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„LIETUVIŠKA SAVAITE“ 
EUROPOS PARLAMENTE

Balandžio 2-6 dienomis, Europos 
Parlamento sesijoje, buvo nemažai 
užsiimama Lietuvos klausimu.

Balandžio 3 d. priešpiet atvyko 
Vasario 16 gimnazijos mokiniai ir 
Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
atstovai — viso apie 40 asmenų. Dalis jų 
buvo apsirengę tautiniais rūbais. Visi 
sustojo su trispalvėmis ir plakatais prie 
„Palais de l'Europe“ įėjimo. Plakatuose 
buvo šie užrašai „Europos namas su 
baltų vergais“, „Greit užmirštantys 
europiečiai", „Jūsų baltai sukyla“, 
„Laisva Lietuva suvienytoje Europoje“. 
Prie mūsiškių su savo vėliavomis 
prisidėjo ir Paneuropos unija. Tautinių 
šokių grupė, grojant muziko Paltino 
vadovaujant mokinių orkestrui, pašoko 
kelis tautinius šokius, sukėlusius 
televizijos ir spaudos dėmesį. 
Demonstruojančius pasveikino Europos 
Parlamento deputatas Otto von 
Habsburg su savo sūnum ir dukra 
Walburga ir išreiškė savo pasitenkintą 
vykstančia manifestacija.

Demonstracijos metu parlamento 
viceprezidentas Siegbert Alber priėmė 
lietuvių delegaciją, kurią sudarė keturi 
Vasario 16 gimnazijos mokiniai (jie 
atstovavo ir Vokietijos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungą): Vilija Bijūniatė, Rita 
Bartusevičiūtė, Ankė Lepaitė ir Jose 
Lukšas, gimnazijos direktorius A. 
Smitas, Vasario 16 gimnazijos 
kuratorijos pirmininkas dr. J. Norkaitis, 
kun. E. Putrimas ir VLIKo atstovas prie 
Europos Parlamento K. Dikšaitis su 
žmona. Delegacijos nariai atkreipė 
viceprezidento S. Alber dėmesį į Lietuvos 
padėtį ir problemas. Vokietijos Jaunimo 
Sąjungos atstovai, apsirengę tautiniais 
rūbais, įteikė Europos Parlamento 
Prezidentui Enrique Baron Crespo skirtą 
raštą. Viceprezidentas Sigbert Alber 
pareiškė, kad Europos Parlamentas 
supranta Lietuvos padėtį ir pripažįsta 
teisę į nepriklausomybę, bet negali 
tiesioginiai remti, nes turi atsižvelgti į 
Gorbačiovo padėtį.. Viceprezidentas 
tačiau pabrėžė, kad „Europos name" yra 
numatytas gražus kambarys Lietuvai.

Demonstracija ir priėmimas pas 
viceprezidentą atkreipė masinės 
informacijos dėmesį. Kartu su grupe iš 
Vokietijos atvyko ir Vokietijos pirmosios 
TV programos (ARD) darbuotojai 
filmuoti.

Šiai Europos Parlamento sesijai 
įvairios frakcijos paruošė dešimt 
rezoliucijų-pasiūlymų Lietuvos 
klausimu, svarstytinų pagal parlamento 
reglamento 64 punktą (aktualūs, skubūs 
ir svarbūs klausimai). Iki debatų ir 
balsavimo dienos (balandžio 5) savo 
pasiūlymus suderino krikščionys 
demokratai (PPE), liberalai (LDR), 
konservatoriai (ED), ir vaivorykštininkai 
(ARC) ir pateikė kaipo bendrą 
pasiūlymą. Socialistai (S) ir kairieji 
(GUE, komunistai) pateikė taip pat savo 
bendrą pasiūlymą. Šis — su mažais 
pakeitimais — ir buvo priimtas. 
Dešiniųjų bloko pasiūlymas buvo 
Lietuvai kur kas palankesnis, bet nebuvo 
priimtas. Debatus ir balsavimus stebėjo 
A. Venckus iš Paryžiaus, dr. J. Norkaitis, 
dr. K. Girnius, K. Dikšaitis ir 1. 
Dikšaitienė iš Vokietijos.

Debatų metu socialistų frakcijos 
deputatė Mme Dury du kartus pareiškė 
protestą prieš neteisėtą A. Klimaičio 
buvimą plenumo salėje, kurią jis turėjo 
tvarkdarių lydimas apleisti. Šis 
nemalonus faktas buvo užprotokoluotas.

Demonstracija prie Europos 
Parlamento ir priėmimu pas Europos 
Parlamento viceprezidentą rūpinosi ir 
visus reikalus sutvarkė VLIKo atstovas 
prie Europos Parlamento Kasparas 
Dikšaitis. Taip pat jis savaitės pradžioje 
išdalino visiems deputatams (518) 
prašymą, kad padėtų įgyvendinti 
Lietuvos Nepriklausomybę, kreiptųsi į 
savo vyriausybes, jas prašytų pripažinti 
atstatytą nepriklausomą valstybę ir

Balandžio 7 d. Vilniuje įvyko mitingas, kuriame dalyvavo 300.000 žmonių iš visos Lietuvos. Mitingui trukdė sovietų žemai skraidantis 
malūnsparnis (apie 50 m. aukštyje), kuris mėtė provokacinius lapelius ir Gorbačiovo kreipimąsi. Mitinge dalyvavo daugelis 
parlarnvutarų, jų tarpe ir prezidentas V. Landsbergis. Šiuo mitingu b jvo norima išreikšti lietuvių tautos valią, būti nepriklausomais, 
taip pat pritarti kovo 11 dienos nepriklausomybės atstatymui. Nuotrauka: Zenono Nekrošiaus

LIETUVIŲ VEIKSNIŲ KONFERENCIJA
Lietuvių išeivijos veiksnių 

konferencijos, įvykusios 1990 kovo 31 — 
balandžio 1 d., Vašingtone, JAV., 
išvados:

1. Lietuvių veiksnių konferencija 
sveikina lietuvių tautą tėvynėje ir visus 
Lietuvos gyventojus su nepriklausomos 
Lietuvos atstatymu. Mes didžiuojamės 
Jūsų vidine drausme, susiklausymu ir 
pasiryžimu, kurie po ilgų metų kovos 
privedė prie šio istorinio laimėjimo, nors 
gerai žinome, kad reikės dar daug 
pastangų ir pasiaukojimo paskelbtą 
nepriklausomybę apginti ir ją pilnai 
įtvirtinti. Išeivija darys viską ką tik gali 
jums padėti ir vykdys jai tinkančius 
uždavinius bendroje kovoje už tėvynės 
laisvę ir nepriklausomybę.

2. Lietuvių išeivijos veiksnių 
konferencija sveikina Lietuvos 
Aukščiausią Tarybą įvykdžiusią tautos 
valią ir paskelbusią nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atstatymą. Mes 
sveikiname Jo Ekscelenciją Vytautą 
Landsbergį, išrinktą Aukščiausios 
Tarybos pirmininku Lietuvos valstybei 
vadovauti ir atstovauti ir linkime 
geriausios sėkmės ir Dievo palaimos 
Lietuvos nepriklausomybę apginti ir ją 
galutinai įtvirtinti.

3. Lietuvių išeivijos veiksnių 
konferencija sveikina Jos Ekscelenciją 
Kazimierą Prunskienę, Ministrų Tarybos 
pirmininkę ir jos vadovaujamą 
nepriklausomos Lietuvos vyriausybę ir 
linki geriausios sėkmės ir Dievo palaimos 
apginti Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę ir atkurti demokratinę, 
teisingumu ir tarpusavio susiklausymu 
pagrįstą valstybę.

Lietuvos Respublikos vyriausybę, 
energingai protestuotų prieš Maskvos 
spaudimą ir grasinimus bei atkreiptų 
dėmesį į Aukščiausios Tarybos ir 
prezidento V. Landsbergio atsišaukimus. 
Prieš sesiją Strasburge buvo išsiuntinėti 
panašaus turinio laiškai telefaksu 
įtakingiems deputatams. K.D.

4. Lietuvių išeivijos veiksnių 
konferencija protestuoja prieš papildomų 
sovietų dalinių įvedimą į Lietuvos 
teritoriją, nepagrįstus Sovietų Sąjungos 
reikalavimus, karinį bei politinį 
spaudimą. Šiomis priemonėmis Sovietų 
Sąjunga atnaujino ir toliau vykdo savo 
1939-40 metų agresiją prieš Lietuvą.

Ši agresija turi būti sustabdyta. 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos santykių 
pagrindu turi būti Lietuvos-Sovietų 
Rusijos 1920 m. liepos 12 d. Maskvos 
sutartis, kuri nors buvo sovietų pažeista, 
bet nepanaikinta ir yra teisiškai pilnai 
tebegaliojanti.

Sovietų okupacinė armija, laivynas ir 
aviacijos daliniai turi būti išvesti iš 
Lietuvos iki su nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybe sutartos datos.

5. Lietuvių išeivijos veiksnių 
konferencija ragina lietuvių išeiviją 
prašyti savo kraštų vyriausybes ir 
parlamentus pripažinti nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybę ir teikti jai politinę 
bei ekonominę paramą. Prašome visais 
tinkamais būdais įtaigoti savo krašto 
visuomenę, spaudą, televiziją, radiją, kad 
remtų be ginklo vedamą Lietuvos laisvės 
kovą.

6. Konferencija prašo Švedijos ir 
Naujosios Zelandijos vyriausybes 
atšaukti sovietų įvykdytos Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos valstybių aneksijos 
pripažinimą, pasinaudojant Australijos 
precedentu.

7. Konferencija įspėja išeivijos lietuvių 
visuomenę nerišti Lietuvos pripažinimą 
su okupacinės kariuomenės atšaukimu, 
kuris priklauso ne nuo Lietuvos 
vyriausybės, bet nuo Sovietų Sąjungos, ar 
su kitomis šiuo metu neįvykdomomis 
sąlygomis.

8. Sudaroma Lietuvių išeivijos veiksnių 
pirmininkų (arba jų įgaliotinių) taryba 
išeivijos politinei veiklai derinti. Tarybą 
sudaro: Amerikos Lietuvių Tarybos 
(ALTas), Jungtinių Amerikos Valstybių 
Lietuvių Bendruomenės (JAVLB), 
Kanados Lietuvių Bendruomenės 

(KLB), Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
PLB Ir Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto (VLIKo) pirmininkai ar jų 
įgaliotiniai. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės ir Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo komiteto pirmininkai 
sudaro Tarybos prezidiumą. Taryba 
veikia balsų daugumos pagrindu darant 
sprendimus. Taryba palaikys artimą ryšį 
su Lietuvos atstovu Vašingtone ir prie 
Šventojo Sosto, Stasiu Lozoraičiu ir su 
juo artimai bendradarbiaus.

9. VLIKo ELTOS informacijos 
tarnyba ir JAV LB įstaiga Vašingtone 
bendradarbiaus ir keisis informacijomis. 
JAV LB, PLB ir VLIKo valdybos tarsis 
dėl šių įstaigų sujungimo.

PLB Info.
Vašingtonas, DC., 1990.IV. 1 d.

Garbingas svečias Britanijoje

Galbūt galima atleisti mums, 
Britanijos lietuviams, kad mes per mažai 
dėmesio atkreipiame į labai svarbaus ir 
garbingo svečio viešnagę Londone. 
Lietuvoje įvykiai taip greitai vystėsi, kad 
mūsų visas dėmesys buvo nukreiptas į ją. 
Manau, kad už tai mums atleis didžiai 
gerbiamas svečias kun. Alfonsas 
Svarinskas. Jis iškentėjo 21 Sovietų 
kalėjimuose, o po kalėjimo jis kunigavo 
Augsburgo vyskupijoje Vak. Vokietijoje.

A. Svarinskas aplankė Britanijos 
lietuvius ir prašė anglus ir airius melstis ir 
užtarti Lietuvos nepriklausomybę. Kaip 
jis išsireiškė The Universe laikraščiui, 
Lietuvai dabar yra labai reikalinga 
moralinė ir ekonominė parama iš 
Vakarų. Jis tikisi grįžti į Lietuvą už kelių 
mėnesių. A.Svarinskas taip pat 
pažymėjo, kad neverta per daug 
pasikliauti perestroika ir glasnost 
lozungais, nes laisvė tebėra suvaržyta. 
Dievas padės Lietuvai, bet ar Vakarai tai 
padarys?

(Apie kun. A. Svaritfko viešnagę 
Londone bus daugiau sekančiame „EL".)

LIETUVOJE
Aukščiausios Tarybos komisijos

Aukščiausioji taryba sudarė Rytų 
Lietuvos problemų laikinąją komisiją ir 
visą eilę nuolatinių komisijų.

Švietimo, mokslo ir kultūros 
ministerijos pirmininku išrinktas 
Stanislavas Gediminas Ilgūnas.

Valstybės atkūrimo komisijos 
pirmininku išrinktas Algirdas Saudargas.

Teisinės sistemos komisijos pirmininku 
Jonas Prapiestis.

Krašto apsaugos ir vidaus reikalų 
komisijos pirmininkas Zigmas Vaišvila. 
Tarp komisijos narių—Balys Gajauskas, 
Saulius Pečeliūnas ir kiti.

Užsienio reikalų komisijos 
pirmininkas Emanuelis Zingeris. 
Komisijos nariai: Laima Liucija 
Andrikienė, Romas Gudaitis, Albinas 
Januška, Justas Vincentas Paleckis, 
Rimvydas Valatka ir kiti.

Ekonomikos komisijos pirmininkas 
Kazimieras Antanavičius. Nariai: 
Kęstutis Glaveckas, Vladas Terleckas ir 
kt.

Biudžeto komisijos pirmininkas 
Audrius Rudys. Tarp narių — Eduardas 
Vilkas ir kiti.

Agrarinės komisijos pirmininkas 
Eimantas Grakauskas. Nariai: Leonas 
Apšega ir kiti.

Sveikatos apsaugos ir Socialinių 
reikalų komisijos pirmininkas Metardas 
Čobotas. Tarp narių — Vytenis 
Andriukaitis, Birutė Nedzinskienė, 
Kazimieras Uoka ir kiti.

Piliečių teisių ir Tautybių reikalų 
komisijos pirmininkas Virgilijus Čepaitis. 
Tarp narių — tautinių mažumų atstovai.

Savivaldybių reikalų komisijos pirm. 
Stasys Kropas.
Pabudimas filme

Režisierius Jonas Vaitkus Lietuvos 
kino studijoje pastatė filmą Pabudimas. 
Filmas pastatytas pagal rašytojo Antano 
Škėmos išeivijoje sukurtą pjesę. 
Pagrindinius vaidmenis atlieka Virginija 
Kelmelytė. Liubomiras Laucevičius, 
Valdas Pranulis, Juozas Kisielius, 
Algimantas Zigmantavičius. Dailininkas
— Vytautas Kalinauskas, kompozitorius
— Feliksas Bajoras.
LKP CK plenumas

Kovo 26 dieną įvyko Lietuvos 
Komunistų partijos Centro Komiteto IV 
plenumas. Pranešimą „Dėl LKP vietos 
Lietuvos respublikos gyvenime“ padarė 
pirmasis sekretorius Algirdas 
Brazauskas. Patvirtinta CK sekretoriato 
struktūra. Priimtas kreipimasis į 
respublikos vyriausybę dėl partijai 
priklausančio turto apsaugos. Nutarta 
Partijos istorijos institutą pertvarkyti į 
Lietuvos Mokslų Akademijos Istorijos 
instituto skyrių. Tuoj pat po šio nutarimo 
į institutą įsiveržė ginkluoti kareiviai su 
„naktiniais“. LKP CK leidyklą nutarta 
pertvarkyti į akcinę bendrovę. Netrukus 
sovietų kariai įsiveržė ir į leidyklą.

Finansai — svarbus svertas
Lietuvos finansų ministras Romualdas 

Sikorskis paaiškino „Tiesos“ 
korespondentui krašto ekonomikos 
problemas.

Jis pasakė, kad esminė problema — 
sureguliuoti santykius su Maskva. 
Svarbu susitarti, kaip pereiti nuo buvusių 
atsiskaitymų su TSRS prie partnerystės. 
Prieš išleidžiant litus, reikia susitarti, kaip 
palaipsniui bus išimti iš apyvartos rubliai. 
Reikia išsiaiškinti su Maskva ir, kas kam 
skolingas. Lietuva rengia TSRS skolų 
mūsų respublikai sąrašą.
Ekonominė blokada

Balandžio 13 d. M. Gorbačiovas 
išsiuntė Lietuvai ultimatumą. Maskva 
reikalauja, kad Lietuvos respublikos 
vyriausybė per 48 valandas atsisakytų 
š.m. kovo 11 d. paskelbto Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo akto.

Lietuvai atmetus tą ultimatumą, kovo 
18 dieną Maskva pradėjo ekonominę 
blokadą: sustabdė naftos ir gamtos dujų 
tiekimą Lietuvos respublikai.
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LIETUVA — TAI MES! SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
Išėję — KAD GRIŽTUME 

Kankinti —KAD IŠLIKTUME!
Blaškyti — kad SUSIJUNGTUME!

— kad Saulės ir Duonos 
pasemtume vienu delnu! — 

Mes — išėję iš Lietuvos pasaulin ir grąžiną 
ją namolei — per pasauli...

Abejoti tautų reikalingumu žmogui ir 
civilizacijai verta tiek pat kiek ir šeimos 
reikalingumu asmenybei. Tragiškai 
dramatiška lietuvių tautos lemtis, ne 
kartą tampanti pasaulio kataklizmų ir 
dvasios susikirtimo tašku, šitai liudija 
akivaizdžiai.

Atmetus bolševizmo terorą, kuris kone 
visus savo dispozicijoje laikomus žmones 
paverčia kalėjimininkais — vienus 
uždarant į karcerius, o kitus padarant jų 
sargybiniais, problemų rasime ir pačioje 
tautoje, kaip vienalyčiame organizme. 
Šioms problemoms nuosekliai tirti ir 
analizuoti visais aspektais reikalingas 
kitas metas ir kita erdvė. Tačiau laikau 
būtina problemą paliesti bent 
probėgšmais, stabtelint ties pačiais 
bendriausiais akcentais.

Ko labiausiai stinga lietuvių tautai 
išsaugoti dabar dvesiančio, bet dar be 
galo grėsmingo totalitarizmo sąlygomis?

Lietuvai būtina susigrąžinti moralumą, 
kurį pilnutinai — iki maksimalaus 
pasiaukojimo lygmens — išsaugoję 
savyje ne tiek jau daug žmonių. Laimei, 
ne toks jau didelis ir mirtinai savo 
dvasioje žlugusių lietuvių skaičius, kai 
žmogus atsisako bet kokių dvasinių 
vertybių. Didžioji Lietuvos žmonių dalis 
tėra moraliai apgadinta, bet tatai dar 
įmanoma pakeisti, jei tik ši žmonių 
dauguma turės galimybės savo valią 
žmogiškumui sujungti su kitų žmonių 
žmogiškumu.

Efektyviu šaukliu prieš dvasinę 
destrukciją pirmiausiai laikytina 
Bažnyčia. Bažnyčia turi tapti visiško 
žmonių pasitikėjimo objektu, kad galėtų 
paskui save vesti žmones. Moralia 
prasme Bažnyčia negali būti apolitiška. 
Jai privalu ne maldingai nusigręžti, o apie 
konkrečių žmonių vykdomą smurtą ar 
melą prabilti ne mažiau aštriai, kaip šitai 
yra darę didvyriškieji lietuvių kunigai 
Svarinskas, Tamkevičius ir kiti. 
Dvasinius kompromisus pripažįstą 
kunigai tautos dvasios neprikels.

Kitas be galo svarbus tiltas žmogui

Vasario 16 šventė Lenkijoje

1990 m. Slupsko skyrius vasario 25 d. 
paminėjo Vasario 16 šventę. Savaitę 
anksčiau minėjimai vyko Gdansko ir 
Ščecino skyriuose. Po organizacinių 
reikalų ir dviejų iškilmingų momentų, 
įteikiant stojusiems į Draugiją nario 
knygutes ir švenčiant Vaclovo 
Cepulionio 70-jį gimtadienį pirmoje 
dalyje, antra susirinkimo dalis buvo 
skirta Vasario 16-tai, prisimenant 
atgimimo laikotarpį iki 
Nepriklausomybės akto paskelbimo 1918 
m. ir nušviečiant dabartinį atgimimo 
metą, išsaugojus lietuvių tautai jėgas 
kovai dėl galutinio išsivadavimo nuo 
sovietinio okupanto. Buvo pašnekesys 
apie Juozą Tumą-Vaižgantą — žymų 
rašytoją, lietuvių kultūros gaivintoją, 
laikraščių leidėją ir publicistą bei jo 
milžinišką įnašą į Lietuvos atsikūrimą ir 
valstybinį klestėjimą iki II pasaulinio 
karo ir pokario nelaimių. Po to 
pirmininkavęs susirinkimui A. Suraučius 
pasiūlė, kad pereitų metų pavyzdžiu 
kiekvienas iš susirinkimo dalyvių 
pasisakytų ką jaučia ir kaip samprotauja. 
Pasiūlymui pritarus pirmas pasakė savo 
žodį:

— Praeitais metais minėjome Vasarį 
didžiausio džiaugsmo kupini, kadangi 
buvo tai pirmas laisvas ir labiausiai 
jaudinantis Nepriklausomybės 
minėjimas karo audrų, okupacijų ir 
žiauraus sovietų genocido 50-metyje. 
Dabar antrą kartą švenčiame 
džiaugsmingą dieną, bet kupini jau ir 
rūpesčių bei pasiruošimų atstatyti 
Lietuvą visose tautinės, kultūros ir 
ekonominės srityse.

Stasys Boveris: — Lietuva visose kovos 

formuoti ir ugdyti yra normali žmonių 
mokykla. Keistai padrikęs ir beveik visais 
aspektais destruktyvus mechanizmas, 
vadintas „tarybine mokykla“, nuo jos 
tebetolsta iki šiol. Pakeisti esmę 
etiketėmis — Sizifo darbas. Kaip tik dėl 
to garbingas Tautinės mokyklos 
pavadinimas tikros dvasios į Lietuvos 
mokyklą dar nėra atnešęs.

Neturėdami pakankamo skaičiaus 
mokykloje dirbti pajėgių ir dvasios 
pilnatvę išsaugojusių žmonių, vis tiktai 
galime rasti formų normaliai informacijai 
pateikti. Bet reikia atsižvelgti ir į kitą 
lemiamą faktorių — jaunimo įprotį 
tingėti ir gaudyti etikečių malonumus. 
Todėl būtina pačių moksleivių ir 
studentų akyse realizuoti 
nedviprasmiškai kotiruojamą jauno 
žmogaus proto veiklos rezultatą. 
Jaunimas turi matyti, kad jo sunkus 
darbas mokantis gali realiai nešti jam ir 
pripažinimą, ir materialinę gerovę.

Todėl šia prasme pirmiausiai iškyla 
lietuvių jaunimo studijavimo užsienio 
universitetuose, specializuotose 
mokyklose ar kursuose galimybių 
problema. Turiu galvoje ne studentus, 
kuriais bus keičiamasi valstybės aukštųjų 
mokyklų lygiu. Kalbu apie galimybes 
geriausiai jaunimo daliai būti ne 
parinktais daugiau ar mažiau 
subjektyvios ar korupcinės mokyklos 
vadovybės, o apie galimybę, viešai 
įrodžius labai aukštą savo darbo ir 
rezultatų lygį, pretenduoti į studijas 
užsienyje, gavus tam tikrą Tautos 
paramą.

Turėdami prieš akis galimybę tapti 
labai kvalifikuotais, t.y. labai juodai ir 
ilgai besimokančiais, labai daug 
išmokusiais, o vėliau — labai gerai 
apmokamais darbuotojais, labai gerai 
išmokus ne mažiau kaip dvi užsienio 
kalbas ir daugelį bendrojo lavinimo 
dalykų, daugelis Lietuvos jaunuolių, 
gana greitai pereiti} į valingo susitelkimo 
ir darbo sferą.

Ką šia prasme gali nuveikti išeivija? — 
Efektyviai tautos švietimui, lavinimuisi ir 
darbui panaudoti dalį įvairių fondų lėšų, 
kurios buvo renkamos tautai paremti. 
Suprantama, kalbama ne apie godžiai 
tingius ir hidonistiškai mąstyti 
tepajėgiančius jaunuolius, o apie 
norinčius daug ir intensyviai mokytis, 

ir atsikūrimo srityse pirmauja. Nedaug 
beliko betarpiškai nukentėjusių, ar 
šeimos palikuonių, kuriems dar 
neišmokėtos piniginės kompensacijos už 
ištrėmimus į Sibirą, turto išplėšimą, 
kančias kalėjimupse ir lageriuose. Aš 
kaipo paveldėtojas gavau kompensaciją 
už išvežtus tėvus.

Liudas Taliunevičius: — Prisimenu, 
praeitais metais Vasario Dieną reiškiau 
džiaugsmą kartu su visais, bet ir 
susirūpinimą, ar nebus griežtų Maskvos 
represijų. Šiandieną nesibaiminu. 
Sunaikinimų vaizdas, atsikūrimo 
rūpesčiai — tai kas kita.

Jonas Ališauskas: — Malonu tai, kad 
lietuviai nelinkę tuščiažodžiauti, o 
daugiau į darbą kimba. Tas ypač gerai 
mums iš Lenkijos pastebima.

Stasys Taliunevičius: — Man didžiulis 
džiaugsmas, kad mano vyresnioji duktė 
studentė 1989 m. dalyvavo Vilniuje 
užsienio lietuviams organizuojamuose 
lietuvių vasaros kursuose. Jau neblogai 
kalba lietuviškai ir susirašinėja lietuvių 
kalba su draugėmis Lietuvoje ir 
užsieniuose. Reikia plačiai naudoti tokią 
progą.

Ona Šarlatienė: — Norėtųsi vėl 
pagyventi Lietuvoje, bet amžius ir šeima 
riša. Kad būtų galimybės ilgiau pabuvoti 
ir kur apsilankyti Lietuvoje.

Marija Remeikienė: — Pas mane tokia 
pati padėtis. Aš vilnietė nuo vaikystės ir 
per visus tarpukario metus. Kiek man 
lemta dar pagyventi, norėčiau 
kiekvienais metais nors po mėnesį 
pagyventi Vilniuje.

Elena Vronienė: — Lietuva pirmauja, 
kaip pastebėjo S. Boveris. Mane, kaipo 
giliai tikinčią, džiugina toks pavyzdys: 

kurie laisvai viešai įrodę labai aukštus 
savo darbo rezultatus, automatiškai 
gautų teisę pretenduoti į tautos paramą jų 
tolimesniam sunkiam darbui. Tauta gali 
grįžti į normalų būvį per moralę, 
konkrečiai, per viešai teisingai įvertinamo 
darbo rezultatus.

Todėl, sakyčiau galimas ir toks veiklos 
modelis. Lietuvoje skelbiami vieši 
konkursai, reikalaują labai aukštų ir 
konkrečių žinių. Konkurso pralaidumo 
lygį įrodę, jaunuoliai be jokių pašalinių 
rekomendacijų ir apribojimų įgauna teisę 
vykti studijuoti užsienin, kiekvienam jų 
minimaliai dviems semestrams laiduojant 
Tautos ir kitų fondų stipendiją. Praėjus 
dviems semestrams, prastus rezultatus 
rodantiems studentams stipendija 
nemokama arba mažinama. Esu giliai 
įsitikinusi, kad šitokia galimybė įrodyti 
savo darbą būtų vienas efektyviausių 
kelių Lietuvos jaunimo moralei ir 
apskritai tautai išsaugoti.

Šią problemą paanalizuoti išeivijos 
organizacijoms siūlyčiau jau dabar, kad 
iki ateinančių mokslo metų pradžios būtų 
galima tokias prielaidas realizuoti. 
Neabejoju, kad pradžioje tokių — ilgai ir 
valingai dirbusių rezultatus pasiekusių — 
jaunuolių skaičius didelis nebūtų. Tačiau 
jis netrukus išaugtų labai smarkiai. Bijoti 
šito reikėtų tiems, kas nori, kad Lietuvoje 
gausėtų jaunimo, pasirengusio ne 
degraduoti, o valingai dirbti ir žmoniškai 
naudotis labai aukštais savo darbo 
rezultatais. Tokie konkrečiai realizuotini 
sunkūs tikslai padėtų stiprėti ir idealams, 
ir moralei apskritai.

Dar greičiau (ypač šiuo laiku) spręstina 
nepriklausomos spaudos problema, kur 
emigracijos materialinė padėtis galėtų 
būti lemiama. Nepriklausoma spauda yra 
būtinas ir politinis, ir moralinis Lietuvos 
žmonių penas, bet ji turi būti labai pigi, 
ką be emigracijos pagalbos padaryti 
neretais atvejais neįmanoma. Kaip tokia 
pagalba galėtų būti konkretizuota, 
reikėtų aptarti atskirai. Labiausiai 
apibendrintu pavidalu regėčiau kad ir 
Tautos spaustuvę, pigiais tarifais galėtų 
leisti ir religinę, ir politinę spaudą.

Nepastebiu išeivijoje šviesiausių protų 
ir turtingų žmonių pastangų suformuoti 
pasaulio tarptautinės teisės specialistų 
būrį, kuris pasivadinęs tam tikra 
organizacija, galėtų tapti pirmąja

Lietuvoje jau įvestos tikybos pamokos ir 
tai iš karto pačiose mokyklose. Pamokas 
mokyklų klasėse veda kunigai, 
pasaulietiški tikybos mokytojai skubiai 
ruošiami, Lenkijoje tikybos pamokos dar 
nevyksta pačiose mokyklose. Lietuvoje 
atsikūrimo sparta didesnė.

Liudas Tarachavičius: — Man jaunam 
iš mišrios šeimos — mano praeitais 
metais mirusi motina buvo žemaitė — tik 
suprantančiam lietuviškai ir vos 
gebančiam susikalbėti, brangi yra 
galimybė dažniau lankytis Lietuvoje. 
Stengsiuos patekti į lietuvių kalbos 
kursus, organizuojamus Vilniaus 
Universiteto.

Kęstutis S. Vismontas: Aš, kaipo 
žemaitis, didžiuojuos Lietuvos žmonių 
atkaklumu, sumanumu, vienybe ir 
politine kultūra. Manau, kad žemaičiai 
neatsilieka nuo aukštaičių ar suvalkiečių.

Jonas Dabulis: Man kaip kariškiui 
įdomu, kaip kursis Lietuvos 
kariuomenė. Susirinkimo pirmininkas:
— Jaunam lietuviui — Lenkijos aviacijos 
kapitonui vieta ir avansas, žinoma, 
besikuriančiose Lietuvos karinėse 
pajėgose.

Vladas Zajančkauskas: — Lietuvai bus 
reikalingi žmonės įvairių specialybių. 
„Gimtajame krašte“ jau yra kreipiamasi į 
visus lietuvius užsieniuose. Kad taip 
būčiau dvidešimčia, nors dešimčia metų 
jaunesnis.

Stasė Nosevičienė: — Pilnas laisvės ir 
valstybinės nepriklausomybės atgavimas
— tai tik mėnesių klausimas. Mane 
neramina lenkų nusistatymas Vilniaus 
krašte ir Lenkijos visuomenės nuotaikos 
Lietuvos atžvilgiu. Taip pat ir Mažosios 
Lietuvos klausimas, dabar vadinamos 
Kaliningrado sritimi. Girdisi apie planą 
įkurdinti ten visus Tarybinius vokiečius. 
|domu, kad ir lenkai tuo nepatenkinti, jie 
norėtų gauti sau tas žemes, su Tilže prie 
Nemuno ir siena netoli Klaipėdos.

Susirinkimo pirmininkas: — Tai yra

VIENO LIETUVIO PASTANGOS
Prisiunčiu Šiaurės Rytų Anglijos 

dienraščio ištrauką, iš kurios matysite, 
kad aš galėjau pasikalbėti su to laikraščio 
žurnalistu. Be šio pasikalbėjimo taip pat 
parašiau laišką Britų parlamento nariui, 
kad jis gelbėtų mūsų Tėvynę. Prikalbėjau 
ir kaimynus, kad jie panašius laiškus savo 
parlamentarams parašytų. Kai gausiu 
atsakymus, pasiųsiu jums. Manau, kad 
ir kiti lietuviai panašiai elgiasi ir 
reikalauja paramos Tėvynei. Ypatingai 
svarbu, kad jauni žmonės prie šio 
prašymo prisidėtų. Taip pat reikia 
kalbinti estus, latvius ir kitus žmones, kad 
mums padėtų.

A. Paulauskas. Anglija

LAIKAS PARDUOTI SODYBĄ
Kiekvienais metais Sekminių metu, iš 

Anglijos, Valijos ir Škotijos susirenkame 
savoje Sodyboje, pasimatyti ir praleisti 
laiką kartu. Šiemet gali būti paskutinis 
kartas Sodyboje, todėl ryžkimės visi, 
kurie dar galime pajudėti, susitikti 
Sodyboje. Mūsų Tėvynei gresia didelis 
pavojus politiniai ir ekonominiai, sovietai 
nori priversti mūsų brolius atsisakyti 
nepriklausomybės. Tėvynei reikia padėti. 
Lietuvos Respublikos pramonei reikia 
degalų, kurių galima gauti iš Norvegijos, 
bet reikia pinigų.

Aš siūlau, kad per Sekmines visi 
susirinkę Sodyboje ir vedami lietuviškos 
sąžinės sudėtume po 100 sv., ar daugiau, 
kiekvienas, Lietuvos Respublikai gelbėti. 
Taip pat siūlau nutarti, kad atėjo laikas 
parduoti mielą Sodybą ir gautuosius 
pinigus investuoti į Norvegų banką.

Pirmieji milijonai Lietuvai reikalingi 
dabar. Jeigu Lietuvos pramonė nesustos, 
tai jie patys pajėgs už degalus mokėti. 
Lietuvai pagalbos reikia dabar.

Žydai taip padarė ir šiandien jie turi 
savo valstybę, todėl ir mes, lietuviai, 
galime ir privalome taip padaryti dabar.

tarptautinio Lietuvos problemų juridinio 
įvertinimo grandimi. Tokia juristų 
struktūra turėtų apimti ne vien 
svarbiausius valstybės veiklos aspektus 
valstybės valdžios lygiu, bet ir bet kokias 
ginčytinas juridiškai įformintas bylas, 
tarptautinės teisės požiūriu analizuojant

(Nukelta į 4 psl.)

viena iš didžiųjų problemų. Nemanau, 
kad lietuvių tautos išmintis ir kūrybinis 
pajėgumas laiduoja jų sėkmingą 
sprendimą. Grįžkime prie šių dienų 
Lietuvos įvaizdžio ir artimiausių 
uždavinių.

Ona Nichnevičienė: — Dabar 
svarbiausia apvalyti Lietuvą nuo 
griuvėsių ir sunaikinimų visose gyvenimo 
srityse, tiek dorovėje, tiek kultūroje ir 
ekonomikoje, tiek gelbstint Lietuvos 
gamtą.

Vaclovas Čepulionis: — Gal nevertėtų 
pervertinti lenkų laikysenos Vilniaus 
krašte. Buvo ir yra dar neprotingų 
drumstymų, bet jau pradeda blaivėti ir 
realiau galvoti. Pasaulio akys nukreiptos 
į Lietuvą. Geras lietuvių tautos vardas 
padės sėkmingai spęsti ir Mažosios 
Lietuvos klausimą.

Janina Suraučienė: — Sparnais 
skrisčiau į Lietuvą, tik kaip čia suleistas 
šaknis nutraukti, ar jas su savimi 
pasiimti? Čia jau anūkai ir proanūkai. 
Gal galima bus dažniau lankyti Lietuvą, 
kad ir su visa gimine? Be to, mano senis 
kalba, kad dabar gyva, kovojanti Lietuva 
yra visur, kur tik gyvena ir tautiškai 
atbunda lietuviai. Kad taip mums padėtų 
iš Lietuvos, sakysime kaip Lenkija 
lenkams Lietuvoje. Ar negalėtų ten 
susikurti ir veikti „Lietuvių Lenkijos 
Pamaryje bičiulių draugija“? 
Lietuviškųjų „milošnikų“ pagalba 
mums, o ir bendrai — būtų labai 
reikalinga.

Valerija Muchnickienė: — Man jau 
nebelieka pasakyti, ką jaučiu ir galvoju. 
Prisidedu prie visų ankstesnių 
pasisakymų. Stiprinkime mūsų tautinį 
gyvenimą čia, tuo pačiu kurdami 
lietuviškumo sąlygas mūsų vaikams ir 
anūkams.

Kęstutis S. Vismontas: — Vasario 16- 
tos minėjimą užbaikime Tautos Himnu. 
Visi gieda himną.
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nelaukdami, nes po laiko nebebus kam 
padėti.

Tai suorganizuoti turėtų Sąjungos ir 
kitų organizacijų centrai.

J. Kičas, Anglija

PAMIRŠTAS MEDALIS
Jie atvežė gražią, prasmingų ir brangią 

dovaną, už kurią, rodos, mes dar viešai 
nepadėkojom: tai medaliai pagaminti iš 
mūsų tėvynės žemės — molio, kurie buvo 
išdalinti Vl-tojo Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumo prelegentams ir, rasi, 
organizatoriams.

Štai ką rašo doc. P. Baršauskas, Kauno 
Politechnikos instituto prorektoriaus 
pavaduotojas, pats dalyvavęs 
simpoziume: „man teko tvarkyti (Kaune) 
visus organizacinius reikalus... Idėja 
pagaminti medalį kilo paskutinėmis 
dienomis prieš išvažiuojant į 
simpoziumą, kai sužinojome, kad 
organizacinis komitetas Amerikoje dėl 
finansinių sunkumų atsisakė iš anksto 
numatyto simpoziumo medalio 
gamybos. Paskubomis, savaitės bėgyje, 
teko spręsti daug problemų, gal todėl 
medalis nesigavo toks, kokio mes 
norėjome. „Medalio autorius yra 
kaunietis Valentinas Steponavičius. 
Autorius sakosi norėjęs vienoje medalio 
pusėje atvaizduoti „XXI-jį amžių 
simbolizuojantį pastatą Čikagos centre- 
llinojaus valstijos administracinį centrą ir 
šalia, mūsų tautos šventyklą, Prisikėlimo 
bažnyčią“.

Įrašas toje pačioje medalio pusėje yra: 
Pasaulio Lietuvių šeštasis mokslo ir 
kūrybos simpoziumas, Chicago, IL, Nov. 
22-26, 1989.

Kitoje medalio pusėje, tarp Gedimino 
stulpų, yra įrašas: „Viešpatsyra dvasia, o 
kur viešpaties dvasia, ten ir laisvė. Mes visi 
atidengtu veidu, Viešpaties šlovę 
atspindėdami. Daromės panašūs į jo 
atvaizdą, Ir vis augame garbingumu, 
Viešpaties dvasios veikiami.“

Tai Apaštalo Pauliaus žodžiai. Nauj. 
Testamente, antrame laiške 
Korintiečiams, trečioje skiltyje, parinkti 
medalio autoriaus „kad suvoktume, kas 
mus gyvenančius skirtingose pasaulio 
pusrutuliuose jungia“.

Skersai medalio yra įrašas: „Laisvė— 
Mokslas—Kūryba“.

Medalis 3,1/2 inčio diametro, buvo 
įdėtas į dailią dėžutę su kortele, kurioje 
auksinėmis raidėmis atspaustas įrašas 
„Jus sveikina Kauno Politechnikos 
instituto mokslininkai“.

Gal ir gerai, kad mūsų simpoziumo 
organizacinis komitetas atsisakė savo 
medalio. Mūsų, nors būtų ir auksinis, net 
jei ir pagamintas, nebūtų buvęs 
brangesnis už iš tėvynės atvežtą molinį. 
Brangus ir istorinis. Ačiū, Jums, svečiams 
iš tėvynės.

Vytautas Plukas
Santa Monica, CA

ĮSISTEIGE LIETUVIŲ 
SOCIALDEMOKRATŲ SAMBŪRIS

Dėl įvykių netolimoje praeityje (žrk. 
„Europos Lietuvis“, nr. 1, 1990.1.12, 
Pareiškimas ir patikslinimas) dalis narių 
atsiskyrė nuo Vokietijos Lietuvių 
Socialdemokratų Draugijos (VLSDD), 
kuriai vadovauja Vytautas Bylaitis. 
Atsiskyrusieji — Kristina Sereikienė, 
Bronius Juodviršis, Kristijonas 
Nekvedavičius, Irena Dikšaitienė ir 
Kasparas Dikšaitis. — įsteigė Lietuvių 
Krikščionių Socialdemokratų Sambūrį 
(LKSS) Vakarų Vokietijoje; jie griežtai 
atsiskiria nuo VLSDD ir jos valdybos. 
Įkūrimo data ir vieta: 1990.IV.10, Lahr. 
Pirmininkas — Kasparas Dikšaitis.

Naujai įkurtas LKSS numato glaudžiai 
bendradarbiauti su LSDP Lietuvoje ir 
kitomis demokratinėmis lietuviškomis 
partijomis. Greitu laiku bus užmegztas 
ryšys su International League of religiuos 
Socialists (ILRS).
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48-NIOS
Paskutinės septynios dienos Lietuvos 

Respublikos paskelbimo sagoje bus 
žymimos kaip sunkiausios: Gorbačiovo 
paskelbtos ekonominės sankcijos 
Lietuvai vykdopios, degamų dujų 
trūkumo verčiamos užsidaro pramonės 
įmonės; degalų trūkumas nuo Lietuvos 
kelių nušluoja skubėjusių motoristų 
automašinas, trukdo viešajam 
transportui; Lietuvai skirtos prekės 
Klaipėdos uoste neiškraunamos, bet 
siunčiamos į kitus, „drausmingas“ 
respublikas aptarnaujančius uostus; 
Maskva atsisako su Lietuvos 
Respublikos atstovais tartis ir vis 
reikalauja, kad Lietuvos Parlamentas 
atšauktų nepriklausomybės paskelbimą, 
pagrindinė sąlyga, kad derybos 
prasidėtų. Vakarų masinei informacijai 
sufabrikuoti vėl pasigirsta „Gorbačiovo 
gudrystės“ pasiteisinimai, girdi, mes 
nenorime lietuvių badu marinti, o tik 
priminti, kad jie nesilaiko Sovietų 
Sąjungos konstitucijos.

Sunkiau buvo pasiteisinti, kodėl 
liaudies deputatas, Lietuvos Respublikos 
Parlamento narys Zigmas Vaišvila buvo 
sovietų karių-chuliganų taip primuštas, 
kad turėjo būti gydomas ligoninėje. 
Tikriausiai, Maskvos atstovai sakys, kad 
Zigmas Vaišvila užpuolė sovietų 
kariuomenės būrį, ginkluotą AK-47 
automatais ir bandė juos primušti, o šie 
tik gynėsi. Kas gali žinoti, kai kurie 
Vakaruose gali ir patikėti.

Lietuvos Respublikos Ministrų 
Tarybos pirmininkė Kazimiera 
Prunskienė lankėsi Norvegijoje ir 
Danijoje. Stebėjome jos charismatinę 
asmenybę TV ekranuose, jos ryžtą ir 
neapsakomą asmeninę energiją, 
pasikalbėjimuose su tų valstybių 
vyriausybės atstovais, lemiant Lietuvos 
Respublikos ateitį. Vakarų pastangos tos 
pačios: visi lietuvius užjaučia ir yra 
įsitikinę, kad tiesa jų pusėje, bet realiai 
suteikti pagalbos negalį, nes laikas esąs 
nepalankus, nepriklausomybė paskelbta 
nelaiku. Šio mėnesio pabaigoje numatyta 
Ministerės Pirmininkės kelionė į JAV ir 
Kanadą atšaukta.

Lietuvoje žaidžia ankstyvas pavasaris 
ir savivaliauja prezidentas Gorbačiovas.

Pagal „Mažoji Lietuva“ (1990.1V.11- 
18), manoma, kad dabartiniu metu 
Lietuvos-Maskvos santykiuose vyrauja 
antilietuviška, sovietams-savanaudiška 
radikalioji strategija, kuri turi daug 
panašumo su 1968 m. pritaikyta 
Čekoslovakijoje ir išsilaikiusia ten net 21 
metus. Šios strategijos pagrindinės šakos 
jau matomos Lietuvoje šiose 
poreiškiuose:

1. Visomis jėgomis remiami 
kolaborantai.

2. Organizuojama masiška 
j antilietuviška propaganda, norint įtikinti

lietuvius, kad nieko gero 
! nepriklausomybė neduos.
' 3. Demonstruojama brutali karinė jėga

į norint įbauginti lietuvių tautą ir įdiegti jai 
| nepilnavertiškumo kompleksą.

4. Apmulkinus ir įbauginus tautą ir 
išpenėjus kolaborantus, įvykdyti 
valstybinį perversmą, atitempti j valdžią 
lietuvišką husaką.

Ten taip pat rašoma, kad ši strategija 
Lietuvoje nepavyks, nes Maskvoje vyksta 
pasikeitimai ir stiprėja radikaliai 
strategijai priešinga — liberalioji. Ji būk 
tai išryškės Gorbačiovui sugrįžus,iš JAV, 
birželio, liepos mėn„ o gal ir vėliau.

Praėjus 48-niom dienom nuo Lietuvos 
Respublikos atstatymo paskelbimo kovo 
11 d., vienas faktas neatstoja persekiojęs 
nei dieną, nei naktį: niekas, dar nei viena 
valstybė, kad ir nereikšminga (jeigu tokių 
irgi yra) nesiteikė atstatytos Lietuvos 
Respublikos pripažinti. Suprantama, kad 
kai kurios valstybės turi savo 
išskaičiavimų ir gal net svarių, kodėl jos 
Lietuvos nepripažįsta, bet kad visos tuo 
pasektų ir Lietuvą pasmerktų badui, o gal 
ir mirčiai — turbūt pasaulio istorijoje iki 
šiol to nebuvo, ir—po Lietuvos—nebus.

Šiame lemiamame Lietuvos 
Respublikos gyvenimo tarpsnyje ligi 
ašarų jaudina paprastų žmonių širdgėla ir 
nusiminimas, kad politikai paliko 
Lietuvą Maksvos valiai. Lietuviai, 
latviai, estai ir kitų tautybių asmenys, net 
anglai, skambina „EL“ redakcijai ir 
klausia kaip jie galėtų Lietuvai padėti. 
Skaitytojų laiškuose spausdiname dviejų 
lietuvių A. Paulausko ir J. Kičo laiškus.

DIENOS
kuriuose jie išreiškia savo rūpestį 
Lietuvos ateitimi ir net siūlo būdus jai 
padėti. Žinome, kad tokių yra ir daugiau, 
kurie pavieniui ir susibūrę į grupes rašo 
laiškus parlamentarams, vyriausybių 
nariams, prašydami remti Lietuvos 
pastangas būti laisvai.

Vakar „EL“ redakcijoje sulaukėme 
žinią iš END organizacijos (European 
Nuclear Disarmament), kad jie pasiuntė 
Gorbačiovui telegramą reikalaudami 
nenaudoti smurto ir karinės jėgos 
Lietuvoje. 1990.III.27 d. telegramoje 
sakoma: „Mes, END, smerkiame smurto 
naudojimą Lietuvoje bet kuriose sąlygose 
ir reikalaujame konfliktą išspręsti 
taikingai derybomis. Pakartotinas 
panaudojimas jėgos nepataisomai 
sužalos Sovietų Sąjungos gerą vardą 
tarptautinėje plotmėje ir visa tai ko taikos 
sąjūdis ilgus metus sunkiai dirbdamas 
siekė.

Jie taip pat parašė ilgesnius laiškus 
Gorbačiovui ir prez. V. Landsbergiui, 
kuriuose labai smerkia Gorbačiovą ir 
prašo, kad dabartinį konfliktą jie 
išspręstų derybomis.

Balandžio 24 d. pasklido gandas, kad 
prezidentas Bushas ruošiasi paskelbti 
ekonomines sąlygas Gorbačiovui, jeigu 
jis nesiliaus terorizavęs Lietuvos ir jos 
gyventojų. Kokios tos sąlygos, 
sužinosime vėliau. Tačiau nemanau, jog 
jos bus tokios, kokias pats Gorbačiovas 
naudoja Lietuvai gąsdinti ir nerimą kelti. 
Nemanau, kad tos sąlygos privers 
Gorbačiovą susipakuoti ir iš Lietuvos 
išsikraustyti, nes jis Lietuvos 
sunkumuose mato savo ateities 
pasiteisinimą, kad štai, jeigu ne Lietuvos 
nukrypimai, jis būtų Rusijos imperiją iš 
ekonominės krizės į gerbūvį įvedęs.

Vietiniu masteliu, geriausia žinia yra ši. 
Jau kuris laikas, kai į Lietuvių Namus 
Londone apsilanko asmenys ir teiraujasi 
kam jie galėtų įteikti pinigus, kuriais būtų 
remiama Lietuvos Respublika. Keli tuo 
paties klausė telefonu. Šis reikalas buvo 
perduotas DBLS-gos pirmininkui, kuris 
pasitaręs su savo politiniu komitetu įkūrė 
naują fondą: AID LITHUANIA FUND 
vardu, į kurį gali įmokėti visi norintieji 
Lietuvai padėti. Fondo adresas 2 
Ladbroke Gardens, London W11 2PT. Jį 
tvarkys ir prižiūrės DBLS-ga.

Remkime Lietuvos Respubliką!
ELR

ŠVEICARIJOJE
PASITARIMAI SU VYRIAUSYBE
Kovo 30 d. buvo priimti Ženevos 

miesto burmistro miesto rotušėje, kur 
buvo tartasi dėl nepriklausomybės 
pripažinimo. Susitikime su Šveicarijos 
vyriausybe buvo iškeltas klausimas 
Lietuvos diplomatinės reprezentacijos 
Šveicarijoje. Buvo remiamasi Šveicarijos 
ir daugelio kitų valstybių okupacijos 
nepripažinimu ir Lietuvos diplomatinės 
tarnybos egzistavimu daugelyje kraštų. 
Politinio Departamento šefas pristatys šį 
klausimą Respublikos prezidentui ir 
parlamentui.

Ryšium su Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymu, mes pradėjome Ženevoje tam 
tikrą veiklą. Tuoj pat po 
nepriklausomybės paskelbimo turėjome 
interviu su Prancūzijos ir Šveicarijos 
radiju ir televizija Ženevoje. Taip pat 
interviu su laikraščiais Tribune de 
Geneve. La Suisse, 24 Heures Lozanoje, 
Journal de Cenevea ir kitais. Nuo sausio 
23 d. iki kovo 3 d. Ženevoje vyko 
Jungtinių tautų Organizacija, Žmogaus 
teisių komisija. Dalyvauju toje komisijoje 
kaip Laisvųjų žurnalistų federacijos 
delegatas ir turiu teisę išsireikšti 
tribūnoje. Čia pasakiau kelias mintis: 
Gorbačiovo reikalavimą apmokėti Sov. 
Sąjungai, visas padarytas Lietuvoje 
infrastruktūras, kelius, geležinkelius, 
tiltus ir t.t. už 22 milijardus dolerių. 
Užklausiau kada ir kaip Sov. Sąjunga 
atsilygins už šimtų tūkstančių Lietuvos 
vergų išgabentų į Sibirą, kur jie dirbo ir 
mirė?

Iškeltas ir Lietuvos jaunimo 
tarnaujančio Sov. Armijoje klausimas. 
Kreiptasi į Šveicarijos užsienio 
ministeriją su tikslu pristatyti Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimo bylą. Tuo 
laiku į Ženevą atvyko Lietuvos 
parlamento narys Arūnas Degutis.

PRANCŪZIJOJE
MOKSLINIAI RYŠIAI

Vienas iš ryškesnių įvykių buvo 
oficialus Vilniaus universiteto santykių 
užmezgimas su Paryžiaus universiteto 
Rytų kalbų ir civilizacijų institutu. Iš 
Lietuvos tam specialiai atvyko Vilniaus 
universiteto prorektorius Rolandas 
Pavilionis. Bendradarbiavimo sutarties 
pasirašyme pakviesta pirmininkauti 
dalyvavo Pryžiaus universiteto kanclerė, 
visų trylikos Paryžiaus universitetų 
rektorė, Michele Gendreau-Massaloux. 
Rolandas Pavilionis sveikinimo žodį tarė 
prancūziškai. Jis pažymėjo, kad dabar 
atkuriami pirmieji po karo tiesioginiai 
Vilniaus ir Paryžiaus universitetų ryšiai. 
Tai ne tik kultūrinis įvykis, bet kartu ir 
politinis, nes santykiavimas bus 
tiesioginis ir nebeeis per Maskvą 
Nepriklausomybės laikais lietuviai buvo 
užmezgę glaudžius ryšius su Prancūzija. 
Čia vienu metu studijavo daugiau nei 300 
studentų. Plačiausiai dėstoma užsienio 
kalba Lietuvoje buvo prancūzų. Sovietai, 
okupavę Lietuvą ryšius nutraukė. Dabar 
pasirašyta sutartis palengvins studentams 
ir profesoriams gilinti studijas abiejose 
šalyse. Profesorius Pavilionis trumpai 
apžvelgė ir Lietuvos-Prancūzijos 
asociacijos atkūrimą Lietuvoje. 
Linkėdamas, kad Lietuvos ir Prancūzijos 
bendravimas kasment intensyviau 
plėstųsi, jis pridūrė, kas bus bandoma 
studentams sudaryti galimybes vasaros 
metu atvykti į Prancūziją pastudijuoti.

Paryžiaus universitete Rytų kalbų ir 
civilizacijų institute jau 15 metų yra 
dėstoma lietuvių kalba. Anksčiau dėstė 
Žibuntas Mikšys ir jam išėjus į pensiją 
perėmė dėstyti prancūzas profesorius 
Chicouen, o lektoriauja jau keletą metų 
Genovaitė Kačiuškienė iš Lietuvos. Ji 
buvo ryšių užmezgimo iniciatorė tarp 
Vilniaus universiteto ir Rytų kalbų ir 
civilizacijų instituto ir tarpininkė.

Muzikoje pasižymėjo pianistė iš 
Lietuvos Mūza Rubackytė. Ji laimėjo 
pirmąją premiją tarptautiniame 
prancūzų moderniosios muzikos 
konkurse. Paskutiniais metais ji yra 
keletą kartų koncertavus Prancūzijoje. 
Gegužės mėnesį Mūza Rubackytė yra 
pakviesta dalyvauti Sviatoslavo 
Richterio muzikos festivalyje 
Prancūzijoje.

Meninkės iš Lietuvos Dalios 
Kaščiūnaitės tapybos darbų paroda šiuo 
metu vyksta Paryžiuje, Helena Fanrtzis 
meno galerijoje netoli nuo Pompidou 
centro. Tai pirma menininkė iš Lietuvos, 
kuriai pavyko susirasti galeriją ir su 
pasisekimu parduoti savo paveikslus 
Paryžiuje.

Lietuvių kilmės, prancūzų poeto 
Oskaro Milašiaus metinės 
penkiasdešimties minėjimas Paryžiuje 
toliau vyko „Poezijos namuose“. Ta 
proga buvo rengiamos paskaitos, 
skaitoma jo kūryba, rodomas Milašius, 
vienintelį kartą nufilmuotas Lietuvos 
pasiuntinybėje Paryžiuje. Poezijos 
namuose dabar yra rodoma paroda, 
kurioje išstatyti Milašiaus kūrybiniai 
rankraščiai, nuotraukos ir laiškai, 
išleistos knygos. Čia galima paminėti, 
kad iš Lietuvos Pasiuntinybės rinkinio, 
kurį dabar privačiai saugo dr. Stasys 
Bačkis, buvo išstatyti garsiųjų rašytojų 
Jules Superville ir Paul Valery laiškai 
Oskarui Milašiui ir vienas Prancūzijos

Gautas sutikimas ir jo dalyvavimui. Buvo 
oficialiai priimti Užsienio reikalų 
ministerijos politinio departamento šefo 
Joenoe Steahelin. Iškeltas klausimas 
Lietuvos nepriklausomybės pripažinimas 
„de fakto” nes „de jure” Šveicarijoje 
nepripažino Sov. okupacijos. Priėmimas 
vyko kovo 27 d. Federaliniuose 
Rūmuose, Berne. Jis buvo transliuojamas 
visais kanalais Šveicarijos televizijos, 
apsčiai aprašytas visų laikraščių.

Kovo 26 d. buvo aplankytas 
Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus 
komitetas, atsakingas T. Germond, 
Generalinis delegatas Europai ir Šiaurės 
Amerikai. Buvo pristatytas Lietuvos 
Raud. Kryžiaus atsiskyrimas nuo Sov. 
Raud. Kryžiaus ir jo pripažinimas.

Taip pat aplankyta Tarp. Raudonojo 
Kryžiaus Lyga Ženevoje. Jame kelti tie 
patys klausimai.

N. Prielaida

Belgijos Lietuvių Bendruomenėje
Sausio 14 BLB veikėja ir dainininkė 

Bronė Spies-Gailiūtė ir Liuveno 
Katalikiškojo Universiteto dėstytojas 
Liutauras Kazakevičius dalyvavo BRT 
— flamandų kalbos televizijos stotis—„7 
dienų apžvalgos“ pokalbyje su 
žurnalistais, kuriame buvo svarstomos 
Gorbačiovo kelionės Lietuvon pasėkos. 
Žurnalistai domėjosi Lietuva, jos 
praeitimi, dabarties įvykiais. Žinoma, 
neapseita ir be vakarietiškai naivių 
klausimų, kuriuos iškelia Maskvos melai 
ir propaganda. Br. Spies-Gailiūtė paneigė 
gandus, kad dabar, girdi, rusai 
skriaudžiami Lietuvoje; nustebo: kodėl 
jūs, ponai žurnalistai, neklausiate kaip 
jaučiasi pusšimtį metų okupuoti lietuviai? 
Liutauras Kazakevičius papasakojo apie 
Lietuvos laisvinimo sambūrius Sąjūdį ir 
Laisvės Lygą, išryškino jų veiklos 
metodus, politines ir filosofines pažiūras. 
Žurnalistas Bert de Craene samprotavo, 
kad Lietuva neturėtų siekti 
nepriklausomybės, leisti Gorbačiovui 
pirma užbaigti perestroiką. Br. Spies- 
Gailiūte nesutiko: dabar arba niekad! 
Ateitis nežinoma, sakė ji, Sovietų 
Sąjunga niekada nesilaikė pažadų ar 
sutarčių, o sustiprėjusi — vėl prislėgs 
pavergtas tautas.

Kovo 12 d. Br. Spies-Gailiūtė vėl 
kviečiama į minėtą televizijos stotį 
pokalbiui; visą pasaulį apskrido žinia, 
kad Lietuva paskelbė atstatanti savo 
nepriklausomybę. Br. Spies-Gailiūtė: 
tauta ir išeivija to laukė dešimtmečius, 
džiaugsmo neišsakysi žodžiais, bet, gerai 
žinant sovietų darbelius, kartu ir baimė.

Kovo 18 d. Bronė Spies-Gailiūtė dar 
kartą „7 dienų apžvalgoje“. Tarp 
žurnalistų ir Belgijos Užsienio reikalų 
ministras Eyskens, Diskusijos apie 
Lietuvos akibrokštą Sovietų Sąjungai. 
Žurnalisto klausimas ministrui: Belgija 
pripažins naują Lietuvą, pasirengusi 
atidaryti konsulinę įstaigą Lietuvoje? 
Ministras: vyriausybė jaučia gilią 
simpatiją Lietuvai; nepripažino ir 
nepripažįsta Lietuvos įjungimo į Sovietų 
Sąjungą, o su konsulatu reikia palaukti. 
Tokios tokelės, kaip linksmi žmonės 
sako: padaryk mane žinančiu, aš tave — 
bagotu. Panašūs tripčiojimai ir kitur, visi 
budriai atsargūs, visi mieliau lankstosi

Užsienio reikalų ministerijos laiškas apie 
Milašių, rašytas ministrui Petrui Klimui.

Minėjimas ir paroda buvo surengti 
Milašiaus bičiulių draugijos, kuri 
nenuilstamai garsina poetą ir 
supažindina plačiąją visuomenę su jo 
veikla ir gyvenimu. Visur yra pabrėžiama 
Milašiaus lietuvių kilmė. Žinomas 
prancūzų poetas Paul Fort viename 
parodoje išstatytame laiške apie Milašių 
sako taip: „Šis Lietuvos princas, šis 
žymus poetas ir didelė asmenybė, yra 
mūsų — prancūzų Goethe...“

Ž. Kl.

PARYŽIAUS ARKIVYSKUPAS 
MELDŽIASI UŽ LIETUVĄ

Didįjį Penktadienį, balandžio 13 d., 
nuo 12.30 vai. prie Rond-Point dės 
Champs-Elysees prasidėjo Kryžiaus 
kelias, kuris vyko iki Saint Pierre de 
Chaillot bažnyčios. Kryžiaus kelio 
dešimtoje stotyje buvo prisimintos Rytų 
Europos tautos. Kardinolo J. Marie 
Lustiger pageidavimu, šioje stotyje 
kryžių nešė kun. J. Petrošius.

Dešimtoje Kryžiaus kelio stotyje buvo 
apmąstoma, kaip Viešpačiui Jėzui 
nuplėšia rūbus. Iš Jo viską atima: laisvę ir 
garbę. Jis dabar apnuogintas ir 
pažemintas. O ką į tai Kristus? Jis tyli su 
malda lūpose ir dangun pakeltu žvilgsniu: 
į kerštą neatsako kerštu.

Viešpatie, išmokyk, kaip man ir mano 
tautos vaikams elgtis tą skaudžią valandą, 
kai nupiešiama garbė, pažeidžiamos teisės 
laisvai mąstyti ir gyventi savam krašte. 
Duok mums kantrumo su tais, kurie mūsą 
tautos šventų troškimų nesupranta ir juos 
niekina.

„Niekas labiau nemyli, kaip tas, kuris 
už savo bičiulius paaukoja gyvybę". 
Tokie Kristaus žodžiai ir toks Jo elgesys. 
Duok Dieve, Tave ir Tėvynę mylėti ne 
vien žodžiu ir mintimi, bet darbu ir 
pasiaukojančiu gyvenimu. 

naujam carui ir vėl pardavinėja Baltijos 
mažutėlius. Neseniai panašiu stilium 
paleido dūmelius ir Prancūzijos 
Miterrand. Beje, kaip aukšto lygio 
demagogui ir pridera, pasiūlė grąžinti 
Lietuvos aukso atsargas, kurios, girdi, 
laukia savininko. Tik jūs pasižiūrėkite 
koks aš geras, kaip kilniai dosnus! Ir 
Sovietuos užimtus konsulinius pastatus 
jis mielai grąžintų Lietuvai, ir bla-bla, ir 
tra-lia-lia... O užtektų kelių rimtų 
žodelių, pavyzdžiui: ryt, poryt siunčiu 
konsulą Lietuvon. Tai būtų sumaišties 
Kremliuje ir, žinoma, Sovietijos- 
Prancūzijos santykių speigo. 
Įsivaizduokime, kad Vakarai padaužo 
krūtines ir visi pasiunčia konsulus 
Lietuvon. Ai, Pone Karaliau, tada kita 
kalba, kitaip ir Kremliaus raudonieji 
bajorai subrustų (vietoj siuntę Lietuvon 
tankus ir parašiutininkus). Svajonės 
svajonėmis, grįžkime prie Belgijos 
televizijos pokalbio.

Žurnalistas Van der Bosch: Ponia, ar 
lietuviai laikysis tvirtai, nenusileis prieš 
ekonominį spaudimą, kuris gali 
prisišaukti badą? Br. Spies-Gailiūtė: 
Nenusileis! Prezidentas Landsbergis 
įspėjo tautą, kad ateitis bus sunki, kupina 
nepriteklių, o gal ir bado, bet laisvėn 
pakilusi tauta nepabūgs.

Žurnalistas: Gorbačiovas reikalauja 5 
milijardų dolerių už pramonės įrengimus 
Lietuvoje.

Br. Spies-Gailiūtė: Jeigu nebūtų kvaila, 
galėtume juoktis! Išeina, kad lietuviai 
turėtų apmokėti dešimtmečius kalėjime? 
Sumokėti už fizinį ir intelektualinį terorą, 
trėmimus, žudynes, tūkstančius 
nužudytų Sibire? Pagaliau sovietai 
naudojosi pramone taip, kaip naudojasi 
kolonizatoriai: 70% gamybos buvo 
išgabenama Sovietų Sąjungom

Kovo 30 d. Belgijos lietuviai, latviai ir 
estai demonstravo prie Briuselyje esančių 
Bendrosios Europos Rinkos rūmų. Su 
savo tautinėmis vėliavomis ir šūkiais 
dalyvavo baltams simpatizuojančios 
tautos: lenkai, ukrainiečiai, albanai. 
Belgijos Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkė St. Baltus peskaitė kreipimąsi 
į Europos tautas, kuriame kvietė remti 
nepriklausomybę atgavusią Lietuvą. 
Atvirą laišką perskaitė Patrice Limontas, 
ragindama Belgijos politines grupuotes ir 
partijas palaikyti Lietuvos siekius, kovą 
už demokratiją gyvenime. Radio ir 
televizijos žmonės klausinėjo BLB 
pirmininkę apie padėtį Lietuvoje, kuri, po 
vis sunkėjančio Sovietų Sąjungos 
spaudimo, darosi kritiška.

Lietuvai palankias mintis pareiškė 
senatoriai W. Luyten ir W, Kuypers, 
Belgijos latvių, estų, lenkų ir kitų 
bendruomenių atstovai. Demonstraciją 
užbaigus sugiedotas Lietuvos himnas.

Kovo 31 d. baltai ir jų bičiuliai (lenkai, 
ukrainiečiai ir kt.) surengė protesto 
demonstraciją prie Sovietų Sąjungos 
ambasados Briuselyje. Ir šį kartą 
lietuviams šiltai palankus senatorius W. 
Luyten mūsų tarpe. Savaime aišku, kad 
Sovietijos ambasada buvo kurčia, akla ir 
nebylė.

Po demonstracijos susirinkta kavutei 
šio straipsniuko autoriaus bute. 
Senatorius W. Luyten klausinėjo St. 
Baltus ir Br. Spies-Gailiūtę apie dabarties 
įvykius Lietuvoje: kaupė žinias ruošiamai 
intervencijai parlamente Lietuvos 
reikalu.

BLB pirmininkė, paklausta, kaip ji 
sugebėjo per trumpą laiką šitaip vykusiai 
suorganizuoti net dvi demonstracijas, 
atsakė:

„Mūsų prezidentas V. Landsbergis 
kvietė išeiviją drąsiai ir ryžtingai paremti 
kovas už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę, todėl sujudome. Mane 
aplankė radio, televizijos ir laikraščių 
žurnalistai, kuriems papasakojau apie 
Lietuvą, V. Landbergio ir kitų mūsų 
šaunuolių grumtynes su Rusijos 
imperialistais. Nebuvau gi viena, 
talkininkavo mano vyras Hubertas 
(gryniausias valonas, įsimylėjęs Lietuvą), 
bičiulė Bronė. BLB komiteto atstovai P. 
Bružas, V. Slavinskas ir P. Limontas. 
Tikuosi, kad viso pasaulio mūsų išeivija 
panašiai atsiliepė į Lietuvos prezidento 
kvietimą. Beje, parašėme laiškus Belgijos 
ministrui pirmininkui, parlamento 
nariams, ragindami ginti Lietuvą, jos 
nepriklausomybę".

Ed. Cinzas
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Lietuviu
KAS— KADA—KUR?

Balandžio 28—Baltų Sąjungos metinis 
susirinkimas Lietuvių Namuose, 14.00 
vai.

Balandžio 28-29 — dėl nenumatytų 
kliūčių Baltų savaitgalis atšaukiamas.

Gegužės mėn. — DBLS „Gimtinė“ 
folklorinis ansamblis ir „Lietuva“ 
tautinių šokių grupė vyksta j Lietuvą 
dalyvauti folklorinių ansamblių šventėje 
„Skamba, skamba kanklės“.

Gegužės 20-24 — Vll-tas Lietuvos 
gydytojų suvažiavimas. Kreiptis. LGS 
sekretoriatas, P.O. Box 1011, 233007 
Kaunas, Lietuva, USSR.

Birželio 5-29 — Kopenhagoje įvyks 
Žmogaus teisių konferencija. (EL. nr. 24- 
2059, 3 psl.).

Liepos 28 — rugpjūčio 4 — 41-ji 
tradicinė skautų stovykla Lietuvių 
Sodyboje.

Rugpjūčio 5-12 — 37-ji Europos 
Lietuvių Studijų Savaitė Einsiedeln, 
Šveicarijoje.

Spalio 20 — Boltono lietuvių metiniai 
šokiai Ukrainiečių Klube, 99 Castle St. 
Bolton.

AUKOS TAUTOS FONDUI
P. Milašius — 20.00 sv.
J. Kvietkauskas ir D. Gintas — po 

10.00 sv.
R.S. Rimša — 5.00 sv.

TFA D. Britanijoje

LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVES 
DIREKTORIŲ VALDYBA

Po suvažiavimo nauja direktorių 
valdyba pareigomis pasiskirstė taip: K. 
Tamošiūnas — pirmininkas. Lietuvių 
Namų direktorius — K. Tamošiūnas, 
Spaudos skyriaus — K. Tamošiūnas, 
Sodybos — P. Podvoiskis, Sekretorius — 
A. Kuliukas.

PADĖKA
Buvusiems ilgamečiams LNB-vės 

valdybos nariams: S. Nenortui, A. 
Vilčinskui ir B. Butrimui už jų įdėtą 
ilgametį darbą ir nuopelnus bendrovei, 
naujos valdybos vardu reiškiu jiems 
nuoširdžia padėką.

K. Tamošiūnas, 
LNB-vės pirmininkas

NUO KOVO 11 IKI DABAR

Video juostose yra užfiksuoti visi 
istoriniai įvykiai, kurie vyko nuo 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 
iki dabar. Faktai sudėti j dvi kasetes po 
dvi valandas, tekstai įgarsinti lietuviška 
muzika. Vienos kasetės kaina 14.99 sv. 
plius 1.50 p.p. Norintieji įsigyti prašom 
kreiptis šiuo adresu: P. Bulaitis, 40 
Connaught avė, North Chinford, 
London E4 7AA

PAMALDOS
Nottinghame — balandžio 29 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Manchesteryje — balandžio 29 d., 

12.30 vai.
Bradforde — gegužės 6 d., 12.30 vai.
Nottinghame — gegužės 6 d., Motinos 

Dieną, 11.15 vai., Židinyje. Šv. Mišios už 
gyvas ir mirusias motinas.

Kronika
BRADFORDE

MOTINOS DIENA
Minėjimas įvyks gegužės 6 d., Vyties 

klube, 15.30 vai.
Programoje P. Aleknavičienės 

paskaita. Meninę programos dalį atliks 
„Rūta“ iš Nottingham©.

Po minėjimo arbatėlė. Prašome visus 
skaitlingai dalyvauti.

Klubo valdyba

PAIEŠKOJIMAS
Dana Blauzdžiūnaitė, gyv. Vilniuje, 

paieško savo sesers Teresės ir brolio 
Stasio, po karo gyvenusių Anglijoje. 
Teresė 1959 m. gegužės 18 d., Londono 
lietuvių bažnyčioje ištekėjo už Alinsko ir 
turėjo sūnų Kęstutį. Stasys Blauzdžiūnas, 
atrodo, išėjo medicinos mokslus 
Anglijoje ir vedė anglę.

Žinias prašoma siųsti šiuo adresu: Mrs. 
Diana Robertson, Combe Hay Manor, 
Bath, Avon BA2 7EG, ar telefonu 0225- 
834686.

Teresė Blauzdžiūnaitė-Alinskienė 
su sūneliu Kęstučiu.

Teresė Blauzdžiūnaitė-Alinskienė 
su sūneliu Kęstučiu.
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NAUJI IR NAUDINGI PAKEITIMAI 
SIUNTINIAMS I LIETUVĄ

Siūlome tris būdus kaip paremti artimuosius Lietuvoje:
1. Galima pasiųsti siuntinius su čia apmokėtu muitu; Lietuvoje nereikės 

mokėti jokių mokesčių, leidžiamų siųsti daiktų sąrašas yra daug platesnis, 
kiekiai didesni ir muitas mažesnis. Galima siųsti ir medžiagas.

2. Per mus Londone galite nupirkti Vilniaus dolerinėje krautuvėje 
dovanų savo giminėms. Dolerinėje krautuvėje galite nupirkti šias svarbesnes 
prekes: automobilius, šaldytuvus, siuvamas mašinas, televizorius, 
magnetofonus, video magnetofonus ir kt.

3. Siunčiame ir tuos siuntinius, už kuriuos pats gavėjas užsimoka muitą. 
Tokių siuntinių pasiuntimas yra žymiai pigesnis.

Mūsų siunčiamos elektrinės prekės yra tinkamos naudojimui Lietuvoje. 
Video magnetofono vartojimo instrukcijos — rusų kalba.

Taip pat sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus praktiškiausiu ir naudingiausiu PAVELDĖTOJUI 
BŪDU. Tarpininkaujame įvairių dokumentų sudaryme.

Lietuviškų dainų ir muzikos kasetės: solistai, grupės, chorai, orkestrai. 
Kasetės kaina £6.

BALTIC STORES & CO.,
Z. Juras, 11 London Lane Bromley, 
Kent, BRI 4HB Tel: 01-460 2592

MANČESTERYJE
MOTINOS MINĖJIMAS

Gegužės 5 d., šeštadienį, 18 vai. skautai 
ir MLS klubas ruošia Motinos Dienos 
minėjimą.

Paskaitą skaitys H. Vaineikis. Bus 
meninė dalis. Po minėjimo motinoms bus 
arbatėlė.

Prašome visus atvykti į minėjimą ir 
prisiminti mirusias ir tebesančias 
motinas.

Rengėjai

PATAISA
E. Žebelioninės paieškojime padaryta 

klaida. Vietoje Milalauskis, turėtų būti 
Mikalauskis.

RED.

NOTTINGHAME
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Šių metų gegužės 5 dieną ruošiamas 
Motinos dienos minėjimas.

Paskaitą skaitys Rita Woodward, 
meninę programą atliks „Duetas 
Rūta“.Po programos arbatėlė.

Kviečiame mielas mamas ir visus 
tautiečius dalyvauti.

Adresas: Latvių klubas, 1 A Standhill 
Rd.. Carlton Hill, Nottingham.

Renginio pradžia 6 vai. 30 min. v.v.
Moterų draugijos valdyba

DERBYJE
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 13 d., sekmadienį, DBLS-gos 
Derby skyrius ruošia Motinos Dienos 
minėjimą.

Minėjimas įvyks ukrainiečių klubo 
patalpose, 27 Chamwood Street, Derby, 
14 vai.

Po minėjimo bus skyriaus narių, 
akcininkų bei visų tų, kurie įdomaujasi 
lietuviška veikla susirinkimas.

Susirinkime bus padarytas pranešimas 
iš DBLS suvažiavimo Londone ir 
aptariami įvairūs einamieji reikalai.

Visi vietiniai bei apylinkės tautiečiai ir 
jų svečiai yra maloniai kviečiami į 
minėjimą ir į susirinkimą gausiai 
atsilankyti.

Skyriaus valdyba

VII PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS

VII PLJK ruošos komiteto pirmininkė 
Ariana Rastauskaitė iš Buenos Aires, 
Argentinos praneša, kad numatyta ši 
Kongreso eiga:

1991 m. guodžio 15 d.: Kongreso 
atidarymas Buenos Aires.

Gruodžio 17-24 dd.: Studijų Dienos 
atstovams.

Gruodžio 24-25 dd.: Bendros Kūčios ir 
Kalėdos.

Gruodžio 26 d.: kelionė į Montevideo, 
Uruguay.

Gruodžio 27-30 dd.: Talentų Vakaras, 
ekskurijos Montevideo.
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LIETUVA — TAI MES

(Atkelta iš 2 psl.)

žmogaus teisių ir jo veiklos raišką. Tatai 
būtų be galo svarbus veiksnys ir patiems 
pirmiesiems, ir vėlesniems tautos 
valstybės žingsniams, pirmiausia 
tarptautinės teisės plotmėn iškeliant 
Sovietinio totalitarizmo nusikaltimus 
Lietuvoje.

Turiu pagrindo manyti, kad iki šiol 
betarpiškai „mandagaujant“ , buvo 
padaryta nedovanotina klaida — 
juridiškai neįformintas visas įvairiais 
keliais nuo 1986 metų Lietuvos 
išlaisvinimui ir kultūrai paaukotas turtas 
ir lėšos. Finansinės Lietuvos Kultūros 
Fondo problemos liestinos atskirai. Bet 
nemažai blogio (iš patyrimo ar blogos 
valios) šia prasme buvo padaryta 
„Sąjūdžio“ Seimo tarybos veiklos 
terpėje, aiškiai nefiksuojant ir neskelbiant 
gavimo ir išlaidavimo parametrų ties 
konkrečiomis pavardėmis. Įtariu, kad 
griežtai išmintingas Vakarų principas 
buvo nepanaudotas ir užsienyje, tiksliai 
neužfiksavus, kas, kada, kam, ir kokiems 
tikslams buvo skyręs vienokią ar kitokią 
paramą. Kaip tik šios priežastys davė 
pagrindo sklisti įvairioms paskaloms ir 
trukdė šiuo Lietuvos išvadavimui skirtu 
turtu pasinaudoti visoms organizacijoms 
ir grupėms, kurios veikė ir tebeveikia 
neretai labai sunkiomis materialinėmis 
sąlygomis, padarydamos milžinišką 
darbą Lietuvai išvaduoti.

Suvesčiau šią problemą į dvi tezes:
1. Jei išeivija disponuoja lėšomis, 

kurios buvo sunkiai sutelktos tautai 
fiziškai ir moraliai išsaugoti, tad dabar 
yra pats svarbiausias metas leisti 
komunizmo alintai tautai bent dalimi tų 
lėšų efektyviai pasinaudoti.

2. Juridiškai fiksuotinas bet koks 
visuomenei dovanojamo turto aktas, 
viešai skelbiant panaudojimo ataskaitas. 
Tokius dokumentus matydama, tauta 
Lietuvoje būtų geriausias efektyviausios 
kontrolės liudininkas.

Lietuvos išeivių veikla buvo vienas 
pagrindinių faktorių, padėjusių Pabaltijo 
tautoms apskritai išlikti. Ji buvo 
pagrindinė grandis 50 metų 
Nepripažinimo politikos grandinėje. 
Baltic Freedom Days ir kiti renginiai, 
susiję su Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymu, Pabaltijui davė 
neįkainuojamą naudą. Nors TSRS 
okupacinėje zonoje ir nepripažinti, kaip 
tik šie renginiai kas kartą plėtė arba 
neleido užakti Pabaltijo pavergimą ir 
rusifikacijos neteisėtumą smerkiančiam 
šaltiniui.

Tačiau drįstu tarti, kad tarp išeivijos 
būta ir tebėra daug beprasmio 
abejingumo, pasidavimo likimui, 
nutautėjimo. Prieštaringų balsų chore jau 
nūdienės istorijos teismas geriausiai 
įvertino tuos, kurie nenuilstamai 
protestavo prieš pačios emigracijos 
nusikalstamą „šventą tylą“, visu 
maksimalu nepasinaudojant Vakarų, 
ypač Amerikos, įtatymais į laisvų piliečių 
stipriai išreikštais balsais prieš Sovietų 
absoliutų blogį.

Viešint Didžiojoje Britanijoje, mane 
sužavėjo operatyvus aktyvumas, kurį 
Lietuvos labui demonstruoja jaunosios 
lietuvių kartos intelektualai, deja, kartais 
ir prastokai kalbą lietuviškai. Sukėlė 
pagarbą visų kartų žmonės, širdyse 
tebesaugą Tėvynės Lietuvos dvasios 
židinį.

Deja, krito į akis ir beprasmiškas 
ambicijų sluoksniavimasis, apie ką 
kadaise buvau skaičiusi emigracijos 
spaudoje, ir kas iš tikrųjų trukdo 
bendroms visų mūsų pastangoms — 
atkurti Lietuvą kaip buvusios šlovės vertą 
tautą.

Manau, kad lietuvybės veiklos 
įsibėgėjimas Didžiojoje Britanijoje dar 
ateis, kai bus maksimaliai pasinaudota 
visais turimais rezervais. Bet apskritai 
norisi tarti gilų pagarbos ir padėkos žodį 
visiems, susitelkusiems į Didžiosios 
Britanijos Lietuvių sąjungą, visiems šiose 
salose gyvenantiems lietuviams ir jų 
kitataučiams bičiuliams, už bet kokią 
pagalbą Lietuvai, kad ji ištvertų šitoje 
nelygioje — DIDVYRIŠKUMO IR 
GALIMOS MIRTIES — kovoje. Ačiū 
visų Lietuvos žmonių vardu.

Auksė Aukštikalnienė
Tarptautinės Žmogaus teisių asociacijos 

Lietuvos skyriaus sekretorė 
Vilnius — Londonas, 1990. balandžio 5d.

PASAULYJE
Kada ginklas yra ne ginklas

Jau seniai ginčijamasi dėl vieno metro 
platumo vamzdžių. Šiuos vamzdžius 
sulaikė britų muitinė ir neleido 
eksportuoti į Iraką. Muitininkai ir kiti 
ekspertai tvirtina, kad tie vamzdžiai gali 
būti panaudoti branduolinių ir nuodingų 
dujų ginklų pagaminimui. Irako 
prezidentas Sadat jau senai grasina tokius 
ginklus panaudoti prieš Izraelį ir Iraną. 
Dėl to Vakarai susirūpino ir nenori leisti 
Irakui pasigaminti ginklus. Iš kitos pusės, 
Irakas, ir ne vien Irakas, sako, kad tie 
vamzdžiai buvo užsakyti įrengimams ir 
nieko bendro neturi su ginklais.

Nelson Mandela Londone
Pagaliau garsusis ANC vice

prezidentas pasirodė Wembley stadione 
ir pasakė ilgoką kalbą. Manoma, tą kalbą 
girdėjo per 5 mil. žmonių. Savo kalboje 
Mandela prašė nesumažinti sankcijų 
prieš Pietų Afriką, nežiūrint to, kad 
dabartinė to krašto vyriausybė padarė 
daug lengvatų rasinei segregacijai 
sumažinti. Jis taip pat pastebėjo, kad 
britų premjerė Margaret Thatcher 
neturėtų lankytis P. Afrikoje, nes dėl jos 
vedamos politikos ji nebūtų nuoširdžiai 
sutikta. Margaret Thatcher pastebėjo, 
kad ne Mandela, bet ji nutars kada 
aplankyti Pietų Afriką ir susitikti su 
prezidentu de Klerk.

Katyno žudynės ir holokaustas
Britanijos parlamentas priėmė 

įstatymą, įgalinant teismus teisti britų 
piliečius, kurie padarė nusikaltimus, prie 
nacių žudant žydus karo metu, kai tie 
asmenys dar nebuvo britų piliečiais. 
Tokių asmenų kolkas yra tik trys iš 
Baltijos valstybių.

Ką tik sovietai prisipažino, kad ne 
naciai, bet jų NKVD nužudė lenkų 
karininkus Katyno miške beveik prieš 50 
metų. Dar net 1988 metais Britanijos 
užsienio reikalų ministerijos pareigūnas 
lordas Glenarthur tvirtino, kad gautomis 
žiniomis iš NKVD, tie 15.000 lenkų 
turėjo būti nacių nužudyti ir Britanijos 
užsienio reikalų ministerija neturi jokio 
pagrindo juo abejoti. Londono dienraštis 
The Daily Telegraph klausia, kiek galės 
pasitikėti Britanijos teismai NKVD 
parodymais, teisiant tuos tris asmenis, 
kurie kaltinami žydų žudynėmis. 
Svarbiausi paliudijimai turės būti 
neišvengiamai paimti iš NKVD archyvų, 
kurie per 50 metų mulkino žmones, kad 
naciai nužudė Katyno lenkus!!!

Demokratijos krizė Rytų Europoje
Žlungant komunizmui, Rytų Europoje 

buvo daug entuziazmo ir tikėjimo 
ateitimi. Susikūrė naujos partijos, buvo 
tikimasi, kad nauji žmonės geriau 
sugebės valdyti kraštus. Bet pamažu 
pradėjo aiškėti, kad padėtis nėra tokia 
lengva. Nauji vadovai be jokio patyrimo, 
o buvę komunistai ir kiti biurokratai 
prisišliejo prie naujų vadų ir pradėjo jiems 
diktuoti, kaip reikia valdyti kraštą. 
Valstybės viena po kitos persimetė į 
rinkimines kampanijas, įsteigė daug 
partijų. Vien tik Rumunijoje įsisteigė 70 
partijų. Kituose kraštuose ne ką geriau. 
Komunijoje ir Rytų Vokietijoje senos 
slaptos policijos buvę nariai vėl pradėjo 
reikštis. Lenkijoje Lech Valęsa jau ne be 
toks populiarus, o dabar iškėlė savo 
kandidatūrą į prezidentus. 
Čekoslovakijoje vidaus reikalų ministras 
buvo apkaltintas pasisavinęs komunistų 
bylas.

Skandinavai gelbsti Lietuvai
Kai sovietai nutraukė dujų ir alyvos 

tiekimą Lietuvai, ministrė pirmininkė 
Kazimiera Prunskienė ir užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas atskrido į 
Oslo ir buvo priimti Norvegijos ministro 
pirmininko ir užsienio reikalų ministro. 
Ten buvo pažadėta remti Lietuvos 
aspiracijas į nepriklausomybę ir leisti 
privačiom bendrovėm teikti Lietuvai 
dujas ir benziną, atsiskaitant valiuta. 
Pastaroji sąlyga sudaro didelius 
sunkumus Lietuvai. Tačiau tikimasi, kad 
norvegų bankai ateis į pagalbą. Ponia 
Prunskienė padarė labai didelį įspūdį ir 
buvo norvegų pamilta. Ją tuoj pasikvietė 
danų vyriausybės atstovai. Prezidentas 
Bushas pagrasino sovietams imtis 
atitinkamų priemonių, jei bus pavartota 
ekonominė blokada prieš Lietuvą. 
Kremlius paprašė amerikiečius nesikišti į 
jų vidaus reikalus.
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