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LIETUVA PAVOJUJE LIETUVOJE
Sausio 11 d. okupacinė armija 

Lietuvoje ėmėsi agresijos aktų. 
Ginkluoti desantininkai brutaliai 
įsiveržę okupavo Spaudos rūmus 
ir spaustuvę, kurioje spausdinami 
visi stambiausi laikraščiai. Juose 
buvo atspausdintas pirmasis 
istorinis „Europos Lietuvio“ Nr. 1 
(2136) Vilniuje. Vis dėlto sausio 12 
d. „Lietuvos aidas“ išėjo 
(spausdintas kitoje spaustuvėje). 
Kai kurių kitų laikraščių atstovai 
susivieniję nemokamai išleido 
laikraštį „Laisva Lietuva“.

Taip pat sausio 11 d. sovietų 
armija ėmėsi smurto veiksmų prieš 
Krašto apsaugos darbuotojus 
įvairiuose Lietuvos miestuose. 
Vilniuje Krašto apsaugos 
departamento būstinėje 
susprogdintos dvi bombos, 
pastatas nuniokiotas ir išplėštas, 
dokumentacija išvežta. Užpultas 
spacialus Lietuvos policijos būrys, 
padėjęs išvengti riaušių 
nepriklausomybės priešų 
inspiruotuose mitinguose. Būrio 
policininkai išvežti nežinoma 
kryptimi.

Lietuvos radijas ir televizija 
nuolat perdavinėja naujausią 
informaciją, reportažus iš AT 
posėdžių salės, praneša apie 
organizuojamus specialius 
autobusų resus iš įvairių miestų į 
Vilnių — žmonės iš visos Lietuvos 
atvyksta į Vilnių padėti saugoti 
svarbiausių objektų 
Parlamento rūmų. Televizijos 
bokšto, Tarpmiestinės telefonų 
stoties, Lietuvos radijo ir 
televizijos pastato.

Dėl sovietinės agresijos veiksmų 
esama sužeistų ir dingusių be 
žinios.

Grupelė SSKP pareigūnų ir 
vietinių kolaborantų sukūrė 
nacionalinį Lietuvos gelbėjimo 
komitetą, kuris, padedamas 
okupacinės armijos, sieks paimti 
visą valdžia į savo rankas.

Sausio 1 1 d. laidoje 
,,Respublika“ atspausdino 
,,pavėluotą naujametinį 
prezidento M. Gorbačiovo 
sveikinimą“, reikalavimą 
Lietuvos Respublikos 
parlamentui, kurio tekstą čia 
spausdiname.

Lietuvos TSR Aukščiausiajai 
Tarybai.

Susiklosčiusi Respublikoje 
situacija ir smarkus paaštrėjimas 
pastarosiomis dienomis verčia 
mane, kaip TSRS prezidentą, 
kreiptis tiesiog į Lietuvos TSR 
Aukščiausiąją Tarybą.

Reikia žiūrėti tiesiai į akis ir 
matyti tikras susidariusios padėties 
priežastis. Ją sąlygoja grubūs 
TSRS ir Lietuvos TSR konstitucijų 
pažeidimai bei nukrypimai, 
pažeistos politinės ir socialinės 
piliečių teisės, siekimas 
demok rat iniais lozungais 
įgyvendinti politiką, nukreiptą į 
buržuazinės santvarkos atkūrimą, 
kuri prieštarautų liaudies 
interesams. Atsakomybė už tai 
tenka Respublikos Aukščiausiajai 
Tarybai tiems, kas ignoruoja 
konstitucinius įstatymus, TSRS 
liaudies deputatų suvažiavimų bei 
TSRS A ukščiausiosios Tarybos 
nutarimus, potvarkius ir TSRS 
prezidento kreipimusis.

Situacija iš esmės veda į 
aklavietę. Būtinumas išeiti iš

Lietuvos gyventojai saugoja Lietuvos Respublikos Parlamento Rūmus
Nuotrauka: Raimondo Urbakavičiaus

susidariusios padėties verčia imtis 
skubių priemonių. į sąjunginius 
valdžios organus iš Respublikos 
ateina daug visuomeninių-politinių 
organizacijų, gamybinių kolektyvų, 
visų tautybių piliečių kreipimųsi. 
Žmonės reikalauja atstatyti 
konstitucinę tvarką, patikimas 
saugumo garantijas ir sudaryti 
normalias gyvenimo sąlygas. 
Nusivylę politika, kurią vykdo 
dabartinė vadovybė, jie reikalauja 
įvesti prezidentinį valdymą.

Siūlau Respublikos 
Aukščiausiajai Tarybai nedelsiant 
visa apimtimi atstatyti TSRS 
konstitucijos ir Lietuvos TSR 
konstitucijos veikimą, atšaukti, 
anksčiau priimtus 
antikonstitucinius aktus.

Lietuvos TSR Aukščiausioji 
Taryba turi suprasti visą 
atsakomybę, kuri jai tenka prieš 
Respublikos ir Tarybų Sąjungos 
tautas.

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos vardu į 
šį prezidento M. Gorbačiovo 
reikalavimą atsakė AT 
pirmininkas Vytautas 
Landsbergis.

TSRS masinės informacinės 
priemonės paskelbė TSRS 
Sąjungos Prezidento kreipimąsi į 
neegzistuojančios Lietuvos TSR 
Aukščiausiąją Tarybą, kuriame 
minimi konstituciniai klausimai. 
Ne kartą esame pareiškę, ir dabar 
pabrėžiame: Lietuvos Respublikos 
teritorijoje veikia tik Lietuvos 
Respublikos Pagrindinis Įstatymas 
(Konstitucija) bei juo pagrįsti 
įstatymai. Tarybų Sąjungos 
Prezidentas reikalauja, kad 
Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba tučtuojau 
pripažintų kitos šalies — TSRS — 
Konstitucijos veikimą Lietuvoje. 
Taigi iš Lietuvos Respublikos 
pari a men t o uit i m atyviai 

reikalaujama nutarimo, reiškiančio 
juridinį įstojimą į TSR Sąjungą 
arba 1940 m. įvykdytos aneksijos 
įteisinimą, nepaisant, kad Antrasis 
TSRS liaudies deputatų 
suvažiavimas pasmerkė tuometinę 
imperinę Tarybų Sąjungos 
ultimatumų ir tarptautinių sutarčių 
laužymo politiką.

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba pareiškia, 
kad ji neturi teisės, nei rinkėjų 
mandato atsisakyti Lietuvos 
Respublikos suvereniteto.

Žmogaus teises Lietuvoje saugo 
pati Lietuvos Respublika ir jos 
įstatymai. Kišimuisi iš šalies nėra 
jokio pagrindo. Visi ginčytini 
klausimai turi būti sprendžiami ne 
karine prievarta, ne šantažu, o 
tarptautinėje b e n d r i j o j e 
pripažintais derybų ir sutarčių 
principais. Lietuvos Respublikos 
valstybinė delegacija pasiruošusi 
tęsti kontaktus su TSRS 
Valstybine delegacija. Tai 
patvirtina ir Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininko Valstybinės delegacijos 
vadovo V. Landsbergio 1991 m. 
sausio 7 d. telegrama TSRS 
Prezidentui M. Gorbačiovui, įkurtą 
dar negauta atsakymo.

Nepaisant TSRS vykdomos 
agresijos, padėtis Lietuvoje yra 
kontroliuojama, didžioji dauguma 
jos gyventojų remia Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiąją Tarybą 
ir Vyriausybę.

V. Landsbergis
Lietuvos Respublikos A T 

pirmininkas 
Vilnius, 1991 m. sausio 11 d.

Šie du pareiškimai 
demonstratyviai rodo, kad apie 
įvykius Lietuvoje prezidentas M. 
Gorbačiovas puikiai žinojo ir be 
jokių skrupulų ruošėsi sausio 13 
dienos žudynėms!

Sausio 12 d. Lietuvos radijui 

interviu davė buvęs sovietų 
armijos vyresnysis leitenantas 
Kriučiok, neseniai išėjęs iš armijos 
ir išstojęs iš SSKP. Jis pasakė, kad 
Vilniuje dislokuota divizija 
ruošiama baudžiamosioms 
akcijoms ir palaiko nuolatinius 
ryšius su LKP-SSKP. Jau sausio 9 
d. buvo tikimasi prie Aukščiausios 
Tarybos inspiruoti susirėmimus 
tarp priešiškų demonstrantų 
grupių ir, tuo pasinaudojant, 
okupuoti AT rūmus.

Sausio 13 d., kruvinąjį
sekmadienį, smurtu ir karine jėga 
sovietinės armijos desantininkai, 
remiami tankų užėmė TVR 
komitetą ir Lietuvos telecentrą 
Vilniuje. Sausio 13 dienos 
„Respublikoje“ apie šį įvykį 
rašoma:

Brangūs Lietuvos žmonės, 
praėjusią naktį mums smogtas dar 
vienas smūgis, šįsyk — kruvinas. 
Pasinaudodami šaunamu ginklu ir 
sprogmenimis, taškydami kraują, 
sužvėrėję desantininkai, garsieji 
Europos (1956-ųjų Vengrija, 
1969-ųjų Čekoslovakija) ir savo 
tautų (Novočerkaskas, Baku, 
Tbilisis, dabar — Vilnius) 
„išvaduotojai“ užėmė TVR 
komitetą ir Lietuvos telecentrą 
Vilniuje. Yra daug žuvusių ir 
sužeistų. Mieste aidi šūviai ir 
sprogimai. Prasidėjo sistematinga 
Lietuvos okupacija — antroji per 
50 metų. V. Lenino-J. Stalino 
pamokyti daryti perversmus, 
neobolševikai užiminėja 
„gyvybiškai svarbius objektus“ ir 
slopina „pasipriešinimo židinius“. 
Mušami, šaudomi, mašinų ratais, 
tankų vikšrais traškomi visi — 
jauni ir seni, vaikai ir suaugę, 
moterys ir vyrai.

Atslinko juodas sovietinio 
fašizmo debesis. Situacija 
Lietuvoje, Vilniuje įtempta.

(Nukelta į 3 psl.)

Tai Gorbačiovo įsakymas
Baltijos laivyno vadas 

admirolas Vitalijus Ivanovas, 
pasikalbėjime su „Lietuvos ryto“ 
(Vilnius, 1.3) korespondente 
pasakė, jog sovietų kariai tarnauja 
Pabaltijyje ne todėl, kad patys to 
norėtų. Žinome, kad respublikų 
vadovai reikalauja, kad mes 
išsikraustytume. Bet „mes 
neturime valios to daryti... Visas 
problemas reikia spręsti 
valstybiniu lygiu“.

Dėl karinės padėties įvedimo 
Pabaltijyje, admirolas Ivanovas 
pasakė:

„Jūs turite suprasti, kad net aš 
— Baltijos laivyno vadas — 
neturiu teisės įvesti karinės 
padėties net ir mažiausioje 
karinėje įguloje. Todėl 
neįmanoma, kad koks nors įgulos 
vadas nutartų ir paskelbtų karinę 
padėtį Lietuvoje. Tai turi būti 
aukščiausiojo vado, tiksliau, 
prezidento ir TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos 
nutarimas. Be reikalo baiminatės! 
Padėtis armijoje kontroliuojama. 
Labai kietai! Pareiškiu tai 
atsakingai. Jokių atsitiktinumų 
negali būti“.

Kitokia Rašytojų sąjunga
Vilniuje dvi dienas vyko 

Lietuvos rašytojų sąjungos 
suvažiavimas, kuris apžvelgė 
nelengvą lietuvių rašytojų 
penkiasdešimties metų kelią. 
Suvažiavimas pasisakė už žodžio 
laisvėes saugojimą, rūpintis 
literatūros palikimu, už išeivijos ir 
tremtinių literatūros leidimą. 
Išrinkta Rašytojų sąjungos 
valdyba, revizijos komisija ir, ko 
nebuvo iki šiol, — etikos komisija. 
LRŠ pirmininku išrinktas 
Vytautas Martinkus.

Lietuvos rašytojų sąjunga tapo 
savarankiška organizacija, 
pradėjo plėsti tarptautinius ryšius. 
Su Švedijos rašytojais sudaryta 
bendradarbiavimo sutartis. Taip 
pat, pasirašyta sutartis su latviais, 
ruošiama su danais, lenkais, 
baltarusiais bei ukrainiečiais.
Policijos įstatymas

1990 m. gruodžio 11 dieną 
Aukščiausioji Taryba priėmė 
policijos įstatymą, kuris tuoj pat 
įsigaliojo. Prasidėjo milicijos 
struktūrų reorganizavimas į 
Lietuvos Respublikos policijos 
struktūras, kuris turi baigtis iki 
1991 m. liepos 1 dienos.

Žurnalistų suvažiavimas
Vilniuje įvyko Lietuvos 

žurnalistų sąjungos suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo 257 delegatai. 
Suvažiavimas priėmė nutarimą dėl 
pagrindinių veiklos krypčių. Nuo 
dabar Žurnalistų sąjunga yra 
nepriklausoma, nepolitinė, 
demokratinė, profesinė-kūrybinė 
organizacija, jungianti Lietuvos 
Respublikos žurnalistus 
profesionalus. Suvažiavimas 
pasisakė už Baltijos spaudos 
santarvės, gyvavusios 
prieškariniais metais atnaujinimą. 
Išrinktas vykdomasis komitetas, 
kontrolės komisija ir garbės 
teismas. Slaptu balsavimu 
Lietuvos žurnalistų sąjungos 
pirmininku išrinktas Rimgaudas 
Eilunavičius, vieton ligšiol 
buvusio Domijono Šniuko.
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Šie interviu sutapo su reikšmingų 
Lietuvos įvykių kronika. Su 
vyriausybės atstovu informacijai 
Gintaru Jatkoniu kalbėta ryte, kai 
Kazimiera Prunskienė buvo 
visagalė vyriausybės rūmų 
šeimininkė, su Sąjūdžio seimo 
tarybos nariu, Liberalų sąjungos 
lyderiu Vytautu Radžvilu — 
vidudienį, kai de fakto vyriausybė 
jau buvo pasmerkta 
atsistatydinimui, o su vienu iš 
radikalių dešiniųjų atstovu, 
profesoriumi Stasiu Uosiu — vėlai 
vakare, kai pirmoji nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybė atsistatydino 
de jure.

Gintaras Jatkonis: Vyriausybė 
gali kristi, kainos privalo išlikti.

Europos lietuvis: Kainų 
pakėlimas — politinis konfliktas 
su parlamento dauguma ar 
bandymas priversti parlamentą 
sparčiau reformuoti ūkį?

G.J.: Politinio konflikto tarp 
dviejų institucijų nėra. Yra 
konfliktas tarp vyriausybės ir 
grupės deputatų. Kainų pakėlimas 
jiems yra dar viena priemonė verst 
vyriausybę. Mūsų vyriausybė 
dirba neidealiai. Kalbėdamas 
privačiai galėčiau nurodyti 
daugiau klaidų nei kritikai 
Aukščiausioje Taryboje, bet tos 
klaidos — norma dirbantiems ir 
darantiems. Klaidos nėra nei 
įstatymų laužymas, nei 
atsitraukimas nuo Kovo J 1-osios 
Akto.

Konfliktas tarp dviejų 
institucijų naudingas tik Kremliui 
ir jo remiamiems KPSS-ininkams, 
kitiems kolaboruojantiems su 
okupantu elementams. Kainų 
pakėlimas diskutuojamas ne 
ekonominiame, o politiniame 
kontekste. Tai naudinga 
dešiniesiems, kurie, suprasdami, 
jog ūkio požiūriu tai 
neišvengiama, kelia vyriausybei 
politinio pobūdžio kaltinimus. 
Galima pastebėti, jog jų ir 
kolaboruojančių jėgų taktika 
sutampa, nors tikslai visiškai 
skirtingi. (J vyriausybei šis 
žingsnis — logiška visos ūkinės 
Lietuvos eigos išdava. Pabrangus 
žaliavoms, atsivežamom iš 
Sovietų Sąjungos ir nepakėlus 
kainų, sustos kai kurios įmonės, 
kris žemės ūkio produktų gamyba. 
Nepakėlus kainų, nebus ir lėšų 
biudžete, nebus galimybės padėti 
vargingai gyvenantiems 
piliečiams.

E.L.: Kremlius dislokuoja 
Lietuvoje vis daugiau 
desantininkų. Gresia teisėtos 
valdžios nuvertimas ir chuntos, 
sudarytos iš vietinių kolaborantų 
ir Maskvos emisarų, valdžios 
įvedimas. Ar kainų pakėlimas 
tokioje situacijoje nėra veiksmas, 
palengvinantis tokių planų 
įgyvendinimą?

G.J.: Manau, jog kainų 
pakėlimas ir sovietinės armijos 
veiksmai sutampa atsitiktinai. Juk 
papildomi desantininkų pulkai 
įvedami ne tik į Lietuvą, kitas 
Baltijos respublikas, bet į 
Užkaukazę, Vakarų Ukrainą, 
Moldovą.

E.L.: Vyriausybė kritikuojama 
ne tiek dėl paties maisto produktų 
pabrangimo, kiek dėl to, jog buvo 
padaryta slaptai, jog kainos 
pakilo per daug, jog pirma reikėjo 
išmokėti kompensacijas.

G.J.: Vyriausybė, kuri kelia 

kainas niekada nėra giriama. Kad 
ir ką darytum, viskas bus blogai. 
Kita vertus, aš sutinku, jog reikėjo 
geriau išsiaiškinti. Aš jau nuo 
rudens kalbu, kad reikia 
organizuoti kampaniją, 
atskleidžiančią kainų pakėlimo 
esmę. Deja, manęs niekas negirdi. 
Atsiribojus nuo asmeniškumų, 
politinės polemikos, idėjinės 
demagogijos, galima padaryti 
vienintelę išvadą: dabartinė 
vyriausybė gali atsistatydinti, 
naujos kainos privalo išlikti. Tai 
diktuoja valstybiniai Lietuvos 
interesai.

Vytautas Radžvilas: Ūkio 
reforma parodė, jog mes 
paskubėjome prilyginti Kazimierų 
Prunskienę Margaretai Thatcher.

E.L.: Jūs gailitės, jog pamatėte, 
kad gintarinė ir geležinė ledi 
padarytos iš skirtingo molio?

V.R.: Gailiuosi ne tiek dėl 
asmenybių, kiek dėl to, jog bailus, 
nepakankamas ir nemokšiškai 
atliktas vyriausybės žingsnis — 
pradėti ūkio reformą, įgalino 
dešiniuosius pseudopatriotus 
užblokuoti nežinomam laikui bent 
kokius pokyčius ekonomikoje. 
Maisto kainų pakėlimas buvo 
būtinas, bet padarytas atsitiktinai. 
Jis iš principo nepriartino ūkio 
prie privatizacijos, žemės 
reformos, laisvų kainų įvedimo ir 
apskritai laisvos rinkos santykių 
įsigalėjimo Lietuvoje. Kita vertus, 
tokių santykių įsigaliojimui nėra 
juridinių sąlygų — parlamentas 
nepriėmė daugelio įstatymų, 
sąlygojančių rinkos kūrimą. Todėl 
atsakomybė už dabartinę 
ekonominę ir politinę krizę 
Vyriausybė gali drąsiai pasidalinti 
su Aukščiausiąja Taryba.

E.L.: Kaip vystysis padėtis 
Lietuvoje toliau?

V.R.: Blogiausia bus, jei į 
valdžią ateis nauja pseudotautinė 
vyriausybė. Manyčiau, jog ji turės 
padaryti tą patį, ką padarė K. 
Prunskienė — pakelti kainas. Tas 
neišvengiama, tik padaryti tai bus 
daug sunkiau. Gailiuosi, jog 
dešinieji radikalai, imantys viršų 
Lietuvoje, linkę nuvesti Lietuvą 
formalios nepriklausomos 
valstybės kūrimo keliu. Jie 
dangstosi tautine fraze, o veikia 
otali tariniais, bolševikiniais 
netodais. Tai nesuderinama su 
teisinės valstybės, paremtos 
laisvos rinkos ekonomika, kūrimu 
ir gali sukelti Lietuvoje tik dar 
didesnę krizę.

E.L.: Kas gali suvienyti 
Lietuvos politines jėgas — 
Sąjūdis, Parlamentas?

V.R.: Sąjūdis nėra vienijanti 
politines jėgas struktūra. Jos 
ateitis — išsidalijimas į partijas. 
Šis procesas jau vyksta, jis, mano 
nuomone, nebesustabdomas. 
Parlamente viršų ima dešinieji 
radikalai. Abejoju jame 
vyraujančių jėgų sugebėjimu eiti į 
rinką, o tik tai ir gali padėti 
Lietuvai išbristi iš krizės. 
Norėčiau atkreipti dėmesį dar į 
vieną naują šių jėgų, vyraujančių 
parlamente, bruožą. Jis išryškėjo 
šiandien ryte: dešinieji išsigando 
minios kitataučių darbininkų, 
demonstravusių prie AT rūmų 
savo nepasitenkinimą, pasidavė 
tokios menkos jėgos spaudimui ir 
atšaukė vyriausybės nutarimą 
pakelti kainas. Pasidavę dabar, ar 
išsilaikys jie, jei rūmus apsups 
tankai ir desantininkai? Tuokart 
juk ir spaudimas, ir reikalavimai 
bus didesni: atsisakyti Kovo Il

sios Akto, pasirašyti Kremliaus 
padiktuotą sutartį ir grįžti į 
sovietinę vergovę. Parodytas 
silpnadvasiškumas mane baugina.

i

Stasys Uosis: Vyriausybė vykdė 
kažkieno užduotį.

E.L.: Kokie turėtų būti pirmieji 
būsimos vyriausybės žingsniai?

S.U.: Naujoji vyriausybė, 
būsimas ministras pirmininkas 
turi paruošti ir pateikti 
parlamentui savo veiklos 
programą. Šito nebuvo 
pareikalauta iš K. Prunskienės jos 
veiklos pradžioje, tai buvo 
didžiulė klaida. Be tikros 
programos nepradeda dirbti nė 
viena vyriausybė nė vienoje šalyje. 
Esminis programos klausimas — 
ūkio reforma. Ją turi ruošti 
komisija, sudaryta iš įvairias 
partijas ir judėjimus 
atstovaujančių ekspertų, ūkio 
specialistų. Ūkio reformos 
programą reikia svarstyti viešai. 
Oponenetų argumentai, jog tokia 
procedūra užims daug laiko, o 
kiekviena sugaišta diena biudžete 
kainuoja apie septynis milijonus 
rublių, manęs neįtikina todėl, kad 
šis skaičius — tai gryna fantazija. 
Jis neparemtas jokiais rimtais 
skaičiavimais.

Ūkio reforma — kompleksinė 
problema, todėl jos negalima 
spręsti taip vienpusiškai, kaip tai 
darė K. Prunskienės vyriausybė. 
Manau, jog kainų nereikia taip 
smarkiai kelti, kadangi vidaus 
rinkoje jos gali būti mažesnės nei 
eksportuojant. Kainų pakėlimas 
turi vykti sinchroniškai su 
privatizacija, kompensacijos turi 
būti išmokėtos prieš pabrangimą, 
o ne po jo.

E.L.: Kas paskatino 
vyriausybę, žinančią apie 
nepalankią politinę situaciją, 
pakelti maisto produktų kainas?

S.U.: Manau, kad tai buvo 
atitinkamų politinių jėgų 
užduoties vykdymas. Kitaip aš 
šito paaiškinti negaliu. KPSS, 
„Jedinstvai“ nepasisekė sukiršinti 
tautų, sukelti riaušes nacionaliniu 
pagrindu. Šitai padarė K. 
Prunskienės ir A. Brazausko 
vyriausybė ekonominiu pagrindu. 
Aš jau pavasarį sakiau, kad 
parlamentas suklydo suformavęs 
vyriausybę, kurioje dominuoja 
komunistai.

E.L.: Kas bus naujuoju ministru 
pirmininku?

S.U.: Tai AT pirmininko 
prerogatyva. Jis parenka, 
parlamentas tvirtina. Tai turėtų 
būti tolerantiškas, racionalus, 
logiškas žmogus. Ūkio reformos 
konstravime reikėtų remtis 
ekspertų komisija, todėl naujam 
ministrui pirmininkui svarbu būti 
ne tiek geram ekonomistui, kiek 
geram organizatoriui, vadovui. 
Geriausiai į šį postą tiktų 
nepartinis žmogus, bet jei šitai 
neįvykdoma, premjero vietos 
jokiu būdu negalima patikėti 
komunistui ar socialdemokratui. 
Ministras pirmininkas gali drąsiai 
pakviesti dirbti į naująjį kabinetą 
daugelį dabartinių ministrų, jų 
pavaduotojų, kitų MT valdininkų. 
Reikėtų pakeisti tik tuos, kurie 
bandė įvykdyti šį nemokšišką ir 
provokacinį kainų pakėlimą. 
Ministrė pirmininkė, jos 
pavaduotojai, ekonomikos ir 
socialinės apsaugos ministrai 
nepateisino Lietuvos žmonių 
pasitikėjimo.

(Sis interviu buvo paruoštas 
Vilniuje).

ŽUVUSIEJI PRIE
LIETUVOS TELECENTRO

Nuotraukos: A. Patec

2
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TEISMO MEDICINOS EKSPERTIZĖS BIURAS
232557. Viiaiįa, Polocko 2 Teiti. į2-SS^7

Tckloipu 303322

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
UR MINISTRAS

A. SAUDARGAS LONDONE

<****■«* AS>_

CocČĄaeu AaHH^e o norafcuix 13 ansapi IvJl ro^a bo apenn na- 
na&onKH Ha TexeexoHcuHyio (Šeiche r.ajuibHEc:

I. P^HanxHCKac A. Ivi£ r. pc*ą. - nospesAeHHo Baps^jarKoa 
npaBOA cropoHoi rpyąHOi’ kjibtkz c paapsčBou aernoro.

ii. BaJirxyc B. Iv43 r. pozm. - orwecTpeJibHce ABotince nyaesce 
paHSHiie rpyAHoa kjjgtkh c noepeaweHHey cepAua u nėxxnx.

3. !oiųMHBųųyc B. 1367 r. po*A. - ornecTpejiMioe nyaesoe pa- 
neHHe anųa-iBea o nospesweHHey cnaHHoro uosra.

4. oajeajiKKūc A. I3Sj r. po3A. - cątmeHaa rpy^HoA KxeTKii c 
nepeaoMaMM pečep n noascHO’-iHuxa, noBpexneHXEM serKHX n cnuHHoro 
Moara / nopoeax Koaecaj^x/.

b. 3jo<yBėHMc ii. ij73 r. peafl. - oraecTpejUHoe nyaeaoe noa- 
pQTsAOHiie roaoBiJ c nepeaciiCM KOCTef: oepena h paapynenxey woara.

b. repCyraaHuyc a. 1973 r. pox£. - oniecTpenkHia nyaeBAO noi 
pejsAQHHx npaao,1 CTOpcwy rpyAHo?. keotkm, npascro 6e#pa u npasofl re 
jjeHM.

7. ApycKxe B. 1969 r. pca«. - ornecTpejikHoe nyaeaoe pasekme 
rpyAHOil KJi&Txw o nospeHoeHMCM cejwta M aentoro.

6. ŪOBiiaaATHC A. 1337 r. ponu. - orHecrpcpxkHye nyaeaue ncs- 
pesAeHHH aoBcli CTopoHu rpyAHOi! kx&tkh, npaBoro ruoša a npascro 

(<5eApa.
9. flHxaycKac P. r. poxj;. - CflaBaenue pcjicbu n rpywoK 

xaoTKH c nepeJicuauM koctoJ uepena, pečep h nospezAeHueM fcjiobho- 
ro M03ra n unyrpeHHXx oprawoB rpyAHO?. kjigtkh / nepeesA ryceimga- 
mm/.

10. tuacunuc T. 1902 r. poxA- - orHecrpeaoHoe aboAhoo nyjieao 
panenxe rpyAHQ^ xxemi C noBpėameHKėM cepAUO m aerxioc.

11. AcaHaBMwre A. ISC? r. po»A. - cAaaaeHMs taaa H hjqshhx
sKOHenHocTe? c nepancuaiGi xocrer- rasa h noupezAfiMjieu mhpkiix Txar 
/ r.epeaaja, rycemmaa-m, a daaaHKHe b tot ko abh*/.

12. iAcHSBU-syc J Ia>> r. >■??. - cTHecTpeahHoe nyxesoo pant
ana BepxHefl uhcth npaa&ro Ceppa c noBjespeHzeu xpynniac cocyAoa 
/ CKOHwaacs b ČOAkHJtųe b tot xa Aem/.

13. UlaiIKKx B. 1909 r. poxfl. - omecTpechMOa nyaesce -paHeHJie 
npaaoH CTopoHu cnKHu c nospexaeHiieM npascro jierxoro.

OrHecTpejxkHiiQ noBpexAHHiifl xax rpaxAaHCKHX ahu, Tax h cciUta- 
' Ta / iUanKHX B./ npn^Hnenu nyxHMU KqAHtfpa 5,45 mu.

(Teismo Medicinos Ekspertizės Biuro dokumento vertimas).
1991 sausio 15 d.

Pranešame duomenis žuvusiųjų televizijos bokšto puolimo metu, 
sausio 13 d. Vilniuje.

1. Kanapinskas A. 1952 m. gim. — sprogmenimis pažeista krūtinės 
>ląstos dešinė pusė, sužalojant plaučius (trūkę plaučiai).

2. Vaitkus V. 1943 m. gim. — dvigubas krūtinės ląstos šautinis 
sužalojimas kulka, pažeidžiant stuburo smegenis.

3. Mačiukevičius V. 1967 m. gim. — veido-kaklo šautinis sužalojimas 
kulka, pažeidžiant stuburo smegenis.

4. Kavaliauskas A. 1938 m. gim. — sutraiškyta krūtinės ląsta, lūžę 
šonkauliai ir stuburkaulis, pažeisti plaučiai ir stuburo smegenys

^(sužalojimas pervažiavus ratais).
5. Šimulionis J. 1973 m. gim. — šautinis galvos sužalojimas kulka, 

pažeisti galvos kaulai (lūžę) ir galvos smegenys.
6. Gerbutavičius D. 1973 m. gim. — krūtinės ląstos dešinės pusės 

šautinis sužalojimas, dešinės pusės dubens ir blauzdos sužalojimai 
kulkomis.

7. Druskis V. 1969 m. gim. — krūtinės ląstos šautinis sužalojimas 
kulkom, pažeisti širdis ir plaučiai.

8. Povilaitis A. 1937 m. gim. — krūtinės ląstos kairės pusės, dešiniojo 
peties ir dešiniojo dubens šautiniai sužalojimai kulkomis.

9. Jankauskas R. 1960 m. gim. — sutraiškyta galva ir krūtinės ląsta, 
lūžę kaukuolės kaulai, šonkauliai, pažeisti galvos smegenys ir krūtinės 
ląstos vidaus organai (sužalojimas pervažiavus tanko vikšrais).

10. Masiulis T. 1962 m. gim. — dvigubas krūtinės ląstos šautinis 
I sužalojimas kulkomis, pažeidžiant širdį ir plaučius.

11. Asanavičiūtė L. 1967 m. gim. — dubens ir apatinių galūnių 
sutraiškymas, lūžę dubens kaulai, pažeisti minkštieji audiniai 
(sužalojimas tanko vikšrais, mirė ligoninėje tą pačią dieną).

12. Juknevičius R. 1958 m. gim. — dešinio dubens viršutinės dalies 
šautinis sužalojimas, pažeidžiant arterinę kraujo apytaką (mirė 
ligoninėje tą pačią dieną).

13. Šatskich V. 1969 m. gim. — dešinės nugaros pusės šautinis 
sužalojimas kulka, pažeidžiant dešinįjį plautį.

Šautiniai sužalojimai kulkomis civilių ir kariškio (Šatskich V.) 
padaryti 5,45 mm kalibro kulkomis.

Sveikatos apsaugos ministerijos Vyriausiasis teisminės medicinos 
» ekspertizės ekspertas A.Glebus

Iš Lietuvos per Lenkiją 
Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų ministras Algirdas 
Saudargas atvyko į Londoną. Čia 
jis susitiko su D. Britanijos 
užsienio reikalų ministru, kitais 
britų vyriausybės nariais, 
parlamentarais, politinių bei 
visuomeninių organizacijų 
atstovais. Jis taip pat dalyvavo TV 
ir radijo pasikalbėjimuose.

Iš Londono U R ministras A. 
Saudargas išvyko į Belgiją, o po to 
— į Vokietiją, kur sausio 19 d. 
dalyvavo lietuvių suruoštame 
sausio 13 žudynių minėjime 
Bonnoje.

Pirmadienį, sausio 21 d., 15 vai., 
A. Saudargas susitiks su 
Vokietijos U R ministru Hans 
Dietrich Genscher.

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba sausio 12 d. 
priėmė nutarimą UR ministrą ir 
AT deputatą A. Saudargą 
ypatingu atveju paskirti Ministru 
pirmininku emigracijoje ir jam 
pavesti suformuoti emigracinę 
vyriausybę.

ATVYKO INFORMACIJOS 
BIURO VIRŠININKAS

Sausio 22 d. į Londoną DBLS- 
gos kvietimu atvyko Gražvydas 
Kirvaitis. Jis yra Lietuvos 
Respublikos AT įgaliotinis steigti 
Londone Lietuvos informacijos 
biurą ir jam vadovauti. Gražvydas 
Kirvaitis Londone gyvens 
Lietuvių Namuose.

LABAI ATSIPRAŠOME
Visų „Europos Lietuvio“ 

skaitytojų nuoširdžiai 
atsiprašome už pavėlavimą. 1991 
m. „EL“ Nr. 1 iš Vilniaus sausio 7 
d. buvo išsiųstas, bet Maskvoje 
sulaikytas.

Nuo sausio 25 dienos „EL“ 
siuntinėsime reguliariai.

„EL“ redakcija ir administracija

PROTESTACIJOS
TRAFALGAR SQUARE

Sausio 19 d. Londono miesto 
centre, Trafalgar square 
protestavome prieš Lietuvoje 
vykdomas žudynes ir paminėjome 
sausio 13 d. prie TV bokšto 
Vilniuje žuvusius. Dalyvavo apie 
1000 žmonių. Pilną aprašymą 
spausdinsime sekančiame 
„Europos Lietuvyje“.

„SUARTĖJIMAS“
Šiuo vedamuoju 1991 m. sausio 

9 d. „Europos Lietuvio“ redakcija 
pranešė, kad laikraščio leidėjais 
yra „Šiaurės Atėnų“ bendrija 
Vilniuje ir Didžiosios Britanijos 
lietuvių bendruomenės 
organizacijos Sąjunga ir 
Bendrovė, ir „Europos Lietuvis“ 
bus spausdinamas Vilniuje.

Pranešu „Europos Lietuvio“ 
skaitytojams ir Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjungos 
nariams, kad DBLS valdyba šiuo 
reikalu nutarimo nėra padariusi ir 
aš, kaipo jos pirmininkas, nesu 
pasirašęs jokios sutarties arba 
įgaliavęs ką nors tai padaryti. -

Mano nuomone, tokio 
pobūdžio nutarimai turėtų būti 
svarstomi DBLS ir LNB-vės 
atstovų ir akcininkų 
suvažiavimuose, o ne vykdomi 
vien tik LN Bendrovės pirmininko 
nutarimu ir be visų valdybos 
direktorių sutikimo.

Jaras Alkis
DBLS-gos pirmininkas

MANCHESTERYJE
IŠLEISTUVES

Gruodžio 29 d. kan. V. 
Kamaitis surengė MLS klube 
gražias išleistuves savo broliui 
Vaclovui ir jo dukteriai Onutei, 
kurie buvo atvykę iš Kaišiadorių 
praleisti virš mėnesį atostogų. 
Išleistuvėse kartu išvykstanti 
dalyvavo ir J. Janulevičiaus sesuo 
Ona Pranaitienė. Jie išvyko 
sekančią dieną. Dar dalyvavo A. 
Jakimavičiaus giminaitė Alma iš 
Vilniaus ir P. Virbicko brolis 
Antanas su žmona Ima iš 
Vorkutos. Dalyvavo daugiau kaip
40 žmonių, jų tarpe du Vilniaus 
universiteto studentai.

Išleistuvėms maistą paruošė E. 
Stanionienė, B. Kupstienė ir M. 
Bernatavičienė, jį palaimino kan. 
V. Kamaitis.

Su svečiais atsisveikinimo žodį 
tarė klubo pirmininkas A. 
Podvoiskis, klubo 
vicepirmininkas H. Vaineikis, 
kuris kan. V. Kamaičio svečiams 
įteikė asmeniškų dovanų. Kan. 
V. Kamaitis padėkojo 
šeimininkėms už gardaus ir 
įvairaus maisto paruošimą ir 
atsilankiusiems į išleistuves.

Buvo padainuota ir gražiai bei 
kultūringai praleistas laikas. 
Išvykstantiems palinkėta 
laimingos kelionės.

KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Sausio 6 d. MLS klubas turėjo 
metinį visuotiną narių 
susirinkimą, kuriame valdyba ir 
Revizijos komisija padarė 
pranešimus, priėmė ir patvirtino 
sąmatą 1991-miems metams, 
išnagrinėjo klubo reikalus ir 
pasiūlė šiems metams valdybą.

Susirinkimą atidarė klubo 
pirmininkas A. Podvoiskis, kuris 
pasveikino visus su Naujaisiais 
metais ir padėkojo už atsilankymą 
į susirinkimą, ir paprašė tylos 
minute pagerbti mirusius klubo 
narius, kurių yra daug.

Susirinkimui pirmininkavo A. 
Vigelskas, sekretoriavo S. 
Sasnauskas. Balsų skaičiavimo 
komisijon išrinkti Alf. Jaloveckas, 
S. Jankaitis ir V. Chadakauskas.

Pirmininkas padarė pranešimą, 
iš kurio paaiškėjo, kad praėjusiais 
metais klubo veikla buvo gyva. 
Surengta eilė minėjimų, įvyko 
organizacijų susirinkimai, 
posėdžiai ir įvairūs baliai- 
pobūviai. Atlikta daug 
pagerinimo darbų klubo viduje ir 
išorėje. Klubas iš vidaus ir iš lauko 
su švariai ir tvarkingai užlaikoma 
aplinka atrodo švarus ir pats 
gražiausias pastatas apylinkėje. 
Pagal dabartines namų ir žemės 
kainas, klubas yra vertas 250.000 
svarų.

Sekretorius S. Lauruvėnas 
perskaitė klubo metinę pajamų- 
išlaidų apyskaitą, iš kurios matėsi, 
kad klubas praėjusiais metais, 
nežiūrint didelių klubo išlaidų, 
turėjo 1842.00 svarus pelno.

Rev. komisijos pirmininkas V. 
Bernatavičius perskaitė Revizijos 
aktą, iš kurio matėsi, kad klubo 
atsiskaitomybės knygos vedamos 
tvarkingai ir visi padaryti įrašai 
atitinka pateisinamiems 
dokumentams.

Valdyba 1991-miems metams, 
susirinkimui pageidaujant ir senai 
valdybai sutinkant, palikta ta pati. 
Tai pirmas atsistikimas šio klubo
41 metų istorijoje, kad ta pati 
valdybei paliktų kitiems metams. 
Ją sudaro: pirmininkas — A. 
Podvoiskis, vicepirmininkas— H. 
Vaineikis, sekretorius — S. 
Lauruvėnas, iždininkas — V. 
Rudys. Valdybos nariai: J. 
Bačinskas, J. Keturakis, A. 
Myliūnas, H. Pargauskas, J. 

Duoba ir J. Šablevičius. Revizijos 
komisija: V. Bernatavičius 
(pirmininkas), J. Podvoiskis ir S. 
Sasnauskas; kandidatai: P. 
Virbickas ir H. Silius.

Išnagrinėjus klubo reikalus, 
susirinkimas baigtas sugiedant 
Lietuvos himną.

Šių metų valdybai linkime 
sėkmės.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
L KV S-gos „Ramovės“ 

Mančesterio skyrius surengė MLS 
klube Naujųjų 1991-ųjų Metų 
sutikimą, kuriame dalyvavo būrys 
vietos ir apylinkės žmonių. 
Kadangi tą dieną autobusai 
nekursavo, žmonių daug 
neatvyko, jų tarpe ir pati 
ramovėnų valdyba.

Vaišių stalus paruošė S. 
Keturakienė ir M. Bernatavičienė. 
Finansavo klubas.

Palydint senus ir sutinkant 
Naujuosius Metus, visus 
pasveikino klubo pirmininkas A. 
Podvoiskis ir V. Bernatavičius, 
padeklamuodamas tai progai 
pritaikytą eilėraštį. Naujieji Metai 
sutikti sugiedant Lietuvos himną 
ir nuoširdžiais pasisveikinimais, 
palinkint vieni kitiems laimingų 
bei sėkmingų.Naujųjų metų.

A. P-kis

LIETUVA PAVOJUJE 
(Atkelta iš 1 p si.)

Bolševikai, atėmę iš mūsų spaudą, 
radiją, televiziją, mėgina ne tik 
slopinti laisvą žodį, bet ir įnešti 
chaosą, nežinią, dezinformaciją. 
Būtent todėl, dėl ne nuo jos 
priklausančių priežasčių trumpam 
sustojusi eiti „Respublika“ 
pradeda naują savo gyvenimą 
naujomis (galbūt pogrindžio) 
sąlygomis.

Lietuvai reikalinga informacija. 
Mes stengsimės ją pateikti.

Brangūs Lietuvos žmonės! 
Atėjo sunkūs militaristinės 
bolševistinės okupacijos laikai. 
Bet — mes dar gyvi, mes dar 
esame, mes dar savo namuose. 
Dirbkime ir kovokime. Mūsų 
ginklas — ištikimybė Lietuvai, 
susikaupimas ir susitelkimas, visų 
Lietuvos jėgų konsolidacija. 
Kiekvienas šiandien renkasi savąjį 
kovos ir gyvenimo būdą. Vieni — 
M. Burokevičius, V. Švedas ir jų 
klika — pasirinko išdavystės kelią, 
sutepė savo rankas mūsų brolių 
krauju. Mūsų prakeikimas krinta 
ant jų galvų! Kiti — gina mūsų 
visų laisvę jiems prieinamais 
būdais —- aikštėse, mitinguose, 
piketuose, o kai kurie ir su ginklu 
rankose. Šlovė ir garbė jiems!

Manome, kad Nobelio taikos 
premiją M. Gorbačiovas šauniai 
aplaistė nekaltų žmonių krauju.

Ta proga norisi dar kartą 
pacituoti jau kartą spausdintus 
laikraštyje žodžius, skirtus M. 
Gorbačiovui. Po antrojo TSRS 
liaudies deputatų suvažiavimo 
mes rašėme: „Baisu ne tai, kad 
gimė naujas diktatorius. Baisu tai, 
kad visas laisvasis pasaulis į jį 
beprotiškai įsimylėjęs...“

Gal nekaltų Lietuvos žmonių 
kraujas bent dabar atšaldys 
pasaulio meilę Gorbačiovui. Bet 
kuriuo atveju žinokite: Lietuva šią 
skausmo akimirką jo mirtinai 
neapkenčia. Ir šis jausmas ne 
vienadienis.

Paskutinėmis žiniomis sausio 13 
d. prie Lietuvos TV centro Vilniuje 
žuvo 14 asmenų ir buvo daugiau nei 
200 sužeistų.

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas. Vyr. redaktorius Vladas Dargis.
Redaktorius Vilniuje Laimantas Jonušys.
Adresas Lietuvoje: 232600 Vilnius, Pylimo 8.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra. Nepanaudoti 

rankraščiai, jei iš anksto nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia autorių, ne redakcijos ir leidėjo nuomonę.

Lietuvių Kronika
AUKOS SPAUDAI

S. Jackūnas — 4.00 sv.
V. Bernatavičius — 3.00 sv.
K. Kubilius — 3.00 sv.
J. Liudžius — 29.00 sv.
J. Babilius — 5.00 sv.
J. Tamulaitis — 5.00 sv.
Š. Macuras — 12.50 sv.
J. Zdanavičius — 4.00 sv.
V. Balčikonis — 8.00 sv.
A. Kadžionis — 3.00 sv.
M. Neimantas — 5.00 sv.
V. Gegeckas — 10.00 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai 

dėkojame.

AUKOS TAUTOS FONDUI
K. Vitkus — 10.00 sv.
P. Vičas — 5.00 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

MIRĖ DOMAS BANAITIS
Sausio 19 d., Rochdalės 

ligoninėje mirė taurus lietuvis, 
veikėjas, DBLS-gos Rochdalės 
skyriaus pirmininkas Domas 
Banaitis. Laidotuvės vyks sausio 
25 d., Rochdalėje.

METINIS SUVAŽIAVIMAS
DBLS atstovų ir Lietuvių 

Namų Bendrovės akcininkų 
suvažiavimas įvyks balandžio 6-7 
dienomis Lietuvių Namuose, 
Londone. Dėl nakvynės Sodyboje 
atstovai prašomi kreiptis į 
sekretorių P. Kamarauską. 
Kviečiame skyrius nedelsiant 
organizuoti savo susirinkimus ir 
rinkti atstovus į suvažiavimą.

Plačiau apie suvažiavimo 
dienotvarkę ir registraciją bus 
pranešta vėliau aplinkraščiu.

DBLS-gos Centro valdyba

VASARIO 16-S1OS 
MINĖJIMAS

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo Šventė įvyks vasario 
16 d., 18.00 vai., Bishopsgate 
Instituto salėje, 230 Bishopsgate, 
London EC2.

Programoje Lietuvos atstovo V. 
Balicko žodis ir koncertas.

Šventės išvakarėse, vasario 15 
d., 19.00 vai., Lietuvių Namuose 
įvyks tradicinis svečių priėmimas.

DBLS Centro valdyba

PAMALDOS
Gloucesteryje — sausio 26 d., 12 

vai., Šv. Petre.
Stroude — sausio 26 d., 15.30 

vai., Beeches Green.
Nottinghame — sausio 27 d., 

11.15 vai., Židinyje, pamaldos už 
Lietuvą.

LONDONE
LANKĖSI „ŽALGIRIS“

Gruodžio 28-sausio 2 dienomis 
garsūs Kauno „Žalgirio“ klubo 
krepšininkai dalyvavo turnyre 
Crystal Palace National Sports 
Centre, Londone.

Šiame pasaulinio lygio 
krepšininkų turnyre „Žalgiris“ 
pralaimėjo olandų „Harlem“ 
komandai ir laimėjo prieš 
Jeruzalės miesto klubą „Hapoel“ 
ir prancūzų — „St. Quentin“.

Žalgirio komanda ir jos 
palydovai sudarė 15 asmenų 
grupę. Žaidėjų tarpe buvo Arūnas 
Visockas, Vaidotas Jurgilas, 
Darius Lukminas ir kiti. Juos 
lydėjo klubo prezidentas, Kauno 
miesto šilumos tinklų direktorius 
Antanas Šležas ir treneriai 
Raimundas Sargūnas, Vidas 
Virbickas.

Sekusiems rungtynių eigą buvo 
aišku, kad lietuviai yra talentingi 
krepšininkai ir pajėgūs 
rungtyniauti su geriausiais 
pasaulyje. Gaila, kad rungtynėse 
lyg ir nesimatė Londono lietuvių. 
Gali būti, kad „Žalgiriečiai“, kaip 
ir meno ansambliai, atvyko 
netikėtai, niekam nepranešę.

Keliems mums buvusiems buvo 
malonu su pasididžiavimu stebėti 
lietuvius krepšininkus 
tarptautinėje sporto arenoje. 
Linkime „Žalgiriui“ sėkmingai 
garsinti Lietuvos vardą.

Būvąs

BLYNŲ VAKARAS 
SPORTO IR SOCIALINIAME 

KLUBE
Sporto ir Socialinis klubas 1991 

m. vasario 2 d., šeštadienį, 20.00 
vai. Klubo patalpose: 345A 
Victoria Park Road, E9, rengia 
Užgavėnių blynų vakarą.

Įėjimas veltui, visi, kurie nori 
šokti prie savos muzikos, prašomi 
atsinešti savo muzikos kasetes ar 
plokšteles.

Už blynus teks užsimokėti. 
Laukiame visų. Prašome gausiai 
ateiti.

BRITISH-LITHUANIAN 
RELIEF FUND FOR 

CHILDREN IN LITHUANIA
Paskutiniuoju metu fondas 

gavo šias aukas: 100.00 sv. — 
Marija Meškauskienė a.a. 
Kazimiero Meškausko 
atminimui; po 25.00 sv. — R. ir K. 
George iš Londono, Holy Family 
Catholic Society Bellshill; 20.00 
sv. — S. Gailiūnas; 10.00 sv.— 
Silvia Skelt (antrą kartą); 5.00 sv. 
M. Barulis; po 100 US dolerių — 
J. New, Povilas Leonavičius; 50 
US dol. George Rodis, visi trys iš 
JAV. Fondo vadovybė visiems 
aukotojams nuoširdžiai dėkoja.

EUROPOS LIETUVIS

SODYBOJE
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Vasario 16-tą dieną, 15 vai., 

įvyks metinis DBLS-gos Sodybos 
skyriaus narių susirinkimas. 
Maloniai prašomi visi nariai 
susirinkime dalyvauti.

Skyriaus valdyba

ŠKOTIJOJE
KALĖDINIŲ GIESMIŲ 

KONCERTE
Gruodžio 16 d. Škotijos 

lietuviai buvo pakviesti dalyvauti 
Kalėdinių giesmių koncerte. 
Išvyką organizavo kapelionas 
Andriušius. Prie lietuvių' klubo 
Bellshill pirmieji rinkosi skautai, 
dainininkai ir šokėjai. Kitų 
dalyvių pasiimti sustota prie Šv. 
Luko bažnyčios Glasgowe.

Šv. Mišios buvo laikomos Šv. 
Andriejaus bažnyčioje. Mišias 
laikė lenkų kunigas ir kapelionas 
Andriušius, kuris taip pat pasakė 
šiai dienai pritaikytą pamokslą, o 
religinius skaitymus skaitė VI. 
Stankus. Lietuviai sugiedojo 
„Pulkim ant kelių“.

Po šv. Mišių visi susirinkome 
Lenkų klube, kur buvome skaniai 
pavaišinti. Koncerto programą 
pradėjo lenkų vaikai 
suvaidindami Kristaus gimimo ir 
Trijų Karalių atvykimo vaizdelį. 
Vytauto draugovės lietuviai 
skautai, vadovaujami Mato ir 
Yvonne Julius, padainavo 
lietuviškai „Katinėlį“. . P. 
Dzidoliko vadovaujamas choras 
padainavo „Leiskit į Tėvynę“ ir 
„Ramunėlę“. Yvonne Julius 
padainavo dvi solo dainas, o 
akordionu akompanavo Mark 
Poultney. Šokėjai pašoko tris 
šokius. Koncertas buvo baigtas 
Kalėdinėmis giesmėmis 
lietuviškai, lenkiškai ir angliškai.

Kapelionas Andriušius visiems 
dalyviams nuoširdžiai padėkojo ir 
apdovanojo saldumynais.

K. Rugienienė

BRADFORDE
METINIS SUSIRINKIMAS
Sausio 27 d., 14.30 vai., klubo 

patalpose įvyks Bradfordo 
lietuvių „Vyties“ klubo narių 
metinis susirinkimas.

Dienotvarkėje: klubo valdybos 
pranešimai, naujos valdybos 
rinkimai ir bus svarstomi kiti 
svarbūs klubo reikalai.

Prašome visus narius dalyvauti. 
Reikalingam narių skaičiui 
nesusirinkus, susirinkimas bus 
tęsiamas po valandos.

Klubo valdyba

BOLTONE
PABALTIECIŲ šokiai

Boltono Baltijos Tautų 
Komiteto rengiami metiniai šokiai 
įvyks šeštadienį, vasario 2 d., 19.30 
vai., ukrainiečių klubo salėje, 99 
Castle Street, Bolton.

Visi tautiečiai yra kviečiami kuo 
gausiau šiuose šokiuose dalyvauti.

WOLVERHAMPTONE
SUSIRINKIMAS

Vasario 23 d., 13.00 vai., 
,,TPSTER“ svetainėje, 
Wol verhamptone, DBLS 
Wolverhampton© skyrius šaukia 
metinį-visuotinį narių 
susirinkimą.

Bus renkama skyriaus valdyba, 
revizijos komisija ir atstovas į 
DBLS suvažiavimą Londone.

Be to bus svarstomi ir kiti 
skyriaus reikalai. Visus skyriaus 
narius ir prijaučiančius prašome 
dalyvauti.

Skyriaus valdyba

NOTTINGHAME
KNYGOS LIETUVAI

Sausio 4 d. į Rygą laivu 
išsiuntėme konteinerį mokyklinio 
amžiaus mokslo vadovėlių. Juos 
suaukojo Anglijos mokyklos. 
Lietuvai skirta 319 dėžių (7-8 
tonos). Jas priims Kultūros ir 
Švietimo Ministerija Vilniuje. 
Tikimės, kad ši siunta pasieks 
Lietuvą laimingai ir knygos bus 
Lietuvos mokykloms naudingos 
ne vien tik lavinti anglų kalbą, bet 
taip pat susipažinti su Anglijos 
mokymosi technika ir gyvenimu. 
Taip pat Kultūros ir Švietimo 
Ministerijai bus perduodami 
aukojusių mokyklų adresai, kad 
būtų galimybė susisiekti su 
mokiniais ir galbūt net pasikeisti 
vizitais. Linkime Lietuvai sėkmės 
šioje srityje.

Suruošti knygas siuntimui 
pareikalavo nemažai 
administracinio ir fizinio darbo, 
tuo labiau, kad mūsų pajėgos 
Nottinghame nėra gausios. Šio 
darbo pirmas iniciatorius buvo 
profesorius David Regan, 
Nottingham© Universiteto 
politikos mokslininkas ir „Grene“ 
(Group for the Re-Emerging 
Nations of Europe) pirmininkas.

Administracinio darbo ėmiausi 
aš, o sunkiausią darbą — 
suskirstyti, adresuoti ir surišti 
visas 319 dėžių atliko mano vyras 
Henrikas,. padedamas Romo 
Gustainio ir Petro Grokausko. 
Transporto ir administracijos 
išlaidas padengė Nottingham© 
apylinkės lietuviai aukodami 
160.00 sv. (paskutiniu momentu 
dar pridėjo 3.00 sv. J. Baukys), o 
mudu su vyru paaukojome 100.00 
sv. Iki šiol išlaidos pasiekė 263.00. 
Laivo transporto išlaidas sutiko 
padengti DBLS.

KALĖDOS
Kalėdų metu lietuviai buvo 

kviesti BBC Radio Nottingham 
prisidėti prie Kalėdinių pamaldų. 
Giedojo keturios dainininkės iš 
„Harmonijos“ ir giesmės buvo 
transliuojamos per radiją Kalėdų 
dieną.

Naujųjų Metų išvakarėse 
„Grene“ komitetas suorganizavo 
pamaldas Nottinghamo 
senamiesčio katedroje. Dalyvavo 
penkios tautybės giesmėmis ir 
skaitymais. Lietuvius atstovavo 
„Harmonijos“ dainininkės. 
Jaunoji Sonata iš Lietuvos 
paskaitė sveikinimą, o kun. 
Matulis dalį iš Šv. Rašto. Tą 
vakarą komitetas turėjo 
iškilmingus pietus-vakarienę, 
kurių metu buvo diskutuojami 
ateities planai.

Vasario mėnesį DBLS 
Nottinghamo skyrius ruošia 
iškilmingą Nepriklausomybės 
minėjimą. Dalyvaus vietinės 
meninės pajėgos, paskaitą skaitys 
R. Kinka ir prof. D. Reagan.

V. Gasperienė
„Grene" komiteto atstovė

SKAUTIŠKUOJU KELIU 
LSS EUROPOS RAJONO 
IŠKILMINGOJI SUEIGA

Pasibaigus LSS vadovybės 
rinkimams, LSS Europos Rajono 
vadu tapo išrinktas v.s. Jaras 
Alkis.

Vasario 2 d., 13.00 vai., 
Lietuvių Namuose Londone įvyks 
iškilmingoji pareigų perdavimo 
sueiga ir naujos LSS Europos 
Rajono vadijos pristatymas.

Į sueigą yra kviečiami visi 
Rajono vadovai, vadovės, skautai 
ir skautės. Taip pat maloniai 
kviečiame tėvus, rėmėjus, 
bičiulius, kitų organizacijų 
atstovus ir visuomenę.

LSS Europos Raj. Valdyba
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PASAULYJE
Sovietų desantininkai Lietuvoje
Pasinaudodami proga, kada 

Vakarai yra užimti Persijos 
įlankos reikalais, Gorbačiovas 
nutarė imtis griežtų žygių, kad 
išlaikytų Sovietinę imperiją. Mat, 
Rusijos federacija, atsisakiusi 
mokėti Kremliui paskirtą metinę 
duoklę ir tautiniai judėjimai 
kitose respublikose gresia 
Sovietinės imperijos vienybei. 
Įvairūs biurokratai, karininkai, 
KGB ir kiti, bijantieji prarasti 
savo privilegijas bei įtakingus 
darbus, triukšmauja ir reikalauja 
imtis prievartos tautiniams 
judėjimams numalšinti. Sovietų 
desantininkai buvo pasiųsti į 
Baltijos valstybes, Gruziją, 
Moldovą ir Ukrainą neva tai 
sugaudyti jaunuolius, kurie 
atsisakė tarnauti Sovietų 
kariuomenėje. Lietuvoje 
užsiregistravo tik 10% iš 9200 
pašauktųjų. Klausimas būtų, 
kuriam reikalui Sovietai didina 
savo kariuomenę naujokais iš 
respublikų, kai jie nežino ką daryti 
su esama kariuomene, kuri grįžo iš 
okupacijų Afganistane, Rytų 
Vokietijoje ir Rytų Europoje. 
Todėl siūlosi atsakymas, kad 
desantininkai siunčiami • į 
respublikas visai kitiems tikslams.

Ginčai dėl Sovietų biudžeto
Sausio mėn. pradžioje* Sovietų 

Sąjungos prezidentas 
Gorbačiovas pranešė, kad visos 15 
respublikų pasirašė sutartį 1991 
metų biudžetui vykdyti ir todėl 
Sovietų Sąjungos gerbūvis 1991 
metams yra užtikrintas. Bet dar tai 
dienai nepasibaigus Lietuvos 
respublikos atstovas pareiškė, kad 
jie nieko bendro su tuo biudžetu 
neturi, nes Lietuva yra 
nepriklausoma valstybė. O Boris 
Jelcinas, Rusijos federacijos 
prezidentas, Gorbačiovą 
pavadino melagiu ir kad Rusijos 
federacija Kremliui temokėsianti 
80 bil., vietoj 120 bil. rublių. 
Susidariusį trūkumą padengti 
Kremlius turės spausdinti daugiau 
pinigų ir tuo pačiu nuvertinti 
turimų rublių vertę.

Karas Persijos įlankoje
Sausio 17 d., pasibaigus JTO 

ultimatumui Irako vyriausybei iki 
sausio 15 d. atitraukti karines 
pajėgas iš Kuwait, JAV, D. 
Britanijos, Prancūzijos, Italijos ir 
Jungtinių Arabų karinių pajėgų 
lėktuvai bombardavo Irako 
sostinę ir kitus karinius 
objektus.Iki šiol karo veiksmuose 
žuvo 11-kos Jungtinių pajėgų ir 
10-ties Irako lėktuvų įgulos.

Sausio 18 d. SCUB raketomis 
Irakas užpuolė Izraelį. Izraelio 
parlamentas ilgai svarstęs nutarė 
Irakui ginklu neatsakyti. Už tai 
amerikiečiai Izraelio gynybai 
pasiuntė raketų, kurios bus 
aptarnaujamos amerikiečių karių.

Persijos įlankoje karo 
veiksmams prasidėjus Sovietų 
Sąjungos prezidentas M. 
Gorbačiovas kreipėsi į Irako 
prezidentą Saddam Husseiną ir 
jam pažadėjo, jeigu Irakas 
pasitrauks iš Kuwait, tai karo 
veiksmai prieš Iraką bus 
sustabdyti.

Irako žinių agentūros teigia, 
kad iki šiol karo veiksmuose prieš 
Iraką buvo sunaikinti 140 priešo 
lėktuvų.

Gorbačiovas — veidmainys!
Sovietų Sąjungos prezidentas 

M. Gorbačiovas pasmerkė savo 
buvusį sąjungininką Iraką už 
Kuwait pagrobimą, o pats siunčia 
kariuomenę, kad Baltijos ir kitose 
respublikose suareštuotų bet 
kokią nepriklausomybęs kibirkštį 
ir jas pavergtas laikytų.
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