
Nr. 26 (2211)

ETŲ VIS
Londonas ir Vilnius, 1992 m. liepos 3 d. XLVI

VLIKO BAIGIAMASIS SEIMAS
1992 m. gegužės 28-31 d. 

Vilniuje įvyko iškilmingas VLIKo 
baigiamojo seimo suvažiavimas. 
Seimą globojo Lietuvos Respublikos 
vyriausybė. Atvykę iš JAV VLIKo 
seimo dalyviai buvo apgyvendinti 
“Draugystėje” ir “Lietuvos” viešbu
čiuose.

Gegužės 28 d., 19 vai., Valsty
biniame tremtinių muziejuje įvyko 
iškilmingas Lietuvos Genocido pa
rodos (atvežtos iš JAV) atidarymas. 
Atidarymo iškilmėse kalbėjo H. 
Paulauskas (muziejaus direktorius), 
P. Narutis, J. Žukas, V. Landsbergis 
ir dr. K. Bobelis. Meninę programą 
atliko Vilniaus tremtinių Moterų 
choras. Parodą atidarė V. Landsber
gis ir dr. K. Bobelis kartu laikydami 
rankas perkerpant atidarymo juostą.

Gegužės 29 d. ministras pirmi
ninkas G. Vagnorius priėmė VLIKo 
valdybą ir Tautos Fondo atstovus 
privačiam pokalbiui. 15 vai. Vy
riausybės rūmuose įvyko Lietuvos 
Respublikos suorganizuota VLIKo 
spaudos konferencija. Konferenciją 
atidarė ir jai vadovavo Lietuvos 
Respublikos vyriausybės spaudos 
departamento direktorius T. Vieno
žinskis. Konferencijoj dalyvavo ir 
ministras pirminkas G. Vagnorius. 
Dr. K. Bobelis padarė įvadinį pareiš
kimą, po to valdybos nariai atsakinė
jo į žurnalistų klausimus. Konfe
rencija buvo transliuojama per TV.

Gegužės 30 d., 10 vai., Vidaus 
reikalų ministerijos rūmuose, įvyko 
iškilmingas VLIKo baigiamojo 
seimo posėdis. Posėdį pradėjo rengi
mo komiteto pirmininkas V. 
Jokūbaitis. Dr. K. Bobelis pasveiki
no visus susirinkusius, susikaupimu 
buvo pagerbti žuvusieji dėl Lietuvos 
laisvės, ir atidarė šį paskutinį VLIKo 
iškilmingo seimo posėdį. Radviliš
kio tremtiniai apjuosė dr. K. Bobelį 
tautiška juosta. Prel. K. Vasiliauskas, 
Vilniaus katedros kapelionas, su
kalbėjo invokaciją. Seimui pirmi
ninkavo N. Ambrazaitytė, E. 
Bartkus ir V. Jokūbaitis.

Seimą sveikino Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas V. 
Landsbergis, dėkodamas VLIKui už 
jo darbus, ir įteikė VLIKo valdybos 
ir Tautos Fondo nariams padėkos 
diplomus. Ministras pirmininkas G. 
Vagnorius, ilgesniame žodyje, 
apibudino VLIKo įnašą į Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą, padė
kojo už atliktą darbą, ir paminėjo 
dabar turimas problemas.

Dr. K. Bobelis padėkojo V. 
Landsbergiui ir G. Vagnoriui už jų 
šiltą ir nuoširdų VLIKo darbų įver
tinimą, už suteiktą galimybę turėti šį 
istorinį baigiamąjį VLIKo suvažia
vimą Vilniuje ir VLIKo vardu jiems 
įteikė padėkos ir įvertinimo plaketes.

Po to sekė visa eilė sveikinimų 
žodžiu ir raštu. Dr. K. Bobelis 
padarė plačią VLIKo 48 metų veik
los apžvalgą. N. Ambrazaitytė per
skaitė Vilniaus VLIKo baigiamojo 
seimo deklaraciją. Iškilmingas 
posėdis praėjo pakilioje nuotaikoje ir 
visų dalyvavusių ir taip pat Lietuvos 
spaudos ir TV buvo teigiamai įver
tintas.

Vakare, 19 vai., toje pačioje 
salėje įvyko aukšto lygio koncertas 
suorganizuotas Lietuvos Respub
likos Aukščiausiosios Tarybos depu
tatės ir žinomos Lietuvos solistės N. 
Ambrazaitytės. Programoje dalyva
vo aktorius Storpirštis, baritonas 
Juozapaitis, Lietuvos operos solistė 
N. Ambrazaitytė, Vilniaus mergaičių 
choras, “Vilnius bras” - penkių 
asmenų dūdų orkestras, Vilniaus 
valstybinio teatro balerina J. 
Valeikaitė ir baletmeisteris Skir
mantas. Programa buvo labai puikiai 
atlikta, sužavėjusi publiką.

Gegužės 31 d., 11 vai., VLIKo 

valdyba padėjo vainiką prie TV 
bokšto, pagerbdama visus žuvusius 
už Lietuvos laisvę.

12.30 vai. Vilniaus katedroje 
įvyko iškilmingos šv. Mišios, 
atnašaujamos vysk. Tunaičio. Labai 
gražų, VLIKo veiklai pritaikintą 
pamokslą, pasakė prelatas K. 
Vasiliauskas.

Birželio 1 d. visi norintieji 
VLIKo seimo dalyviai buvo nuvežti 
porai dienų apsilankymui į Palangą 
ir Klaipėdą.

Su šiuo suvažiavimu pasibaigė 
VLIKo 48 metų Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo kovos veikla. 
VLIKas, atlikęs savo misiją, 
Lietuvos Respublikos vyriausybės 
dėka, galėjo užbaigti savo darbą 
laisvos nepriklausomos Lietuvos 
sostinėje Vilniuje - ten kur prieš 48 
metus buvo paskelbta pirmoji 
VLIKo deklaracija į tautą.

VLIKO PARAMA
Gegužės 29 d. “Draugystės” 

viešbutyje, Vilniuje, įvyko bendras 
VLIKo valdybos ir Lietuvos neprik
lausomybės kovų partizanų-Miško 
brolių, Lietuvos politinių kalinių 
sąjungos, Lietuvos aktyvistų fronto, 
Lietuvos politinių kalinių Vilniaus 
skyriaus, Lietuvos Helsinkio grupės 
ir Vilniaus miesto atkurtos Šaulių 
sąjungos skyriaus atstovų posėdis. 
Priėmusi dėmesin Lietuvos 
Respublikos ministro pirmininko G. 
Vagnoriaus ir Vilniaus mero A. 
Staro pareiškimus dėl anksčiau 
paminėtų organizacijų veiklai 
stiprinti namų paskyrimo, VLIKo 
valdyba perdavė $15 tūkstančių 
dolerių namų atstatymui ir sutvarky
mui. Šie namai bus Lietuvos tautinis 
centras Vilniuje, kuriame bus 
atžymėtas, už Lietuvos laisvę 48 
metus kovojęs, Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas.

AUKŠČIAUSISIOS TARYBOS 
FRAKCIJŲ POSĖDIS

Birželio 4 d. dr. K. Bobelis mo- 
deravo bendrame Aukščiausiosios 
Tarybos frakcijų atstovų posėdyje, 
kuriame buvo ieškoma kompromiso 
tarp vykstančios Lietuvos Respub
likos vyriausybės ir Lietuvos 
Respublikos AT politinės krizės. 
Principiniai buvo sutarta, jog geriau
sias būdas išlyginti esamą padėtį 
būtų sušaukti, kaip galima greičiau, 
naujus Lietuvos seimo rinkimus.

VLIKO IR VILNIAUS 
UNIVERSITETO SUTARTIS
Birželio 8 d. Vilniaus univer

sitete, iškilmingų aktų salėje, tarp 
Vilniaus universiteto vadovybės ir 
VLIKo valdybos buvo pasirašytas 
susitarimas dėl Tarptautinių santykių 
instituto rėmimo. VLIKas paskyrė 
$100 tūkstančių dolerių Tarptautinių 
santykių instituto įkūrimui ir taip pat 
rems tolimesnį instituto vystymąsi. 
Instituto iškilmingas atidarymas yra 
numatytas rugsėjo mėnesyje, 
pirmųjų 1992/93 mokslo metų 
pradžioje.

VLIKO PARAMA LIETUVAI 
SKAIČIAIS

1992 m. VLIKo Tautos Fondas iš 
pasaulio lietuvių surinktų aukų 
paskyrė Lietuvos reikalams šias 
sumas:

100 tūkstančių dolerių - Lietuvos 
atstovybei New Yorke, demokrati
zacijos ir informacinių mokslų 
išplėtimui.

70 tūkstančių dolerių - Lietuvos 
atstovybei Vašingtone, demokrati
zacijos ir informacinių mokslų 
išplėtimui.

100 tūkstančių dolerių - Vilniaus 
universitetui, tarptautinių santykių ir 
diplomatinių mokslų instituto 
įkūrimui.

JE. Vyskupas Paulius A. Baltakis birželio 12-29 dienomis vizitavo D. 
Britanijos lietuvius. Nuotraukoje Vyskupas Londone su lietuvių 
bažnyčios klebonu kun. dr. J. Sakevičium. Nuotrauka: ELR

BALTIJOS VALSTYBIŲ 
TARYBOS PAREIŠKIMAS

Į Didžiosios Britanijos, Italijos, Japonijos, JA V, Kanados, 
Prancūzijos ir Vokietijos valstybių ir vyriausybių vadovus

Baltijos Valstybių Taryba 
priversta konstatuoti, kad 
prieš tautų valią ir nepaisant 
vyriausybių reikalavimų iš 
trijų nepriklausomų šalių te
ritorijų - Estijos Respublikos, 
Latvijos Respublikos ir 
Lietuvos Respublikos - iki 
šiol neišvedamos užsienio 
valstybės - Rusijos Federa
cijos - ginkluotosios pajėgos. 
Jos ne tik kelia pavojų 
Baltijos šalių saugumui, bet 
ir yra visą Europą destabi
lizuojąs veiksnys, kuris 
žlugdo pasitikėjimą teisingu
mu ir visuotinai pripažintais 
tarptautinės teisės principais, 
pirmiausia - suvereninių val
stybių taikaus sambūvio 
principu. Rusijos kariuo
menė ir toliau daro ekono
minę bei ekologinę žalą 
Baltijos šalims.

Baltijos valstybių Taryba 
pabrėžia, kad Rusijos 
Federacijos ginkluotosios 
pajėgos neturi jokio juridinio 
pagrindo būti Baltijos šalyse.

Deja, tenka pažymėti, kad 
Baltijos valstybių ir Rusijos 
derybų dėl ginkluotųjų

15 tūkstančių dolerių - Partizanų- 
Miško brokų, Tremtinių ir kitų orga
nizacijų Tautinių namų remontui.

2000 dolerių - Keturi fakso 
aparatai.

1022 dolerių - “Nepriklausoma 
Lietuva” laikraščiui parama.

2000 dolerių - Per Vyt. Jokūbaitį, 
Tremtiniams, Jaunajai Lietuvai, 
Vyriausybei, LLL., laikraščiams ir 
t.t.

1000 dolerių - Lietuvos 
Respublikos Tarybos rekomenduo
tam Loyola universiteto studentui.

10 tūkstančių dolerių - Tautos 
Fondo stipendijos Lietuvos studen
tams Lietuvoje: 50 stipendijų po 
$200 mokslo metams.

Iš viso paskirta 301 tūkstančio ir 
22 dolerių parama.

VLIKo ELTA 

pajėgų išvedimo eiga rodo 
Rusijos Federacijos siekimą 
faktiškai palikti ir teisiškai 
įtvirtinti savo kariuomenės 
buvimą Baltijos valstybėse.

Atsižvelgdama į visą tai, 
Baltijos valstybių Taryba 
kreipiasi į Didžiosios Brita
nijos, Italijos, Japonijos, 
JAV, Kanados, Prancūzijos 
ir Vokietijos valstybių ir vy
riausybių vadovus, prašyda
ma visokeriopai prisidėti prie 
to, kad Rusijos Federacijos 
ginkluotosios pajėgos būtų 
kuo greičiau išvestos iš 
Lietuvos Respublikos, Esti
jos Respublikos ir Latvijos 
Respublikos. Be kito ko, 
Baltijos Valstybių Taryba 
siūlo, suteikiant Rusijai 
pagalbą, skirti tikslines lėšas 
Rusijos kariuomenės išve
dimui iš suverenių Baltijos 
valstybių teritorijos finan
suoti.

Baltijos Valstybių Taryba 
kreipiasi į minėtųjų šalių val
stybių ir vyriausybių vado
vus, prašydama, kad ekono
minė pagalba Rusijai tiesio
giai priklausytų nuo Rusijos 
Federacijos pateikto, sude
rinto su Baltijos valstybėmis, 
kariuomenės išvedimo iš 
Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
plano ir grafiko ir nuo realių 
žingsnių į tikslų - besąlyginį, 
visos šitos kariuomenės 
išvedimą.

V. Landsbergis
Lietuvos Respublikos AT 

Pirmininkas 
A. Riuitelis

Estijos Respublikos AT 
Pirmininkas

A. Gorbunovas
Latvijos Respublikos A T 

Pirmininkas

Talinas, 1992. VI. 26 d.

Noras atstatyti teisybę gena post
komunistines Europos šalis Įtariau 
pažvelgti į save, apmąstant kiek
vieno praeities darbus sovietiniame 
laikmetyje. Ne už kalnų matyti ir 
politiniai procesai, kuriuose teisybės 
paieška gali susimaišyti su keršto 
jausmu. Britanijos pastarųjų mėnesių 
patirtis rodo, jog sumaištis politi
niuose procesuose skaudžiai atsilie
pia ir visai nekaltiems žmonėms.

Judith Ward byla sukrečia savo 
dramatiškumu. Jauna 23 metų 
mergina buvo apkaltinta dalyvavimu 
airių teroristiniuose aktuose, 1974 
metais buvo pasodinta į griežto 
režimo kalėjimą, kuriame išsėdėjo 
daugiau nei 18 metų ir tik neseniai 
sugrįžo į laisvę, pagaliau po didelių 
vargų įrodžiusi, jog yra nekalta. 
Birželio 4 dieną įvykusio teismo 
išvadose skelbiama, kad teismai 
didžiai apgailestauja dėl įvykusios 
neteisybės. Nežinia dar kokios 
pasekmės Britanijos teisėtvarkos sis
temai atneš šios bylos galutiniai 
rezultatai, tačiau neabejojama, kad 
jie paskleidė nemaža sumaišties 
Anglijos žmonių požiūryje į 
Temidės objektyvumą šalyje.

Labiausiai sukrečia tai, jog J. 
Ward byla nebuvo atsitiktinė 
Britanijos teisinėje praktikoje. 
Greičiau ji tapo paskutiniu lašu, per
pildžiusių anksčiau įvykdytų 
neteisybių taurę. Kaip pastebi britų 
laikraštis “The Independent” nuo 
1917 metų jau yra išaiškinta 17 
panašių atvejų, kai grupės žmonių 
buvo klaidingai apkaltintos dalyva
vimu airių teroristiniuose aktuose. 
Tarp jų, manyčiau, neblogai 
Lietuvoje žinomas Birminghamo 
šeštukas ar Guildfordo ketvirtukas, 
apie kurias netylėjo sovietinių laikų 
propaganda.

Kaltinimai Judith Ward rėmėsi 
medicinos ekspertų išvada dėl 
nitroglicerino, naudojamo sprog
menyse, pėdsakų radimo jos bute. 
Neseniai viena iš nuteistųjų, Annie 
Maquire, kurios šeimos nariai 
nekaltai praleido kalėjime nuo 4 iki 
14 metų, pastebi, kad tokių pėdsakų 
galima rasti bet kuriame bute, nes 
visur yra laikomas batų tepalas, ar 
grindų blizginimo priemonės. Jų 
sukeltas dėmes yra nesunku supai
nioti su nitroglicerino pėdsakais. Ši 
medikų klaida brangiai kainavo 
Judith Ward, Annie Maquire ir 
daugeliui kitų asmenų.

Tolesnė “klaida” Judith Ward 
byloje atsirado dėl prokuratūros dar
buotojų kaltės. Michael Bibby, šiuo 
metu užimantis gana aukštas 
pareigas Britanijos prokuratūros sis
temoje, beveik prieš dvidešimt metų 
dalyvavo J. Ward bylos tyrinėjime ir 
nepaiteikė teismui iki pereitų metų 
balandžio mėnesio beveik 4 
tūkstančių dokumentų, įrodančių 
nuteistos moters nekaltumą. Jis buvo 
įsitikinęs, jog J. Ward vykdė teroris
tinius aktus, todėl informaciją 
verčiančią abejoti jis laikė šalutine. 
Šiandien M. Bibby pripažįsta, jog iš 
tikrųjų nepateikti dokumentai buvo 
centriniai J. Ward byloje.

Laikraštis “The Independent” 
pastebi, jog prokuratūra 1974 metais 
žinojo, kad sprogdinimus Londone ir 
kitose Britanijos vietose, kurių 
vykdymu buvo apkaltinta J. Ward, 
organizavo trys atskiros Airijos 
respublikonų armijos teroristų 
grupės, su kuriomis, teisėtvarkos 
organų duomenimis, kaltinamoji 
neturėjo jokio ryšio. Norėdama 
išgauti J. Ward prisipažinimą dėl 
dalyvavimo sprogdinimuose, polici
ja nevengė grasinimų, kad uždarys ją 
šešiasdešimčiai metų į kalėjimą, 
vežiojo iš vienos policijos stoties į 
kitą, neleido miegoti keturias paras 
iš eilės.

(Nukelta į 4 psl.)
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VYTAUTAS LANDSBERGIS - SEPTYNIOS DIENOS 
JAM PADEDA PATS DIEVAS!

Vilniuje naktį vėl šaudė.
Lydimas kelių sargybinių, 

Parlamento salėje pasirodo V. 
Landsbergis, skaito kreipimąsi į 
pasaulio tautas ir jų lyderius, prašo 
politinės paramos.

Šį atsišaukimą, kaip ir daugelį 
kitų, parašė jis pats, pats dabar ir 
redaguos. Tuoj prie mikrafonų ims 
bėgti deputatai, siūlys naujus 
žodžius ir kablelius, bet vis tiek jie 
liks kuklūs mokytiniai prieš įgudusį 
frazės meistrą.

Jis neskubėdamas išbara Bušą, 
pašiepia Kremliaus šeimininką, giria 
skandinavus. Jis užsispyrusiai ramus 
išlieka net tada, kai Parlamento 
prieigose ima rikiuotis Jazovo 
legionai. Nuo 1990-ųjų kovo 11- 
osios jis nepasitraukė nė per colį, 
šaltakraujiškai nepaisė tradicinės 
politikos kanonų.

Per stebėtinai trumpą laiką jis 
įsiveržė į pasaulio politikos orbitą ir 
tapo mažos tautos, sukilusios prieš 
“globalinius interesus”, simboliu. 
Kas jis, šis užsispyręs, vakar dar 
mažai kam žinomas muzikos profe
sorius? Iš kur toji neįprasta politikos 
kalba, supinta iš simbolių ir kraupios 
praeities vizijų?

Ne vienas, apžvelgęs V. 
Landsbergio nueitą kelią, pavadina jį 
laimės kūdikiu; jam palankūs net 
dangaus ženklai. Teigiama, kad 
gimusieji 1932-aisiais - Beždžionės 
metais - yra intelektualūs, aistringi ir 
stiprūs vyrai. Beždžionės metais 
gimusius japonai vadina pašėlusiais 
genijais.

Įstabus jo geneloginis medis, 
kurio stiprybę ilgus dešimtmečius 
palaikė lietuviškumo idėja. V. 
Landsbergio proseneliai - Linkuvos 
bajorai - aktyviai dalyvavo 1863-ųjų 
metų sukilime. Jų dvare 
Kompanščiznoje sukilėliams buvo 
gaminamas maistas, siuvami 
drabužiai, du prosenelės broliai 
kovojo sukilėlių būryje. Šioje 
šeimoje gimęs V. Landsbergio 
senelis - Gabrielius Landsbergis- 
Žemkalnis, nors vaikystėje buvo 
uoliai auklėjamas lenkiškų bajorų 
tradicijų dvasia, subrendęs apsi
sprendė plėšti užžėlusius lietuvybės 
dirvonus. “Aš nepasidariau lietuviu, 
aš esu juo gimęs. Manyje lietuvių 
siela buvo tik užmigusi, ir reikėjo tik 
kibirkštėlės, kad ji prisikeltų, prasi
blaivintų ir stotų tėvynės sūnų 
eilėn”, - kalbėjo V. Landsbergio 
senelis, aktorius, režisierius, pjesių 
“Belinda”, “Birutė”, “Jurgis 
Dūmelis” autorius.

Į painų, bet romantišką nuotykių 
romaną būtų panaši V. Landsbergio 
tėvo, taip pat Vytauto, biografija. 
Baigęs mokslus Rygoje ir Romoje, 
jis buvo iškilus prieškario Lietuvos 
architektas. Vokiečių okupacijos 
metais suformuotoje J. Ambraze
vičiaus vyriausybėje jam buvo 
patikėtas komunalinio ūkio ministro 
postas. Baigiantis karui, jis 
pasitraukia į Vokietiją, vėliau - į 
Austriją. 1959-aisiais grįžęs Lietu
von kimba į darbą: projektuoja pas
tatus, rašo straipsnius. Įdomu, kad 
valdžia, aiškiai žinodama V. 
Landsbergio tėvo “buržuazinę 
nacionalistinę” praeitį, darbuotis 
nekliudė, o aštuoniasdešimtmečio 
proga pamalonino LTSR nusipelniu
sio architekto garbės vardu.

Landsbergių biografai piešia savo 
herojų žmonų portretus. V. 
Landsbergio prosenelė bajoraitė 
Rozalija Jasienskaitė iš Pumpėnų 
parapijos buvusi smarki moteris, per 
1863-ųjų sukilimą savo dvare įren
gusi tikrą sukilėlių paramos štabą ir 
pati jam vadovavusi. Senelė Česlava 
Lukaševičiūtė, kaip rašoma 1936 
metais išleistoje knygoje “Gabrielius 

Landsbergis-Žemkalnis”, buvusi 
kantri ir garbingo būdo lenkaitė. Iki 
vedybų ji lietuviškai nemokėjusi, bet 
vyro lenkiama greit išmokusi.

V. Landsbergio motina Ona 
Jablonskytė, įžymiojo kalbininko 
duktė, garsi Kauno gydytoja, taip pat 
pasižymėjusi dora bei dideliu 
humanizmu.

Vaikystėje V. Landsbergis buvęs 
guvaus proto, smalsus, besimoky
damas gimnazijoje muzikavęs, 
vadovavęs dainininkų ansambliui, 
neatsitraukdavęs nuo filosofijos 
knygų ir pats mėgdavęs pafiloso
fuoti. Bendramoksliai atsimena jo 
susižavėjimą Rabindranatu Tagore, 
išminčiumi ir mistiku, apsigaubusiu 
pranašo mantija. Tagore mokė, kad 
laisvė randama tik dvasios pasaulyje, 
kur nėra “akinančių gamtos raiščių”, 
ir kvietė nuolat liestis prie Tiesos, - 
“išgirsti jos skleidžiamą muziką ir 
džiaugsmingą pasveikinimą”.

V. Landsbergis mėgęs ir H. 
Ibseną, jo romantiškus tarytum iš 
uolos nukaltus herojus. Vienas jų, 
nepalenkiamas tiesos ieškotojas dak
taras Stokmanas, iš scenos 
pasitraukia pasakęs, jog stipriausias 
pasaulyje yra tas, kuris labiausiai 
vienišas. Atrodo, kad ir šiandieną tie 
žodžiai neišdilo iš kibios V. 
Landsbergio atminties.

Jis tikrai vienišas, nors dieną 
naktį apsuptas pulko bendražygių ir 
pakeleivių. Tokį jį, uždarą, iki galo 
nepasakantį visų planų, vengiantį 
patarėjų, matėme Sąjūdžio saulė
tekyje, toks jis ir tapęs aukščiau
siuoju Lietuvos pareigūnu. Lankan
tis Amerikoje, žurnalistai jo pa
klausė, ar turįs pagalbininkų, su 
kuriais galėtų pasitarti, darydamas 
lemtingus sprendimus. “Čia aš, deja, 
turiu pasakyti labai didelį minusą 
sau, - atsakė V. Landsbergis, - 
neturiu labai artimų patarėjų, kurių 
nuomonės labai daug reikštų”.

Jo vaikystės draugai mano, kad 
paslaptingumas ir nepasitikėjimas 
aplinkiniais, atsiradęs labai seniai, 
dar belaksiant prieškarine Laisvės 
alėja. Tada jį, mažesnį, palepusį, 
vyresnieji smarkiai prikuldavę. Beje, 
visai kitoks buvęs jo brolis Gabrie
lius - tvirtas, vikrus, viso kvartalo 
vadeiva ir organizatorius. Jeigu kas 
tada juokais būtų paklausęs, kuris iš 
brolių bus prezidentas, be abejo, 
būtų atsakyta, kad Gabrielius.

Baigęs Konservatorijoje fortepi
jono klasę, V. Landsbergis nėrė į 
M.K. Čiurlionio mistikos ir simbolių 
gelmes, rašė strapsnius, knygas, kino 
scenarijų, ruošė spaudai didžiojo 
meninko kūrybą. Tada susiformavo 
jo laikysena visam tarybinės san
tvarkos laikotarpiui: eiti palei pat 
valdžios nubrėžtą ribą, dirbti tautinio 
komunizmo rėmuose, stengiantis 
kuo daugiau nuveikti lietuvių 
kultūros labui.

Tada daugelis Lietuvos kultūros 
žmonių rinkosi šį kelią. Jie 
kruopščiai ir sąžiningai, po kruopelę

Vilniaus senamiestyje, miesto 
centre, ilgesniam laikui 
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grąžindavo išstumtas bei užmirštas 
vertybes, saugojo kalbą ir papročius. 
Jie rengėsi tautos prisikėlimui ir juo 
tikėjo.

Ideologinės skaistybės saugotojai 
dėl jo vargo neturėjo. Kai kurie jų 
dabar trauko pečiais, sakydami, kad 
Landsbergis anuo metu “niekur 
neužkliūdavo”. Tiesa, kartą jau 
Lietuvos atgimimo apyaušrio metais 
V. Landsbergis netyčia ar per neap
dairumą užsitraukė valdžios 
nemalonę. Būdamas Kompozitorių 
sąjungos muzikologų sekcijos 
pirmininkas pasiūlė kelių egzem
pliorių tiražu išleisti knygelę, kurioje 
būtų sudėti apsidraudėlių redaktorių 
atmesti straipsniai, kritikuojantys 
nomenklatūrinius kompozitorius. 
Idėjos autorius buvo bemat įskųstas, 
ir sekcijos pirmininko vadeles teko 
perleisti kitam.

Jau tuo metu apie V. Landsbergį 
inteligentijos sluoksniuose sklido 
legendos. Garsus buvo jo užsispyri
mas, ir šią jo savybę geriausiai 
pažino įvairių leidinių redaktoriai. 
Su jais V. Landsbergis ginčydavosi 
iki išsekimo dėl kiekvieno kablelio 
ar dėl to, kad rašinys pakliūtų ne į 
šeštą, o į pirmą laikraščio puslapį. 
Redaktoriai nevisada pasiduodavo 
atkakliajam muzikologui. Gal iš čia 
reikėtų kildinti jo šiandieninę 
nenumaldomą aistrą barti ir mokyti 
laikraštininkus.

Lengvai atpažįstamas jo rašymo 
stilius - čia lengva ironija, čia 
žeidžianti patyčios strėlė. Jis ir 
šiandien paleidžia aforizmų, kurie 
vienus glosto, kitus gelia: 
“Gorbačiovas sugrįžo į Kremlių, bet 
ne į valdžią”, “Dėkui Dievui, komu
nizmas griūva greičiau, negu genda 
Europa”. Sąstingio metais V. 
Landsbergis pasismagindavo rašyda
mas paradoksiškus eilėraštukus, 
kurie visai neseniai buvo išleisti 
atskira knygele, pasirašyta Jono 
Žemkalnio pseudonimu. Tų valiū
kiškų eilėraštukų žavesys (“Jeigu tu 
Pinokis, tai ir žinokis”) suspindi V. 
Landsbergio politiniame žodyne. 
(“OMON - von.”).

Jo šneka teka lėtai, oriai, be kal
bos ir stiliaus klaidų. V. Landsbergis 
pasakęs frazę dar spėja ja pasigėrėti 
nelyginant meistras žinąs savo 
kūrinio vertę. Šiandien jis savo 
užsispyrimu ir įsitikinimų tvirtybe 
nustebino pasaulį. Jis pats ant sienos 
pakabino karikatūrą, kurioje 
Landsbergis - beginklis Dovydas 
nepaiso iš tanko išlindusio Galijoto- 
Gorbačiovo. Ant tos pat sienos kabo 
V. Havelo portretas, greta stovi 
pianinas ir snaudžia parimęs medinis 
Rūpintojėlis.

(Bus daugiau)
Algirdas Kumža,

"Politika",1991, Nr. 344
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Referendumas praėjo. Vi
siems žinomi jo rezultatai. O kaip 
į tai reagavo NVS armijos atsto
vai? Dar prieš referendumą 
karinio šiaurės miestelio Vilniuje 
divizijos vadas pareiškė, kad 
“daug ką lems ne kieno nors 
nuomonė, netgi jei ši nuomonė 
tautos. Jeigu Lietuva surengs ir 
dešimt tokių referendumų, niekas 
nepasikeis - svarbesni yra mate
rialiniai ir ekonominiai dalykai. Ir 
armija bus išvedama tik tada, kai 
naujuose dislokacijos postuose 
bus sukurta reikiama infrastruk
tūra". Apie tai rašoma “Respub
likoje" (06 12). Kariškis dar 
pridūrė, kad šio referendumo 
rezultatai “bus naudingi abiejų 
šalių atitinkamoms struktūroms”. 
Birželio 16 d. “Respublikoje” 
rašoma apie Rusijos AT gynybos 
ir saugumo komiteto pirmininko 
S. Stepašino pareiškimus dėl 
praėjusio referendumo. Šis refe
rendumas, anot jo, apsunkins 
Lietuvos ir Rusijos santykius. Iki 
šių metų pabaigos kariumenė iš 
Lietuvos negalės būti išvesta. 
'Tiesoje” (06 17) pabrėžiamas S. 
Stepašino teiginys, jog būtina 
atsižvelgti ir “į Rusijos Federa
cijos ginkluotųjų pajėgų gali
mybes, ir į Rusijos ekonominę ir 
politinę situaciją”. Rusija tiesiog 
“fiziškai negali išvesti “ savo ka
riuomenės šiais metais. Ir Lt., ir 
t.t. Kariškių pozicija taigi yra aiški. 
Kalba jie daug, netgi iki visiško 
nusišnekėjimo. Štai tas pats S. 
Stepašinas apkaltino Lietuvą 
Žmogaus teisių deklaracijos ir 
Helsinkio susitarimų laužymu - 
esą čia pažeidžiami nevietinių 
Lietuvos gyventojų, ypač rusų, 
tarp jų ir kariškių, interesai,- 
rašoma toje pačioje ‘Tiesoje”.

Referendumo dieną Lietuvoje 
buvo iškeltos valstybinės vėlia
vos su gedulo ženklu. Nes tai pir
miausia buvo Gedulo Ir Vilties 
diena. Tai nepatiko kitaip ma
nantiems kai kuriems Lietuvoje 
gyvenantiems asmenims. Vėlia
vos kai ką “erzina, lyg raudona 
matadoro skraistė koridos bulių"- 
rašoma “Tiesoje" (06 17). Ir ten 
pat pateikiama istisa virtinė 
įvykių, kai buvo nukabinėjamos ir 
išniekinamos Lietuvos vėliavos. 
Sulaikytiems tokiems subjektams 
bus taikomos piniginės baudos. 
Daugiausia tokių atsitikimų - 
internacionaliniame Vilniuje.

Ar yra Lietuvoje politinių kali
nių? Taip! - sakoma ‘Tiesoje” (06 
18). LDDP narys Algis Klimaitis - 
“pirmas politinis kalinys nepri
klausomoje Lietuvoje, persekioja
mas už savo pažiūras ir įsitikini

mus”. Tokia išvada pateikiama 
LDDP Tarybos kreipimesi į 
Lietuvos Respublikos generalinę 
prokuratūrą. Jis jau mėnuo laiko 
kalinamas ir kaltinamas šnipinė
jimu buvusios SSSR naudai. 
Tačiau iki šiol prokuratūra nėra 
pateikusi kaltinimų padarius kok
ius nors konkrečius nusikaltimus, 
dėl kurių A. Klimaitis galėtų duoti 
parodymus. Kadangi jis buvo 
suimtas prezidentinio referendu
mo išvakarėse, įtariama, jog tuo 
siekta kompromituoti LDDP ir 
kitas opozicines jėgas bei 
konkrečius asmenis,- rašoma 
kreipimesi.

Tiesa” (06 16) rašo apie LLL 
Kauno skyriaus surengtą mitingą 
prie policijos komisariato. Mat 
nusikaltimų kreivė, atsikračius 
komunizmo, pakilo...

Laikraštyje nėra aiškiai sufor
muluotų mitinguotųjų reikalavimų, 
tačiau iš visko matyti, jog būta 
įprastinių kaltinimų policijai. Ji 
kalta. Tik kaip tuomet paaiškinti 
tokias laikraščių žinutes, kai skel
biama, jog sulaikytas sunkus 
nusikaltėlis, žmogžudys, kuris jau 
prieš tai teistas 5-6-8 ar daugiau 
kartų? Policijai tik spėk suktis. 
Beje, laikraščių kriminalinės 
žinutės kaip tik ir užkliūva 
“Respublikai” (06 16). Jos, 
pasirodo, praeities dalykas. 
Vidaus reikalų ministras savo 
įsakymu uždraudė teikti informa
ciją apie nusikaltimus - rašoma 
laikraštyje. Tai, atseit, “valsty
binės paslaptys". “Respublika” 
paskaičiavo, kad nuo vasario 19 
d. (įsakymo paskelbimo diena) 
nuslėpta virš 500 nusikaltimų. 
Straipsnis baigiamas žodžiais; 
“kam naudinga, kad nusikaltėliai 
ir nusikaltimai būtų slepiami?”

Gal šią nusikaltimų temą 
praplėstų “Tiesoje" (06 13) iš
spausdintas vieno katalikų dva
sininko pamokslas? Rašoma 
apie tam tikrus reikalavimus 
norint įeiti į bažnyčią. Vienose 
šalyse reikia nusiauti kurpes, 
kitose džinsus (t.y. pakeisti į kitą 
medžiagą) ir t.t. Katalikų 
bažnyčia į materialinius daiktus 
žiūrinti atlaidžiau. Svarbiausias 
reikalavimas atleisti artimui. 
Primenami žodžiai iš Evangelijos, 
kur sakoma apie susitaikymą su 
broliu ir tik po to eiti aukoti savo 
dovaną šventykloje. Toliau 
pateikiamas pavyzdys, kai 
Lenkijos vyskupai po karo pir
mieji tiesė ranką atlaidumui. 
“Žudytos, niekintos, skriaustos 
tautos vardu jie pareiškia, kad 
atleidžia savo skriaudėjams, 
savo žudikams, Osvencimo 
pečių korikams. Tas atleidimo 
aktas turėjo būti perskaitytas 
visose bažnyčiose, ir visi 
įeinantieji į bažnyčias turėjo savo 
sielose nugalėti kliūtį - neapykan
tą". Straipsnis baigiamas mintimi, 
kad mes galime nepastebėti per
nelyg taupiai apsirengusių 
moterų bažnyčioje, bet negalime 
nepastebėti ir nepaisyti Evange
lijoje minimos kliūties. Tomis 
pačiomis evangelinėmis for
mulėmis galima paklausti, kam gi 
valstybė kardą nešioja? Krikščio
niška teisė ypač skrupulingai 
žiūri, kad, gink Dieve, nenu
kentėtų koks nusikaltėlis per 
daug. Geriau jau tebus jis 
laisvėje. O gyvenimas tuo tarpu 
rodo - kiek daug nuo to kenčia 
nieko nekalti žmonės. Čia val
stybė lyg ir daranti, kai “dešinė 
nežino, ką daro kairė”(?), o mes, 
tobuli krikščionys, nešame savo 
ir visų padugnių kryžius.

Vidmantas Dimas
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Birželio 26 d. - penktadienį, 18.30 vai. Lietuvių bažnyčios svetainėje 
įvyko JE Vyskupo Pauliaus A. Baltakio, OFM, sutiktuvės-priėmimas. 
Birželio 28 d., sekmadienį, Lietuvių bažnyčioje vyskupas atnašavo šv. 
Mišias ir pasakė pamokslų. Nuotraukoje vizituojantis Vyskupas Paulius 
A. Baltakis su Londono parapijos moterimis, sutiktuvių-priėmimo 
šeimininkėmis. Nuotrauka: ELR

Istorinis Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto seimo iškilmingo 
posėdžio Vilniuje plakatas. Nuotrauka: ELR

Europos futbolo čempionatą 
Švedijoje sekę sporto mėgėjai po 
pirmųjų susitikimų, tikriausiai, visi 
be išimties vylėsi finale pamatyti 
Vokietijos ir Olandijos rinktines. 
Komandos iš tiesų atrodė puikiai, 
ypač - blankiai žaidžiusių anglų, 
prancūzų, rusų fone. Vienok, kaip 
dažnai atsitinka tokio rango 
varžybose, pergalę šventė ne 
pripažinti lyderiai, o laikyti gana 
vidutine komanda. Taip, danai, 
nors ir turėdami labai stiprių 
žaidėjų, komandinės potencijos 
prasme nebuvo realių pretendentų į 
čempionus gretose. Dažniausiai tai 
buvo aiškinama taip: jie pateko į 
finalinį turnyrą atsitiktinai (t.y 
uždraudus dalyvauti varžybose 
Jugoslavijos komandai) ir todėl 
nėra ir negali būti deramai 
pasiruošę. Silpnesniais už juos 
buvo laikomi tik škotai.. Bet prog
nozės nepasitvirtino. Ir tai - 
savotiškas atpildas danams, kurie, 
prieš 8-10 metų turėję nuostabią 
rinktinę, džiuginusią futbolo 
mėgėjus gražiu atakuojančiu 
žaidimu, nesugebėjo tada iškovoti 
rimtesnių pergalių. Beje, kalbant 
apie finalines rungtynes, apmaudui 
lyg ir neturėtų būti vietos - danai 
(pakeitę Olandus?!) žaidė gražų 
futbolą ir niekuo nenusileido 
pasaulio čempionams vokiečiams. 
Tiesa, rezultatas 2:0 danų naudai 
gal kiek ir "pergriežtas", nes vo
kiečiai irgi buvo verti įvarčio.

Na, o Lietuvos futbolininkams, 
kovojantiems dėl teisės rugtyniauti 
Pasaulio čempionato finaliniame 
1994 m. turnyre JAV, dabai’ reikės 
susitikti ne tik su stipria Danijos 
rinktine, bet su nauja Europos

SPORTINIS GYVENIMAS
čempione! Taigi, norint vykti į 
Ameriką, reikia aplenkti Daniją 
arba kitus europinio futbolo 
grandus - ispanus (o kur dar 
Airija!). Uždavinys keblokas. Bet 
jeigu danai "nukovė" Švedijoje 
laikytus realiais pretendentais į 
"auksą" prancūzus, vėliau buvu
sius Europos čempionus olandus ir 
finale dabartinius Pasaulio čem
pionus vokiečius, tai nėra pagrindo 
neigti ir Lietuvos pergalę atran
kiniame turnyre. Juolab, kad yra 
gražus ir sektinas pavyzdys - 
Lietuvos krepšinio rinktinė, kuri 
preliminariniame olimpinių žaidy
nių atrankos turnyre triuškina visus 
iš eilės.

Sutriuškinta buvo ir NVS 
komanda (116;79)! Šias rungtynes
- vieninteles iš visų keturių 
pogrupių rungtynių - transliavo 
Ispanijos televizija. Taigi dabar 
mūsų komanda žais finalinės 
atrankos rungtynes Saragosoje. Į 
Saragosą vykti iškovojo teisę po 
dvi komandas iš kiekvieno pogru
pio, todėl ten žais ir NVS. Mūsų 
varžovais bus Čekijos-Slovakijos, 
Slovėnijos, Italijos, Izraelio, 
Vokietijos bei Chorvatijos rink
tinės. Kaip matome, iš tolimesnės 
kovos iškrito Graikija ir Prancūzija
- komandos, realiai pretendavusios 
į pergales savo pogriupiuose. Tai 
beveik sensacija. Kiek mažesne, 
tačiau vistiek sensacija galima 
laikyti silpną Estijos ir Latvijos 
rinktinių pasirodymą, o taip pat 
Vokietijos pergalę savo pogrupyje. 
Beje, tik vokiečiai ir lietuviai 
nugalėjo visus savo pogrupio 
varžovus. Saragose paaiškės, 
kurios komandos dalyvaus 

DUKRA GRĮŽTA SAVO 
DARBAIS NAMO

Tos parodos laukėme daugiau 
nei vienus metus. Trisdešimt penki 
subtilios grafikos lakštai atskrido 
iš Amerikos praėjusiais metais. 
Atskrido ir, rodos, pašiurpo, nes 
prie Dailės muziejaus stovintį V. 
Kapsuką budriai saugojo sovietų 
armijos tankai. Keista tai buvo 
kaimynystė. Ir sunku buvo atspėti, 
kiek ilgai ji dar truks. Bet Giedrė 
Zumbakienė, grafikos magistrė, 
Noth western universiteto dėstyto
ja, matyt, turėjo gerą nuojautą, jei 
ryžosi pasiųsti per Atlantą savo 
darbus, kurie savo autorės kantriai 
laukė ir sulaukė šiemet. Tai buvo 
nuostabi meno šventė vilniečiams. 
Kaip pakerėti parodos lankytojai 
sustodavo prie ciklo “Vidurnakčio 
akys”, tarsi pasinerdavo visa savo 
esybe “Mėnulio atspindyje”, tarsi 
pajusdavo dailininkės liūdesį, žvel
gdami į “Tylias maldas”, 
“Permatomas šakas”. Menotyri
ninkai, suprantama, apie Giedrės 
Žumbakienės darbus kalbėtų pro
fesionaliai. Aš gi norėčiau tik 
pasakyti paprastų meno vartotojų 
vardu: ačiū Giedre, už tokį didį 
malonumą pabūti nuostabiame 
spalvų, vaizdų ir minčių pasaulyje.

Malonu, kad dailininkės 
Giedrės Žumbakienės darbais 
galės pasidžiaugti ir Kauno, ir 
Klaipėdos žiūrovai. Ypač malonus 
turėtų būti susitikimas su Klaipėda 
- juk Giedrė Jankonytė-Žumba- 
kienė gimė Klaipėdos krašte. 
Taigi, dukra grįžta savo darbais 
namo.

HELSINKIS NUTOLO?
Buvo daug šnekų, buvo daug 

vilčių, ne vienas jau ir lagaminus 
krovėsi - juk VIA BALT1CA atve
ria vartus į Europą ir mums, šitiek 
metų aukštomis sienomis ir spyg
liuotomis vielomis atskirtiems nuo 
pasaulio. Ar tik ne vasaros vidury

Barselonos olimpiadoje. Drįstu 
tvirtinti, jog Lietuvos krepšininkai 
ten žais tikrai!

Be šių varžybų, šiandien 
sportinės visuomenės dėmesį 
traukia ir garsusis Wimbledon. 
Kaip visada, jau pirmuosiuose 
turuose sulaukėme netikėtumų, 
pavyzdžiui, rusas A. Olchovskis 
(193-ias pagal stiprumą) įveikė 1- 
ąją pasaulio raketą - J. Courier. 
Kiti lyderiai kol kas dar "gyvi". 
Moterų varžybose panašių sen
sacijų kol kas nėra - ketvirtą ratą 
pasiekė visos pripažintos lyderės.

J.A.

JAV
Birželio 24 d. per Lietuvių 

Katalikų Religinę Šalpą Lietuvą 
pasiekė Catholic Medical Mission 
Board suaukota vaistų siunta.

Šia siunta buvo siunčiamas 
insulinas ir “oncovin” - vaistai nuo 
kraujo vėžio, kurie naudojami Ligo
niams gydomiems chemoterapijos 
būdu. Visos siuntos vertė maždaug 
350 tūkstančių dolerių. Per 
“Caritas” vaistines insulinas bus 
nemokamai išduodamas Lietuvos 
diabetikams, o “oncovin” - šios 
rūšies vėžiui gydančioms ligo
ninėms.

1991 m. pradžioje JAV valdžios 
paskirtieji 500 tūkstančių dolerių 
vaistų siuntom į Lietuvą remti jau 
sunaudoti. Nuo šios paskutinės 
siuntos visas vaistų siuntimo 
išlaidas turės padengti Lietuvių 

je jau manėme lėksią VIA BALTI
CA keliu tiesiai į... kaip nurodyta 
Skandinavijos žemėlapiuose. Deja, 
šį kartą skandinavai bus per daug 
paskubėję. Pasirodo, neužtenka 
atidaryti naują pasienio punktą ties 
Kalvarijomis, dar reikia, kad 
lenkai irgi susitvarkytų savo 
pusėje. Bet ir lietuviams, ir 
lenkams trūksta pinigų. Suomiai 
linkę lenkams padėti, ir ne tik 
jiems. Bet kad patys lenkai nelabai 
suinteresuoti jau šias metais 
įgyvendinti seniai Europoje 
puoselėjamą VIA BALTICA idėją. 
Juk šita magistralė sujungtų 
Skandinavijos šalis per Lietuvą, 
Latviją ir Estiją su Lenkija, 
Čekoslovakija, Vengrija, Rumu
nija, Bulgarija, Jugoslavija, o jos 
atšakos nuvestų į Austriją, 
Graikiją, Turkiją. Žodžiu, priar
tėtume prie Europos ir mes. Tačiau 
kasdien brangstantys kelių tiesimo 
ir įvairūs statybos darbai gerokai 
stabdo sumanymus. Skandinavai 
supranta mūsų bėdiną padėtį, prašo 
pateikti darbų sąmatas, kad galėtų 
kreiptis į Siaurės investicijų, 
Europos vystymo ir rekonstrukci
jos, Pasaulio bankus, kad šie 
imtųsi kredituoti VIA BALTICA, 
kuri, pakilus geležinei uždangai 
yra ne kas kita, kaip vartai į Euro
pą. Taigi, šiais metais Helsinkis 
nuo mūsų vėl nutolo. Tik ar ilgam?

IR MES NE iŠ KELMO SPIRTI
Iš Amerikos, iš Švedijos ir 

Vokietijos kone kasdien svečiuo
jasi pulkelis gydytojų. Dažniausiai 
lietuvių kilmės, bet būna ir šiaip 
geranoriškai nusiteikusių chirurgų, 
kardiologų ir kitokios srities spe
cialistų, atvykstančių ne tuščiomis 
ir ne vienai dienai. Malonu, kad iš 
svetur atvykę medikai negauna 
širdies priepuolio, išvydę mūsų 
ligoninių skurdą ir akmens am
žiaus darbo sąlygas. Priešingai, 
svečiai stebisi ir atsistebėti negali, 
kad Lietuvos gydytojaii, būdami 
menkai aprūpinti tiek medicinine 
įranga, tiek atitinkamais vaistais, 
rodo savo darbo stebuklus. Ir inks
tus moka persodinti, ir net širdį 
pakeisti, koją ar ranką prisiūti...

Kad mes ne iš kelmo spirti, 
rodo ir profesoriaus Kęstučio 
Vitkaus pakvietimas metus padir
bėti Pietų Ilinojaus universiteto 
Springfielde klinikose. Mėgstantys 
visokius palyginimus žmonės 
teigia, kad tokio atvejo Lietuvos 
medicinos istorijoje nėra buvę. 
Taigi, Vilniaus Universiteto 
Medicinos fakulteto plastinės 
rekonstrukcijos klinikos vedėjas, 
profesorius Kęstutis Vitkus bus 
savotiškas Kristupas Kolumbas 
Amerikoje, kur specialistams jis 
jau pažįstamas iš publikacijų spe-

VAISTŲ SIUNTOS
Katalikų Religinei Šalpa iš šiam 
reikalui surinktų aukų. Tikimasi, 
kad lietuvių visuomenė LKRŠ 
parems, kad ji ir toliau galėtų siųsti 
reikalingus vaistus, kurie dar šiuo 
metu Lietuvos gydytojams ir ligo
niams prieinami tiktai labdaros 
keliais.

Birželio 24 d. iš Kaišiadorių 
vyskupijos “Caritas” vedėjos 
Marijos Bagdonienės gautas šis 
padėkos laiškas:

“Siunta į Kaišiadorius atvyko 
gegužės 16 d. ir pagal visus 
reikalavimus buvo priimta ir 
iškrauta. Savaitės eigoje mums 
pavyko dovanas išdalinti adresa
tams. Jokių didelių sunkumų ir 
nesklandumų nebuvo.

Visų sušelptųjų vardu 
nuoširdžiai dėkoju už gausias ir 

cialiuose žurnaluose.
Taigi, Amerikos lietuvių ben

druomenė metams padidės ketu
riais žmonėmis. Profesoriaus 
žmona Daiva, Vilniuje žinoma 
kaip drabužių dailininkė, dukra 
Vita ir sūnus Jonas, kol kas dar 
mokiniai, jau gyvena Naujojo 
Pasaulio dvasia. Sėkmės jums, ir 
dideli, ir maži!

Į PARYŽIŲ, Į PARYŽIŲ...
Kas nesvajoja aplankyti 

Paryžių? Tikriausiai turėjo tokių 
svajonių ir didysis M.K. 
Čiurlionis. O ar svajojo jis apie 
Japoniją, iš kurios visai neseniai 
sugrįžo jo darbų paroda. Beje, tai 
buvo pirmoji M.K. Čiurlionio pa
roda tokiame tolimame užsienyje. 
Kadangi viskas baigėsi sėkmingai, 
nors kalbų ir baimės būta daug, 
dabar jau šnekama, jog reikėtų 
nuostabius dailininko kūrinius pa
rodyti ir prancūzams, su kuriais 
Lietuva turėjo labai puikius 
kultūrinius ryšius dar prieš 1940 
metus. Dabar gi, dažnai tenka 
prancūzui aiškinti, kur yra Lietuva. 
Ir tos misijos geranoriškai imasi 
Ugnė Karvelytė, buvusio Nepri
klausomos Lietuvos ministro 
dukra. Ji bus savotiška rugsėjo 28 
dieną Paryžiuje prasidėsiančių 
Baltijos šalių kultūros dienų 
vadovė. Ugnė Karvelytė jau ne 
kartą buvo Lietuvoje, ji taip pat 
lydėjo ir prezidentą F. Mitterand, 
kuris labai šiltai kalbėjo apie dar 
vaikystėje skaitytas Oskaro 
Milašiaus eiles.

Kultūros dienų programa 
numatyta labai plati ir ilga - iki 
kitų metų vidurio. Garsiajame Du 
Rond-Paint teatre vaidins Vilniaus 
jaunimo teatras. E. Nekrošiaus 
spektakliais “Dėdė Vania” ir 
“Pirosmani, Pirosmani” prasidės 
šioje scenoje tradicinis Menų festi
valis. O Strasburgo Muzikos festi
valyje skambės Veronikos 
Pavilionienės balsas, B. Kutavi
čiaus, O. Balakausko, M. Urbaičio, 
Š. Nako muzika, gros saksofo
nistas P. Vyšniauskas, ansamblis 
“Jaunoji Lietuva”. Prancūzai turės 
progos įvertinti mūsų fotomeni
ninkų darbus, pabendrauti su 
Lietuvos rašytojais, pasigėrėti 
lietuvių tautodaile, skulptūra ir 
tapyba. Parodysime prancūzams, 
kad galime būti žinomi pasauliui 
ne vien atkaklia kova už savo Ne
priklausomybę, bet ir savo kultūra. 
Kaip pareiškė vienas iš Kultūros 
dienų Prancūzijoje ekspertų Miše
lis Trošo, vien M.K. Čiurlioniu 
galima nustebinti ne tik Prancūziją. 
Duok Dieve, kaip sakoma! O kol 
kas d'Orsė muziejus laukia atvyk
stant mūsų Čiurlionio.

Salomėja Čičiškina

reikalingas dovanas. Kaišiadorių 
vyskupijos “Caritui“ skirtą siuntą 
numatome paskirti Želvos parapi
jai, kurioje ruošiama atidaryti 
senelių ir vaikų globos namus.

Mes dėkojame Dievui už tai, 
kad Jūs gyvendami toli nuo mūsų 
rodote savo meilę lietuvių tautai. 
5.m. liepos pirmą šeštadienį 
Kaišiadorių katedroje bus auko
jamos šv. Mišios, melsimės už Jus 
ir prašysime Dievo malonės 
mieliems geradariams, gyvenan
tiems už vandenyno”.

Nuo 1990 m. vasaros, kada 
buvo pradėta “Gyvybė Lietuvai” 
medicininės pagalbos programa 
Lietuvai, LKRŠ yra pasiuntusi iš 
viso 27 konteinerius ir 10 siuntų 
lėktuvais.

LKRŠ
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Lietuvių
KADA-KAS-KUR?
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.

Rugsėjo 5 d. - Sąskrydis 
Nottinghame, Ukrainiečių klube, 
31 Bentinck Road, Nottingham

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

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

AUKA SPAUDAI
V. Lisius - 5.50 sv.
Už auką nuoširdžiai dėkojame

AUKOS LIETUVOS 
RAUDONAJAM KRYŽIUI
Vietoj gėlių a.a. J. Vilčinsko 

laidotuvėms Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui aukojo: K. Makūnas - 
15.00 sv., P. ir S. Nenortai - 20.00 
sv., N. Dargienė - 5.00 sv.

Prašome remti Lietuvos 
Raudonąjį Kryžių ir siųsti aukas: 
Lithuanian Relief, 2 Ladbroke 
Gardens, London Wil 2PT.

LONDONE
IŠVYKA PRIE JUROS

Liepos 4 d. ruošiama Londono 
Sporto ir Socialinio klubo išvyka į 
Margate, Kent.

Autobusas išvažiuos nuo klubo, 
345A Victoria Park Rd., E9 8.30 vai., 
o nuo Lietuvių bažnyčios 9 vai. punk
tualiai.

Norintieji išvykoje dalyvauti, gali 
užsirašyti pas klubo sekretorę Mariją 
Kalinauskaitę-Hoye arba pas S. 
Kasparą po pamldų, sekmadieniais, 
parapijos bažnyčios menėje.

Išvykos kaina 3.00 sv. asmeniui.

BRITANUOS 
LIETUVIŲ 

SĄSKRYDIS 
ir

Kronika
BRADFORDE

VYSKUPO P. BALTAKIO 
APSILANKYMAS

Atvykęs vyskupas P. Baltakis, 
OFM, atnašavo šv. Mišias ir 
pasakė pamokslą St. Ann's 
bažnyčioje. Jam asistavo kan. V. 
Kamaitis ir kun. S. Matulis, MIC.

Po pamaldų, prie"Vyties"klubo 
durų Ganytoją tradiciniai priėmė 
tautiškais drabužiais pasipuošusi I. 
Gerdžiūninė ir Bažnytinio komite
to R. Karalius.

Prie pietų stalo Ekscelenciją 
sveikino "Vyties" klubo narių 
vardu A. Bučys, dėkojo už šią, jau 
antrą, vizitaciją ir įteikė "Vyties" 
klubo simbolinę dovanėlę.

Dvasios ganytoją sveikino 
Bažnytinio komiteto vardu 
Kadžionis, o R. Karalius įteikė 
parapijiečių dovaną.

Sveikino ir apie parapiją infor
mavo kan. V. Kamaitis.

Kalbėjo kun. S. Matulis, jis 
apsidžiaugė Ganytojo apsilanky
mu.

Jo Ekscelencija, paprašytas, 
kalbėjo ilgiau ir, gausiai prie vaišių 
stalo susėdusiems dalyviams (apie 
50 asmenų), painformavo apie 
plačią religinę veiklą.

Priėmimą parengė Bažnytinis 
komitetas ir vaišes rūpestingai 
paruošė R. Vaičekauskaitė su 
padėjėjomis A. Brazdeikiene ir S. 
V aičekauskiene.

Ačiū joms ir visiems priėmimo 
dalyviams.

A-tas B.

Garsiame chorinės muzikos Eisteddfod festivalyje, 
vykstančiame kas met nuo 1947 m. Llangollen, Valijoje, 

šiemet dalyvaus "Talat-Kelpšos" choras ir Klaipėdos "Žilvinas"

"Žilvino" liaudies šokių ansamblis buvo įkurtas 1950 m. Tai vienas iš 
populiariausių ansamblių Lietuvoje. Liepos mėn. "Žilvinas" vieši

Britanijoje ir koncertuos:
Liepos 3 d., 19.30 vai. - Maidstone Girl's Grammar School,
Liepos 4 d., 16 vai. - Canterbury Dominican Priory,
Liepos 6 d., 19.30 vai. - Sittingboume Highs ted School,
Liepos 7-11 d.d. - EISTEDDFOD LLANGOLLEN,
Liepos 12 d., 15 vai. - SODYBOJE, Headley Park, Hants.
"Žilvino" vadovai ir šokėjai maloniai kviečia tautiečius apsilankyti 

koncertuose.
Daugiau informacijų suteiks: Aldona Strikaitytė 0795 421125

MANČESTERYJE
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

BOLTONE
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS
Birželio 13 d. įvyko Boltono 

Baltijos Tautų Komieto suruoštas 
Išvežtųjų minėjimas. Minėjimas 
prasidėjo religijos giesme, kuri 
buvo giedama lietuviškai, latviškai 
ir estiškai. Oficialią dalį atidarė 
Komiteto pirmininkas J. Zakis, o 
atitinkamas kalbas angliškai 
pasakė Komiteto sekretorius H. 
Vaineikis ir J. Pocs. Eilėraščius 
padeklamavo S. Kuusik - estiškai 
ir J. Zakis - latviškai.

Po oficialios dalies įvyko labai 
gražios vaišės, loterija ir vakarui 
baigiantis suskambėjo Baltijos 
tautų dainos. Lietuviškos dainos, 
neperdedant, tikrai skambėjo 
gražiau negu estiškos ar latviškos.

Vakaras praėjo iškilmingoje ir 
draugiškoje nuotaikoje ir buvo 
labai miela, kad šių metų minėjime 
dalyvavo beveik visas, nors ir 
nedidelis, Boltono lietuvių būrelis.

H.V.

Liepos 21-26 d. Catthorpe 
Manor, Leicestershire, įvyks 9- 
sis pasaulinis Latvijos jaunimo 
kongresas, kuriame dalyvaus 
apie 400 atstovų iš visų 
pasaulio kraštų.

Liepos 27 d. Londone 
Covent Garden turguje įvyks 
Latvijos Diena, kur galima bus 
maloniai praleisti laiką, klausan
tis latvių muzikantų bei 
pasigėrėti Latvijos menininkų ir 
amato žmonių darbais.

Vakare Rock Garden 
kavinėje koncertuos populiari 
Latvijoje roko grupė.

Kviečiame atvykti.

BIRŽELIO 14 REFERENDUMO 
REZULTATAI

Į birželio 14 dienos referendumo 
sąrašus buvo įrašyta 2.538.312 rinki
mų teisę turinčių Lietuvos Respublikos 
piliečių. Biuletenius atsiėmė 1.924.328 
rinkėjai. Tai sudarė 75,81%.

Referendumo įstatymas leidžia 
pradėti balsuoti prieš 15 dienų iki ofi
cialios jo pradžios.

Ne referendumo būstinėse balsavo 
7 procentai žmonių, dažniausiai seny
vo amžiaus, lygotų arba gyvenančių 
pernelyg toli nuo jų. Birželio 14-osios 
referendume taip pat dalyvavo daugiau 
kaip 6 tūkstančiai užsienyje gyve
nančių Lietuvos piliečių bei asmenų, 
turinčių teisę į jos pilietybę. Referen
dumo apylinkės veikė Argentinoje, 
Australijoje, Belgijoje, Čekoslova
kijoje, Didžiojoje Britanijoje, Estijoje, 
JAV, Kanadoje, Latvijoje, Lenkijoje, 
Norvegijoje, Prancūzijoje, Rusijoje 
Švedijoje ir Vokietijoje.

Daugiausia balsavusių buvo JAV - 
3730. Referendumo teiginiui pritarė 
3711. Rusijoje į referendumo apylin
kes atėjo 907 rinkėjai, 880 iš jų pritarė 
reikalavimui nedelsiant išvesti Rusijos 
kariuomenę iš Lietuvos. Iš 570 
žmonių, balsavusių Kanadoje, 566 irgi 
pareiškę tokią pat nuomonę. (Didžioje 
Britanijoje referendume balsavusieji 
visi pritarė Rusijos kariuomenės 
išvedimui - ELR).

Į slapto balsavimo biuletenio sakinį 
“Aš reikalauju, kad buvusios TSRS 
kariuomenės išvedimas iš Lietuvos te
ritorijos būtų pradėtas tuojau pat ir 
užbaigtas 1992 metais ir kad būtų atly
ginta Lietuvos žmonėms bei Lietuvos 
valstybei padaryta žala” teigiamai 
atsakė 1.744.135 rinkėjai, arba 
90,76%, visų dalyvavusių referen
dume.

Nepritarė biuletenio tekstui 
140.051 rinkėjas. Tai sudaro 7,29% 
visų balsavusių.

Negaliojančiais pripažinta 14 
tūkstančių, arba beveik 2%, biuletenių.

Referendumo teiginiui pritarė 
68,71% bendro (į sąrašus įtrauktų) 
rinkėjų skaičiaus. Didžiausias jų pro
centas buvo Neringoje - 87,3.8, 
Palangoje - 85,78, Kauno mieste - 
82,98, Kauno rajone - 82,50, Lazdijų 
rajone - 81,16, Birštone - 80,33?, o 
mažiausias - Šalčininkų rajone - 34,69, 
Vilniaus - 40,06, Ignalinos - 44,36, ir 
Trakų - 48, 71.

2150 referendumo apylinkių dirbo 
daugiau kaip 26 tūkstančiai žmonių.

Pagal įstatymą oficialūs referendu
mo rezultatai turi būti paskelbti ne 
vėliau kaip po trijų dienų.

Komentuodamas referendumo 
rezultatus, AT pirmininkas V. 
Landsbergis birželio 15 d. pasakė, kad 
jais galima džiaugtis. Nepaisydami 
skleistų nuomonių dėl referendumo 
tikslingumo, net atviro klaidinimo, 
žmonės gerai suvokė dabartinę situaci
ją, Lietuvos istorinius uždavinius.

Rusijos Federacijos gynybos ir 
saugumo klausimų komiteto pirm
ininkas S. Stepašinas interviu ITAR- 
TASSo korespondentui pareiškė, kad 
Lietuvoje įvykęs referendumas dau
geliu atžvilgiu apsunkina Rusijos ir 
Lietuvos tarpusavio santykius. Jo nuo
mone, Rusijos kariuomenės išvedimo 
klausimas turi būti sprendžiamas “civi
lizuotai”, ne referendumu.

ELTA

TEISYBĖS PAIEŠKA IR KERŠTO JAUSMAS 
(Atkelta iš 1 psl.)

PASAULYJE
Referendumas Čekoslovakijoje

Čekai ir slovakai galutinai nusprendė 
pasidalinti kraštą į dvi valstybes - Čekiją 
ir Slovakiją. Bet jau pradedama abejoti, 
ar žmonės tam pritars, ir dėl to preziden
tas Vaclav Havel pareikalavo, kad tuo 
reikalu būtų suorganizuotas referendu
mas. Tam pritarė čekų ir slovakų parti
jos.

Rusija susitarė su Ukraina
Dvi galingiausios buvusios Sovietų 

Sąjungos respublikos Rusija ir Ukraina 
pasigyrė pasiekusios draugišką susi
tarimą visais reikalais. Kol kas abi val
stybės kartu finansuos Juodosios jūros 
laivyną, kol speciali komisija nutars kaip 
tą laivyną padalinti. Abi valstybės neturi 
jokių teritorinių pretenzijų ir Rusija 
padės Ukrainai įvesti savo valiutą. Po 
pasitarimų tarp tų dviejų prezidentų 
Jelcinas pareiškė, kad pasaulis dabar gali 
lengviau atsikvėpti. Tačiau svaibiausias 
ginčo reikalas, Krymo pusiasalis, visai 
nebuvo svarstomas.

Libija gerinasi
1988 m. sprogus virš Škotijos 

PanAm lėktuvui (žuvo 270 keleivių) 
žvilgsniai tuojau nukrypo į pulkininką 
Gadddafi, Libijos vadą, kur pasislėpė du 
teroristai padėję bombą. Libija neigė 
visus kaltinimus, nes, tikriausiai, tie du 
teroristai buvo Libijos vyriausybės agen
tai. Saugumo taryba įvedė šaliai žiaurias 
sankcijas, kol tie nusikaltėliai nebus 
išduoti arba JAV (dauguma žuvusių 
buvo JAV piliečiai), arba Škotijai, kurios 
teritorijoje įvyko nelaimė. Sankcijos, 
matyt, pradėjo smarkiai kenkti Libijai, 
nes jos parlamentas nutarė išduoti tuos 
du teroristus, tačiau su sąlyga, jog bus 
garantuotas bešališkas teismas ir jei tam 
pritars Jungtinės Tautos arba Arabų 
Lyga. Tos sąlygos yra priešingos JTO 
Saugumo tarybos reikalavimui besąlygi- 
nai išduoti nusikaltėlius JAV arba Škoti
jai.

Rusija grasina karu
Prezidentas B. Jelcinas pagrasino 

pasiųsti Rusijos kariuomenę į Moldavą ir 
Gruziją, jeigu ten nebus sustabdyti rusų 
tautybės žmonių persekiojimai. Toks yra 
oficialus paaiškinimas. Panašiai B. 
Jelcinas gali pasielgti ir Baltijos val
stybėse, jeigu jis nutars, kad jo tautiečiai, 
kurių labai daug yra ypač Latvijoje ir 
Estijoje, yra ten persekiojami! Todėl 
dabar svarbiausias Baltijos valstybių 
uždavinys yra išvesti iš savų valstybių 
rusų karinius dalinius.

Vėl neramu Pietų Afrikoje
Nelson Mandela, ANC vadas, sus

pendavo tolimesnį dalyvavimą Codesoje 
ir pagrasino civiliniu karu, o kiti ANC 
vadai reikalauja, kad vėl būtų įvestos 
sankcijos ir P. Afrikai būtų uždrausta 
dalyvauti Balselonos olimpiadoje. Šio 
posūkio priežastis - 39 negrų nužudymas 
mažame Boipatong miestelyje. Žudynes 
įvykdė kita juodųjų gentis, Zulu, kuri 
nekenčia ANC žinioje esančių negrų. 
Tačiau ANC vadovai kaltina P. Afrikos 
vyriausybę, ypač jos prezidentą de 
Klerk, nes, būk tai, P. Afrikos policija 
leidusi, o gal net prisidėjusi, prie tų 
žudynių. Tą vyriausybė neigia.

TAUTOS 
ŠVENTĖS 

NINĖJIMAS

RUGSĖJO 5
UKRAINIEČIŲ 

KLUBE, 
BENTINCK ROAD, 
NOTTINGHAME

PAMALDOS
Bradforde - Liepos 4 d., 12.30 

vai.
Nottinghame - liepos 5 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Nottinghame - liepos 12 d., pal. 

Jurgio Matulaičio šventėj, 11.15 vai. 
Židinyje.

Eccles - liepos 12 d., 12.15 vai.
Manchesteryje - liepos 26 d., 

12.30 vai.

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.

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

SATURDAY, 
4th JULY,1 992

BALTIC GRLR
at the 

LHTUIHN CLUB 
5 Clifton Dilias 

Bradford

Featuring song and 
dance from the three 

republics including 
"Lietuua" dance group 
The euening mill Finish 

ujith a dance

Britanijos spaudoje svarstoma, 
kaip galėjo atsitikti tokie dalykai 
šalyje, kuri teisėtai džiaugiasi 
ilgaamžėmis konservatyvumo ir 
liberalizmo tradicijomis. Vienas iš 
labiausiai įtikinamų argumentų 
teigia, kad panašūs siaubūs 
reiškiniai nesvetimi tik tautoje, 
kuri yra labai išgąsdinta arba 
trokšta keršto, kaip tai atsitiko 
Anglijoje 1974 metais, kai bombų 
sprogimai nusinešė daugybę 
nekaltų žmonių gyvybių. Noras 
atstatyti teisybę su panašiu keršto 
troškimu pastebimas šiandien post
komunistiniuose Europos kraš
tuose, kurių stipriai politizuotoje 
atmosferoje Albiono salas 
sukrėtusi J. Ward byla galėtų būti 
gera pamoka ateičiai.

O J. Ward šiandien neslepia 
savo džiaugsmo dėl sugrįžimo į 
laisvės pasaulį. Nors ir turėdama 

42 metus, ji svajoja tuoj pat lipti į 
kalnus, plaukioti, vaikščioti po 
Londoną, bet vienai pačiai didžiau
siai jos jaunų dienų svajonių nieka
da nebus lemta išsipildyti: beveik 
du dešimtmečiai praleisti kelėjime 
visiškai palaidojo galimybę turėti 
vaikų, kurių ji taip troško.

Alvydas Medalinskas

LIETUVOS AMBASADA 
LONDONE

17 ESSEX VILLAS 
LONDON W8 7BP

Tel.: 071-938 2481 
Fax:071-938 3329

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