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VASARIO 9 DIENOS 
APKLAUSA

Lietuvos piliečiai su balsavimo 
teisėmis, esantys užsienyje (ne 
sovietuose) iki vasario 9 d., 
norintys dalyvauti visuotinėje 
gyventojų apklausoje dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės gali siųsti 
telegramas šiuo adresu: Vilnius, 
Gedimino 3, Lietuvos Mokslų 
Akademija — Respublikos 
rinkiminė komisija.

Ar Jūs už tai, 
kad Lietuvos valstybė būtų 

Nepriklausoma Demokratinė 
Respublika?

TAIP NE
Seka parašas, data (ne vėliau, 

kaip vasario 9 d. ir ne anksčiau — 
vasario 4 d.).

Balsavimo teises turi Lietuvos 
piliečiai nuo 18 metų amžiaus, 
Lietuvos piliečiais yra laikomi 
Lietuvos gyventojai, kurie 
Lietuvoje turi nuolatinę gyvenimo 
vietą, jei jie yra gimę ir įrodę, kad 
bent vienas jų tėvų ar senelių yra 
gimę Lietuvoje ir nėra kitos 
valstybės piliečiai. Taip pat 
asmenys, kurie iki 1989 m. 
lapkričio 3 d. (tada buvo priimtas 
pilietybės įstatymas) nuolat 
gyveno Respublikos teritorijoje ir 
turi čia nuolatinę darbo vietą arba 
nuolatinį legalų pragyvenimo 
šaltinį. Šie asmenys per du metus 
nuo šio įstatymo įsigaliojimo 
laisvai apsisprendžia dėl 
pilietybės. LIC

VĖLIAUSIA LIETUVOS AUKA
Sausio 30 d. mirė šaukiamojo 

amžiaus vilnietis.
Sovietų kareiviai peršovė 20 

metų amžiaus Joną Tautkų, 
bevažiuojantį mašina Vilniaus- 
Kauno plentu link Gariūnų. Jį 
apie 2.15 vai. dar gyvą atgabeno į 
Pirmąją klinikinę ligoninę. Kulka 
buvo įstrigusi smegenyse. 
Operacijai nepavykus, Jonas 
Tautkus mirė 14.25 vai. Lietuvos 
laiku. LIC

LAIŠKAI PARLAMENTO 
ATSTOVAMS

Britų parlamento nariai David 
Atkinson (Konservatorių, 
Bournemouth East), Sir Ruseli 
Johnston (Liberalų Demokratų, 
Inverness, Naim and Lockaber) ir 
dr. Dafydd Thomas (Valų, 
Meronnydd Nant Conway) 
pasiūlė „Early Day Motion“ 
rezoliucijos projektą, kuriuo 
smerkiama Kremliaus priespauda 
ir smurtas Pabaltijo valstybėse.

Raginame visus Britanijos 
lietuvius savo parlamento 
atstovams, žemiau pridėtu 
pavyzdžiu, rašyti laiškus.
Mr/Mrs/Sir xxxx 
House of Commons, London 
SW1A OAA
Dear xxxx
SUPPRESSION OF THE 
BALTIC

STATES
I urge you to press for a full 

debate in the House of Commons 
on the reimpositiom of Soviet 
terror in the Baltic States, and 
request you to support Early Day 
Motion 293, as proposed by 
David Atkinson, Sir Russell 
Johnston and Dr. Daffydd 
Thomas. Yours sincerely

(parašas)
Gautų atsakymų nuorašus 

prašome pasiųsti DBLS-gos 
valdybai.

Sausio 19 d. dalis pabaltiečių demonstracijoje Bonnoje

LIETUVIAI PROTESTUOJA EUROPOJE
Apie sovietų kariuomenės 

smurto veiksmus prieš Lietuvos 
nepriklausomybę Vokietijos 
lietuviai sužinojo ankstų 
sekmadienio, sausio 13-tos dienos 
rytą įvairiais būdais: radijo 
mėgėjai oro bangomis siuntė 
pagalbos šauksmus, Vilniaus 
gyventojai savo giminėms ir 
pažįstamiems telefonu pranešė 
apie žudynes prie televizijos 
bokšto, ir pagaliau visos radijo ir 
televizijos stotys Vakaruose 
skleidė žinias apie naktinį antpuolį 
ir žuvusius.

Spontaniškai, be didelės 
organizacijos, susiskambinę 
telefonais, lietuviai ėjo į gatves su 
vėliavomis ir plakatais rodydami 
savo solidarumą su kovojančia 
tauta ir protestuodami prieš 
svetimos kariuomenės žiaurų 
elgesį, prieš žmonių žudymą ir 
bandymą jėga likviduoti laisvai 
išrinktus Lietuvos Respublikos 
valdžios organus.

Sausio 13 d. lietuvių 
demonstracijos vyko Lūbecko, 
Hamburgo, Mannheimo, 
Stuttgarto, Mūncheno, Kolno ir 
Berlyno miestuose. Juos parėmė 
latviai ir estai. Mišios už Lietuvą 
buvo laikomos sausio 14 d., o už 
žuvusius — sausio 16 d. Vokietijos 
lietuvių centre Romuvoje.

Norėdami suruošti 
įspūdingesnę demonstraciją 
sausio 19 d. Bonnoje ir į ją įtraukti 
kuo daugiau vokiečių visuomenės, 
ėmėsi čia gyvenantieji pabaltiečiai 
studentai. Šią solidarumo su 
Pabaltijo kraštais akciją parėmė 
Sąjunga (90/ Žalieji), Žaliųjų 
partijos vadovybė, atskiri 
Socialdemokratų ir Krikščionių 
demokratų partijų parlamento 
nariai, Jaunieji socialdemokratai, 
JuSo Aukštųjų mokyklų grupės, 
Jaunieji krikščionys demokratai, 
Jaunieji liberalai, Naujasis 

Forumas, Demokratija dabar, 
Iniciatyva už taiką ir žmogaus 
teises, tarptautinė draugija 
žmogaus teisėms ginti, Bonnos 
universiteto studentų atstovybė ir 
Katalikų akademinė sąjunga. Jie 
pasirašė kreipimąsi į visuomenę, 
kuriame sakoma:

Taip viltingai prasidėjusiam 
procesui Pabaltijo kraštuose gresia 
pavojus būti užgniaužtam. Su 
karine jėga buvo sugriautos 
demokratinės institucijos, užimti 
spaudos, radijo ir televizijos 
pastatai, tankų sutraiškyti 
žmonės. Šioje ne vien Pabaltijo 
kraštams, bet ir visoms Sovietų 
Sąjungos tautoms reikšmingoje 
akimirkoje mes kviečiame 
Vokietijos gyventojus 
solidarizuotis su Pabaltijo 
tautomis. Šis solidarumas bus mūsų 
indėlis kovoje už demokratiją, 
laisvą ir žmogaus teises, nes 
demokratinių jėgų stiprėjimas 
Pabaltijo kraštuose reikš paramą ir 
Sovietų Sąjungos demokratinei 
kaitai.

Savaitę prieš šią demontraciją 
pabaltiečiai studentai budėjo 
Bonnos aikštėse su vėliavomis, 
plakatais, uždegtomis žvakutėmis 
ir dalino praeiviams informaciją.

Šeštadienį, sausio 19 d., 11 vai., 
demonstrantų būriai žygiavo į 
miesto centrą, į Mūnsterio aikštę 
prie Bazilikos, kur įvyko mitingas. 
Ten kalbas pasakė parlamentarai, 
politinių organizacijų atstovai ir 
Lietuvos ir Latvijos užsienio 
reikalų ministrai A. Saudargas ir 
J. Jurkans.

Demonstracijose kalbėję 
džiaugėsi didele visuomenės 
parama ir dėmesiu, kokio 
Pabaltijo kraštai Vokietijoje iki 
šiol dar niekada nėra susilaukę. 
Išryškėjo, jog visos politinės 
grupės pritaria Pabaltijo kraštų 
laisvės siekiams ir smerkia karinės 

jėgos naudojimą.
Lietuvos UR ministras A. 

Saudargas apgailestavo, kad 
Pasaulio Bendrija taip karštai 
-ginanti Kuwait, o Lietuvai ginti 
nepajudina nė piršto, nes 
Lietuvoje nesą naftos. Lietuva už 
laisvę kovos iki galo, užtikrino A. 
Saudargas.

Lietuvos UR ministras Bonnoje 
pasiliko 4 dienas. Jį globojo ir 
susidariusias išlaidas padengė 
Vokietijos lietuvių bendruomenė, 
techniškus darbus atliko Jaunimo 
sąjungos nariai.

Pokalbyje su Vokietijos reikalų 
ministru Genscher, A. Saudargas 
supažindino jį su paskutiniais 
įvykiais Lietuvoje, išryškino jos 
poziciją ir nušvietė ateities 
žingsnius. Genscher pasmerkė 
jėgos naudojimą Lietuvoje ir 
manė, jog konfliktas turėtų būti 
sprendžiamas taikiai. Dėl didesnių 
ekonominių sankcijų taikymo 
ministras teigė, jog Vokietija 
turinti laikytis atsargiai, nes 
dauguma jos įsipareigojimų 
išplaukia iš sutarčių, kurių privalo 
laikytis. A. Saudargas taip pat 
kalbėjo per radiją ir televiziją. 
Buvo suruoštos dvi spaudos 
konferencijos.

Mažesnės demonstracijos- 
budėjimai vyko ir kitose 
Vokietijos vietovėse, pvz., sausio 
18 d. Wittliche. Buvusios 
Demokratinės Respublikos 
lietuviai taip pat ruošė protesto 
demonstracijas. Sausio 14 ir 17 
dienomis vyko budėjimas prie 
Sovietų Sąjungos konsulato 
Leipzige, o sausio 21 d. Nicolay ir 
visose kitose Leipzigo bažnyčiose 
buvo surengtos Taikos pamaldos 
už Lietuvą. Saksonijos 
parlamento KD ir Žaliųjų 
frakcijos pareikalavo, kad 
parlamentas siųstų savo atstovus į 

(Nukelta į 3 psl.)

LIETUVOJE
Lietuvos informacijos biurai

1990 m. gruodžio 20 d. 
Kopenhagoje, Danijos sostinėje, 
atidarytas trijų Baltijos valstybių 
(Lietuvos, Latvijos ir Estijos) 
informacinis biuras. Lietuvos 
atstovu tame biure paskirtas 
Dalius Cekuolis.

Lietuvos informacijos biuras 
įsteigtas ir Varšuvoje. Jo vedėju 
yra Lietuvos AT deputatas 
Česlovas Okinčycas.
Okupantų darbai

Vilniaus televizijoje nuo sausio 
13 d. šeimininkavę desantininkai 
siųstuvą perdavė Lietuvos 
kvislingams — „Lietuvos 
gelbėjimo komitetui“, kuris nuo 
sausio 17 d. pradėjo transliuoti 
anti-nepriklausomybinę 
propagandą.

Lietuvos vyriausybės žinias 
transliuoja „Nepriklausomos 
Lietuvos Radijas“ iš Kauno. 
Transliacijose trumpomis 
bangomis sausio 28 d. buvo 
skaitomos žinios lietuvių, rusų ir 
lenkų kalbomis.
K. Prunskienė užsienyje

Sausio 25 d. Vakarų spauda ir 
radijas pranešė, kad buvusi 
Lietuvos premjerė Kazimiera 
Prunskienė išvyko į užsienį. 
Sausio 26 d. „Amerikos balsas“ iš 
Vašingtono pranešė, kad ji atvyko 
į Vokietiją. Pasikalbėjime telefonu 
su korespondentu ji pasakė, jog 
pasitraukė į užsienį, nes Lietuvoje 
jai buvo nesaugu: pastaruoju laiku 
padažnėjo grasinimai jai ir jos 
vyrui telefonu. Su ja ketinęs 
„atsiskaityti“ A. Terleckas ir kiti. 
K. Prunskienė pasakė, kad ji 
neketina prašyti užsienyje 
politinio prieglobsčio. Būdama 
užsienyje ji dirbs Lietuvai 
naudingą darbą, ' rems lietuvių 
tautos siekimą atgauti laisvę. Kai 
susidarys palankesnės sąlygos, 
sugrįš į Lietuvą.

Prez. Busho susirūpinimas
Sausio 18 d. iš Vašingtono 

pranešta, jog JAV prezidentas 
Bushas kalbėjo telefonu su 
prezidentu Gorbačiovu, 
išreikšdamas gilų susirūpinimą dėl 
padėties Baltijos respublikose ir 
ragindamas Sovietų Sąjungos 
prezidentą ginčą spręsti taikiu 
būdu.

Sausio 29 d. iš Vašingtono 
pranešta, jog JAV-SSSR viršūnių 
konferencija, turėjusi įvykti š.m. 
vasario mėnesį, atidėta vėlesniam 
laikui. Aiškinama, kad vykstant 
karui Viduriniuose Rytuose, JAV 
prezidentas negali vykti užsienin.

Islandija remia Lietuvą
Sausio 20 d. Vilniuje lankėsi 

Islandijos užsienio reikalų 
ministras Jon Hannibalsson ir 
kalbėjosi su prezidentu V. 
Landsbergiu. Jis pasakė, jog 
Reykjavikas rimtai ketina 
užmegzti diplomatinius santykius 
su Vilniumi. Jis pasiūlys kitoms 
Vakarų valstybėms, kad remtų 
Baltijos respublikas.
Panika dėl pinigų

Kremliui paskelbus, kad nuo 
sausio 23 d. vidurnakčio Sovietų 
Sąjunga išima iš apyvartos 50 ir 
100 rublių banknotus, Lietuvoje 
kilo panika. Minios žmonių 
apgulė bankus, norėdami iškeisti 
tuos banknotus į smulkesnius. 
Atrodo, kad sutaupos, viršijančios 
1000 rublių, bus konfiskuotos.
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LIETUVOS INFORMACIJOS 
CENTRAS LONDONE

Sausio 29 d. Lietuvos 
informacijos centro Londone 
vadovas Gražvydas Kirvaitis 
susitiko su Škotijos nacionalistų 
partijos pirmininke, parlamento 
nare Margaret Ewing, kurią 
painformavo apie padėtį 
Lietuvoje ir perdavė prezidento V. 
Landsbergio kvietimą jai ir jos 
vyrui atvykti į Lietuvą ir dalyvauti 
konferencijoje „Laisva Lietuva 
Europoje“, kuri rengiama vasario 
7-16 dienomis. Tokie kvietimai 
perduoti dar keturiems 
Bendruomenių rūmų nariams ir 
lordui Aberdare. Britų 
parlamentarai taip pat kviečiami 
stebi tuo metu vyksiančią 
Lietuvos gyventojų apklausą. 
Kitą dieną Margaret Ewing 
pranešė, kad mėgins 
suorganizuoti visų partijų atstovų 
delegaciją ir kad šią mintį „stipriai 
parėmęs“ užsienio reikalų 
ministras Douglas Hurd. 
Delegacija atvyks, jei gaus 
Maskvos vizas.

Sausio 31 d. G. Kirvaitis turėjo 
vienos valandos pokalbį Lordų 
rūmuose su lordu Ėnnals, kurį 
supažindino su šiuo metu 
svarbiausiais Lietuvos dalykais — 
parama dėl Sovietų patruliavimo 
nutraukimo, dėl TV ir radijo 
stoties grąžinimo ir kt. Lordas 
Ennals pranešė, kad vasario 6 d. 
Lordų rūmuose Lietuvos 
klausimą iškels baronienė Cox ir 
paprašw Lietuvos informacijos 
centrą perduoti medžiagą dėl 
situacijos Lietuvoje raštu. 
Medžiaga ir pageidavimai dėl šiuo 
metu svarbiausių Lietuvai 
klausimų iškėlimo minėtame 
Lordų rūmų posėdyje perduota.

Į Lietuvą rengiasi vykti ir 
penkių Belgijos senatorių grupė. 
Įdomu, kad senatorius Walter 
Luyten savo kalbą Lietuvos 
parlamente pasakys lietuviškai. 
Jos vertimą paruošė Lietuvos 
informacijos centras Londone.

Lie, Londone

AUKOKIME 
TAUTOS FONDUI

Vasario mėnuo — tradicinis 
aukų Tautos Fondui rinkimo 
mėnuo. 1918 m. vasario 16 dieną 
buvo paskelbtas Lietuvos 
Nepriklausomybės Aktas, 
prikėlęs lietuvių tautą laisvam 
gyvenimui. 1990 m. kovo 11 dieną, 
po penkiasdešimties metų 
sovietinės vergijos, atgimusi 
lietuvių tauta pasiryžo toliau tęsti 
laisvą gyvenimą. Lietuvių išeivija 
privalo padėti tautos kamienui 
įtvirtinti nepriklausomybę. Tam 
reikalingos lėšos!

Vieningai dirbdami su tauta 
galime tikėtis geresnių ir greitesnių 
rezultatų. Tuo keliu eina ir mūsų 
vadovaujantieji veikėjai. Jie 
klauso tautos balso ir apie tautos 
aspiracijas informuoja laisvąjį 
pasaulį. VLIKo veiklai lėšas iš 
lietuvių išeivijos telkia Tautos 
Fondas.

Kai tauta laisvės kovoje 
pergyvena lemiamą laikotarpį, kai 
mūsų jaunimas didvyriškai gina 
Lietuvos demokratijos židinį, 
išeivija negali likti abejinga. 
Minėdama šių metų Vasario 
Šešioliktąją, ji turi bent lėšomis 
prisidėti prie nepriklausomybės 
įtvirtinimo. < Todėl šį' mėnesį 
dosniai aukokime Tautos Fondui!

Didžiojoje Britanijoje aukas 
prašome siųsti šiuo adresu: 
Lithuanian National Fund, 2 
Ladbroke Gardens, London, W11 
2PT. Tautos Fondo

Atstovybė D. Britanijoje

NEPRIKLAUSOMYBES 
FONDAS STOCKHOLME 
1991 m. sausio 30 d.

„Atgimime“ pateikiamas 
Audriaus Siaurusevičiaus 
pokalbis telefonu su K. 
Prunskiene. Be kitų dalykų, K. 
Prunskienė pareiškė:

„Lietuvos Nepriklausomybės 
fondo sąskaita Stockholme yra 
mano pavarde, tačiau nesutikčiau, 
kad ja naudotųsi dabartinė 
Lietuvos vyriausybė, manau, kad 
tuo tarpu ši vyriausybė nėra 
teisėta, reikia paanalizuoti, ar 
sutampa jos išrinkimas su 
Lietuvos Konstitucijos 
straipsniais...“

Šiuo metu Lietuvos 
parlamentui pateiktas svarstyti 
projektas dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės fondo 
Stockholme panaudojimo: 1. 
sprendimus dėl šio fondo lėšų 
panaudojimo daryti bendruose 
Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 
ir Vyriausybės posėdžiuose; 2. 
pavedimus dėl šių sprendimų 
tvirtinti dviem parašais — AT 
pirmininko ir Premjero.

Gražvydas Kirvaitis
Lietuvos informacijos centras

Londone

Mūsų mielam bičiuliui 
Domui Banaičiui mirus, 

sūnui Donatui ir jo šeimai 
bei artimiesiems 

gilią užuojautą reiškiame 
O. ir J. Bendoriai

PASAULIO RAŠYTOJAI 
SMERKIA AGRESIJĄ

Sausio 25 d. Vilniuje vykstančios 
konferencijos apie „Demokratijos 
likimą“ proga Tarptautinio P.E.N. 
klubo pirmininkas Gyorgy Konrad 
ir sekretorius Alexandre Blokh 
pasiuntė Kultūros ir Švietimo 
ministrui Dariui Kuoliui telegramą, 
kurioje jie reiškia pasaulinės 
rašytojų sąjungos „pilną paramą 
jūsų pastangoms ginti išraiškos 
laisvę Baltijos valstybėse ir išsaugoti 
jūsų kalbų bei kultūrų vientisumą“.

Tarptautinio P.E.N. vadovai tą 
pačią dieną pasiuntė Gorbačiovui 
protestą dėl jo vyriausybės veiksmų 
Lietuvoje ir Latvijoje, kurie 
pavojun stato „demokratinę 
santvarką, viso kultūrinio 
gyvenimo ir laisvės pagrindą“.

Sausio 24 d. Sovietinis Rusų 
P.E.N. centras „kuo griežčiausiai“ 
pasmerkė „prieš Lietuvos 
suverenumą panaudotą smurtą“ ir 
išreiškė „gilią užuojautą tos 
brutalios akcijos aukoms“. Rusų 
rašytojai pabrėžia, jog 
„demokratijos negalima pasiekti 
kraujo ir smurto pagalba“ ir 
žudynių negalima niekuo pateisinti. 
Rusų P.E.N. reiškia „giliausią 
pasipiktinimą faktu, kad ši tragedija 
buvo panaudota spaudos laisvės 
suvaržymui pateisinti“. P.E.N. 
centras reikalauja „bematant 
sustabdyti karinį kišimasį į politinę 
raidą, o įvykdžiusius nusikaltimus 
prieš žmoniškumą — nubausti 
pagal tarptautinę teisę“. Rusų 
autoriai lieka „giliai įsitikinę, kad 
niekas negali nustelbti tautų laisvės 
ir nepriklausomybės siekio“.

Taip pat sausio 24 d. Amerikos 
P.E.N. centras, atstovaujantis 
daugiau negu 2500 rašytojų, 
pasiuntė Gorbačiovui protestą 
ryšium su popieriaus sandėlio 
Vilniuje užėmimu. Anot P.E.N. „tai 
dar vienas išpuolis prieš 
nepriklausomybę remiančią spaudą 
ir informacijos priemones.

VLIKo ELTA

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
LABAI VĖLUOJA

Nuoširdus ačiū už „Europos 
lietuvį“, kurį skaitau jau visi 
metai.

Noriu pranešti, kad man 
išsiųstą voką su laikraščiais 1990 
m. liepos 6 d., gavau 1991 m. 
sausio 4 d.

Lietuva gyva ir mes 
nenusimename. Iškentėsime viską 
vardan laisvės

Ir rovė, neišrovė,
Ir skynė, nenuskynė.
Ui tai, kad Tu — Šventovė.
Ui tai, kad Tu — Tėvynė.

Valė Karlienė, Panevėžys

POLITINIŲ KALINIŲ 
IR TREMTINIŲ KLUBAS 
Brangieji tautiečiai, sveikiname 

Jus su praėjusiomis Šv. Kalėdomis 
ir Naujaisiais metais ir linkime 
geros sveikatos, didelės laimės ir 
tyro džiaugsmo šypsenos.

Man būnant Kaune teko 
skaityti Jūsų leidžiamą laikraštį 
„Europos lietuvis“. Labai patiko 
ir panorau užsisakyti jį mūsų 
politinių kalinių ir tremtinių klubo 
Zarasų skyriui. Matote, pas mus 
Lietuvoje yra susibūrę buvę 
politiniai kaliniai ir tremtiniai, 
kurie kalėjo arba buvo ištremti 
tais baisiais stalinistiniais laikais 
(arba ir po jų), o dabar jau 
reabilituoti ir daugumoje laukia 
savo dienos. Aš esu viena iš jų. 
Kalėjau 1951-1955 m. Sibiro 
lageryje Uchtoje be jokios kaltės. 
Man tada buvo 19-23 metai, o 
dabar esu jau senė, bet labai norisi 
sužinoti, kaip gyvena žmonės, o 
ypatingai lietuviai už Lietuvos ir 
už Tarybų Sąjungos ribų.

Genovaitė Ašakienė, Zarasų raj.

KAS PAŽINOJO BRIG. 
GENEROLĄ MIEŽELĮ?

Aš skaičiau kelis „EL“. Jie man 
ir mano draugams labai patiko. 
Norėčiau įį gauti reguliariai. 
Parašykite, kaip aš galėčiau už jį 
atsilyginti?

Tuo pačiu norėčiau paklausti, 
gal kas pas jus pažinojo 
Nepriklausomos Lietuvos 
Kariuomenės teismo pirmininką 
brig, generolą Mieželį. Aš esu jo 
giminaitis iš motinos pusės. 
Būčiau labai dėkingas, jeigu kas 
nors man parašytų laišką.

Valentinas Bagdanavičius, 
Panevėžys, Žalgirio 4, Šilagalis, 
Dembavos p., Lietuva.

„EL“ VILNIUJE AR 
LONDONE?

Mane pasiekė du „EL“ Nr. 1 
egzemplioriai, vienas iš Lietuvos, 
kitas iš Londono. Kalendorius — 
tuoj po Naujųjų Metų.

Kas sugalvojo „EL“ leisti 
Lietuvoje? Mums tai visiškai 
nesuprantama. Nežiūrint to, kad 
ten padėtis yra nestabili, Lietuvoje 
ir taip jau išeina per daug 
laikraščių, tai kokiu tikslu 
pridedamas dar vienas? Mes ir taip 
gauname didelį kiekį mėnesį ir 
daugiau pasenusių laikraščių iš 
JAV, Kanados ir kitur, kuriuos 
padėčiai labai greit keičiantis 
galima mesti lauk. Tai kodėl prie 
jų pridedamas ir „EL“?

Tikiuosi, kad šis tikriausiai 
neapgalvotas sprendimas bus 
atitaisytas.

V. Bartusevičius, Vokietija

REDAKCIJOS PADĖKA
„EL“ Redaktorius ir Redakcinė 

kolegija nuoširdžiai dėkoja 
visiems, atsiuntusiems 
sveikinimus Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga. Ypatinga padėka 
skaitytojams Lietuvoje.

LIETUVA BUS LAISVA!
1991 m. sausio 13 d. ankstų rytą 

/isą Lietuvą sujaudino šiurpi 
žinia: Sovietiniai desantininkai 
užėmė Vilniaus televizijos centrą ir 
bokštą. Žuvo nekalti žmonės, savo 
kūnais n e p r a 1 e i s d a m i 
desantininkų į pastatus. Daug 
sužeistų. Užėmimui panaudoti 
tankai, šaudyta iš patrankų, 
rankinių ginklų. Tai teroro aktas 
prieš Lietuvos vyrus, moteris. Tai 
įprasta bolševikų teroro akcija, 
kuriai vadovavo greta rusų 
karininkų ir sovietų sąjungos 
komunistų partijos, esančios 
Lietuvoje, vadai.

Sausio 13 dieną iš visos 
Lietuvos skubėjo autobusai su 
žmonėmis apginti Lietuvos 
Aukščiausią Tarybą ir vyriausybę 
Viename tokių autobusų skubėjau 
ir aš. Kelią Kaunas-Vilnius buvo 
užbarikadavę rusų desantininkai, 
todėl išgirdę per radiją, į Vilnių 
pasukome aplinkiniais keliais. 
Palikę autobusą, nešdami 
tremtinio vėliavą, skubėjome prie 
Aukščiausios Tarybos pastato. Čia 
radome dešimtis tūkstančių 
susikaupusių Lietuvos žmonių, 
pasiryžusių savo kūnais užstoti 
desantininkams ir tankams kelią į 
Aukščiausiosios tarybos rūmus. 
Gretima gatve pražlegsėjo 
sovietiniai tankai. Nė vienas 
žmogus nesitraukė. Laimei, tankai 
nuvažiavo tolyn. O žmonės su 
vėliavomis, plakatais tirštu žiedu 
stovėjo apsupę rūmus. Pamačiusi 
iškeltą tremtinio - vėliavą mano 
rankose, prie manęs priėjo moteris 
ir prisistatė esanti iš Maskvos 
Memorialo. Įsikalbėjome. Ji 
pasakė: „Man skaudu, kad mūsų 
kareiviai šaudo beginklius 
žmones. Aš apie tai paskelbsiu 
rusiškoje spaudoje“. Ji palinkėjo 
mums laikytis, nepasiduoti, 
ištverti. O netoli sena moterėlė, 
rusė, paėmusi į rankas laikraštį, 
rodė nuotraukas su nužudytais 
žmonėmis ir nuotrauką, kurioje 
tankas važiuoja per žmogų, 
sakydama, kad taip daro vadų iš 
Maskvos pasiųsti fašistai, kad tai 
1990 metų Nobelio Taikos 
premijos laureato komandos 
padaliniai.

Greta lietuviškų vėliavų aplink 
rūmus žmonių rankose plevėsavo 
tautinės rusų, ukrainiečių, gudų, 
karaimų, lenkų, žydų vėliavos. 
Ant barikadų, kuriomis apsupti 
Aukščiausios tarybos rūmai, kybo 
persmeigti tarybiniai pasai, 
kariškių pažymėjimai, 
apdovanojimai. Tai žmonės 
atsisako šių dokumentų, kurie 
okupantų išduoti ir kurie įkyrėjo 
jiems, tuo labiau po nekaltų civilių 
žmonių nužudymo ir sužeidimų 
prie Lietuvos televizijos.

Žmonės stovi, vaikštinėja, 
kalbasi tarp savęs. Čia pat 
laikomos Šv. Mišios. Žmonės 
meldžiasi. Kalba rožančių. O 
svetingi Vilniaus- žmonės, atneša 
karštos arbatos ir kavos 
bidonuose, termosuose ir vaišina 
žmones, siūlo sumuštinių. 
Pavargusiems ir sušalusiems 
žmonėms vilniečiai siūlo savo 
butus nakvynei, sušilimui, 
siūlydami kartu ir namuose 
pavaišinti arbata bei sumuštiniais. 
Toks nuoširdus vilniečių lietuvių 
bendravimas su aikštėje 
budinčiais žmonėmis tiesiog 
jaudina. Visi palaiko 
Nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybę. O žmonių aikštėje 
apie rūmus nemažėja: vieni išeina, 
ateina Įeiti. Ir jokio nesusipratimo 
tarp žmonių, jokių barnių. 
Atrodo, čia visa Lietuva. Ne 
jokios jėgos nepąlauš laisvės

LONDONO LIETUVIŲ 
MAIRONIO MOKYKLA

Gruodžio 8-sios rytas nebuvo 
malonus; šaltas lietus ir žvarbus 
vėjas perdaug negundė kišti nosį į 
tokią atmosferą. Bet šio oro 
nepabūgo nei Maironio mokyklos 
mokytojai, nei mokiniai, o taip pat 
ir tėvai bei artimi draugai. Visi 
pareigingai susirinko į ketvirtųjų 
mokslo metų pirmojo trimestro 
pabaigtuves. Programoje Kalėdų 
eglutė, mokinių pasirodymas ir 
kas ypač svarbu, tai susitikimas su 
Kalėdų Seneliu.

Prie durų visus svečius pasitiko 
tautiniais rūbais pasipuošusios 
mergaitės, grakščiai 
pakviesdamos svečius svetainėn. 
Tai šilta ir graži šio susibūrimo 
pradžia. Programėlė neprasidėjo 
įprastu punktualumu, nes ir 
mokytojai ir mokiniai delsė, 
tikėdami sulaukti daugiau svečių.

Ypač buvo tikimasi žmonių iš 
valdžios (Sąjunga, Lietuvių 
namai, parapija. Su dideliu 
dėkingumu atsimename anuos 
metus, kada gerb. klebonas dr. J. 
Sakevičius reguliariai 
atsilankydavo į mokyklos 
parengimus. Deja, šiuo metu 
nuotoliai ir jo sveikata 
nesiderina). Taip ir nesulaukę nė 
vieno „iš viršaus“, programą 
pradėjo mokytojas Vladas 
Gedmintas, pasveikindamas visus 
susirinkusius ir pasigėrėdamas 
mokyklos tęstinumu, nauju jos 
priaugliu, gražia darbo pažanga. 
Mokykla pasipildė ne tik naujais 
mokiniais, bet ir nauju mokytoju. 
Kunigas Ričardas Repšys, 
neperseniausiai iš Lietuvos, 
pastiprino šias gretas. Sėkmės ir 
ištvermės jam!

Po VI. Gedminto sveikinimo 
sekė Kalėdinės giesmės, giedamos 
mokinių — atskirai jaunųjų ir 
vyresniųjų, išskyrus vieną klasę; 
taip ir neišdrįso „užlipti ant 
scenos“. Kaip ir visuomet, 
nuotaika šilta, šeimyniška. 
Išsisėmus programėlei, ir mažos ir 
didelės akutės ėmė dairytis stalo 
link, bet kur tau — kad sugaudė, 
subraškėjo kažkas už durų, 
kaukštelėjo sunkūs Kalėdų Senio 
batai, ir keberiokšt, bum-bum- 
bum, virste įvirto per duris ir pats 
Senis. Padūsavęs-paaimanavęs, 
pranešė, jog atvykęs tiesiai iš 
Lietuvos. Jis kalbino visus iš eilės 
gražia lietuviška kalba, o- su 
silpniau kalbančiais persimetė 
trumpu sakinuku: „speak no 
English“.

Visi mokiniai ir mažieji svečiai 
buvo pralinksminti dovanėlėmis, 
kurias Kalėdų Senelis, niekam 
nepastebint, buvo paslėpęs po 
vaikų darbeliais išpuošta eglute. 
Visą eigą video juoston įrašė 
žymus britų aktorius Barry 
Stanton; traškėjo „Europos 
lietuvio“ redaktoriaus foto 
aparatas, pirmą sykį mokyklos 
programą stebėjo lietuvių kilmės 
svečiai iš Helsinkio. Ačiū visiems.

LLMM mokslo metai prasidėjo 
sausio 19 d., 10 vai. ryto.

Žiogeliai

troškimo. Lietuva bus laisva. 
Nevergaus tauta, kuri pasiryžusi 
atiduoti viską vardan laisvės. 
Tankais gali sutraiškyti mus, bet į 
mūsij vietą stos kiti, ir laisvės 
siekimas tęsis. Nekaltų žmonių 
pralietas kraujas nenueis veltui — 
Lietuva laimės! Lietuvių laisvės 
siekis nenugalimas. Tokios 
mintys kilo aikštėje priešais 
Lietuvos Aukščiausiąją tarybą. 
Svarbu, kad pasaulio žmonės 
paremtų Lietuvą, kad jie žinotų 
mūsų laisvės troškimą, o 
agresorius^ ir jų padėjėjus 
, jedinstvininkus“ pasmerktų.

Kęstutis Balčiūnas
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ŽMONĖS IR ĮVYKIAI

Tarptautinės draugijos žmogaus teisėms ginti Wittlicho (Vokietijoje) 
skyriaus pirmininkė K. Bommuller ir V. Bartusevičius sausio 18 d. 
budėjime .

Veiklios moterys Londono Lietuvių Socialiniame ir Sporto klube. Iš 
kairės: B. Černienė, P. Tamošiūnienė ir H. Piščikienė.

1990 m. spalio mėnesį pasirašyta sutartis su „Šiaurės Atėnų“ Bendrija 
spausdinti „EL“ Vilniuje. 1991 m. sausio 7 d. buvo atspausdintas pirmasis 
(1-2136) „EL“ numeris, o sausio 10 d. — pasirašyta sutartis spausdinti 
4500 „EL“ egz. vietinei rinkai ir platinti Vilniuje bei Kaune.
Sausio 11 d. Sovietų desantininkai užėmė Spaudos rūmus Vilniuje, 
kuriuose buvo spausdinamas „EL“. Dėl šios priežasties „EL“ sausio 16 d. 
buvo grąžintas ir toliau spausdinamas Londone.
Viršutinėje nuotraukoje „EL“ redaktorius Vilniuje Laimantas Jonušys su 
„Šiaurės Atėnų“ savaitraščio redakcijos darbuotojomis įvertina naujojo 
„EL“ numerį, o žemiau — „Šiaurės Atėnų“ Bendrijos pirmininkas ir 
redaktorius, AT deputatas Saulius Šaltenis „EL“ redakcijoje Vilniuje.

Nuotraukos: ELR

DBLS-GOS 43-ČIO 
METINIO SUVAŽIAVIMO 

DIENOTVARKE 
1991 m. balandžio 6 d., 

šeštadienis
13.00 vai. — 1. Suvažiavimo 

atidarymas; Tylos minutė; 2. 
Prezidiumo ir Sveikinimų 
komisijos rinkimai; 3. Pagerbimai 
ir sveikinimai; 4. Darbotvarkės 
priėmimas; 5. 42-jo Suvažiavimo 
protokolo priėmimas; 6. 
Pranešimai: Centro valdybos 
pirmininko, Tarybos pirmininko, 
Tautos Fondo atstovo, Tautinės 
Paramos Fondo atstovo, 
Pagalbos Lietuvai Fondo atstovo, 
DBL Jaunimo Sąjungos atstovo, 
Revizijos komisijos, Mandatų 
komisijos. Diskusijos ir pranešimų 
priėmimas.

17.00 vai. — Lietuvių Namų 
Akcinės Bendrovės akcininkų 
susirinkimas

19.00 vai. — Vakarienė.
20.30 vai. — Kelionė į Sodybą.

1991 m. balandžio 7 d. 
sekmadienis

8.00 vai. — Pamaldos 
Sodyboje.

8.30 vai. — kelionė į Londoną.
10.00 vai. — Nominacijų 

komisijos pranešimas; 9. 
Rinkimai: Centro valdybos 3-jų 
narių, Tarybos 2-jų narių, 
Revizijos komisijos 3-jų narių, 
Mandatų ir nominacijų komisijos 
3-jų narių; 10. Skyrių ir 
organizacijų pranešimai; 11. 
Klausimai ir sumanymai, 
Rekomendacija Suvažiavimui 
balsuoti už DBLS-gos kandidatus 
LNB-vės direktorių rinkimuose.

11.00 vai. — Lietuvių Namų 
Akcinės Bendrovės direktorių 
rinkimai.

11.30 vai. — Rezoliucijos: 
Revizorių paskyrimas, rezoliucijų 
projektai; 13. Suvažiavimo 
sveikinimai; 13. Suvažiavimo 
uždarymas — Tautos himnas.

NAUJA SOVIETŲ 
DELEGACIJA

Vasario 1 d. Vilniuje buvo 
atidarytas Šiaurės šalių 
informacinis biuras, o vykusioje 
spaudos konferencijoje dalyvavo 
Norvegijos parlamento delegacija.

Taip pat vasario 1 d. Sovietai 
paskelbė naują pasitarimų su 
Lietuva delegacijos sąrašą.

Sovietų delegacijos vadovas 
Vitalijus Dogužijevas, ministro 
pirmininko pavaduotojas. Kiti 
delegacijos nariai: Juris 
Kalmykovas (TSRS AT narys), 
Jurijus Masliukovas (ministro 
pirmininko pavaduotojas), 
Michailas Moisejevas (Gynybos 
ministro pavaduotojas), Sergėjus 
Luščikovas (Teisingumo 
ministras), Sergėjus Šuvalovas 
(TSRS AT narys), Viktoras 
Komplektovas (Užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas), 
Nikolajus Demidovas (Vidaus 
reikalų ministro pavaduotojas).

Pernai spalio 2 d. įvykusiame 
pirmajame pasitarime tarp 
Lietuvos ir TSRS delegacijų, 
Dogužijevas ir tuometinis 
Lietuvos ministrės pirmininkės 
pavaduotojas Romualdas Ozolas 
buvo paskirti vadovauti darbo 
grupei, kuri tartųsi dėl oficialių 
dvišalių derybų pradžios. Kaip 
žinia, nerasta bendros kalbos, ir 
pasitarimai nutrūko.

Bent pora naujosios sovietų 
delegacijos narių yra „kietosios 
linijos“, Lietuvos atžvilgiu, 
šalininkai. M. Moisejevas buvo 
vienas iš tų, kurie gruodžio mėnesį 
pasirašė atvirą laišką M. 
Gorbačiovui reikalaudami 
ryžtingo atkirčio „separatistams“. 
O apie J. Masliukovą Lietuvos AT 
pirmininkas Vytautas 
Landsbergis lankydamasis

LIETUVIAI EUROPOJE PROTESTUOJA
(Atkelta iš 1 psl.)

Lietuvą. Taip pat pavasario 
Leipzigo mugėje yra išrūpinta 
vieta ir Lietuvai.

Pastaruoju metu kita Vokietijos 
lietuvių veiklos sritis yra 
informacijos teikimas. Tragiški 
įvykiai Lietuvoje ir neaiškus 
tolimesnis vystymasis Pabaltijo 
kraštuose, nežiūrint Persijos 
įlankoje prasidėjusio karo, užima 
daug vietos spaudos puslapiuose, 
radijo bei televizijos laidose. 
Lietuviai, galintys plačiau 
nušviesti ir paaiškinti įvykius 
Lietuvoje, yra ieškomi 
pasikalbėjimams. Ypač Vasario 
16 gimnaziją pastoviai lanko 
korespondentai, norėdami išgirsti 
lietuvių nuomonę, vertinimus ir 
ateities perspektyvas.

Pažymėtina, kad didesnis 
lietuvių politinis aktyvumas 
prasidėjo tuoj po Kovo 11-tos 
Nepriklausomybės atstatymo 
deklaracijos. Jis buvo nukreiptas į 
pastangas reikalauti Lietuvos 
vyriausybės pripažinimo: buvo 
demonstruojama, renkami 
parašai, rašomi laiškai, lankomos 
Europos ir Vokietijos parlamentų 
frakcijos ir kt. Paskelbus prieš 
Lietuvą ūkinę blokadą, buvo 
pradėta organizuoti humanitarinė 
pagalba. Buvo rūpinamasi vaistų 
ir kitų medicinos priemonių 
kaupimu ir jų pervežimu į Lietuvą.

Vokietijos lietuviai giliai 
susijaudinę ir susirūpinę sekė 
Lietuvos žmonių herojišką kovą 
už teisę laisvai gyventi. Jie 
didžiuojasi visais, kurie savo 
kūnais pastojo tankams kelią ir 
gynė Lietuvos suverenitetą. Jų 
dėka Lietuva dar laisva. Tai 
didelis laimėjimas. Savo kukliomis 
demonstracijomis Vokietijos 
lietuviai norėjo parodyti savo 
solidarumą su kovojančiais 
krašte.

Karinė jėgos panaudojimas 
prieš beginklius ir taikius žmones 
Vilniuje sujaudino visą 
visuomenę. Tai buvo pirmas 
reikšmingas Lietuvos reikalų 
iškilimas po Kovo 11-tos dienos 
deklaracijos. Jeigu anksčiau dar 
būdavo kritiškų pastabų apie 
nerimstančius pabaltiečius, 
nurodymų, kad laisvo 
apsisprendimo teisės negalima 
siekti bet kokia kaina, kad 
pirmumas teiktinas taikai ir 
nusiginklavimui, kad kelias į 
nepriklausomybę gali būti labai 
ilgas, tai dabar tokių balsų iš viso 
nesigirdi. Niekas net nebūgštauja, 
jog tai gali kenkti Gorbačiovui ir 
jo perestroikos politikai. 
Priešingai, anksčiau buvę ir labai 
kritiški komentatoriai pripažįsta, 
jog pabaltiečių Nepriklausomybės 
siekimas yra teisiniai, politiniai ir 
moraliniai tvirtai pagrįstas. 
Maskvos atstovai, bandantieji 
diskusijose aiškinti, jog dėl 
tragiškų įvykių Vilniuje esantys 
kalti lietuviai, žiūrovų būna 
nušvilpiami ir išjuokiami. 
Nesvarbu, ar Gorbačiovas žinojo 
ar nežinojo, kas vyko Vilniuje 
sausio 13-tos dienos ankstų rytą, 
santykiai su Sovietų Sąjunga 
niekad nebus tokie, kokie buvo 
prieš kruviną sekmadienį.

Reikalavimai visur aiškūs ir 
vienodi — baigti karinės jėgos 
naudojimą; išvesti kariomenę iš

Kanadoje bei JAV gruodžio 
mėnesį spaudai pasakojo, kad jisai 
Lietuvos atstovams grasinęs nauja 
ekonomine blokada ir net 
gąsdinęs lietuvius, kad jiems dėl 
pašarinių grūdų trūkumo greit 
prireiks skersti gyvulius.

LIC 

Pabaltijo kraštų; pradėti derybas 
dėl Sovietų Sąjungos pertvarkymo 
ir respublikų pervedimo į 
nepriklausomybę.

Ne vien viešoji nuomonė remia 
Pabaltijo kraštus. Karinės jėgos 
panaudojimas ir taikus, bet 
griežtas piliečių pasipriešinimas 
verčia ir Vokietijos valdžią 
persvarstyti savo politiką sovietų 
atžvilgiu. Vokietijos parlamentas 
priėmė rezoliuciją, smerkiančią 
smurto veiksmus Pabaltijy. 
Vokietijos ir Prencūzijos užsienių 
reikalų ministrai bendrame 
pareiškime pabrėžia laisvą 
apsisprendimo teisę ir legalumo 
atstatymo reikalingumą. Europos 
Bendruomenė pasiryžus taikyti 
net ir ūkines sankcijas. Tik 
kanclerio Kohl pareiškimai, 
kartais būna keisti. Mat vokiečiai 
Gorbačiovui jaučiasi skolingi už 
Rytų-Vakarų įtampos 
sumažinimą ir Vokietijos 
suvienijimą. Be to, jie norėtų, kad 
sovietai kuo greičiau išvestų savo 
kariuomenę iš Vokietijos 
teritorijos. Nors Gorbačiovas 
dabar parodo savo tikrąjį veidą ir 
darosi vis didesne problema Rytų- 
Vakarų santykių vystyme, tačiau 
nesimato jam pakaitalo. Kad 
Jelcinas tokiu galėtų būti, nedaug 
kas tiki.

Nežiūrint to, vis griežčiau 
reikalaujama, kad Sovietų 
Sąjungos palankumas suvienijant 
Vokietijas negali vokiečiams 
leisti užmerkti akis 
prieš diktatūros atkūrimą ir 
brutalios jėgos prieš taikius 
gyventojus naudojimą.

Vincas Bartusevičius

DR. KAZIO MARTINKAUS 
STIPENDIJOS FONDAS

A. a. biochemijos dr. Kazio 
Martinkaus (1953-1984) 
prisiminimui yra įsteigtas 1985 m. 
jo tėvų, sesers ir artimųjų draugų 
stipendijos fondas, kuriuo gali 
pasinaudoti visi laisvojo pasaulio 
lietuviai studentai, siekiantys 
magistro arba doktorato laipsnio 
ir griežtųjų mokslų — vėžio 
tyrimo sričių (pv„ farmakologijos, 
biochemijos ir pan.).

Dėl smulkesnės informacijos ir 
prašymui formų rašyti šiuo 
adresu: Kristina Martinkus, Dr. 
Kazys Martinkus Memorial 
Scholarship Fund, 7120 S. 
Richmond, Chicago, Illinois, 
60629 U.S.A.

Prašymų formos turi būti 
grąžintos iki gegužės 20 d., 1991 
m.

NORI SUSIRAŠINĖTI
Prašau paskelbkite mano 

adresą „EL“. Aš norėčiau 
susirašinėti su Anglijos lietuviais.

Man 43 metai, nevedęs. Laukiu 
greitų ir malonių laiškų.

Kostas Kryžauskas, 235500 
Mažeikiai, Pramonės 24, Lietuva.

Man 28 metai, gyvenu 
nedideliame kurortiniame 
miestelyje Druskininkuose, dirbu 
inžinieriumi.

Norėčiau susirašinėti su 
Anglijoje gyvenančiais, kurie dar 
neužmiršo rašyti lietuviškai.

Raimundas Šilauskas, 234690 
Druskininkai, Veisiejų 10-46, 
Lietuva.

Dalia Gaišytė, 12 m. amžiaus, 
norėtų susirašinėti su mergaite ar 
berniuku anglų, lietuvių ar 
esperanto kalba.

Dalia Gaišytė, 233043 Kaunas, 
Automobilių 22-37, Lietuva.
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Lietuvių Kronika
AUKOS SPAUDAI

V. Kalvėnas — 5.00 sv.
J. Tamulaitis — 10.00 sv.
J. Kvietkauskas — 9.00 sv.
J. Dunauskas — 4.00 sv. 
A. Podvoiskis — 4.00 sv. 
P. Miliauskas — 4.00 sv.
P. Morkūnas — 5.00 sv.
P. Voveris — 4.00 sv.
P. Ritbergienė — 4.00 sv.
S. Barančiukienė — 4.00 sv.
V. Krakauskas — 4.00 sv.

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

AUKOS ALFUI
AID LITHUANIA FUND

Fondui aukojo 250.00 sv. — 
Seascope Shipping Co; 200.00 sv. 
— dr. K. Valteris; 100.00 sv. — 
A. U. Mackinnon; po 50.00 sv. — 
Mr. ir Mrs. K. Mockaitis, Davis & 
Newman Ltd, S. & D. 
Zurakowski; po 15.00 sv. — Miss 
Ingrid Smits, Miss N. Quested; po 
10.00 sv. — Q.I. Gore, Bryn 
Davis; 6.00 sv. — Clifford W. 
Owen; po 5.00 sv. — P. Žukas, 
M.G. Meyer; 3.00 sv. — Mr X.

Pagalba Lietuvai yra reikalinga 
dabar. Siųskite aukas šiuo adresu: 
Aid Lithuania Fund, 2 Ladbroke 
Gardens, London W11 2PT.

VASARIO 16-TOJI 
LONDONE

Lietuvos Nepriklausomybės 
Šventę Londone minėsime 
Lietuvių Namuose vasario 15 d.,
19.30 vai. svečių priėmimu ir 
koncertu vasario 16 d., šeštadienį, 
18 vai. Bishopsgate Instituto 
salėje, 230 Bishopsgate, London 
EC2

Programoje: Lietuvos Atstovo 
Vinco Balicko žodis ir meninių 
pajėgų iš Lietuvos, Nottinghamo 
ir Londono koncertas.

Minėjimą ruošia DBLS-gos I- 
sis Londono skyrius.

PATIKSLINIMAS
Sausio 20 d. 11.00 vai. Šv. 

Mišios už žuvusius Vilniuje buvo 
užprašytos Vacio ir Hildos 
Piščikų.

PAMALDOS
Eccies — vasario 10 d., 12.15 

vai,
Nottinghame — vasario 10 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Corbyje — vasario 10 d., 14 vai., 

Šv. Patrike.
Northamptone — vasario 10 d., 

118 vai., Šv. Lauryne.
Nottinghame — vasario 17 d., 

111.15 vai., už Lietuvą Židinyje.
Derbyje — vasario 17 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
Birminghame — vasario 17 d.,

16.30 vai., Šv. Onoje, 96 Bradford 
St.

Manchester — vasario 24 d.,
12.30 vai.

LIETUVOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS VAJUS

Kraujo perpylimo laboratorijos 
centrifūgai pirkti aukojo: 100.00 
sv. — P.B. Varkala; 50.00 sv. — V. 
Lukšys; 45.00 sv. — Mrs. S.A. 
Wakeman; 28.00 sv. — R.M. 
Ashby.

Viso aukų gauta 5803.50 sv. 
Centrifūga jau užsakyta Beckman 
Instruments International SA 
firmoje Šveicarijoje. Jos kaina ir 
transporto išlaidos 4943.46 sv. 
(įskaitant ir nuolaidą Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui).

Centrifūgos pirkimo vajus 
sėkmingai užbaigtas, likusi suma 
860.04 sv. paliekama Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus sąskaitoje ir 
bus naudojama pagal Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus nurodymus.

Baigus šį vajų, reiškiame 
nuoširdžią padėka visiems 
aukotojams.

Prašome ir toliau remti 
Lietuvos Raudonąjį Kryžių ir 
padėti sergantiems ir į vargą 
patekusiems Lietuvos žmonėms. 
Aukas prašome siųsti šiuo adresu: 
Lithuanian Relief, 2 Ladbroke 
gardens, London W11 2PT.

LRK Atstovybė Londone

NOTTINGHAME 
VASARIO 16-TOS 

MINĖJIMAS
Vasario 23 d., šeštadienį,

Nottinghamo ukrainiečių klube, 30 
Bentinck Rd., Nottingham, ruošia 
iškilmingą Vasario 16-tos minėjimą.

Minėjimo pradžia 19.00 vai. 
Įėjimo kaina 2.50 sv. asmeniui.

Šv. Mišios už Lietuvą bus 
laikomos Židinyje, vasario 24 d., 
sekmadienį, 11.15 vai.

Prašome visus lietuvius su 
svečiais šiame iškilmingame 
minėjime dalyvauti. Tėvynei 
reikalinga visų mūsų parama.

Skyriaus valdyba

PADĖKA
Nuoširdi, skautiška padėka J. 

Šukaičiui (Nottinghame) už 10.00 
sv. auką skautų veiklai paremti. 
Ačiū.

Budime! v.s. S.B. Vaitkevičius
LSS Europos Rajono vadas

BOLTONE
SKYRIAUS VEIKLA

Sausio 26 d. įvyko boltoniečių 
susirinkimas. Pirmininkas 
pranešė, kad reikia ruoštis 
ateinantiems pabaltiečių šokiams, 
kalbėjo apie ateities veiklą ir 
ragino tautiečius gausiai dalyvauti 
Vasario 16-tos ir Kovo 11-tos 
minėjimuose Mančesterio lietuvių 
klube.

Nors susirinkusių narių skaičius 
šį kartą buvo mažesnis, nes vienas 
kitas sirguliavo, tačiau 
susirinkimo nuotaika buvo 
patriotiška ir draugiška.

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

įvyks metinis DBLS-gos Sodybos 
skyriaus narių susirinkimas. 
Visi nariai maloniai prašomi 
dalyvauti.

Skyriaus valdyba

LONDONE
NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTE-PAMALDOS

Vasario 17. d., 11 vai., bus 
atnašaujamos Šv. Mišios už 
Lietuvą, kurias užprašė Lietuvos 
Atstovas D. Britanijoje Vincas 
Balickas.

Londono lietuvių 
bendruomenė kviečiama skaitlingai 
pamaldose dalyvauti.

VAIKŲ FONDAS 
British-Lithuanian

Relief Fund for 
Children in Lithuania

Gautos šios aukos: 20.00 sv. — 
P. Liesis, Bath; 15.00 sv. — B. 
Drevinskas, Inverness; 10.00 sv. 
— V. Krasauskas, Pontefract; 
5.00 sv. Juozas Čepas, Keighley.

Visiems aukojusiems esame 
labai dėkingi.

SERGA LIETUVIAI
Mikalina Parulienė susirgo ir 

gydosi Newbury King George 
ligoninėje.

Juozas Pakalnis iš Brightono 
gydosi ligoninėje.

Marija Meškauskienė slaugo 
sulaužytą koją Homerton 
ligoninėje, Clapton, Londone.

Visiems ligoniams linkime 
greitai pasveikti.

SVEČIAI PARAPIJOS 
CENTRE

Sausio 27 d., sekmadienį, 
dalyvavo pamaldose ir susitiko su 
vietiniais lietuviais T.V. Holland ir 
ponia June iš Adelaidės, Pietų 
Australijos. Jie atostogavo 
Anglijoje, kai sužinojo apie 
žudynes Vilniuje, atvyko į 
parapiją pareikšti lietuviams 
užuojautą ir su jais už žuvusius 
pasimelsti.

WOLVERHAMPTONE
SUSIRINKIMAS

Vasario 23 d., 13.00 vai., 
,,TPSTER“ svetainėje, 
Wolverhamptone, DBLS 
Wolverhamptono skyrius šaukia 
m e t i n į - v i s u o t i n į 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

„SKAUTŲ AIDAS“
Mieli broliai, sesės, tėveliai, 

nepailstami skautų rėmėjai, su 
atsikūrusiais skautais Tėvynėje, 
Lietuvoje atgaivintas skautų 
žurnalas „Skautų Aidas“. Tai 
gražus, 50-54 psl. iliustruotas 
mėnesinis žurnalas. Kaip ir visur 
lietuviška spauda, „Skautų 
Aidas“ yra sunkioje finansinėje 
padėtyje. Prašau šį skautų leidinį 
užsiprenumeruoti ar auka paremti 
per v.s. S.B. Vaitkevičių, „Skautų 
Aido“ administratorių Didžiojoje 
Britanijoje ir Vokietijoje.

Prenumerata: Didžiojoje 
Britanijoje registruotu paprastu 
paštu metams — 10.00 sv., 
Vokietijoje — 30 DM.

Užsiprenumeruoti šiuo adresu: 
Mr. S.B. Vaitkevičius, 325 
Eastfield Road, Peterborough, 
Cambs. PEI 4RA, England.

Čekius rašyti S.B. Vaitkevičiaus 
vardu.

GLOUCESTERYJE
LIETUVIŠKAS VAKARAS
Tarptautinis klubas 

(International Club), 
Gloucesterio Lordų Šerifų 
globoje, jau daugelį metų derina 
tarptautinį sugyvenimą 
apylinkėje. Šiam klubui priklauso 
ir DBLS-gos Gloucesterio ir 
Stroudo skyriaus pirmininkė 
Marytė Gelvinauskienė.

Sausio 21 d. Tarptautinis 
klubas suruošė Lietuvišką 
Vakarą. Puošnioje klubo salėje 
Leidi Šerif J. Ayland pasveikinusi 
svečius pristatė DBLS-gos CV 
narį E. Šovą. Prelegentas 
supažindino klausytojus su 
Lietuvos istorija ir dabar vykusiais 
įvykiais.

i Meninėje dalyje, M. 
Gelvinauskienės vadovaujama 
tautinių šokių grupė „Baltija“ 
pašoko „Kalvelį“, „Suktinį“ ir 
„Subatėlę“. Skambiai akordeonu 
pritarė J. Kukštas. Trankių 
katučių, kurios lydėjo kiekvieną 
šokį, paskatinta Marytė pakvietė 
svečius bendram „Kalvelio“ 
šokiui. Įsijungė ir Leidi J. Ayland, 
nepaisydama savo sunkių 
regalijos „retežių“.

Žinoma, nebūtų lietuviško 
vakaro be lietuviško maisto. Jį 
skaniai paruošė M. 
Gelvinauskienė ir O. Pukienė. Tik 
arbata buvo angliška.

Malonu pastebėti, kad 
Gloucesterio pirmininkė yra 
darbšti ir pajėgi atstovauti 
lietuvius tarptautiniuose 
renginiuose. Būdama kukli, ji 
nereikalauja pripažinimų ir todėl 
mes mažai apie ją girdime. Jos 
gerai paruošta tautinių šokių 
grupė, kurios šokėjai yra britai, 
dažnai ir gražiai atstovauja 
lietuvius ir skatina kitus tautiečius 
sekti jos pavyzdžiu. E.

DERBYJE
VASARIO 16-TOS 

MINĖJIMAS
Vasario 24 d., sekmadienį, 14 

vai., DBLS-gos Derby skyrius 
ruošia kuklų Vasario 16-tos

MINĖJIMĄ
Ukrainiečių klubo patalpose, 27 

Chmwood Str., Derby. Paskaitą 
skaitys DBLS-gos pirmininkas J. 
Alkis.

Po minėjimo taip pat vyks 
DBLS-gos Derby skyriaus narių 

metinis 
SUSIRINKIMAS

Jame bus renkami skyriaus 
valdomieji organai ir atstovas į 
Sąjungos bei LNB-vės 
suvažiavimą Londone. Bus 
svarstomi ir įvairūs kiti skyriaus 
reikalai bei ateities veikla.

Visus narius, akcininkus bei 
svečius maloniai kviečiame 
minėjime-susirinkime gausiai 
dalyvauti.

Vasario 23 d. ruošiama 
ekskursija į Nottinghame 
rengiamą Vasario 16-tos 
minėjimą. Išvyksime nuo „Duke 
of York“ viešbučio, Burton Road, 
Derby, 17.30 vai. punktualiai. 
Norintieji ekskursijoje dalyvauti, 
prašomi pranešti sekretoriui A. 
Tirevičiui, 13 Burton Close, Silver 
Hill Estate, Mickleover, Derby, 
DE3 5QJ. Tel.: 517320. Kelionė 
bus nemokamai.

Skyriaus valdyba
REIKALINGOS 
NUOTRAUKOS

Skubiai reikalingos pirmosios 
sovietų okupacijos (1940 m.) 
nuotraukos: įžygiuojanti sovietų 
armija ir t.t.

Siųsti DBLS-gos Sekretoriui, 2 
Ladbroke Gardens, London Wil 
2PT.

PASAULYJE
Kas kaltas už žudynes 
Lietuvoje ir Latvijoje?

Latvių kilmės pulkininkas 
Viktoras Alksnis apkaltino 
Gorbačiovą, jog šis neištęsėjo 
pasižadėjimo susidoroti su 
Baltijos valstybėmis. Alksnis 
teigia, jog Gorbačiovas įsakęs 
įvesti Baltijos valstybėse 
prezidentinį valdymą, kas reikštų 
tų valstybių išrinkto parlamento ir 
vyriausybės panaikinimą. Bet 
pasauliui pradėjus protestuoti dėl 
žudynių Vilniuje ir Latvijoje, 
bijodamas nustoti visiško Vakarų 
pasitikėjimo, Gorbačiovas 
tolimesnius karinius veiksmus 
sustabdęs. Pulkininkas Alksnis 
skundžiasi, kad Gorbačiovas juos 
apgavęs ir pridūrė, kad nevaldomi 
etniniai judėjimai lengvai iš 
Baltijos respublikų gali persimesti 
ir skatinti sukilimą pačioje Sovietų 
Sąjungoje. Baltijos valstybėse 
žudynėse, be reguliarios 
kariuomenės, žiauriai pasireiškė ir 
vidaus reikalų ministerijos daliniai 
Juodos beretės“.

Gorbačiovas — veidmainis
Prieš kelis metus į Londoną 

atvykusiai Sovietų Sąjungos 
parlamentaro delegacijai 
vadovavo dar beveik nežinomas, 
Michael Gorbachev. D. Britanijos 
ministrė pirmininkė Margaret 
Thatcher po pasimatymo 
pareiškė, kad ji galinti su 
Gorbačiovu „daryti biznį“. Būtų 
įdomu sužinoti, ar ir dabar apie 
Gorbačiovą ji taip pat galvoja. 
Gorbačiovas sužavėjo ir kitų 
valstybių atstovus, prisidėjo prie 
Rytų Europos išlaisvinimo, įvedė 
iki tol negirdėtų laisvių Sovietų 
Sąjungoje ir artimai susidraugavo 
su JAV prezidentu Bush. Tai ir 
buvo didžiausia jo veidmainystė, 
kurią pirmasis pastebėjo buvęs 
užsienio reikalų ministras 
Ševardnadzė.

Vakarai tą veidmainystę 
pastebėjo, kai vedamų 
nusiginklavimo derybų metu su 
Vakarais Sovietai savo karines 
pajėgas siuntė anapus Uralo, kad 
jos nebūtų skaičiuojamos 
Europoje. Gorbačiovas taip pat 
padidino Sovietų Sąjungos karinį 
biudžetą 1991 m.

Sovietų Sąjungos valdžia 
kariuomenės ir KGB rankose 
Prezidento Gorbačiovo 

įsakymu nuo vasario 1 d. Sovietų 
kariuomenė ir KGB pradėjo 
patruliuoti didesnių miestų 
gatvėse ir prižiūrėti 
organizuojamas demonstracijas ir 
kitą. Kitu dekretu prezidentas 
įgaliojo KGB ir Vidaus Reikalų 
Ministerijos pareigūnus tikrinti ir 
jeigu reikia konfiskuoti 
dokumentus verslo įstaigose, net 
jeigu tos įstaigos būtų valdomos 
užsieniečių. Tai, sakoma, buvo 
padaryta, kad sustabdžius 
spekuliaciją. Tam reikalui buvo 
įvesti ir valiutiniai suvaržymai, iš 
apyvartos buvo išimti 50 ir 100 
rublių banknotai. Sakomą, kad 
labiausiai dėl šio pakeitimo 
nukentėjo pensininkai, nes 
spekuliantai tam jau buvo 
pasiruošę.

Rytų Europos baimė
Po įvykių Lietuvoje ir Latvijoje, 

Sovietų Sąjunga nustojo 
pasitikėjimo ir Rytų Europoje 
vyrauja baimė. Lenkija, kuri sako 
norėtų Lietuvai labiau padėti, 
bijosi, nes be Sovietų Sąjungos 
kariuomenės įgulų pačioje 
Lenkijoje, per ją grįžta įgulos iš 
Rytų Vokietijos. Pagal susitarimą 
su Vakarais Sovietų kariuomenė 
Rytų Vokietijoje gali būti iki 1994 
metų.
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