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DE FACTO
NEPRIKLAUSOMYBES
PRIPAŽINIMAS

Londonas ir Vilnius,

1991 m. vasario 15 d.

LIETUVA TURI BŪTI LAISVA!
2.240.868 Lietuvos gyventojai nori gyventi Neprikla^. moję demokratinėje respublikoje.
2.240.868 Lietuvos Respublikos piliečiai pasisakė „TAIP“ — Lietuva turi būti laisva!
Vasario 9 dieną Lietuvos piliečiai su balsavimo teisėmis norėję dalyvauti visuotinėje gyventojų apklausoje
dėl Lietuvos Nepriklausomybės aiškiai pasisakė, kad jie nori gyventi, dirbti, kurti,
auginti šeimas Nepriklausomoje Lietuvoje.
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LIETUVOJE

Norvegijos parama
Vasario 4 dieną VLIKo
Norvegijos užsienio reikalų
pirmininkas dr. K. Bobelis turėjo
ministras
T.
Stoltenbergas
ilgesnį pasikalbėjimą su Lietuvos
pareiškė,
kad
Norvegija
Aukščiausiosios
Tarybos
nusprendė
suteikti
9 milijonų
pirmininku Vytautu Landsbergiu
kronų
ekonominę
pagalbą
TEGYVUOJA
LIETUVOS
RESPUBLIKA!
apie padėtį okupuotoje Lietuvoje.
Pabaltijos
respublikoms.
Lėšos
V. Landsbergis pabrėžė: „1991 m.
bus
skirtos
paremti
demokratines
vasario 9 d. okupuotoje Lietuvoje
reformas, aplinkos apsaugą ir
įvyks plebiscitas išreikšti tautos
teikti
humanitarinę pagalbą. Dalis
valią dėl nepriklausomybės pagal
pinigų bus panaudota Lietuvos
Lietuvos konstitucijos pirmą
informaciniam biurui Osle ir
straipsnį“. Tikisi aiškaus ir
Lietuvos telegramų agentūros
stipraus tautos pasisakymo.
ELTA techniniam aprūpinimui.
Pirmininkas V. Landsbergis
Pagalba Lietuvai
taip pat pabrėžė, kad kariuomenės
Iš
Lenkijos
atvyko
2
skaičius okupuotoje Lietuvoje
sunkvežimiai
su
5
tonų
kroviniu:
1
nėra sumažėjęs:
vieni
tona maisto ir 4 tonomis
išvažiuoja,
kiti
atvažiuoja;
medikamentų.
Krovinys
pastatai tebėra užimti“. Padėtis
perduotas
Vilniaus
I
klinikinei
labai įtempta — jokių derybų su
ligoninei.
Maskva nėra, Maskva neatsako į
Iš Suomijos atskrido 2 lėktuvai
raštus.
su
medikamentais. Sausio 16 d. iš
AT pirmininkas V. Landsbergis
Lietuvos
Respublikos atstovybės
pareiškė, kad lietuvių tikslas yra
Maskvoje
išvažiavo sunkvežemis
visais galimais būdais siekti
su
Maskvos
gyventojų suaukotais
Lietuvos
nepriklausomybės
medikamentais.
Tos pačios dienos
pripažinimo iš Vakarų valstybių.
vakare Vilnių turėjo pasiekti
Jis nesutinka su latvių ir estų
Lenkijos Raudonojo Kryžiaus
vyriausybių pozicija, kad jos šiuo
Balstogės
organizacijos ir
metu nesiekia nepriklausomybės
Vengrijos
Raudonojo
Kryžiaus
pripažinimo, bet tai yra jų
pagalbos
siuntos.
reikalas. Lietuvių tikslas yra gauti
Šiaulių bitininkai atvežė 4 dėžes
pilną
nepriklausomybės
(daugiau
kaip 200 kg.) medaus
pripažinimą.
sužeistiesiems
per desantininkų
Savo posėdyje vasario 2-3
puolimą
prieš
taikius
gyventojus
dienomis Vašingtone Vyriausias
Vilniuje.
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas
Atkurtas Vyčio Kryžiaus ordinas
nutarė dėti visas pastangas, kad
Sausio
15
d.
Lietuvos
JAV Kongrese įneštos rezoliucijos
Respublikos
Aukščiausioji
(S.R. Nr. 22; S.B. Nr. 231; H.R.
Kovojusių prieš bolševikus ir nužudytų nekaltų žmonių palaikai perlaidojami Rietave, Lietuvoje. Taryba nutarė atkurti Lietuvos
Nr. 559), reikalaujančios Lietuvos
Respublikos Vyčio Kryžiaus
nepriklausomybės pripažinimo,
ordiną. Juo buvo apdovanojami
būtų priimtos. Ypatingai svarbi
asmenys, pasižymėję didvyrišku
yra
Senatoriaus
D’Amato
narsumu ir ištverme gindami
rezoliucija S.R. Nr. 22. Visi
Lietuvos
laisvę
ir
lietuviai turi ją remti ir prašyti
nepriklausomybę.
savo senatorių paramos šios
Pirmieji šiuo ordinu buvo
Europos Parlamente
valstybių ateities, respektuojant finansinę pagalbą
Sovietų
rezoliucijos priėmimui.
apdovanoti
(po mirtes) trylika
Sausio
25
d.
Europos
tautų
istorines
teises
ir
sustabdžius
Sąjungai ir prašo Britanijos
Amerikos Latvių Sąjunga ir
žuvusių
sausio
13 dieną Vilniuje
Parlamentas
257
balsais
prieš
jėgos naudojimą. Be to, nutarė vyriausybę peržiūrėti savo
Estijos
Amerikos Taryba
prie
Radijo-televizijos
centro per
pareiškė, kad jų vyriausybės šiuo devynius, keturiems susilaikius, pasiųsti į Baltijos valstybes įsipareigojimus. Darbo partija
sovietų
kariaunos
agresiją
prieš
metu
nepriklausomybės priėmė rezoliuciją dėl padėties Europos Parlamento delegaciją sveikina Socialistų Internacionalo
civilius
gyventojus.
stebėti ir ragina sumanymą pasiųsti į Baltijos
pripažinimo nesiekia (dokumentai Baltijos valstybėse. Joje sakoma, padėčiai
jog
Parlamentas
buvo
giliai
prezidentą
Gorbačiovą, kad respublikas parlamentarinę misiją Ištirs nusikaltimus
1991.1.31 ir 1991. II. 1) ir jie padarė
Sudaryta Lietuvos valstybinė
sovietų
karinės ištirtų kas kaltas dėl minėtos ir sutinka tokioje misijoje
tuo reikalu pareiškimus JAV sukrėstas
komisija
TSRS ginkluotųjų
intervencijos
Baltijos
respublikose
karinės
agresijos.
dalyvauti.
kongrese ir Administracijoje.
pajėgų
padarytiems
(Lietuvoje
ir
Latvijoje),
Britų
Darbo
partijoje
Socialistų
Internacionale
Tas žygis gali apsunkinti
nusikaltimams
Lietuvoje sausio
pažeidusios
tarptautinę
teisę,
Sausio
30
dieną
Britų
Darbo
Socialistų
Internacionalas
lietuvių pastangas. Pasaulinė
11-12
d.
tirti.
Helsinkio
sutartis
bei
naują
partijos
vykdomasis
komitetas
paskelbė
pareiškimą
dėl
vėliausių
Pabaltiečių Sąjunga priėmė
sutartį,
prez. priėmė
Pabaltijo klausimu įvykių Lietuvoje, kurie kelia rimtą Įtartinas susidūrimas
nutarimą, kad ji pritaria Lietuvos Sąjunginę
Sausio 15 d. Vilniuje, gatvių
Gorbačiovo
siūlomą
penkiolikai
pareiškimą,
kuriuo griežtai susirūpinimą.
Tie
įvykiai
pastangoms
siekti
sankryžoje,
lengvoji mašina, kuria
respublikų.
Tos
intervencijos
pasmerkė
sovietų
valdžios
ir
taip
prieštarauja susitarimų tarp
nepriklausomybės pripažinimo,
važiavo
AT
deputatas Romualdas
pasekmės
—
daug
žuvusių
ir
vadinamų nacionalinių gelbėjimo Sovietų Sąjungos ir Vakarų
nors jų metodai yra skirtingi. Jie
Ozolas,
susidūrė
su miniautobusu.
komitetu smurto veiksmus valstybių
dvasiai.
,,Mes
pabrėžia, kad lietuvių siekimas jų sužeistų.
Turėdamas omenyje grėsmę Baltijos
respublikose. smerkiame karinius veiksmus R. Ozolas nugabentas ligoninėn,
netrukdys.
tarptautinei
padėčiai,
ir
kadangi
Pasibaisėtinas
šaudymas į prieš civilius gyventojus Vilniuje, kur nustatyta, kad jis patyrė
VLIKo ELTA
laipsnio
smegenų
Lietuvos, Estijos ir Latvijos beginklius civilius protestuotojus kurių pasekmės buvo mirtys ir pirmo
Socialistų sukrėtimą. Jam sumušta galva ir
respublikos
teisiškai
yra Lietuvoje ir Latvijoje, dėl ko sužeidimai.
PLB KREIPIASI Į
demokratinės
respublikos, ligšiol jau žuvo 19 ir buvo daug Internacionalas ragina sovietų kelio sąnarys.
pasižadėjusios gerbti savo tautinių sužeistų, kelia susirūpinimą dėl valdžios organus sustabdyti visus A. Brazausko pareiškimas
LIETUVOS GYVENTOJUS
Ryšium su sausio 12-13 d.
teises,
Europos pavojaus
demokratiškai tokius jų ginkluotų pajėgų
Lietuvių išeivija užsienyje su mažumų
nuostaba ir pasididžiavimu seka Parlamentas ypatingai susirūpinęs išrinktiems parlamentarams veiksmus ir grįžti prie bandymo tragiškais įvykiais, Lietuvos
surasti derybų keliu ir žmogaus demokratinės darbo partijos
išrinktų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
didvyrišką kovą tėvynėje už dėl demokratiškai
Brazauskas,
Lietuvos
laisvę
ir parlamentų laikymo faktiškai
Darbo partija per pastaruosius teisių gerbimo atmosferoje pirmininkas A.
nepriklausomybę. Su dideliu apsiausties stovyje.
Europos penkerius metus atipriai rėmė politinius sprendimus Lietuvoje“. LDDP Tarybos prezidiumo vardu
pasmerkė vadinamąjį nacionalinį
poslinkius į pliuralizmą, laisvąją Lenkijoje
skausmu ir liūdesiu išeivija reiškia Parlamentas griežtai smerkia
gelbėjimo
komitetą, kuris
Lenkijos
socialistų
partijos
gilią pagarbą okupantų žudikų sovietų karinę agresiją ir pareiškia mintį ir demokratinę santvarką
nukreipė
sovietų
tankus prieš
vyriausia
taryba,
nukautiesiems, sužalotiems ir savo užuojautą aukų šeimoms; Sovietų Sąjungoje ir, tarp kitko, (PPS)
beginklę
minią.
„Juos
lydės
karštai sveikino Lietuvos ir Estijos posėdžiavusi 1991 m. sausio 12 d.
sužeistiems Lietuvos laisvės sutinka su Tarybos pareiškimu
kankiniams.
suteikt E.E. Bendruomenei teisę socialdemokratų partijų narystės Varšuvoje, taip pat priėmė nenuplaunamas mūsų tautos
sakoma
Kova už Lietuvos laisvę įeina į peržiūrėti finansinių bei techninių teisių atstatymą Socialistų pareiškimą dėl sovietų karinės pasmerkimas“,
pranešime.
lemiamą fazę. Ji taip pat vyksta pagalbų Sovietų Sąjungai pažadus internacionale ir LSDP atstovų agresijos Lietuvoje.
Patvirtindamas
LDDP
PPS griežtai protestuoja prieš
Lietuvos
pasaulio viešojoj nuomonėj. ir reikalauja atitraukti papildomas dalyvavimą
, • bandymus vėl pavergti laisvės nuostatą ištikimai tarnauti
Laisvojo pasaulio visuomenė, karines pajėgas, kurios buvo vyriausybėje.
Turint omenyje minėtus Sovietų siekiančią lietuvių tautą, tuo Lietuvos žmonių interesams, A.
stebėdama Lietuvos kovą už pasiųstos į Pabaltijį.
Parlamentas vėl
ragina Sąjungos veiksmus. Darbo partija labiau, kad tą daro Nobelio Brazauskas kreipėsi į kitų šalių
laisvę, didelę reikšmę skiria jos
demokratines jėgas dėl politinės
gyventojų valios pasireiškimams atnaujinti dialogą tarp Sovietų ir pritaria Europos Bendruomenės premijos laureatas Gorbačiovas.
(Nukelta į 3 psl.)
paramos Lietuvai.
(Nukelta į 3 psl.)
Baltijos vyriausybių dėl Baltijos nutarimui užšaldyti technikinę ir
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VOKIETIJA MANO AKIMIS
Šiemet pirmą kartą lankiausi
Vokietijoje. Kartu su kitais
atstovais iš Lietuvos buvau
kviesta dalyvauti diakonijos
konferencijoje Rensburge. Kai
buvo pranešta, kad turėsiu daryti
pranešimą, buvau tiesiog šoko
būsenoje... Vokiečius įsivaizdavau
šaltus ir arogantiškus, kaip ir tie
įmantrūs sunkiai ištariami ir dar
sunkiau parašomi žodžiai Bad
Zwischenahn, Slezwig-Holstein (ir
dabar turiu pasižiūrėti, kaip jie
rašomi).
Į
Rensburgą atvažiavome
vakare traukiniu. Mus sutiko
diakonijos
,,Martinhaus“
darbuotojai. Apgyvendino miesto
centre jaukiame ir sename
viešbutyje,
kur
kadaise
apsistodavo Danijos karalius. Visi
šypsosi, kalbina, domisi Lietuva.
Lyg ir nieko. O kokia aplinka!
Nors ir ruduo, tačiau visur gėlės:
lysvėse, vazonuose, ant langų,
balkonų net ant stogų. Ir
susodintos dailiai, skoningai ir
gražiai. Nei šiukšlynų nei
griuvėsių, nei architektūrinių
monstrų. Tiesiog grožio ir meno
harmonija. Miela akiai ir širdžiai.
O gražioje aplinkoje ir žmogus
tampa gražesnis ir švaresnis. Bet
tuoj pat apninka neramios mintys:
kada mes taip gražiai gyvensime?
Argi mes blogesni už vokiečius?
Rodos esame darbštūs ir
nekvaili...
Pamažu tirpo mano išankstinė
nepasitikėjimo nuostata. Dar
daugiau, — netrukus pajutau
simpatiją Vokietijai ir jos
gyventojams. Ypač po to, kai prie
manęs per pertrauką tarp
posėdžių priėjo malonaus veido
vokietis. Pavarde Starke. Pradėjo
klausinėti apie Lietuvą, mūsų
bažnyčios problemas, apie mane,
mano darbą. Vaikštinėdami palei
kanalą šnekučiavomės. Kanalu
pro šalį be garso plaukė laivai,
grėsmingai dideli ir žaismingai
maži. Keista, matau šį mielą
vokietį pirmą kartą, o gal daugiau
ir nesusitiksime, bet kalbu su juo
atvirai, visai pasitikėdama, todėl,
kad jaučiu solidarumą ir
draugystę,
krikščioniško
bendravimo džiaugsmą. Laivai
prasilenkia, o žmonės susitikę
palieka savo širdžių šilumą. Tai
yra tas stebuklas, kuris suartina
žmones ir', tautas. Greitai
įsitikinau, kad šie žmonės
neabejingi mūsų Lietuvėlės
likimui, vienos iš mažiausių
pasaulio
tautų,
kuri per
pastaruosius 50 metų buvo visų
apleista ir užmiršta. Tokių
nykštukų kaip Lietuva, Latvija,
Estija likimas paprastai didžiųjų
rankose, ir nulemia jį dažniausiai
politinės konvencijos, o ne
moraliniai principai. Štai kodėl
svarbus čia bažnyčios vaidmuo,
krikščioniškumo principas.
Negaliu nepaminėti giliausio
emocinio įspūdžio, kurį patyriau
Rensburge, tokio ryškaus pėdsako
mano atmintyje ir širdyje nepaliko
nei priėmimas pas miesto merą su
valgiais, kokių nebuvau ragavusi,
nei unikalaus ir didingo grožio
Šlėzvigo katedra. Nepamirštama
tapo spalio 2 diena ir Vokietijos
suvienijimo dienai skirtos
iškilmingos pamaldos Rensburgo
bažnyčioje. Visi dalyvavusieji ir
mes, konferencijos dalyviai,
patyrėme
žmogiškąją,
krikščionišką ir tautinę vienybę.
Mus suvienijo meilė ir malda,
kuria dalijosi
Norvegijos,
Suomijos, Estijos, Danijos ir kitų
šalių žmonės. Atrodo, griuvo ne
tik Berlyno siena, bet ir siena

skirianti žmogų nuo žmogaus. Per
rankas keliavo pilkas sienos
gabalėlis, kaip simbolis, jog viskas
šiame pasaulyje yra laikina ir
nepatvaru. Vieninga, stipri, graži
ir klestinti Vokietija. Štai ką aš
pamačiau.
O kokie mūsų tautiečiai
Vokietijoje?
Iš Rensburgo traukiniu pagal iš
anksto numatytą planą važiavome
į Oldenburgą. Čia mus su duona ir
druska pasitiko Tamara ir
Bernardas Šmitai ir kunigas Fricas
Skėrys. Mes pagal lietuvišką
paprotį apjuosėme brangius
tautiečius juostomis. Šmitų namai
— tikra oazė po įtempto darbo
konferencijoje. Jaukus ir patogus
laisvų žmonių būstas su daugybe
knygų, paveikslų ir visokiausių
meniškų dalykėlių, kurie priduoda
ypatingo jaukumo. Ir žmonės
šiuose namuose nuostabūs;
inteligentiškas, geros širdies
Bernardas, gerai išauklėti mieli ir
gražūs jaunieji Šmitai; vokiško
tipo Michael ir tikras lietuvaitis
Markus. O Tamara — geroji
namų dvasia — visiems reikalinga
ir visur suspėjanti. O jau valgių
skanumas ir įvairovė, net sriuba su
grybais ir pačios šeimininkės
namie kepta duona. Kokia
palaima, ir kalbėti lietuviškai
galima.
Patogiai atsilošęs krėsle sėdi
kunigas Fricas Skėrys. Tai atskiro
apibūdinimo vertas žmogus.
Buvau nemažai apie jį girdėjusi,
žinojau, kad dirba Vasario 16
gimnazijoje. „Fricas“, — skamba
solidžiai, o ir pats vardo
savininkas, stamboka nosis,
atsainus žemas baisas, tonas
tiesmukiškas, su ironijos gaidele,
kalba taisyklinga lietuvių kalba.
Tačiau mielos ir geros akys
išduoda šio prūsiško ąžuolo gerą
širdį ir kilnią sielą. Važiavo 500
kilometrų, kad pasimatytų su
mumis iš Lietuvos. Atvažiavo su
dovanomis, kaip tikras Kalėdų
senis. „Romantika“, — tėviškai
nepiktai numojo ranka į mano
rašinį, kurį Tamara buvo jam
nusiuntusi.
Atrodo,
lyg
pažinočiau jį labai seniai, nuo pat
gimimo. Nenuostabu, juk mūsų
šaknys toje pačioje tėvų žemėje.
Tokie ąžuolai kaip jis oi dar daug
nuveiks lietuvybės labui. Kad tik
Dievas duotų kuo daugiau
sveikatos... Norėjau pasakyti
kunigui ką nors šilto ir gero, tačiau
neišdrįsau, „sentimentai“, —
pasakys. Bet su kunigu Fricu
Skėriu daug ir nepakalbėsi, nes jis
viską supranta be žodžių, tarsi
kiaurai tave matytų. „Kaip
sunkiai Lietuva keliasi, kaip giliai
mes dar įklimpę į praeities liūną“,
— tarsi skaitau kunigo mintis.
Atsisveikinome kaip geri seni
draugai. Duok Dieve ir vėl greitai
pamatyti šį gerą žmogų.
Kristina Ivanauskienė

(Bus daugiau)

PRAŠOME PRANEŠTI

Europos lietuvių išeivijos
atstovai maloniai prašo visus
vykstančius iš Lietuvos į Vakarus
su koncertais, pasirodymais ar su
kitais kultūriniais renginiais,
pranešti apie tai iš anksto,
nemokamai
pasiskelbiant
„Europos Lietuvyje“.
„EL“ redakcijos adresas: 2
Ladbroke Gardens, W1I 2PT,
England.
Galite skambinti telefonu: 071727 2470. Fakso Nr. 071-221 6164.
Telekso Nr. 276336 AEZRA.

ŽYMI DAILININKE
A. TAMOŠAITIENE

1989 m. Kanadoje išleista
naujausia monografija apie garsią,
kūrybingą dailininkę, tapytoją,
liaudies meną mūsų kartoms ir
svetimšaliams pažinti spalvingai
(audusią
Anastaziją
Tamošaitienę, su išsamiu literato
Vytauto A. Jonyno įvadu lietuvių
kalba ir jo santrauka anglų kalba.
Tai reprezentacinis, puošnus
leidinys
su
beveikvien
spalvotomis, akį žavinčiomis
reprodukcijomis iš įvairių
menininkės kūrybos epochų ir
stiliaus išraiškų tautodailėje ir
grynoje dailėje, ir mūsų amžiaus
dvasioje:
impresionizmo
ir
abstraktumo mene. Kiek darnaus,
turtingo estetizmo, ornamentinių
bei dekoratyvinių elementų,
spalvų ir motyvų žaismingos
harmonijos,
poetinės
kompozicijos, ir savitai tautos
dvasią mistiškai, slėpiningai
pasakų ir legendų motyvais, mūsų
širdžiai
artimais
gamtos
elementais perteikto reginio!
Šiame leidinyje, kurio įvadas jį
nuostabiai papildo tiesiog poetine
proza išreikštu apipavidalinimu,
prieš mus atsiskleidžia šios mūsų
kuklios, nepaprastai darbščios
kultūros atstovės gyvenimo kelias,
jos ilgametės veiklos ir kaip
pedagogės barai bei kūryba,
paminint jos kartu su menininku
vyru Antanu Tamošaičiu įkurtas
dailės ir audinių studijas, privačią
meno
galeriją,
Lietuvių
Tautodailės Institutą, daugybę
veik kasmet keletą suruoštų
parodų, jos parašytas knygas ir
straipsnius, daugiausia mūsų
liaudies meno ir papročių
temomis. Išsami ir bibliografija
lietuvių ir anglų kalbomis. Jos
įvairiose dailės šakose pasireiškusi
kūryba, tautinių drabužių ir
kilimų audiniuose, aliejinėje
tapyboje, guašuose ir litografijoje
knygoje aptariama atskirai.
Šiai menininkei, atskleidusiai
mūsų tautodailę ir pasaulinėse
parodose, buvo suteikti aukso
medaliai tarptautinėse Paryžiaus,
Berlyno ir New Yorko bei eilė
pirmųjų premijų Austrijos,
Kanados ir JAV parodose, jos
darbai yra Vatikano, Kanados,
JAV muziejuose.
Iš šios
monografijos galime pasisemti
lobyno mūsų tautodailės kelyje.
J.P-tė

PASYVUS PROTESTAS

Lietuvos ministras pirmininkas
Gediminas Vagnorius Vyriausybės
vardu sausio 31 d. paskelbė šį
kreipimąsi į Lietuvos žmones:
Gerbiamieji Lietuvos žmonės,
Svetimos šalies agresija prieš
Lietuvos valstybę ir Lietuvos
tautą tęsiasi. TSRS kariuomenės
veiksmai gali tapti dar atviresni ir
drastiškesni, įgyti dar akivaizdesnį
provokacinį pobūdį.
Kreipdamiesi į visus krašto
gyventojus, ypač į kiekvienai
neteisybei
jautrią
mūsų
jaunuomenę, esame įsitikinę, jog
šiuo lemtingu išmėginimų metu
Lietuva turi vienintelį tikrą ir
nepergalimą, baltiškosios ir
krikščioniškosios
kultūros
subrandintą ginklą — pasyvų
protestą išreiškiantį orų savo
žmonių santūrumą, tylią ištvermę.
Laimėsime, nepasidavę svetimos
kariuomenės provokacijoms,
išvengę priešo laukiamų stichiškų
fizinio pasipriešinimo veiksmų.
Laimėsime, ligi galo gindami
Lietuvos valstybės garbingumą
pasaulio tautų akivaizdoje.
LIC

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
TREMTINIŲ IR POLITINIŲ
KALINIŲ SĄJUNGA

Prieš porą metų Lietuvoje
susikūrė Trentinių ir politinių
kalinių sąjunga. Ji jungia visus
buvusius ir esančius tremtyje tiek
rytuose,
tiek
vakaruose
(pabėgusius nuo bolševikų karo
metu). Jai priklauso tūkstančiai
buvusių Lietuvos tremtinių ir
politinių kalinių. Sąjungos veikla
išvystyta visuose
Lietuvos
miestuose ir kaimuose. Sąjungos
aktyvistų
dėka
beveik
kiekviename didesniame Lietuvos
miestelyje pastatyti kryžiai bei
paminklai, skirti buvusiems
Lietuvos
partizanams,
tremtiniams,
politiniams
kaliniams.
Sąjunga leidžia
laikraštį „Tremtinys“, atsiminimų
knygas, organizuoja tremtinių
palaikų pervežimą į Lietuvą ir jų
palaidojimą, organizuoja lietuvių
tautai
reikšmingų
dienų
minėjimus ir kt. Žodžiu, sąjungos
veikla įvairi ir Lietuvai naudinga.
Sąjunga kovoja už visišką
Lietuvos
nepriklausomybę.
Tačiau atsirado grupė žmonių,
kurie, norėdami vadovauti, būti
matomais,
sukūrė Politinių
kalinių sąjungą.
Absoliuti
politinių
kalinių
dauguma
priklauso Lietuvos tremtinių ir
politinių kalinių sąjungai, ją
remia, darbuojasi tremtinių ir
politinių kalinių naudai bei
Lietuvos gerovei. Tai kam reikia
skaldyti šią stiprią sąjungą ir kurti
naują? Kieno nurodymu? Tokie
skaldymais!
tik
priešams
naudingi.
Tik
vienybėje
nugalėsim. Tai turime suprasti
visi. Juk visi buvome tremtiniais,
tik vienų vaikščiojimo zona buvo
atitverta tvoromis, o kitų šiek tiek
platesnė.
Kęstutis Balčiūnas

Lietuvos Tremtinių sąjungos
tarybos narys
LAIŠKAS IŠ KAIMO

Po žiaurių įvykių Vilniuje ir
Rygoje,
neatsižvelgiant
į
prezidento Gorbačiovo, kaip
Pontijaus Piloto pasiteisinimų,
padėtis Lietuvoje ir kitose Baltijos
respublikose yra vėl kritiškoje
padėtyje. Sovietų kariuomenė
elgiasi kaip jiems patinka. Šią
savaitę Sovietų desantininkai
apšaudė ir sužeidė du keleivius
automobilyje pakeliui, berods, iš
Kauno į Vilnių. Keturis kitus
keleivius pagrobę žiauriai sumušė,
o
tris
užsienio
spaudos
korespondentus,
vykstančius
patikrinti tuos žiaurius įvykius
areštavo ir apiplėšę paleido. Iš
Lenkijos ateina žinios, kad prie
Lietuvos-Lenkijos pasienio
atvyko
daugiau
Sovietų
kariuomenės, kurie aptvėrė
pasienį spygliuota viela, iškėlė
prožektorius ir pastatė stebėjimo
bokštus. Kremlius vėl atstato
geležinę uždangą, kaip kad buvo
Stalino-Brežnevo laikais. Tą daro
prezidentas Gorbačiovas praėjus
vos porai mėnesių nuo C.S.C.E
sutarties pasirašymo Paryžiuje,
garantuojančioje žmogaus teises ir
tautų suverenumo neliečiamybę.
O nuo vasario 1 dienos Maskvoje
ir kituose didesniuose Sovietuos
miesteliuose buvo atvežti šarvuotu
transportu papildomi Sovietų
kariuomenės būriai. Atrodo, kad
tas Nobelio taikos premija
apdovanotas M. Gorbačiovas
ruošiasi užgniaužti bet kokį
demokratinį judėjimą ne tik
pakraščiuose
esančiose
respublikose, bet ir pačioje
Sovietų imperijos sostinėje

Maskvoje. Jdomu, kaip į tai
reaguos Rusų Respublikos
prezidentas Borisas Jelcinas.
Dabar, kada Vakarų valstybės
atkakliai kovoja su Irako
diktatoriumi ir atrodo, kad tas
karas gali dar ilgokai užsitęsti, tai
didesnės Vakarų pagalbos tikėtis
negalima. Teisybė, beveik visos
Vakarų valstybės pasmerkė
Sovietų žiaurumus ir yra pasiruošę
sustabdyti anksčiau pažadėtą
finansinę ir materialinę pagalbą
Sovietams, bet aštresnių žygių iš jų
vargu
ar galima
tikėtis.
Pranešimuose iš Wašingtono
susidaro įspūdis, kad prezidentas
Bushas, ryšium su įvykiais Baltijos
valstybėse, savo numatytą kelionę
į Maskvą atidėjo.
Kiek tai liečia Sovietų
kariuomenės žiaurumus Baltijos
respublikose, britų spauda ir TV
giliai užjautė. Praėjusį sekmadienį
Baltų suruošta demonstracija
Trafalgaro aikštėje Londone
pavyko palyginti gerai. Ten
gražiai kalbėjo šio krašto visų
partijų atstovai, parlamento nariai
ir kitų organizacijų asmenys.
Pačioje demonstracijoje dalyvavo
apie 1000 žmonių, bet, deja, jų
tarpe nesimatė daugiau britų
publikos.
Daugumą sudarė
Baltijos kraštų ir kitų artimų tautų
atstovai.
Taipogi reikia džiaugtis, kad po
tų žudynių Vilniuje, Britanijos
parlamente Lietuvos ir kitų
Baltijos kraštų klausimais
palankiai kalbėjo 31 parlamento
narys. Ypatingo dėmesio vertas
parlamento nario Robin MaxwellHyslop paklausimas sausio 16 d.
UR ministrui Douglas Hurd:
Ar mano gerbiamas draugas
mato analogiją tarp fakto, kad
okupuotas Kuwait turi savo
ambasadorių prie the Court of St.
James ir jo vardas yra diplomatų
sąraše Londone, ir kad jis dės
pastangas, kad vėl akredituoti
diplomatiniai atstovai suverenių
Lietuvos, Latvijos ir Estijos
valstybių pasirodytų diplomatų
sąrašuose, kaip jie buvo ne taip
seniai...
Į tą klausimą U R ministras D.
Hurd atsakė šitaip:
Tas klausimas nebuvo iškeltas
Lietuvos UR ministro, kai aš su juo
susitikau šį rytą. Aš, kaip kad
gerbiamas draugas pasiūlė, kitu
būdu palaikysiu ryšius su Baltijos
valstybių vadovais ir esu tikras, kad
dabar tie ryšiai sustiprės...
Tai yra, mano manymu, labai
reikšmingas britų valdžios
pareiškimas, kuriuo mums reikia
protingai pasinaudoti.
Praėjusią savaitę Londone
lankėsi taip pat Latvijos UR
ministras Janis Jurkans. Jis buvo
priimtas ne tik UR ministro D.
Hurd, bet ir ministro pirmininko
John Major. Tarp kitko,
Premjeras J. Major pareiškė, kad
jis galvojąs sulaikyti paramą
Sovietų Sąjungai, išskyrus maistą.
P.B. Varkala

Likviduojama karinė katedra

Nuo vasario 1 dienos Vilniaus
universitetas likviduoja karinę
katedrą, kurioje dirba apie 25
dėstytojai. Katedra priklausė
Pabaltijo karinei apygardai, kurios
vyriausia būstinė yra Rygoje.

REMKIME —
PAGALBOS LIETUVAI FONDĄ!

Aid Lithuania Fund (ALF)

Nr. 5 (2140) 1991 m. vasario 15 d.

ŽMONĖS IR ĮVYKIAI

Londono lietuviai, latviai, estai, ukrainiečiai, rusai, anglai ir kitos tautybės
vasario 3 d. susirinko prie Sovietų ambasados Londone, ir protestavo prieš
sovietų kariuomenės žudynes Lietuvoje ir Latvijoje. Sovietų ambasadoriui
buvo įteikta petiticija.

Vasario 6-11 dienomis Londone viešėjo PLB-nės valdybos pirmininkas
prof. V. Bieliauskas. Jis susitiko su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų
ministru A. Saudargu. Vasario 9 d. jie lankėsi Lietuvių Namuose ir
susitiko su vietiniais lietuviais. Nuotraukoje svečiai su „Vienybės“ klubo
seniūnu M. Bajorinu.

Jau trys savaites Londone darbuojasi iš Lietuvos atvykęs Gražvydas
Kirvaitis, Lietuvių informacijos centro Londone viršininkas. Nuotraukoje
jis su kitais lietuviais veikėjais E. Šova (kairėje) ir P. Tričiu (viduryje).

DBLS-gos Tarybos prezidiumo narys H. Gasperas Londone susitiko su
Ariana Rastauskaite, iš Argentinos, VII PLJK rengimo komiteto
pirmininke.
Visos nuotraukos: ELR
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KITATAUČIAI SMERKIA
SOVIETŲ VEIKSMUS
VILNIUJE

Tragiški įvykiai Lietuvoje iššaukė
žmogaus teisių grupių, politinių
grupuočių, kultūrinių organizacijų,
etninių grupių ir sovietų atstovų
viešus pareiškimus, smerkiančius
sovietų veiksmus Vilniuje.
Jungtinių Amerikos Valstijų
ALF-CIO unijos pirmininkas Lane
Kirkland sausio 14 pasmerkė
sovietų „kruviną represiją“ ir
skatino, kad Sovietų Sąjunga tuoj
pat pašalintų savo dalinius iš
Lietuvos. Jis priminė, kad ACIOCIO jau prieš Kalėdas perspėjo, kad
sovietai ruošiasi tokiai akcijai.
Unijos pirmininkas skatino
Ameriką ir kitus demokratinius
kraštus nutraukti ekonominę
paramą, kreditus ir paskolas
Sovietų Sąjungai, kol nebus
atstatytos demokratinės teisės
Lietuvoje. Taip pat pakartojo savo
kreipimąsi
JAV-jų valdžiai
pripažinti teisėtai išrinktą Lietuvos
valdžią.
Tarptautinės žmogaus teisių
organizacijos
Amnesty
International, Freedom House,
Humanitas ir International Society
for Human Rights yra išreiškusios
protestus Nobelio Taikos premijos
komitetui,
JAV
Kongreso
Committee on Security and
Cooperation, sovietų ambasadai ir
M. Gorbačiovui. Šios organizacijos
ragina savo narius aktyviai
protestuoti prieš vėliausius įvykius
Lietuvoje.
Committee
to
Protect
Journalists,
kurios
tarybai
pirmininkauja žurnalistas Walter
Cronkite, sausio 11 d. pasiuntė
protesto laišką M. Gorbačiovui dėl
pirmųjų
agresijos veiksmų
Lietuvoje. Sausio 14 d. komitetas
teleksu pasiuntė pasipiktinimo
pareiškimą dėl televizijos bokšto
užpuolimo ir vykusių žudynių.
AFL-CIO žodžiais, tai yra „visiškas
prieštaravimas
glasnost
ir
perestoikai“
International
Federation of Journalist, turinti
175.000 narių Gorbačiovui
pareiškė, kad jo veiksmai yra „anti
demokratiški“ ir „naikina viltis jo
režimo demokratizavimui“.
Campaign for Peace and
Democracy grupė sausio 14 d.
suorganizavo žmogaus teisių ir
talkos
gynėjų
delegacijos
apsilankymą sovietų misijoj prie
Jungtinių Tautų Organizacijos. Ši
grupė pabrėžė, kad jie remia
Lietuvos teisę nepriklausomai
spręsti savo ateitį, ir rūpinasi, kad
šie įvykiai išduoda ir pažeidžia
reformos ir demokratijos dvasią.
Kai kurios etninės grupės,
išreiškusios solidarumą su Lietuva
yra Polish American Congress,
lenkų akademinė grupė Studium,
Americans for Human Rights in
Ukraine, Union of Council for
Soviet Jews ir Labor Zionist
Alliance. Lenkų grupės ragino
prezidentą Bush taikyti vienodą
moralinį standartą agresijai,
nesvarbu kur ji pasireikštų — ar
Kuwait, ar Lietuvoje. Ukrainiečiai
užvedė
greitąją
akciją,
protestuodami prezidentui Bush,
sekretoriui Baker ir Kongreso
nariams.
Žydai laiške AT
pirmininkui V.
Landsbergiui
pažymėjo,
kad
,,su
šiais
kataklizminiais įvykiais, pagyros
dienos Gorbačiovui užsibaigė. Jis
yra parodęs savo tikrąjį veidą ir
pasaulis bei tarptautinė spauda jį
stebi“.
Amerikoj besilankantys Rusijos,
Ukrainos,
Baltarusijos,
Kazachstano ir Komi Darbininkų
sąjungų atstovai išreiškė protestą
Gorbačiovui dėl sovietų valdžios
„nežmoniškų veiksmų“ Lietuvoje.
LIC

SVEIKATOS MINISTERIJOS
INFORMACIJA APIE
SOVIETŲ ARMIJOS AUKAS
LIETUVOJE

Lietuvos Sveikatos Apsaugos
Ministerija vasario 4 d. teleksu
Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai
pranešė, kad „dėkoja visiems mus
užj a utus iems,
p a dėjusiems,
padedantiems mūsų medicinai
materialiai“.
M misterijos atstovas E.
Razgauskas taip pat perdavė
informaciją apie sužeistuosius ir
žuvusius, kurią prašė paskleisti
„kiek galima plačiau, nes sovietų
oficialios informacijos sistemos iki
šiol tokios informacijos neskleidė,
neskelbia
arba
skelbia
iškraipytai“.
1991 m. sausio 11 d. ir 1991 m.
sausio 13 d. sovietų armijos
padaliniai,
remiami tankų,
šarvuočių, šaudydami iš patrankų
tuščiais šoviniais, naudodami
automatinius ginklus, užtaisytus
kovos šoviniais, Vilniuje užėmė
Spaudos
rūmus,
televizijos
bokštą, televizijos ir radijo
komiteto patalpas. Prie šių
pastatų buvo susirinkę beginkliai
žmonės, norėję išsaugoti laisvą
spaudą ir laisvą žodį.
Sovietų kareiviai daužė žmones
automatų buožėmis bei kitais
kietais daiktais, traiškė šarvuočių
ratais bei tankų vikšrais.
Ypatingai
žiauriai
buvo
susidorota su minia žmonių,
buvusių prie televizijos bokšto,
televizijos ir radio komiteto. Prie
šių pastatų buvo užmušti 11
žmonių, du vėliau nuo žaizdų mirė
ligoninėse. 10 žuvusių mirė nuo
kulkų, 3 buvo sutraiškyti ratų
arba vikšrų. Kiek iš tikrųjų žuvo
žmonių, mes nežinome, nes
kariškiai
mūsų
greitosios
medicininės pagalbos darbuotojų
prie įvykių vietų po pastatų
užėmimo neleido prieiti.

REMIA LIETUVOS
RESPUBLIKĄ
(Atkelta iš 1 psl.)
Lietuvių tautai PPS siunčia
visiško solidarumo pareiškimą ir
kviečia Lenkijos respublikos
vyriausybę protestuoti prieš
karinę intervenciją ir prašo imtis
atitinkamų žygių tarptautinėje
arenoje, tuo pačiu pripažįstant
Lietuvą, kaip nepriklausomą
valstybę. Pažymi, jog grėsmė bent
kuriai tautai šioje zonoje sudaro
pavojų visai Europai. Negali
jaustis saugi ir Lenkija. PPS
kreipiasi į brolišką Lietuvos
socialdemokratų partiją ir į savo
tautiečius Lietuvoje. Pastaruosius
ragina,
atmetus
visokias
skriaudas, solidariai ir išvien su
lietuviais
dalyvauti
nepriklausomos
Lietuvos
respublikos gynyboje.
Britanijoje

Britanijos užsienio reikalų
ministras Douglas Hurd sausio 16
d.
Parlamente
pareiškė
vyriausybės susirūpinimą dėl
pastarųjų įvykių Lietuvoje ir
Latvijoje. Sausio 21 dieną jis buvo
pasikvietęs Sovietų Charge
d’Affairs ir pareiškė jam griežtą
protestą dėl sovietų karinių pajėgų
veiksmų Lietuvoje ir Latvijoje. Tai
paaiškino parlamento atstovas
John Bowis savo apylinkės
gyventojams
A.
ir
M.
Vilčinskams, atsakydamas į jų
laišką tuo klausimu.
J.V.

Iki šios dienos į gydymo įstaigas
kreipėsi 580 nukentėjusiųjų tarpe
— 152 moterys, 312 asmenų buvo
pakenktas klausos aparatas.
Kombinuotos žaizdos (traiškytos,
plėštos, kirstos, pjautos ir kt.)
nustatytos 122 asmenims: 46
žmonės buvo sužeisti kulkų, 10
buvo apdegę, 110 asmenų gydyta
ligoninėse, dabar dar tebesigydo
ligoninėse 31, vieno sužeistojo
būklė dar labai sunki.
Deja, sovietų armijos agresyvūs
veiksmai prieš taikius respublikos
gyventojus nesibaigia. Vyrai
sulaikomi gatvėse, sustabdomos
mašinos, išlaipinami keleiviai, iš jų'
tyčiojamasi, laikomi prie mašinų
iškeltomis rankomis, krečiamos
mašinos. Kelis kartus buvo
sustabdomos ir greitosios
medicininės pagalbos mašinos.
Be to, kareiviai daužo, muša
žmones, šaudo į juos iš
automatinių ginklų. Kariškiai
nusiveža vyrus į kareivines ar
komendantūrą,
naudodami
smurtą, fiziškai niokioja juos,
nepaisydami net aiškių negalės
žymių (buvo sumuštas Kaune
jaunuolis,
kuriam
buvo
sugipsuota ranka). Nuo sausio 20
d. iki šios dienos į gydymo įstaigas
kreipėsi
13 sužalotų vyrų:
dvejuose rastos šautinės žaizdos, 9
žmonės gydomi ligoninėse dėl
sunkių galvos smegenų traumų.
Vienasjųmirė 1991 m. sausio 30d.
LIC

PLB KREIPIASI Į
LIETUVOS GYVENTOJUS

(Atkelta iš 1 psl.)

— laisviems rinkimams, masinėms
demonstracijoms, mitingams,
budėjimui prie Aukščiausios
Tarybos ir kitų valdžios pastatų.
Mes, kurie gyvename laisvuose,
demokratiniuose kraštuose ir
pažįstame jų
visuomenės
galvojimą bei nuotaikas, esame
įsitikinę, kad dar didesnę reikšmę
turės vasario 9 dienos Lietuvos
gyventojų apklausimas. Visuotinis
ir aiškus pasisakymas už
nepriklausomybę gali būti
lemiamas prasilaužimas į Lietuvos
laisvės kovos laimėjimą.
Todėl mes, Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės Valdyba, kurie
atstovaujame 20 kraštų lietuvių
išeivių bendruomenėms, raginame
ir prašome visus Lietuvos
gyventojus dalyvauti vasario 9
dienos apklausime. Tegul nelieka
nė vieno Lietuvos gyventojo, kuris
nedalyvautų jos likimo sprendime.
Mes tikime, kad kiekvienas ir
kiekviena iš Jūsų įvykdys savo
pareigą
tėvynei, jausdami
atsakomybę Lietuvos ateities
kartoms.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
Valdyba
1991 sausio 31 d.

Pasaulio
Lietuvių
Bendruomenę sudaro šių kraštų
lietuvių
bendruomenės:
Argentinos,
Australijos,
Austrijos, Belgijos, Brazilijos,
Didžiosios Britanijos, Estijos,
Ispanijos, Italijos, Jungtinių
Amerikos Valstijų, Kanados,
Kolumbijos,
Naujosios
Zelandijos,
Olandijos,
Prancūzijos, Švedijos, Šveicarijos,
Urugvajaus, Venezuelos ir
Vokietijos.
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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

V. Ašmenskas — 5.00 sv.
J. Siauka — 4.00 sv.
E. Porutis — 17.50 sv.
B. Urbanavičius — 4.00 sv.
A. Dziuvė — 10.00 sv.
P. Grenda — 7.50 sv.
J. Kvietelaitis — 5.00 sv.
N. Žvirblis — 4.00 sv.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame.
VASARIO 16-TOJI
LONDONE

Lietuvos Nepriklausomybės
Šventę Londone minėsime
Lietuvių Namuose vasario 15 d.,
19.30 vai. svečių priėmimu ir
koncertu vasario 16d., šeštadienį,
18 vai. Bishopsgate Instituto
salėje, 230 Bishopsgate, London
EC2
Programoje: Lietuvos Atstovo
Vinco Balicko žodis ir meninių
pajėgų iš Lietuvos, Nottingham©
ir Londono koncertas.
Minėjimą ruošia DBLS-gos Isis Londono skyrius.

LONDONE
AUKOS ALFUI
AID LITHUANIA FOND

500.00 sv. — E.A. Gibson
Shipbrokers Ltd., per R.
Girėnienę; 500.00 sv. — G.W.
Pritchard-Gordon (Shipbroking)
Ltd., per R. Girėnienę; 30.00 sv. —
GRENE komitetas, per V.
Gasperienę; 200.00 sv. — Latvian
Welfare Fund, Bolton branch;
300.00 sv. — Nikon Keizai
Shimbun žurnalas; po 50.00 sv. —
S. Randall, Mrs. B.C. & C.D.
Atkins; po 10.00 sv. — R.
Woodward, R.C. Wemick; 5.00
sv. — Mr. X.
Aid Lithuania Fund (ALF) šiuo
metu finansuoja Lietuvos užsienio
reikalų ministro keliones po
Europą, ieškant politinės paramos
Lietuvai. Todėl prašome paremti
šią svarbia akciją ir siųsti aukas
šiuo adresu:
Aid Lithuania Fund, 2
Ladbroke Gardens, London W11
2PT.

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.
DBLS-gos Centro valdyba

PAMALDOS
Nottinghame — vasario 17 d.,
11.15 vai., už Lietuvą Židinyje.
Derbyje — vasario 17 d., 14 vai.,
Bridge Gate.
Binninglianie — vasario 17 d.,
16.30 vai., Šv. Onoje, 96 Bradford
St.
Manchester — vasario 24 d.,
12.30 vai.
Nottinghame — vasario 24 d.,
11.15 vai., Židinyje. DBLS

užprašytos pamaldos už Lietuvą.
Coventry — vasario 24 d., 14

vai., Šv. Elzbietoje.
Leamington Spa — vasario 24
d., 16.30 vai., Šv. Petre.
Leicesteryje — kovo 3 d., 14
vai., Švč. Širdyje.
Nottinghame — kovo 4 d., Šv.
Kazimiere, 19 vai., Židinyje.
Nottinghame — kovo 10 d.,
11.15 vai., Židinyje.
Mansfielde — kovo 10 d., 16
vai., Šv. Pilype Neri.
Nottinghame — kovo 17 d.,
11.15 vai., Židinyje.
Derbyje — kovo 17 d., 14 vai.,
Bridge Gate.
Wolverhamptone — kovo 17d.,
16.30 vai., Šv. Petre-Pauliuje.

VAIKŲ FONDAS
British-Lithuanian
Relief Fund for
Children in Lithuania

Gautos šios aukos: 50.00 sv. —
Užgavėnių blynų vakaro loterija,
kurią pravedė H. Piščikienė ir F.
Senkuvienė; 33.80 sv. — iš Sporto
ir Socialinio klubo aukų dėžutės
bare; 20.00 — sv. — Charles Rees,
Norwich; po 100 dolerių —
Yutiko Nitta, Tokyo, Japonija;
John Neu, JAV; Povilas
Leonavičius, JAV; 50 dol. —
George Rodis, JAV.
Visiems aukojusiems fondo
vadovybė nuoširdžiai dėkoja.
Aukas prašome siųsti šiuo
adresu: 21 The Oval, London E2
9DT.
Iš Jonavos Rajono Centrinės
ligoninės gautas šis laiškas.
Jonavos rajono centrinės
ligoninės vaikų ligų skyriaus
personalo, savo vardu nuoširdžiai
dėkojame Jums ir komiteto
nariams už atsiųstus 300
vienkartinių švirkštų, kuriuos
gavome tragiškomis visai Lietuvai
dienomis. Jūsų siunta sužadino
mumyse viltį, kad mes ne vieni šią
sunkią valandą, — Jūs esate su
mumis.
Peržiūrėję Jūsų patiektą sąrašą,
prašytume žemiau išvardintus
vaistus ir medicininį inventorių.
(Seka sąrašas su 23 vaistų
pavadinimais).
Labai, labai dėkui. Ligoninės
vyriausias gydytojas B. Žemelis.

(Laišką gavo Hilda Piščikienė,
Vaikų fondo komiteto narė.)

BRADFORDE
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STOKE-ON-TRENT

VASARIO 16-TOS
MINĖJIMAS

VILNIAUS DAILĖS
AKADEMIJOS ATSTOVAI

Vyties klubo valdyba ir DBLSgos Bradford© skyrius vasario 23
dieną, 17.00 vai., ruošia
LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES
ŠVENTES MINĖJIMĄ
Programoje: H. Vaineikio
paskaita. Taip pat bus rodomos
magnetinės juostelės iš Australijos
ir Lietuvos. Prašome visus gausiai
dalyvauti.
Klubo ir skyriaus valdybos

Vilniaus dailės akademija 1990
m. tapo ELIA (Europos meno
mokyklų lygos) nare. Sausio 22 d.
buvome pakviesti atvykti į Angliją
ir susipažinti su Staffordshire
Politechnikos Meno ir dizaino
fakulteto ir kitų vietos mokyklų
darbais.
Pakvietimu
pasinaudojome,
ir aš
su
profesoriumi Tadu Baginsku
atvykome į Didžiąją Britaniją.
Anglija mus pasitiko labai
svetingai ir nuoširdžiai. Per
nepilnas tris savaites mes
pabuvome
Stoke-on-Trent
Politechnikos institute, Royal
College of Art Londone ir Norfolk
Institute of Art and Design. Labai
išsamiai susipažinome su šių
mokyklų darbu, metodika,
mokymo
programomis,
bibliotekomis,
mokymo
dirbtuvėmis,
kompiuterių
klasėmis. Visa ta pažintis mums
buvo nepaprastai naudinga.
Mokyklų atstovai mums sudarė
puikią programą, galėjome
susipažinti ir su Anglijos kraštu,
jos
kultūra,
muziejais,
nacionaliniu parku. Aplankėm
žymiausią keramikos fabriką
„Wedgwood“, Design Centrą,
Foster
architektūros
projektavimo bendrovę.
Staffordshire Politechnikos
institutas parodė mums didelį
dėmesį ne tik kaip specialistams,
bet ir kaip Lietuvos atstovams,
kuri dabar pergyvena labai
sunkias, tragiškas dienas. Stokeon-Trent buvo suorganizuota
spaudos konferencija, kurioje
dalyvavo BBC ir dar dvi televizijos
kompanijos, žurnalistai. Mes
padarėm du pareiškimus Lietuvos
sveikatos ministro J. Oleko
vardu
dėl
humanitarinės
medicininės paramos Lietuvai ir
Vilniaus dailės akademijos
kreipimąsi dėl paramos knygomis
studentams. Davėm interviu
laikraščiams, vietiniam radijo.
Staffordshire
Politechnikos
institutas mums įteikė pradinį
piniginį
čekį
ir pradėjo
organizuoti paramą Lietuvai
Politechnikos institutų lygoje
visoje Anglijoje. Mus nepaprastai
sujaudino jautrus, didelis aukštųjų
mokyklų
dėmesys
mūsų
problemoms. Esame už tai jiems
labai dėkingi.
Savo kelionę sėkmingai
baigėme Londone Lietuvių
Namuose. Čia susitikome su
daugeliu lietuvių, nuoširdžių
žmonių iš viso pasaulio. Visiems
rūpi Lietuvos ateitis ir jos
šiandienos sunkūs keliai.

METINIS SUSIRINKIMAS

DBLS-gos Bradford© skyrius
vasario 24 dieną, 15.30 vai. šaukia
Metinį
Skyriaus
narių
susirinkimą.
Bus renkama nauja valdyba ir
renkamas atstovas į metinį
suvažiavimą Londone.
Prašome visus skyriaus narius
jame dalyvauti.
Skyriaus valdyba

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 Brampton Cl., Silver
Hill Estate, Mickleover, Derby,
DE3 5QJ. Tel.: 517320. Kelionė
bus nemokamai.
Skyriaus valdyba

NOTTINGHAME
VASARIO 16-TOS
MINĖJIMAS

Vasario 23 d., šeštadienį,
Nottingham© 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

NORI SUSIRAŠINĖTI

Ilona Valeikaitė, eina 15 metus,
labai domisi pop muzika, mėgsta
dirbti namų darbus, norėtų
susirašinėti
su Vokietijos,
Anglijos, Prancūzijos ar Amerikos
lietuviais anglų ar lietuvių kalba.
Ilona
Valeikaitė,
232057
Vilnius, Didlaukio 64-24, Lietuva.

PASAULYJE
Rasių lygybė?

Pietų Afrika pamažu grįžta į
pasaulio
tautų
bendriją.
Prezidentas de Klerk prižadėjo
panaikinti įstatymus, skiriančius
baltuosius nuo kitų rasių:
mokyklose,
teatruose,
maudyklose, restoranuose ir kitur.
Šiuo
prezidento
pažadu
nepasitenkinimą pareiškė dešinios
krypties baltieji, o juodųjų
organizacijų vadai pareiškė, kad
to dar negana. Jie ragina tęsti
tarptautines sankcijas prieš Pietų
Afriką, kol ten nebus visuotini
rinkimai.
Nežiūrint to, Didžiosios
Britanijos ministras pirmininkas
John Major ir Australijos
ministras pirmininkas Bob Howe
siūlo, kad sankcijos būtų
atšauktos dabar. P. Afrikos
sportininkai jau nuo 1970 m.
negali dalyvauti tarptautinėse
varžybose. Manoma, kad greitai ir
jie galės dalyvauti tarptautinėse
varžybose ir kitų valstybių
sportininkai galės vykti į Pietų
Afriką.
Teisiama Mandelos žmona

Pietų Afrikoje bus teisiama
Winnie
Mandela,
Afrikos
Tautinio Kongreso (ANC)
viceprezidento Nelson Mandela
žmona už tai, kad jos sargybiniai
pagrobė ir sumušė jos akivaizdoje
keturis jaunuolius. Vieno iš tų
jaunuolių kūnas buvo po kelių
dienų atrastas ir už jo nužudymą
vienas iš jos sargybinių jau buvo
nuteistas anksčiau. Visi tie įvykiai
vyko Nelson Mandelai esant
kalėjime, bet vis tiek kenkia jo
geram vardui.
Sovietų Sąjunga prieš Lietuvą

Po žudynių Vilniuje ir Rygoje
Lietuva tapo tarpvalstybinės
kovos centru. Šias žudynes
įsakiusiu Gorbačiovu pasipiktino
ne vien užsienyje, bet ir Maskvoje.
Politiniai komentatoriai mano,
kad Gorbačiovas, spaudžiamas
stalinistų, negalės ilgai išsilaikyti.
Vakarų valstybės, nors ir užtaria
Baltijos valstybes, bet pripažinti jų
nesiruošia.
Net
Europos
Bendruomenė, kuri garsiai užstoja
pabaltiečius, Sovietų Sąjungai
pašalpos nenutraukė. Prezidentas
Bushas,
nenorėdamas
dėl
vykstančio karo Persijos įlankoje
su Gorbačiovu pyktis, pasitenkino
atidėdamas su juo susitikimą
Maskvoje.
Sovietų kariai
miestų gatvėse

Neva
tai
kovoti
su
kriminaliniais nusikaltimais ir
Vilniaus dailės akademijos spekuliacija sovietų kariai
ryšiams su užsieniu skyriaus patruliuoja
86-se
Sovietų
vedėja, menotyrininkė Sąjungos miestuose. Jau anksčiau
KGB
ir Vidaus
reikalų
WOLVERHAMPTONE ministerijos saugumo organai
buvo siunčiami į verslines įstaigas
SUSIRINKIMAS
apklausinėti tarnautojus ir
Vasario 23 d„ 13.00 vai., konfiskuoti dokumentus.
„TPSTER“
svetainėje,
Wolverhamptone,
DBLS
Lietuva referendumo nenori
Wolverhamptone skyrius šaukia
Pagal prezidento Gorbačiovo
metinį-visuotinį
narių
parėdymą kovo 17 d. visose
susirinkimą.
respublikose
turi
įvykti
Bus renkama skyriaus valdyba,
referendumai,
kuriuose
revizijos komisija ir atstovas į
respublikų gyventojai pasisakys ar
DBLS suvažiavimą Londone.
jie nori atsiskirti nuo Sovietų
Be to bus svarstomi ir kiti
Sąjungos. Jeigu respublikos
skyriaus reikalai. Visus skyriaus
gyventojai nubalsuotų atsiskirti,
narius ir prijaučiančius prašome
tada prasidėtų x derybos su
dalyvauti.
Skyrįaus va/dyba
Kremliumi ir, praėjus penkiems
metams ir Sovietų parlamentui
sutikus, ta respublika galėtų
atsiskirti. Lietuva pareiškė, kad ji
NAUJAS „EL“ REDAKCIJOS
tokio referendumo nenori, nes ji
IR LIETUVIŲ NAMŲ
niekuomet laisvu noru į Sovietų
TEL. NR. 071-727 2470
Sąjungą neįstojo.
Laima Briedikienė

