė rezoliuciją,
kuria Serbija ir Montenegro yra
kaltinamos karu Jugoslavijoje ir
kuri draudžia su tais kraštais pre
kiauti, ir, išskyrus humanitarinę
pagalbą, kitaip bendradarbiauti.
Panašios sankcijos yra taikomos
Persijos įlankos karo kaltininkui
Irakui. Už šią JTO rezoliuciją
pasisakė ir Rusijos atstovas.

