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LIETUVOS RESPUBLIKOS 
NAUJA VYRIAUSYBĖ

Liepos 23 d. Lietuvos 
Aukščiausioje Taryboje iškilmingai 
prisiekė keturi Vyriausybės nariai: 
B. Lubys, G. Žintelis ir du ministrai 
be portfelių S. Kropas ir L. 
Kadžiulis.

Naujasis premjeras A. Abišala 
supažindino AT frakcijas ii- komisi
jas su savo naująja Vyriausybe, ku
rioje paliekama ta pati vyriausybė, 
kuri ir buvo. Į naują Ryšių ir infor
matikos postą jis pasiūlė Gintautą 
Žentelį.

Ministrai be potfelių: AT depu
tatas Stasys Kropas - rūpinsis savi
valdybėmis ir palaikys ryšį su 
Aukščiausiąja Taryba, o Leonas 
Kadžiulis - studijų, mokslų ir tech
nologijų sfera.

Patvirtintas ir ministro pirminin
ko pavaduotojas - AT deputatas, 
Liberalų frakcijos narys, ilgametis 
"Azoto" valstybės įmonės direkto
rius B. Lubys.

Finansų ministro pareigas laiki
nai pavesta eiti buvusios finansų 
ministrės E. Kunevičienės pavaduo
tojui R. Šarkinui. Kol bus paskirti 
nauji ministrai, laikinai savo 
pareigas eis Socialinės apsaugos - A. 
Dobravolskas, teisingumo - V. 
Pakalniškis, prekybos ir materialinių 
išteklių - V. Židonis.

Vicepremjeras Bronislavas Lubys
gimė 1938 m. spalio 8 d. Dar 

besimokydamas vidurinėje mokyk
loje vasaromis dirbdavo plytinėje, 
nes tėvas tuo metu buvo Sibiro 
lageriuose. 1963 m. B. Lubys baigė 
Kauno Politechnikos institutą ir 
pradėjo dirbti Jonavos azotinių trąšų 
gamykloje. Buvo skyriaus 
viršininku, vėliau vyriausiuoju 
inžinierium, o nuo 1986 m. "Azoto" 
valstybinės įmonės generalinis 
direktorius. 1979 m. apgynė chemi
jos mokslų kandidato disertaciją. 
Dėstė Kauno Politechnikos instituto 
Chemijos technologijos fakultete, 
nuo 1989 m. - docentas. Yra dauge
lio mokslinių publikacijų autorius, 
skaitė pranešimus JAV, Japonijoje, 
Suomijoje ir kitose užsienio šalyse.

RySių ir informatikos ministras 
Gintautas Žintelis gimė 1943 m. 
Vilniuje, 1965 m. baigė Kauno 
Politechnikos instituto skaičiavimo 
mašinų specialybę. Nuo 1964 m. 
dirbo šio instituto inžinierium, vėliau 
- dėstytoju, pastaruoju metu yra 
Kauno technologijos instituto kom
piuterių katedros vedėjas.

Technikos mokslų daktaras, pro
fesorius nuo 1990 m., yra Lietuvos 
Mokslų akademijos narys korespon
dentas.

Ministras be portfelio Leonas 
Kadžiulis gimė 1926 m. Kupiškio 
rajone, Vėželių kaime. 1950 m. 
baigė Lietuvos žemės ūkio akademi
jos agronomijos fakultetą. 1950- 
1956 m. dirbo Dotnuvos bandymų 
stotyje moksliniu bendradarbiu. 
Daugiau kaip 30 metų dirbo 
Lietuvos žemdirbystės instituto žolių 
ūkio skyriaus vedėju, vyriausiuoju 
moksliniu bendradarbiu. Nuo 1991 
m. - Lietuvos mokslo tarybos narys, 
pirmininko pavaduotojas. Žemės 
ūkio mokslų daktaras, profesorius. 
Nuo 1985 m. - Lietuvos mokslų 
akademijos narys korespondentas.

Mini stras be portfelio Stasys 
Kropas gimė 1953 m. Anykščių 
rajono (dabar Panevėžio rajonas) 
Tumgailio kaime. 1977 m. baigė 
Vilniaus universitetą (finansų ir 
kredito fakulteto specialybę). 1977- 
1990 m. buvo Vilniaus universiteto 
finansų ir kredito katedros dėstytojas 
vyr. dėstytojas, docentas. Nuo 1990 

m. AT deputatas, Savivaldybių 
komisijos pirmininkas. Ekonomikos 
mokslų kandidatas.

Sudaryta iš "Tiesos" (VI 1.27) ir 
"Eltos" publikacijų.

DEMONSTRACIJOS 
PRIE AT RŪMŲ

Liepos mėnesio pabaigoje visą 
savaitę prie Parlamento rūmų vyko 
Sąjūdžio mitingas, organizatorių 
žodžiais tariant, buvo siekiama 
sugrąžinti Vyriausybės įgaliojimus 
Gediminui Vagnoriui. Tęsiantis 
mitingui toliau, jo siekiai pasikeitė 
ir nuo liepos 21 d. buvo remiamas 
naujasis premjeras Aleksandras 
Abišala. Prie Aukščiausiosios 
Tarybos susirinkusieji apstumdė ir 
apmėtė įvairiais daiktais į 
posėdžius atvykstančius ne 
Sąjūdžio pakraipos deputatus.

Ketvirtasis Lietuvos ministras 
pirmininkas pareiškė, kad jis 
manąs, jog ši akcija neabejotinai 
turėjo įtakos jo paskyrimui prem
jeru. Tuo tarpu Parlamento 
seniūnas Eugenijus Gentvilas 
manęs, jog tokie mitingai, norin
tieji paveikti deputatus, prie AT 
rūmų neturėtų vykti.

Prie AT rūmų vykusio mitingo 
atgarsiai persikėlė ir į Aukščiau
siosios Tarybos vestibiulį. 
Susiginčijo deputatai R. Valatka ir 
A. Patackas, ir "susikumščiavo". 
A. Patackas vėliau pareiškė, jog už 
patį veiksmą atsiprašo, bet ne už 
veiksmo turinį. Ar tai reikškia, jog 
"tikslas pateisina priemones" ir 
jeigu ateityje atsiras panašūs ginčai 
- vietoje žodžių - deputatai galės 
naudoti fizinę jėgą? ELR

SAUSRA LIETUVOJE
Liepos 10 d. Lietuvos Aukš

čiausioji Taryba paskelbė Lietuvą 
stichinės nelaimės ištiktu kraštu.

Daugiau kaip du mėnesius 
Lietuvoje besitęsianti sausra, per 
kurią iškrito apie 5-10 procentų 
įprastos kritulių normos, padarė 
daug žalos visoms žemės ūkio 
šakoms. Specialistai prognozuoja 
iš hektaro gausiant tik po 16-16,5 
centnerio grūdų, o bendras jų der
lius sudarys 1,8-1,9 milijono tonų 
(pernai buvo surinkta 3,4 milijonų 
tonų). Cukrinių runkelių derlius 
bus tik 56 procentai, linų - 42, 
daržovių - 55, bulvių - 67 procen
tai pernykščio lygio. Bet ir tai, kai 
kurių Vyriausybės narių nuomone, 
gana optimistinės prognozės

Per pirmąjį pusmetį, lyginant su 
tokiu pat praėjusių metų laiko
tarpiu, mėsos gamyba sumažėjo 
17, pieno - 29 procentais. Gyvulių 
produktyvumas tebekrenta. Žemės 
ūkio bendrovėse paruošta žymiai 
mažiau pašarų.

Žemės ūkio būklę, be to, labai 
pablogino kreditinių išteklių stoka. 
Rusijos ir kai kurios NVS val
stybės skolingos Lietuvos žem
dirbiams už pieną ir mėsą apie 3 
milijardus rublių. Nėra apyvartinių 
lėšų sezoninei produkcijai - 
uogoms, vaisiams, daržovėms 
supirkti.

Vyriausybė ruošia neatidėlio
jamų priemonių kompleksą jos 
siūlomam keturių mėnesių ypatin
gosios padėties laikotarpiui.

Vyriausybė taip pat siūlo 
įprareigoti Lietuvos banką 
palūkanas iš kredito emisijos ir iki 
30 procentų pačios kredito emisi
jos lėšų skirti sausros padarinių 
likvidavimui.

"Lietuvos aidas"

Liepos 22 d. iš Basildono miesto į Lietuvą išvyko autobusų kolona su 
dovanomis Akmenės ir kitų prieglaudų nelaimingiesiems. Nuotraukoje 
Lietuvos Respublikos Ambasados Londone patarėjas dr. A. Nesavas, 
parlamerntaras David Aness, organizatorius, žygio vadovas Robert 
Clarke ir talkininkas Chris Cowley. (Aprašymas 3 psl.)

Nuotrauka: ELR

PARLAMENTAS IR VYRIAUSYBĖ
Parlamentas ir vyriausybė D. 

Britanijoje šiandien įkūnyja relią 
valdžios instituciją, sujungtą kaip 
Siamo dvyniai tvirta virkštele į 
vieningą visumą, nuo kurios 
sprendimų priklauso šalies politi
nis gyvenimas ir užsienio politika. 
Nors, pagal iš amžių glūdumos 
atėjusį įstatymą, Karalienė yra 
konstitucinės monarchijos valdovė, 
iš tikrųjų ji turi maža praktinės 
galios ir valdo kraštą tik su 
Parlamento pritarimu, ir su monar
chu kartu oficialiai susitinka tik 
esant simbolinėms progoms, 
tokioms kaip naujo manarcho 
karūnavimas ar Parlamento kasme
tinis atidarymas.

Parlamento, o tiksliau pasakius,

MERĖ RAŠYTOJAS 
ANTANAS 

VAIČIULAITIS
Rugpjūčio 1 d. JAV buvo 

palaidotas vienas iškiliausių 
išeivijos rašytojų Antanas 
Vaičiulaitis. Laidotuvines pamal
das atlaikė vyskupas Antanas 
Baltakys, MIC.

A. Vaičiulaitis gimė 1906 m. 
birželio 23 d. Vilkaviškio valsčiaus 
Didžiųjų Šelvių kaime. Savo 
eilėraščius jis praddjo skelbti dar 
mokydamasis "Žiburio" gimnazi
joje. Kauno Vytauto Didžiojo uni
versitete A. Vaičiulaitis studijavo 
literatūrą, gilinosi į psichologijos, 
pedagogikos mokslus mokėsi 
Paryžiaus ir Grenoblio universite
tuose. Grįžęs dirbo ELTOJE, 
skaitė paskaitas Kauno univer
sitete, o 1940 m. išvažiavo dirbti į 
Lietuvos atstovybęltalijoje. Iš čia 
jis išvyko į JAV. A. Vaičiulaitis 
profesoriavo Skrantono univer
sitete, 1951-1976 m. dirbo 
"Amerikos balso", lietuvių redak
cijoje.

A. Vaičiulaitis parašė romaną 
"Valentina”, išleido keltą 
apsakymų ir eilėraščių rinkinių, 
kelioniųįspūdžių knygas "Nuo 
Sirakūzų iki šiaurės elnio", 
"Italijos vaizdai". Dar prieš karą jis 
parašė studiją "Natūralizmas ir 
lietuviųliteratūra" su kitais autori
ais - "Visuotinės literatūros istori
jos antrąją dalį. Gyvendamas emi
gracijoje rašė kritikos straipsnius, 
vertė kitų rašytojų kūrinius. 

vienų jo rūmų - Bendruomenių - 
tikroji valdžia pasireiškia tuo, kad 
visi nauji įstatymai arba jų pakeiti
mai siūlomi ir diskutuojami šiuose 
rūmuose. Vėliau įstatymų projektai 
čia svarstomi ir diskutuojami ir tik 
tada siunčiami pasirašymui į kara
lienės rezidenciją. Nors įstatim- 
davystės procesas turi būti parem
tas visų trijų institucijų: 
Bendruomenių ir Lordų rūmų, o 
taip pat karalienės, kaip pastebi 
britų politologai, Lordų rūmai, 
kuriuos nemažai iš jų laiko 
atgyvenusiais, turi nedidelę 
politinę galią, o monarchas taip nė 
karto ii' neatsisakė pasirašyti priim
to įstatymo per praėjusius daugiau 
nei 200 metų, t.y. nuo to laiko, kai 
buvo suformuota moderni politinė 
sistema.

Ne mažiau simbolinis ryšys 
nustatytas tarp karalienės ir vy
riausybės. Nors monarcho vaid
muo pagal įstatymą nepakankamai 
aiškiai apibrėžtas, teoriškai 
kiekvienas vyriausybės aktas, 
leidžiamas karalienės vardu, o visi 
laiškai siunčiami iš vyriausybės 
institucijų turi užrašą “Jos 
didenybės tarnyba”. Teoretiškai ji 
paskiria visus ministrų kabineto 
narius, jų tarpe Britanijos prem
jerą, bet praktiškai visos šios 
įstatyminės procedūros atliekamos 
su išrinktos vyriausybės patarimu 
bei pritarimu. Monarchas 
praktiškai nedalyvauja politinių 
sprendimų priėmime.

Santykis tarp vyriausybės ir 
parlamento, priešingai anksčiau 
paminėtiems pavyzdžiams, nėra 
simbolinis, o praktinis, labai per
sipynęs ir tuo ypatingas Vakarų 
politiniame pasaulyje. Skirtingai 
nuo JAV, D. Britanija neprak
tikuoja valdžių atskirimo principo. 
Viena iš įtakingiausių partijų, 
laimėjusių daugumą linkimuose į 
parlamentą - suformuoja vy
riausybę iš parlamento narių. 
Pralaimėjusi partija automatiškai 
atsisėda į opozicijos suolus 
Westminsteryje, nežiūrint to, ar jie 
prieštarauja ar palaiko naujos vy
riausybės politiką. Vyriausybės 
galva tampa laimėjusios partijos 
lyderis, kuris esant sutarimui parti
jos viduje ir turėdamas daugumą 
parlamente, gali be vargo pra
stumti reikiamą įstatymą.

XXV 
OLIMPIADA 

BARSELONOJE
Liepos 30 d., penktąją olimpi

nių žaidynių dieną, latvis A. 
Kuzmins šaudymo varžybose 
laimėjo antrąją vietą - sidabinį 
medalį. Kitos dienos medalių 
laimėtojų sąraše 23 vietoje buvo 
įrašyta Latvija. Londono dienraštis 
"The Independent" atskiru straips
neliu "Latvija sugrįžo" paminėjo 
A. Kuzmins.

Rugpjūčio 1 d. Lietuvos 
krepšinio rinktinė pralaimėjo prieš 
NVS (Rusijos) - 80:92, o sekma
dienį, rugsėjo 2 d., lietuviai žaidė 
ir laimėjo 98:87 prieš Australiją. 
"The Independent" Lietuvos 
krepšininkų galimai "strateginį" 
pralaimėjimą aprašė "Lietuviai 
pasidavė" straipsneliu.

Sunkiau sekasi kitiems Lietuvos 
sportininkams - iki šiol niekas 
medalių nelaimėjo. Olimpinės 
žaidynės vyksta toliau.

ELR

Yra politologų, kurie šią britų 
sistemą vadina “renkamąja diktato- 
ryste”, nes vykdomoji valdžia 
neturi reikiamos atsvaros įsta- 
timdarystės organe. Nors politikai, 
laikantys šalies vairą ar parlamento 
darbuotojai ir bando paneigti tai, 
plačiai pripažįstama, jog būtent 
Britanijos politinės sistemos ypatu
mai tapo lemiamu faktorium prive- 
dusiu šalį prie “Geležinės ledi” 
dominavimo. M. Thatcher valdy
mo metais parlamentas tapo teatro 
scena, kurioje Britanijos premjerė, 
kaip pastebi laikraštis “The 
Independent”, tiesiog stengėsi 
pažeminti nepaklusnius jai parla
mentarus, tame tarpe buvusius 
ministrus, Bendruomenių rūmų ir 
žiūrovų akivaizdoje. Ji paskelbė 
esanti individualizmo, kaip 
krikščioniškos vertybės, puoselė
toja ir taikė šią politiką tiek parla
mente, tiek ir vyriausybėje.

Ministrų kabinete prieštarau
jantys buvo šalinami be gailesčio. 
Nenuostabu, kai vyriausybės galva 
reikalauja iš savo pavaldinių pak
lusnumo, bet M. Thatcher noras 
pajungti savo tikslams visą parla
mentą, privertė drebėti ne vieną 
politiką.

“Geležinės ledi” įpėdinis dabar
tinis Britanijos premjeras John 
Major yra kitokio - kolektyvinio- 
tolerantiško - valdymo metodo 
šalininkas. Tiek ministrų kabineto, 
tiek ir parlamemto posėdžių metu 
jis išklauso kitų nuomonės ir tik 
tada daro savo sprendimą, bet. 
esant reikalui, kaip tai yra šiuo 
metu, sprendžiant Westminsteryje 
Maastericht sutarties likimą, J. 
Major be jokios abejonės pasinau
dos britų politinės sistemos prival
umais, palengvinančiais premjero 
uždavinį, įgyvendinant nu-statytą 
politiką.

Šiandien apie parlamento domi
navimą politiniame gyvenime: 
“parlamentokratiją” vis dažniau 
prabilstama buvusiuose komunis
tiniuose kraštuose, tačiau žvelgiant 
į jų dygliais klotą praktiką tampa 
akivaizdu, jog viena kuri nors 
valdžios institucija turi pasiimti 
valdžios vairą ir atsakomybę už 
savo veiksmus, nes vairuoti 
visiems vieną valstybės mašiną yra 
labai suriku.

Alvydas Medalinskas
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STIPRŪS RYŠIAI TARP LIETUVOS 
IR ŠVENTOJO SOSTO

SEPTYNIOS DIENOS
Jo Šventenybės Popiežius Jonas 

Pauliaus 11-ojo kalba Lietuvos 
Respublikos Ambasadoriaus kre
dencialų įteikimo proga.

Pone Ambasadoriau,
1. Jūsų Ekscelencijos šiandie

ninis atvykimas į Romos Vyskupo 
būstą yra kur kas daugiau negu 
vien skiriamųjų raštų įteikimo ce
remonija; šio susitikimo Apaštalų 
Sostas ir Lietuva laukė ir tikėjosi 
ilgus metus. Labai džiaugiuosi Jus 
priimdamas, ir mano džiaugsme 
atsispindi Bažnyčios palankumas, 
be paliovos rodytas šiai Europos 
tautai, kuri paskutinė įsijungė į 
didžiąją krikščionijos šeimą. Jus 
priimu su tuo pačiu jauduliu, kuris 
buvo apėmęs mano pirmtaką 
Benediktą XV, kai, 1918 metais jis 
sveikino jūsų tautos atgautą 
nepriklausomybę.

Dėkoju Jums, Pone Ambasa
doriau, už Jūsų žodžius kupinus 
jautrumo ir entuziazmo. Aš, kaip ir 
Jūs, norėčiau pabrėžti, kad dabar 
mes ne užmezgame naujus 
Apaštalų Sosto ir Lietuvos santy
kius, bet grąžiname jiems visą spin
desį, po šio ilgo pusamžio, kurio 
būvyje Apaštaliniai Rūmai visą 
laiką buvo atviri Lietuvos 
Pasiuntinybei, ištikimai atstovavu
siai Romoje išmėginimus pati
riančiai jūsų tautai.

Jau XIII amžiuje, kaip Jūs esate 
priminęs, istorija priartino lietu
vius prie popiežiaus. Tautos 
krikštas, drauge su Vytautu ir 
Jogaila, tuos ryšius dar labiau 
sustiprino. Ir, antra vertus, kaip 
galėčiau neprisiminti tada sudary
tos šimtmečius trukusios unijos 
tarp Lietuvos ir Lenkijos.

Lietuvių tautos per amžius 
nueitas kelias buvo išmėginimų ir 
kančios kelias, paženklintas kova 
dėl neretai užtemdomos tapatybės 
išlaikymo, kelias, nužymėtas 
tėvynės kankinių, kurie daug buvo 
ir katalikų tikėjimo kankiniai. 
Ypač gyvai ir skaudžiai prisime
name paskutinius dešimtmečius, 
per kuriuos Lietuva buvo nusiaub
ta dviejų ideologijų, pasišovusių 
Europai ir pasauliui primesti 
gyvenimo sampratas, radikaliai 
priešingas žmogaus pašaukimui į 
religinę ir pilietinę laisvę. 
Atmintyje mes sergime neapsako
mas kančias daugelio vyskupų, 
tūkstančių kunigų ir tikinčiųjų, 
intelektualų ir politikų, darbininkų 
ir žemdirbių, ištisų šeimų, - visi jie 
buvo ištremti tam, kad negrįžtų. 
Daugelis iš jų priklauso didžiai 
persekiojamųjų dėl tikėjimo mi
niai. Istorija taip pat neturėtų 
užmiršti žydų bendruomenes, ypač 
Vilniuje ir Kaune, tragiško likimo; 
juos dėl žiauraus rasizmo norėta 
nušluoti nuo žemės veido. Reikia 
priminti, kad ši jūsų krašto vaikų 
bendra pražūtinga lemtis buvo 
surašyta neteisigumo paktuose, o 
jų slaptumas turėjo pridengti jų 
niekšišką pobūdį.

2. Nuo dabar, Jūsų Ekscelen
cijos atvykimo prie Sv. Sosto ir 
Apaštalinio Nuncijaus buvimo 
Vilniuje dėka, Lietuvos ir Šv. 
Sosto santykiai su abipusiu 
pasitikėjimu tampa pilnai rea
lizuoti, idant laiduotų nuolatinį 
dialogą. Šiomis aplinkybėmis pir
miausia linkiu, kad Lietuva savo 
ateitį matytų grįstą tokiomis garan
tijomis, kurios kiekvienam žmogui 
užtikrintų bebaimį ir klestintį 
gyvenimą. Šiuo atveju kalbame 
apie tai, kad jūsų kraštui reikia 
kurti savo valstybinį gyvenimą ir 
demokratinies institucijas, atsi
menant, kad visų nepriklau
somybės pasekmių negalima 
pasiekti be palaipsnio ilgesnio ar 
trumpesnio proceso. Istorijos eigo
je įvykę įvairiopi pokyčiai be kita 
ko jūsų teritorijoje suformavo 
svarbias mažumas; su pasitenkini
mu išgirdau Jus tvirtinant, jog jūsų 
krašto vadovai padarys visa, kad tų 
įvairių grupių kultūriniai turtai 
būtų apsaugoti visų labui.

Pone Ambasadoriau, kalbėda
mas apie jūsų karšte atgautas 
laisves, svarbiausioje vietoje Jūs 
paminėjote religijos laisvę, kurią 
Aukščiosioji Taryba ir Vyriausybė 
trokšta ugdyti. Šitai visiškai 
sutampa su pozicija Bažnyčios, 
įsitikinusios, kad sąžinės ir 
tikėjimo laisvė sudaro kitų 
žmogiškųjų laisvių pagrindą, - dėl 

šito turėtų būti plačiai sutariama 
nepriklausomai nuo konkrečių 
filosofinių ir religinių prielaidų.

3. Esu tikras, kad visi lietuviai, 
kaip ir jiems atstovaujanti valdžia, 
viliasi, kad jų tautiečiai katalikai 
įdės savitą indėlį į valstybinį 
gyvenimą, pradedant tais, kurie 
dalyvauja įstatymų leidžiamosiose 
ir vykdomosiose instancijose. Jie 
pasistengs išryškinti Bažnyčios 
socialinę doktriną, kuri ypač ėmė 
turtėti po Vatikano 11 susirinkimo. 
Vienybėje su kitų tradicijų tikinči
aisiais ir savo geravaliais broliais 
ir seserimis, lietuviai katalikai 
semsis įkvėpimo iš esminių 
žmogiškųjų vertybių: tvirto ryšio 
esančio tarp pažangos ir taikos, 
darbo orumo kaip darbininko 
orumo sąlygos, universalios žemės 
gėrybių paskirties, kūrinijos 
apsaugos, rūpestingos pagarbos 
asmens orumui, meilės ir teisingu
mo reikalavimų, šeimos kaip 
pirminės visuomeninės ląstelės 
kilnumo, žmogaus teisių, prade
dant teise į gyvybę.

4. Savo ruoštu, Lietuvos vysku
pai, drauge su savo kunigais, 
trokšta pradėti plačią katekezę, 
norėdami suformuoti krikščionis ir 
padaryti katalikų bendruomenę vis 
jautresnę dvasiniam ir socialiniam 
Vatikano 11 susirinkimo mokymui. 
Šis esminis Bažnyčios susibūrimas 
vyko tuo pačiu metu, kai daugelis 
vyskupų, kunigų ir tikinčiųjų buvo 
priversti gyventi katakombų sąly
gomis; dabar juo labiau atrodo 
būtina, kad Susirinkimo mokymas 
būtų pažintas Lietuvoje. Dabartinė 
istorinė tautos padėtis, matyt, yra 
labai palanki atvirai siūlyti 
tikėjimo tiesas, įtraukiant ir 
socialinės komunikacijos priemo
nes; palanki, kad sugrįžtų į kasdie
ninį gyvenimą tikėjimo įkvėpti 
solidarumas, broliškumo dvasia, 
meilė ir įsipareigojimas teisingu
mui. Tikėdama Dievo Sūnaus 
Įsikūnijimą, Bažnyčia trokšta 
“įsikūnyti” visuose dalykuose, kur 
reikia tarnavimo ir pasiaukojimo 
dvasios.

Visa tai suponuoja, kad dva
sininkija ir pasauliečiai pramins 
naujus asmeninio šventėjimo ir 
įsipareigojimo broliškai tarnauti 
kiekvienam žmogui kelius. 
Stodama akis į akį su sunkumais 
kylančiais iš bandymų dešimet- 
mečių, Vyskupų Konferencija 
vadovaujama garbiojo Kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus, rengia 
svo naujus nuostatus, kad galėtų 
praplėsti ir pagerinti savo 
bažnytinę ir socialinę veiklą. 
Kunigai atsiveria apaštalavimo 
būdams, kurie dar neseniai jiems 
buvo draudžiami. Reorganizuoja
mos vyrų ir moterų vienuolijos. 
Kandidatai į kunigus jau gauna 
formaciją, juos ruošiančią imtis 
tokios atsakomybės, kuri ankščiau 
buvo pašalinta iš sielovados aki
račio. Didieji pasauliečių 
sąjūdžiai, pastaraisiais dešimtme
čiais praturtinę Bažnyčią, trokšta 
suteikti pagalbą savo broliams 
lietuviams, šitaip Bažnyčia esanti 
Lietuvoje ruošiasi aktyviai 
įsitraukti į naująją Europos evan
gelizaciją, kuri tapo būtina po 
besibaigiančio audringo laikotar
pio.

5. Ponas Ambasadoriau, jūsų 
krašte ir pasaulyje, be abejo 
netrūksta pagrindo nerimauti, dėl 
skaudžių padarinių, kuriuos atnešė 
užgniaužtos tautos laisvės ir 
pažeminto jos orumo metai. Reikia 
tikėtis, kad šitie sunkumai bus 
išspręsti suinteresuotų valstybių 
nuoširdaus ir konstruktyvaus dia
logo atmosferoje, dialogo, kurio 
linki visi, pradedant Jungtinėmis 
Tautomis ir įvairiomis europinė
mis organizacijomis. Šv. Sostas 
savo ruožtu tiki tokio dialogo gali
mybėmis ir yra visada pasirengęs 
įdėti savo specifinį indėlį, laisvą 
nuo bet kokio žemiško intereso, 
idant būtų pasiektas greitas 
sprendimas, atitinkantis orumą 
visų kraštų, kurie demokratiškai 
stengiasi atsiverti naujiems 
keliams į taiką, į vidinę ir tarp
tautinę santarvę. Tikiuosi, kad 
Lietuva įvairiuose esamuose kon
tekstuose galės pasiūlyti savitą 
indėlį ir kad ras reikiamą paramą 
tiek savo ekonomikai sutvirtinti, 
tiek savo saugumui užtikrinti, 

sustiprinti institucijoms ir vystyti 
savo kultūriniam gyvenimui, 
žodžiu, savo tautiniam orumui 
ugdyti.

Vis dėlto, jūsų krašte ir pasauly
je, nebetrūksta pagrindo vilčiai. 
Viską pasvėrus, net jei ne visada 
tai pastebima, optimizmo motyvai 
viršyja įkvepiančius pesimizmą. 
Be kita ko, sveikintinas stiprėjantis 
tikrumas, kad pasaulis tampa vis 
labiau tarpusavyje susietas ir įsisą
moninimas, kad tarptautinė ben
druomenė turi kurti taiką labiau 
paremtą solidarumu. Šiandien 
liekame šitoje perspektyvoje, 
dėkodami Dievui ir prašydami 
suteikti taikos kūrėjams išminties, 
jėgų ir drąsos.

6. Norėdamas paliudyti, kaip 
aukštai vertinu ir gerbiu Lietuvą ir 
dvi kitas Baltijos šalis, jos 
kaimynes, patyrusias tuos pačius 
išmėginimus, su džiaugsmu naudo
juosi Jūsų Ekscelencijos skiria
mųjų raštų įteikimo proga, kad 
praneščiau mielai priimąs bažnyti
nių ir valstybinių Vadovų kvietimą 
su pastoraciniu vizitu aplankyti 
Baltijos šalis. Šis kvietimas, kurį 
Jūs atnaujinote Aukščiausios 
Tarybos pirmininko ir tautiečių 
vardu, atspindi nuo seno puoselėtą 
mano troškimą, kurį turėjau progą 
išreikšti ypač 1984, minint 
Lietuvos globėjo šv. Kazimiero 
penkišimtąsias mirties metines ir 
1987 švenčiant Lietuvos krikšto 
600 metų jubiliejų. Dievo 
padedamas, tikiuosi galėsiąs 
nuvykti į šias tris šalis kitais 
metais, 1993 rugsėjo mėnesį. Aš 
pavedu šį sumanymą motiniškam 
užtarimui Mergelės Marijos, kurią 
Baltijos katalikai garbina Vilniaus 
Ašros Vartų, Šiluvos Lietuvoje ir 
Agluonos Latvijoje šventovėse.

7. Pone Ambasadoriau, 
prašyčiau perduoti Aukščiausios 
Tarybos Pirmininkui Jo Eksce
lencijai Ponui Vytautui Lands
bergiui mano padėką už jo malonų 
kreipimąsi ir kvietimą, kurį Jus 
įgaliojo įteikti. Būkite tikras, kad 
karštai linkiu sėkmės Jūsų misijai 
ir gerovės kilniai ir mylimai lietu
vių tautai.

Ekscelencija, Romoje Jūs esate 
nuo to laiko, kai jūsų kraštas 
neteko nepriklausomybės, o 
šiandien Jūs savo veiklą tęsiate 
kaip Lietuvos Ambasadorius. 
Reiškiu savo geriausius linkėjimus 
Jums ir Jūsų šeimai; tikiuosi, kad 
Jūs patirsite daug pasitenkinimo 
vykdydamas savo užduotį plėtoti 
puikius santykius, jungiančius jūsų 
kraštą ir Šv. Sostą. Žinokite, jog 
mano bendradarbiai Jums suteiks 
visą reikiamą paramą ir pagalbą.

Visiems lietuviams meldžiu 
maloningo Dievo Motinos, šv. 
Kazimiero ir palaimintojo Jurgio 
Matulaičio užtarimo. Iš visos 
širdies meldžiu gausios Dievo 
palaimos jūsų krašto vadovams ir 
žmonėms, Jums pačiam, Jūsų 
šeimai ir Jūsų bendradarbiams.
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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 kambar į, 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-tosios Studijų Savaitės paskaitininkai ir paskaitų temos: AT 
pirmininko pavaduotojas K. Motieka, ministras Darius Kuolys: 
"Istorinė ir politinė lietuvių tautos savivoka", ministras dr. 
Algirdas Nasvytis: "Senojo Vilniaus architektūrinio landšafto 
unikalumas ir miesto plėtros problemos", ambasadorius prof. dr. 
Vaidotas Antanaitis, deputatė dr. Laima Andrikienė: "Lietuvos 
kelias į rinkos ekonomiką; ekonominės ir ūkio vystymasis", p.-of. 
dr. Alfred Bammesberger: "Archeologija ir lyginamoji kalbotyra", 
dr. Kajetonas Čeginskas, dr. Kęstutis Girnius: "Lietuvos politinio 
konsenso sužlugimo priežastys", lektorius Vincas Natkevičius: 
"Broniaus Krivicko poezija" , kompozitorius Ričardas Kabelis: 
"Kompozitoriaus Ryčio Mažulio kūryba".

Meninę dalį atliks: solistė Laima Stepaitienė, aktorė Dalila 
Mackialienė.

Moderatoriai: dr. Jonas Norkaitis, dr. Kęstutis Girnius, dr. 
Alfonsas Kušlys, dr. Kęstutis Ivinskis.

Atsivėrę vakarai Lietuvai 
dvelktelėjo visomis laisvo gyveni
mo varsomis ir nuo to gaivaus 
oro (deguonies!) pertekliaus ne 
vienas pajuto kone dusulį. 
Paprastai taip kalbama, kai liečia
mi Vakarų moderniosios kultūros 
klausimai, keliamos jaunimo 
moralės ir etikos problemos. 
Vyresniosios kartos žmonės 
dažniausiai užima konser
vatyvias pozicijas, o jaunimas 
tiesiog veržte veržiasi į naujo 
pasaulio glėbį, tame kon
formizme rasdamas seniai 
išsiilgtos ramybės su įvairiais 
kūno tabu kovojusiai savo sielai. 
Lietuvos valstybei belieka priimti 
ir per labai trumpą laiką juridiškai 
apspręsti daugelį ne visai įprastų 
dalykų. Viena tokių problemų - 
seksualinių mažumų (seniau 
vadinome paprasčiau - iškry
pėlių) klausimas. Š.m. birželio 27 
d. "Respublika” buvo išspaus
dinus aktualų straipsnį šia tema: 
“Gėjai - nori, bažnyčia - prieš”. 
Problema iš tiesų čia aktuali, nes 
iki šiol užsiiminėjimas šia yda 
baudžiamas kalėjimu (taigi 
faktiškai vien už savo seksualinę 
orientaciją). Straipsnyje teigiama 
nuomonė, kad bausmėmis kovoti 
su šia yda negalima, primenama, 
kad bausmės priemonių atsisa
kyta demokratinėse šalyse, “netgi 
Anglijoje, kur labai tvirtos teisinės 
tradicijos". Šiuo metu Lietuvoje 
yra įsikūrusi Lietuvos gėjų ir les- 
biečių asociacija (GLA). Ši aso
ciacija kreipėsi į Teisingumo mi
nisteriją su prašymu ją įreg
istruoti. Atsakymo kol kas negau
ta. Be abejo, pagrindinis GLA 
rūpestis - pasiekti atitinkamo 
Baudžiamojo kodekso straipsnio 
panaikinimo ar pakeitimo. Nors, 
kaip rašoma straipsnyje, AT 
pirmininkas V. Landsbergis, duo
damas interviu BBC kompanijai, 
pasakė, kad, atkūrus Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybę, 
už homoseksualinius santykius 
nebuvo nuteistas nė vienas 
žmogus. Toliau straipsnyje 
pažymima, kad iš 12 išaiškintų
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Lietuvoje AIDS viruso nešiotojų - 
8 yra homoseksualistai. Šis fak
tas, anot vieno GLA atstovo, taip 
pat sako už jų reabilitaciją 
visuomenėje - bus daugiau 
aiškumo kovojant su šia liga. Na, 
o priešingu atveju - “gali trūkti 
homoseksualistų kantrybė ir į 
heteroseksualios visuomenės 
represijas gali būti taip pat atsa
kyta smurtiniais veiksmais”. 
Bažnyčios pozicija šiuo klausimu 
įdėta straipsnio gale vienu 
sakiniu. Anot monsinjoro K. 
Vasiliausko “Lietuvos katalikų 
bažnyčia homoseksualizmo 
reiškinį vertina neigiamai, nes tai 
prieštarauja žmogaus prigimčiai”. 
Be abejo, tenka sutikti, kad baus
mių taikymas šiuo atveju perdėm 
jau absurdiškas dalykas, tačiau, 
atrodo, kalbama jau ne apie 
juridinį aspektą, o etinį. Iš šio 
straipsnio lieka taip ir neaišku, ar 
Bažnyčia prieš bausmių panai
kinimą, ar už? Panašu, kad 
metamas jai priekaištas ne už 
vienokį ar kitokį juridinį vertinimą, 
o už etinę orientaciją. Ką gi - ne 
yda, ne invalidumas - tik dalis 
žmonių kitaip galvojančių... sek
sualinės mažumos. Kas vakar 
buvo kreiva - šiandien tiesu. 
Galima būtų tarti - ligotoje 
visuomenėje nebelieka ligonių. 
Bet tai būtų konservatyvios 
mintys, nesuderinamos su šio 
pasaulio realijomis.

Lietuva sulaukė ketvirtojo (po 
atgimimo) premjero. Juo tapo 37- 
ių metų fizikas A. Abišala. Jo 
kandidatūra Lietuvos žmonėms 
taip pat buvo netikėta, tačiau jau 
įpratome prie V. Landsbergio 
siurprizų. O po kelių dienų pa
aiškėjo, jog naujasis premjeras, 
matyt, sugebės deramai “tvarky
tis" - tuoj pat padarė vyriausybėje 
seniai lauktus pakeitimus, įvedė 
keletą naujų ministrų, kurie, dau
gumos nuomone, padės išvengti 
nekompetetingumo aukščiausios 
valdžios sluoksniuose, mat visi 
naujieji - garsūs mokslo vyrai. 
Na, o ministrų portfelių neteko 
bene pačios “spalvingiausios” 
vyriausybinės figūros: E. 
Kūnevičienė ir Z. Vaišvila.

Pirmieji A. Abišalos sprendi
mai rodo, jog jam tebėra būdin
gos apsukraus ir patikimo diplo
mato savybės - prisiminkime, jog 
būtent A. Abišalai buvo patikėta 
derėtis su rusų kariuomene kru
vinųjų sausio įvykių metu. 
Panašiai ir dabar, kai vyri
ausybės pertvarkymas, rodos, 
padės panaikinti prieštaravimus 
tarp įvairių visuomenės jėgų: 
mokslo, praktikos ir biznio. Ką gi, 
belieka tik palinkėti sėkmės. O 
darbas laukia tikrai milžiniškas, 
ypač Lietuvos ūkyje. Žmonės 
kaime bijo net pagalvoti, koks gi 
bus derlius - kai kur visai nieko 
neišaugs!

Visi šie svarbūs įvykiai vyko 
gana įdomių tarptautinės politikos 
momentų kontekste. Pirma, su 
Rusija pasirašyta teisinio ben
dradarbiavimo sutartis - pirmoji 
tokio pobūdžio sutartis tarp dviejų 
buvusių Sovietų Sąjungos 
respublikų. Dabar, todėl, turime 
daugiau šansų nubausti Medi
ninkų žudikus ir rugpjūčio pučo 
“aktyvistus”, besislapstančius 
kaimyninėje šalyje. Antra, 
Lietuvoje vieši britų karinės 
vadovybės delegacija, kuri 
Lietuvos karo politikos proble
moms skiria ypatingą dėmesį. 
Britų pasisakymuose dažnai 
skamba mintis, jog Lietuva bus 
svarbiu Europos saugumo siste
mos punktu ir todėl užsienio 
šalys, o tame tarpe ir Britanija, 
noriai padės organizuoti Lietuvos 
kariuomenę.

Ir paskutinis momentas - 
smarkiai krenta rublio vertė - per 
dieną dolerio kaina Maskvoje 
paauga porą dešimčių rublių. Tai 
įdomus faktas, žinant, jog Rusija, 
pagaliau, pradėjo gauti finansinę 
Vakarų paramą. Taigi, parama - 
sau, o žlunganti ekonomika - 
sau, t.y. paprastiems žmonėms 
per kišenę.

J. Aliukonis
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ŽMONĖS IR ĮVYKIAI SEKTŲ PROBLEMA EUROPOS PARLAMENTE
Dar 1987 metais Europos parla

mentas savajai Teisės ir žmogaus 
teisių komisijai pavedė ištirti sektų 
veiklą Europoje ir pateikti rekomen
dacijas tuo klausimu. Po penkerių 
metų darbo ši komisija pateikė 
Europos parlamentui savo išvadas. 
Jos buvo apsvarstytos šių metų 
vasario mėnesio posėdyje. Parla
mentas buvo informuotas, kad 
apibrėžti sektą ir atskirti ją nuo kitų 
religinių susivienijimų labai neleng
va. Bene svarbiausi sektos socio
loginiai bruožai yra jų palyginti 
nesena kilmė, jų lyderių įtaka bei 
reikšmė, ypatinga narių elgsena.

Tačiau patys sektų nariai nesutinka, 
kad jiems taikomos tokios sąvokos ir 
traktuoja ją kaip diskriminaciją. Kad 
sektas apibrėžti sunku, matyti ir iš 
įstatymų leidybos. Daugelyje 
Europos šalių nėra specialių 
įstatymų dėl sektų. Jas saugo ir jų 
veiklą reguliuoja tie patys įstatymai 
dėl relegijos ir sąžinės laisvės. 
Vengiama sektų veikimą apriboti ir 
dėl kitos priežasties. Sektų veikla yra 
panašaus pobūdžio kaip ir įprastinių 
tradicinių religijų veiklos, todėl spe
cialūs įstatymai pagal analogiją gali 
būti pritaikyti ir tradicinių krašto 
religijų veiklai suvaržyti, jei kartais

IŠ TOLIMOSIOS AZIJOS

Liepos 22 d. iš pietų Anglijoje esančio miestelio Basildon 12 vai. 
pajudėjo dviejų mikro autobusų ir 15 m. ilgumo moterizuoto konteinerio 
kolona į Lietuvą. Juos lydi 10 asmenų grupė, kurių tarpe Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus atstovas Londone B. Butrimas. Jie veža visokių 
daiktų ir maisto paramą Akmenės ir kitoms prieglaudoms. S į daiktų ir 
maisto vajų vietinių gyventojų tarpe suorganizavo Robert Clarke, o jam 
padėjo Graham Crisp ir Chris Cowley bei kiti savanoriai. Pačią kelionę 
remia šios firmos: Maersk Line Container, GEC Sensors, A.W. Rust, 
Elstran, Repsol, Domino Promotions, Ladbrokes Racing, Davita Radio 
Cars, A & B Cars, Pitsea Carriage Company, Basildon Council.
Nuotraukoje: Lietuvos Respublikos Ambasados Londone patarėjas dr. A. 
Nesavas, konservatorių partijos parlamentaras David Aness įr Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Londone atstovas B. Butrimas.

"EL" skaitytojas A. Paulauskas neseniai lankėsi Lietuvoje. Nuotraukoje 
A. Paulauskas su savo šeima Kryžių kalne prie pastatyto kryžiaus.

LIETUVOJE PO 51-ERIŲ METŲ
Birželio 20-ąją specialiu “Lietuvos avialinijų’ reisu - Mančesteris- 

Vilnius-Talinas - iš Anglijos po 51 metų atskrido keliolika mūsų tau
tiečių. Tarp jų buvo Pranas ir Julius Gaučai su žmonomis Freda bei 
Lilian. Jų pasitikti iš Žemaičių Naumiesčio atvyko broliai ir seserys, o jų 
Lietuvoje - šeši. Per tris viešnagės savaites svečiai pabuvojo Nidoje, 
Klaipėdos jūrų muziejuje-akvariume, Kryžių kalne, Jurbarke, Kaune, 
Palangoje, Vilniuje, kur pavaikščiojo prie Parlamento, pakilo į televizijos 
bokštą, stabteleėjo prie Radijo ir televizijos pastatų, meldėsi 
Arkikatedroje, nulenkė galvas Antakalnio kapinėse prie sausio 13-ąją 
žuvusių didvyrių kapų, Žemaičių Naumiesčio kapinėse prie savo tėvų 
kapų. Liepos 12-ąją Gaučai išskrido atgal į Manchesterį, kur su savo 7 
vaikais žiūrėdami videokasetes, kurias Julius prifilmavo, ne ką blogiau 
už tėvus “pasisvečiuos” Lietuvoje.

Nuotraukoje: broliai ir seserys Gaučai Vilniaus aerouoste prieš 
išskrendant. IŠ kairės: Vytautas-Vladas, Pranas, Teresė, Julius, Kristina, 
Adolis ir Leonas. Nuotraukoje trūksta Birutės, kuri dėl sveikatos negalėjo 
važiuoti į Vilnių.

MITINGAI, PIKETAI, AKCIJOS...
Tadžikistane vėl beveik pasikar

tojo 1990 metų vasario įvykiai. 
Skirtumas tik tas, kad paliko 
ramybėje europiečius. Beveik 
mėnesį sostinėje Dūšambėje, Šachi- 
dono aikštėje, tęsėsi mitingas. 
Prezidento Rachmano Nabijevo 
rūmai buvo blokuoti. Artimiausias 
gatves užėmė iš kaimo gyvenviečių 
kalnuose nusileidę dechkanai (val
stiečiai). Jie pasistatė palapines, 
kreipėsi į parlamentą, kad juos 
išklausytų. Prie dechkanų prisidėjo 
demokratų ir islamo partijos, o taip 
pat Rostochezo partija (Sąjūdžio). 
Susirinkusieji pareikalavo atleisti 
nuo pareigų Aukščiausios Tarybos 
pirmininką Safarali Kendžiajevą ir 
kitus vyriausybės narius.

O prasidėjo viskas nuo to, kad 
buvo atleistas iš savo pareigų milici
jos generolas Navžuvanovas (vienin
telis respublikoje Pamiro kilmės 
atstovas vyriausybėje). Pamiriečiai, 
daugiau jaunimas, kuris mokosi 
Dūšambėje institutuose, nesutiko su 
tokiu vyriausybės nutarimu. 
Navžuvanovą apkaltino, kad jis savo 
darbuotojams pardavinėjo lengvas 
mašinas. Prasidėjo mitingai.

Prezidentas Nabijevas išrinko 
savo padėjėjais prokurorus, buvusius 
komunistų partijos sekretorius. 
Beveik visi gimę Chodžento srityje. 
Nė vieno iš kitų sričių. Šitai irgi 
turėjo reikšmės. Tomis dienomis ant 
Šakidono aikštės aš sutikau Robertą 
Parsoną - radio BBC rusiškos laidos 
vyresnį prodiuserį. Jis atvažiavo į 
Tadžikistaną paruošti keletą repor
tažų apie šios respublikos politinį 
gyvenimą. Prieš tai Parsonas pabu
vojo Azerbaidžane. Mudu susipaži
nom ir nutarėm pasikalbėti su mitin
guojančiais. Priėjom prie vienos 
palapinės, kur sėdėjo trys vyriškiai. 
Mus pasodino už dastarchano (ant 
žemės patiestos staltiesės), pavaišino 
žalia arbata. Jie visi trys iš Šartūzo 
rajono, kuris randasi prie pat 
Afganistano sienos. - Mes visi prik
lausom islamo partijai. Mūsų korane 
(biblija) nėra nė vieno žodžio apie 
melą, visi žmonės pasaulyje yra 
lygūs ir turi gyventi santaikoje, kaip 
tikri broliai. Nežiūrint tautybės ir 
tikėjimo. - Reikia gyventi teisingai, 
sąžiningai, neapgaudinėti žmonių,- 
girdėjosi iš visų pusių. - Mes ir taip 
gyvenam labai sunkiai. Jeigu 
ankščiau į kišlaką (kaimą) dar 
atveždavo kokių prekių, tai dabar 
visai nieko negalima nusipirkti. 
Avalynė greitai plyšta, vaikai negali 
lankyti mokyklos. Todėl jeigu prezi
dentas nesiims priemonių pagerinti 
mūsų gyvenimą, galima laukti dar 
didesnio žmonių pasipiktinimo. Ir 
vyriausybė sulaukėjo! Iš pradžių 
prezidentas turėjo išpildyti visus 
mitinguojančiųjų reikalavimus - 
atleido iš vyriausybės Safarali 
Kendžiajevą, Aukščiausios Tarybos 
pirmininką, dar kelis vyriausybės 
narius, sumažino miltų, duonos ir 
aliejaus kainas. Ir tada kai Šakidono 
aikštė pradėjo tuštėti, kitoje aikštėje - 
Ozodi, pasirodė mašinos pilnos 
gyvenoijų iš Kulaibo, Chodžento ir 
Kūrgan-Tuibės apskričių. Greitai 
išaugo minia, prasidėjo mitingas, 
kuris pareikalavo grąžinti Kendža- 
jevą, o viso Tadžikistano Kaži 
(dvasininką) Tūradžančodą teisti. Už 
ką? Už tai, kad agituoja liaudį prieš 
prezidentą.

Ozodi aikštė, kur yra centrinis 
paštas ir Aukščiausios Tarybos 
rūmai, greitai buvo kimšte prikimšta 
žmonių, palaikančių prezidento poli
tiką. Grįžo mitinguotojai ir į Šaki
dono aikštę. Tadžikistanas pasidali
no į kovojančius lagerius. Vieni už

prezidentą ir jo valdymą, kiti - už 
demokratiją ir nepriklausomybę. 
Vienoje pusėje - tėvas, kitoje - 
sūnus.

Daugiau kaip savaitę Dūšambės 
gyventojai negalėjo išeiti iš namų. 
Nedirbo transportas, sustojo gamyk
los. Demokratai užėmė telecentrą, 
didesnę pusę miesto. Bet respub
likinė radijo stotis buvo komunistų 
rankose. Per radiją jie kvietė visus 
sostinės gyventojus imtis ginklų ir 
stoti į Prezidento gynėjų eiles. 
Baugino, kad islamo diktatas 
padarys žmonių gyvenimą nepa
kenčiamu. Prezidentas Nabijevas 
išleido įsakymą - organizuoti gvardi
ją, išduoti jai automatus. Buvo 
įsteigti du būriai. Ginklus gavo 
mažai į kareivius panašūs pusvaikiai. 
Ir tada prasidėjo žmogžudystės.

Prezidento gvardija stabdė 
mašinas, darė kratą, grasino ginklu. 
Išgėrę paaugliai nušovė KGB 
pulkininką ir jo šoferį, tris val
stiečius, nenorėjusius praleisti jų 
mašinas, gaudė tuos kurie nenorėjo 
pripažinti prezidento valdžios ir iki 
mirties daužė automatų buožėmis. 
Demokratai per televiziją kreipėsi į 
gyvenančius Dūšambėje kitų tautų 
žmones - nieko nebijoti, nepanikuoti 
ir neklausyti komunistų. Niekas jų 
skriausti nesiruošia ir niekuomet 
Tadžikistanas netaps islamo respub
lika.

Prezidentas Nabijevas ir jo paval
diniai gegužės ketvirtą buvo išmušti 
iš savo rūmų. Ir tada per radiją 
nuskambėjo prezidento įsakymas - 
sostinę Dušambė skaityti komendan- 
tiniu miestu, nuo 9 valandų vakaro 
iki 5 valandų ryto. Pats prezidentas 
užsidarė Aukščiausiosios Tarybos 
rūmuose, daugiau nė karto 
nepasirodė.

Prezidentas Nabijevas su savo 
apsauga ir pavaldiniais pasislėpė ir 
valdžia perėjo į revoliucinio komite
to rankas. Gegužės aštuntąją 
demokratinė liaudies televizrja 
parodė tuščius Aukščiausiosios 
Tarybos rūmus, kruvinus rūsius, 
kuriuose tardė žmones, pilnus kam
pus butelių su degtine, paliktus kabi
netuose partinius bilietus. Per šitą 
susirėmimą žuvo daugiau kaip 60 
žmonių. Ju tarpe ir du neetatiniai 
žurnalistai...

Šiandieną Dūšambėje dirba visos 
įmonės, transportas, žmonės laisvai 
vaikšto į darbą ir parduotuves. Bet 
kaip mes gyvensim rytoj, ar galėsim 
sulaukę senatvės pasidžiaugti, kad 
savo darbais pagreitinome 
visuomenės pažangą - atsakyti 
negali niekas...

M. Urbanavičius

krašte įsigalėtų politinės jėgos nusi- 
stačiusios prieš religiją kaip po tokią. 
Be bendro reikalavimo, kad sektų 
veikla nesiskirtų su įstatymu, dauge
lyje šalių kaip Belgijoje, Šveicarijo
je, Danijoje, Prancūzijoje, Airijoje, 
reikalaujama paisyti viešosios 
tvarkos ir moralės. Šveicarijoje 
patikslinama, kad viešoji tvarka 
apima žmonių saugumą, ramybę, 
viešąją sveikatą ir moralinius 
reikalavimus. Bendra nuostata yra 
ta, kad visos sektos privalo būti re
gistruojamos, tik tada jos gali naudo
tis įprastinių religinių bendrijų 
teisėmis. Europos parlamentas 
išklausęs pranešimą, priėmė 
rekomendaciją sudarytą iš septynių 
punktų. Ši rekomendacija kaip ir kiti 
Europos parlamento ir Europos tary
bos dokumentai yra gan abstrakti; 
vengia minėti konkrečius kraštus ar 
institucijas, tačiau jos formuluotės 
fiksuoja svarbiausias problemas ir 
mini galimas jų sprendimų kryptis. 
Pirmame ir antrame punkte 
nurodoma, kad sektų plitimas ir 
veikla sudaro tam tikrų problemų. 
Šeimos ir įvairios draugijos 
skundžiasi nukentėjusios nuo sektų 
veiklos. Penktame punkte konstatuo
jama, kad suformuluotas religijos ir 
sąžinės laisvės principas tarptauti
niuose dokumentuose, specialius 
įstatymus dėl sektų daro nepagei
dautinus. Septintame punkte 
Europos Tarybos narės valstybės 
raginamos į bendrojo lavinimo kursą 
įtraukti pagrindines žinias apie papli
tusias tikybas pagal etinės ir 
socialinės minties principus, plačiai 
informuoti visuomenę apie sektų 
veiklą; ypatingas dėmesys skirtas 
vaiko teisių apsaugai, kurios turi ati
tikti tarptautinę 1980 vaikų apsaugos 
konvenciją. VAT.R.

LIETUVIS - BRAZILUOS 
RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS 

PIRMININKAS
U Brazilijos gauta žinia, kad Sao 

Paulo lietuvis Henrikas Lošinskas yra 
išrinktas Brazilijos Rašytojų sąjungos 
pirmininku. Henrikas Lošinskas yra 
gimęs Sao Paulo 1931-aisiais metais 
lietuvių emigrantų šeimoje, lankė 
Vytauto Didžiojo vardo lietuvišką 
mokyklą, jaunystėje pradėjo rašyti į 
vietinius laikraščius, kiek vėliau ėmė 
versti į portugalų kalbą pasaulinio 
garso rašytojų veikalus. Pats yra 
parašęs nemažai veikalų. Bendradar
biavo su vietos lietuvių spauda. 
Brazilijos laikraščiams yra parašęs 
daug straipsnių apie Lietuvą, kuriuose 
buvo nušviečiama sunki Lietuvos ir jos 
kultūros padėtis sovietinės okupacijos 
metais. (Naujasis Brazilijos Rašytojų 
sąjungos pirmininkas Henrikas 
Lošinskas yra įvairių Brazilijos 
kultūrinių organizacijų narys).

HAYDN 
& 

SCHUBERT
MUZIKOS FESTIVALIS 

LAPKRIČIO 3-13 d.d. 
VILNIUJE.

BALTIC NEWS
INFORMATION & ANALYSIS
POLITICS . MARKET . BUSINESS • ADVERTISING 

"BALTIC NEWS" - anglų kalba informacinis žurnalas.
Vieno numerio kaina $3 arba £45 už 30 numerių.
Užsisakyti galima "Europos lietuvio” redakcijoje.

ff'MMMį Journal from the Republic of Lithuania

"LIETUVA" 
Reprezentacinis žur
nalas užsieniui anglų 
kalba. Prenumerata 

pusmečiui - £9.
Užsisakyti:

"Europos lietuvis", 2 Ladbroke Gardens, London Wil 2PT 
(Čekius ir pašto perlaidas prašome siųsti "Europos lietuvio" vardu).
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Printed and published by Lithuanian Association in Gt. Britain and Lithuanian

House Ltd., 2 Ladbroke Gardens, London Wil 2PT, England
Tel.: 071-727 2470 Fax: 071-221 6164
Prenumeratos kaina metams: Didžiojoje Britanijoje - 23 svarai;
Vokietijoje - 85 DM. Visur kitur - 30 sv.
Vienoje skilty įdėto skelbimo kaina 10 sv. už 25 mm. Didesni skelbimai 

atitinkamai brangiau. Už laikraštyje kieno nors spausdinamų skelbimų turinį nei 
leidėjai, nei redakcija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas. Vyr. redaktorius Vladas Dargis
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Lietuvių
KADA-KAS-KUR?
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.

AUKOS SPAUDAI
V. Keris - 1.00 s v.
Dr. J. Juraitis - 23.50 sv.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

AUKOS LIETUVOS 
RAUDONAJAM KRYŽIUI
V. Sližienė - 50.00 sv.
V. Lukšys - 20.00 sv.
Vietoj gėlių a.a. J. Vilčinsko 

laidotuvėms 10.00 sv. paaukojo 
M. Bahdanowič. Už aukas 
dėkojame.

Aukas LR Kryžiui malonėkite 
siųsti: Lithuanian Relief, 2 
Ladbroke Gardens, London Wil 
2PT.

PAIEŠKO
Juliaus Maculevičio, s. 

Martyno, gyvenusio Ignalinos 
rajone, Ginučių kaime.

Rašyti: Kazys Maciulevičius, 
Vytauto 90-31, Ukmergė, 
Lithuania.

LONDONAS - 
VILNIUS

Nuo 1992 m. rugsėjo 3 d. 
prasidėjo tiesioginis 

SAVAITINIS 
susisiekimas lėktuvu 
Londonas -Vilnius 

ir atgal.

Pirmadieniais iš Gatwick 
aeoruosto skrydis TE 451 

iš Londono vyksta į Vilnių 
15.40 vai.

Šeštadieniais iš Heathrow 
aerouosto skrydis TE453 

iš Londono vyksta į Vilnių
16.15 vai.

(Smulkiau pranešime kitą 
savaitę)

SKELBKITĖS 
LONDONE LEIDŽIAMAME 
‘EUROPOS LIETUVYJE"

PAMALDOS
Nottinghame - rugpjūčio 9 d.,

11.15 vai., Židinyje.
Nottinghame - rugpjūčio 15 d., 

Žolinėje, 19 vai., Židinyje.
Nottinghame - rugpjūčio 16 d.,

11.15 vai., Židinyje.
Derbyje - rugpjūčio 16 d., 14 vai., 

Bridge Gate.

K ronika
LONDONE

BRITŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE
Gautos šios aukos: 30.00 sv. - 

Mr. ir Mrs. H. Bahdanowič, a.a. J. 
Vilčinsko atminimui; 10.00 sv. - J. 
Serzin iš Tadworth, Surrey.

Ačiū visiems aukotojams.

DR. DAINIUS PŪRAS 
LONDONE

Dr. D. Pūras, Universitetinio 
vaikų psichinės sveikatos centro 
vedėjas, liepos 27-31 d.d. dalyva
vo Europos konferencijoje 
Londone “Šeima pavojuje”. Jis 
konferencijoje skaitė apžvalgą apie 
Lietuvos psichinės negalios vaikų 
padėtį.

Dr. D. Pūras buvo globojamas 
Britų karališkosios psichiatrų dak
tarų kolegijos ir Britų-lietuvių 
pagalbos Lietuvos vaikams fondo. 
Būdamas Londone dr. D. Pūras 
susipažino su psichinio negalav
imų gydymo institucijomis ir tarėsi 
su fondo valdyba.

Fondui aukas siųsti: British- 
Lithuanian Fund for Children of 
Lithuania, 21 The Oval, London 
E2 9DT.

PARAFUOS KRONIKA
Londono moterų Šv. Onos 

draugija liepos 26 d., sekmadienį, 
šventė savo metinę šventę. Ši 
draugija jungia didelį lietuvių 
moterų būrį, bet metiniame 
jubiliejuje jų dalyvavo mažai. 
Kodėl?

* aje aje afe afe

Liepos 26 d. pamaldose ir para
pijos menėje lankėsi svečiai iš. 
Lietuvos: R. Kirvaitis su motina, 
A. Kolesnikaitė, D. Urbonas su 
žmona, R. Sinkevičienė ir 
Gerdžiūnai. Taip pat svečių buvo 
iš Coventry ir Leicester.

aje aje aje aje * aje

Parapijos klebonas kun. J. 
Sakevičius MIC atostogom išvyko 
į Čikagą, JAV.

Kleboną pavaduos kun. A. 
Hoffman iš Miuncheno, 
Vokietijos.

Inž. Petras Žurenkas išvyko į 
Lietuvą atostogoms. Jis susitiks su 
savo giminėmis ir lankys našlaičių 
prieglaudas. Petras Žurenkas yra 
Shell UK. tarnautojas ir Londono 
Britų-lietuvių pagalbos fondo 
vaikams Lietuvoje direktorius.

******
Londono choro vedėjas Justas 

Černis ir "EL" administracijos 
talkininkas Balys Narbutis su 
dukra atostogauja Lietuvoje.

FUTBOLO VAKARAS
Liepos 18 d. klubo patalpose 

įvyko Lietuvių socialinio klubo 
futbolo sekcijos šokių vakaras. Jo 
metu laimėtojams buvo įteiktos 
Hackney-Leyton futbolo lygos 
pereinamosios “Lygos čempionų” 
ir II divizijos “Lygos” taurės.

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

NAUJASIS ŽIDINYS - AIDAIii

Ką tik Vilniuje išėjo 
katalikiškos kultūros ir religijos 
žurnalo “Naujasis židinys - Aidai” 
penktas, deja tik gegužės mėnesio, 
numeris. Kaip visad jis 
pradedamas laišku redaktoriui. Šį 
kartą savo mintimis apie 
bažnyčios, o ypač dvasininkų vietą 
visuomenės gyvenime dalijasi 
Vytauto Didžiojo Universiteto stu
dentas Eligijus Dzežulskis. 
Krikščioniškos klasikos skyrelyje - 
pirmą kart lietuviškai prabyla gar
susis Afrikos vyskupas ir kankinys 
Kiprijonas Kartaginietis. Į akis 
puola dvi gan ilgos studijos. Pirma 
- Manto Adomėno, pavadinta 
“Apie Heraklitą ir jo žosmę” 
sumanyta kaip prierašas prie visų 
Heraklito fragmentų vertimo 
spausdinto “Naujojo židinio” šių 
metų trečiame numeryje. Anglų lit
eratūros profesorius Gabrielius 
Josipovici lygina Biblijos 
panašumą su kitomis literatūros 
rūšimis ir nustato, kad Šventasis 
raštas yra unikalus ir vartoja visai 
savitą tikrovės vazdavimo būdą, 
įvairūs ir įdomūs likę numerio 
straipsniai. Tai ir Edvardo 
Gudavičiaus mėginimas naujai 
nušviesti Žalgirio mūšį, ir Marijos 
Matuškaitės svarstymai apie tari
amąjį Sirvydo portretą, ir įžymaus 
katalikų visuomenininko Prano 
Dielininkaičio mirties penkiasde
šimtmečio paminėjimas.

Apžvalgų skyriuje mėginama 
paliesti teologijos fakulteto proble
mas, parodyti, kaip fakultetą regi 
patys studentai.

Vilniaus universiteto klasikinės 
filosofijos katedros vedėja

STUDIJŲ SAVAITĖ BIRŠTONE

LIETUVA-IŠEIVUA
Ryšiai ir neišnaudotos galimybės 
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Rengėjai: JAV LB ir Lietuvos Parlamentas

KELIONĖS JURA Į KLAIPĖDĄ
Keltas iš Mukrano (Vokietijoje) veža automobilius ir keleivius 

į Klaipėdą kas antrą dieną apie 10 vai. ryto (birželio mėnesį 
neporinėmis dienomis). Bendrovės telefono numeris: 038392- 
45221

Iš Neustadt (esančio netoli Liibeck) taip pat galima plaukti 
laivu į Klaipėdą. Priima automobilius. Bendrovės Baltic Shipping 
Liibeck telefono numeris: 0451-803208.

Šios bendrovės atstovė Laurinavičienė Klaipėdoje padeda tur
istams nemokantiems lietuvių kalbos. Jos biuro telefono numeris 
Klaipėdoje: 40498.

Iš Kiel (Vokietijoje) kiekvieną antradienį išplaukia “Mercuri- 
I” laivas į Klaipėdą. Priima automobilius ir autobusus. Iš 
Klaipėdos grįžta į Kiel kiekvieną ketvirtadienį. Kainos: vienam 
asmeniui į abu galus nuo £407 iki £593 (priklausant nuo kabinos), 
keliems asmenims vienoje kabinoje - pigiau. Automobilis - £111.

Daugiau informacijų galima gauti: Gunnel Travel Service Ltd., 
Hayling Cottage, Stratford St. Mary, Cochester, Essex, CO7 6JW, 
Gt. Britain. Tel.; 0206 322352.

BRITANIJOS 
LIETUVIŲ 

SĄSKRYDIS 
ir

TAUTOS 
ŠVENTĖS 

N1NĖJIMAS
RUGSĖJO 5

UKRAINIEČIŲ 
KLUBE, 

BENTINCK ROAD, 
NOTTINGHAME

»»

Eugenija Ulčinaitė aptaria sėkmes 
ir nesėkmes propaguojant ir 
verčiant senąją lietuvių literatūrą 
nelietuvių kalbomis. Kaip visad 
reiklių recenzijų tarpe išsiskiria 
Mykolo Perco slapyvardžiu 
pasirašyta recenzija apie ne taip 
seniai išėjusią vokiečių filosofijos 
klasiko Nyčės rinktinių raštų 
knygą. Aštrokai peikiamas tiek 
pats vertimas, tiek Arvydo 
Šliogerio parašytasai įvadas. Ši 
recenzija, be abejo, susilauks 
skatytojų dėmesio, o gal ir 
atsiliepimų. Tai tiek apie penktąjį 
“Naujojo židinio”, šiemet susijun
gusio su išeivių “Aidais” ir šiaip 
taip tebesibraunančio per 
finansinius ir ūkinius sunkumus 
numerį. Nieko nedarysi - dabartinė 
krizė nepalanki, tačiau norisi tikėti, 
kad asmeninė iniciatyva gali 
mėginti palaužti jos pražūtingą 
galią.

“KRIVŪLĖ”
Šiomis dienomis išėjo lietuvių 

sielovados delegatūros Vokietijoje 
žurnalo “Krivūlė” naujas numeris. 
Pastaruoju metu jis išeina maždaug 
kas pusmetis. Šiame numeryje 
plačiai atsispindi Romos Šventojo 
Kazimiero kolegijos ir Vokietijos 
lietuvių gyvenimas, dedami prelato 
Lado Tulabos parašyti platūs ir 
istoriškai vertingi vyskupo Blizgio 
ir monsinjoro Vinco Mincevičiaus 
nekrologai, bažnytinė kronika. 
Žurnalas kaip visada dailiai api
pavidalintas, iliustruotas.

VAT.R.

LIETUVOS AMBASADA 
LONDONE

17 ESSEX VILLAS
LONDON W8 7BP

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

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

PASAULYJE
Kada pasitrauks rusų kariuomenė?

Rusijos prezidentas B. Jelcinas 
pažadėjo atitraukti rusų ka
riuomenę iš Lietuvos 1993 m., bet 
ar jis galės tai padaryti? Rusijos 
kariuomenės vyriausieji vadai 
galvoja kitaip. Jo vyriausybės 
krašto apsaugos ministras genero
las Pavel Grachev lankydamasis 
Londone pasigyrė, jog Rusijos ka
riuomenės atsikūrimą stebi visas 
pasaulis. Jis taip pat pareiškė, jog 
120 tūkstančių rusų karių Baltijos 
valstybėse pasiliks tol, kol “bus 
perorganizuota Rusijos gynybos 
struktūra”. Rusijos kariuomenė 
taip pat pasiliks Moldovoje “taikai 
palaikyti”, bet į rusų mažumų 
ginčus nesikiš. Generolas P. 
Grachev ypač pabrėžė, jog jų 
laivyno bazė Kaliningrade 
(Karaliaučiuje) bus rusų ir bus jų 
ginama. Krašto apsaugos ministras 
nusistebėjo, jog baltai rusų ka
riuomenę laiko okupacine ir 
paaiškino, jog jos atitraukti 
negalįs, nes kariai neturi kur 
gyventi. Jis prisipažino, jog Rusija 
Pabaltijyje turi strateginių tikslų ir 
prieš rusų kariuomenės atitraukimą 
ten turės būti perorganizuota 
karinė oro apsauga. Lietuva taip 
pat yra ir kitu požiūriu labai svarbi, 
per jos teritoriją yra tiesioginis 
Rusijos susisiekimas sausuma su 
Kaliningrado sritimi.

Jugoslavijos tragedija
Buvusioje Jugoslavijoje reikalai 

ne tik kad negerėja, bet blogėja, ir 
įvairios taikintojų grupės yra 
visiškai bejėgios. Pranešama, jog 
serbai Bosnijos-Hercegovinoje, 
kaip Stalinas ir Hitleris Rytų 
Europoje, vietinių gyventojų 
“išvalymui” naudoja teroro 
priemones. Musulmonai ir chor
vatai surenkami ir uždaromi kon
centracijos stovyklose, o iš karo 
zonos pasitraukusių pabėgėlių 
skaičius siekia 2 milijonus. Jų 
niekas nenori priimti. Apie 200 
tūkstančių pabėgėlių įsileido 
Vokietija.

Europos Bendrija ir JTO yra 
bejėgios sustabdyti sebų karines 
pastangas užimti kuo daugiau 
Bosnijos-Hercegovinos teritorijos 
ir iš gyvenviečių išvietinti musul
monus. Įvairios taikos konferenci
jos paskelbia susitarimus, kurių 
niekas neklauso ir nevykdo.

Komunistai grįžta į valdžią
Albanijoje vykusiuose savi

valdybių rinkimuose Valdžios par
tija, kuri prieš keturis mėnesius po 
komunistų diktatūros buvo išrinkta 
valdyti kraštą, prarado daug balsų, 
o buvę komunistai, dabar pasi
vadinę socialistais, laimėjo net 
kelias rinkimines apylinkes.

Irako diktatoriaus kerštas
Irako prezidentas Saddam 

Hussein, kuris pralaimėjo Persijos 
įlankos karą, sakoma, darąs didelę 
įtaką būsimiems JAV prezidento 
rinkimams. Prezidentas Bush 
rinkėjų yra kaltinamas nebaigęs 
karo, nes sąjungininkų ka
riuomenei neleidęs užimti 
Bagdado ir galutinai atsikratyti 
Saddam Husseinu.

JAV žvalgybos agentai pranešė, 
jog Bagdade, Žemės ūkio ministe
rijoje, yra laikomi balistinių ginklų 
planai, kurių gamyba JTO rezoliu
cija yra draudžiama. Buvo 
pareikalauta, kad patikrinti į minis
teriją būtų įleisti JTO inspektoriai. 
Irako vyriausybė su tuo nesutiko. 
Prezidentas Bush pagrasino, kad 
vėl prieš Iraką panaudosiąs karinę 
jėgą ir į Kuwait karalystę pasiuntė 
daugiau amerikiečių karių bei 
sustiprino Viduržemio jūroje esantį 
laivyną. Pagal‘••u buvo susitarta, 
kad ministerijom patikrinime gali 
dalyvauti neutralūs JTO inspekto
riai. Žinoma, šie nieko neberado, 
nes, spėjama, kad balistinių ginklų 
gamybos planai, jeigu tokie buvo, 
- paslėpti kitur.
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