
ISLANDIJOS ALTINGO 
REZOLIUCIJA

1991 m. vasario 11 dieną 
Islandijos Altingas (Parlamentas) 
priėmė nutarimą, kuriuo patvirtino 
ankstesnį, 1922 metų, Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybės 
pripažinimą ir pavedė Islandijos 
Vyriausybei kuo greičiau užmegzti 
diplomatinius santykius su Lietuvos 
Respublika.

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba sveikina šį 
Islandijos parlamento žingsnį, 
atitinkantį Paryžiaus Chartijos 
dvasią, kaip moralios politikos 
pergalę valstybių tarpusavio 
santykiuose. Šis aktas atveria 
geresnes perspektyvas būsimai 
demokratinei Europai. Tebūnie tai 
bendrija, savo ateitį nusprendusi 
grįsti aukščiausiomis žmonijos 
vertybėmis. Islandija jau žengia 
ryžtingą žingsnį, nepaisydama 
šiurkštaus politinio spaudimo 
grėsmės.

Lietuva priima ištiestą Islandijos 
ranką su gilia pagarba ir brolišku 
dėkingumu.

V. Landsbergis
Lietuvos Respublikos 

AT Pirmininkas 
Vilnius, 1991 m. vasario 15 d.

LIC

LIETUVOS SĄJŪDŽIO 
ATSIŠAUKIMAS

Prieš 73 metus Lietuva pakilo 
laisvei, nepriklausomybei ir 
demokratijai. Šiemet Vasario 16- 
sios sukaktį minėsime 
ypatingomis aplinkybėmis: dar 
nenutilo sausio 13-osios šūvių 
aidai, dar neapverktos desantinio 
komunizmo aukos..

Tebūnie ši Vasario 16-toji 
susikaupimo, Lietuvos didvyrių 
atminties ir pasiryžimo diena.

LAIŠKAI BRITŲ 
PARLAMENTO ATSTOVAMS

Po David Atkinson rezoliucijos, 
smerkiančios sovietų priespaudą 
Pabaltijo valstybėse (žiūrėk „EL“ 
Nr. 4), David Alton (Liberalų 
Demokratų, Liverpool) ir 24 kiti 
britų parlamento nariai paskelbė 
rezoliuciją, kuri smerkia sovietų 
kariuomenės ginkluotą agresiją 
prieš taikius lietuvius. David 
Atkinsono rezoliuciją jau parėmė 
27 parlamentarai.

DBLS-gos CV prašo visus 
Britanijos lietuvius rašyti pagal 
žemiau pridėtą pavyzdį laiškus 
savo parlamento atstovams (MP) 
ir raginti juos paremti abi minėtas 
rezoliucijas (Early Day Motions). 
Mr/Mrs/Sir xxxx MP 
House of Commons, 
London SW1A OAA

(data) 
Dear Mr/Mrs/Sir xxxx 

SUPPRESSION OF
THE BALTIC STATES

I urge you to press for full 
debate in the House of Commons 
on the suppression of fundamental 
human rights in the Baltic States, 
and request you to support Mr. 
David Alton’s EDM 286 (Armed 
aggression in Lithuania) and Mr. 
David Atkinson’s EDM 293 
(Suppression of the Baltic States).

Yours sincerely 
(parašas)

Gautų atsakymų nuorašus 
prašome pasiųsti DBLS-gos C V., 
Lietuvių Namuose.

Lietuvos Nepriklausomybė bus atstatyta
Lietuvos Atstovo 

Vinco Balicko žodis, 
tartas Lietuvos Nepriklausomybės 

šventės proga, 1991.11.16 d.

Šiandien mes susirinkome 
paminėti 73-čiąją Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
sukaktį, kai 1918 m. Vasario 16- 
sios Aktu Lietuvos Taryba 
paskelbė atstatanti Lietuvos 
valstybę su sostine Vilniuje. Betgi 
Lietuvos valstybė, kaipo tokia, 
negimė 1918 metais. Tikrasis jos 
gimtadienis glūdi senųjų amžių 
gilumoje. Lietuvių tauta nuo 
Karaliaus Mindaugo laikų, jau 
daugiau kaip 700 metų, buvo 
gyvenusi nepriklausomu 
valstybiniu gyvenimu. Mindaugo, 
Gedimino, Kęstučio ir Vytauto 
laikais Lietuva yra atlikusi didžius 
darbus.

Tiktai po Vytauto mirties, kai 
Jogailos giminė valdė kartu 
Lietuvą ir Lenkiją ir kai po šių 
valstybių unijos sudarymo 
atsirado įvairūs nesutarimai, 
Lietuva pradėjo silpnėti ir 1795 m. 
neteko nepriklausomybės.

Tačiau garbinga Lietuvos 
praeitis nesiderino su vergavimu 
svetimiems. Skaudžiai jausdama 
tą vergavimą, lietuvių tauta 
įvairiomis progomis dėjo kruvinas 
aukas, siekdama išsilaisvinti iš po 
ją slegiančios Rusijos letenos ir tik 
po 120 metų nepalaužiamų 
pastangų, ji tą nelygią kovą 
laimėjo. Dėl to Vasario 16-tosios 
dieną mes laikome savo garbės 
diena, kuri pažymi lietuvių tautos 
ilgametinių kovų laimėjimą.

Lietuva kūrėsi beveik iš nieko. 
Tačiau per 22 savo nepriklausomo 
gyvenimo metus lietuviai pasiekė 
nuostabių laimėjimų. Pravestoji 
žemės reforma sukūrė 36.000 
visiškai naujų ūkių, 26.000 
mažažemių ūkiai buvo padidinti. 
Žemės našumas pakilo 3 kartus. 
Gyvulininkystė ir pieno ūkis taip 
išaugo, kad Lietuva pasidarė 
rimtu Danijos konkurentu 
pasaulio rinkose.

Deja, ši graži pažanga buvo 
brutaliai pertraukta, kai 
Raudonoji Armija 1940 m. 
birželio 15 d. užplūdo Lietuvą ir 
įvedė ten komunistinę santvarką. 
Šitoji santvarka, pasirodė, buvo 
ne kas kita, kaip modemiška 
baudžiava ir naujųjų laikų vergija, 
lydima nekaltų žmonių žudymo ir 
trėmimo.

Maskvos vyriausybė dėl savo 
brutalaus elgesio ir dėl pasirašytų 
sutarčių laužymo yra nusikaltusi 
ne tiktai prieš lietuvių tautą, bet ir 
prieš visą žmoniją. Todėl Vakarų 
demokratinės valstybės yra 
pasmerkusios Maskvos veiksmus 
Lietuvoje ir dėl tos pat priežasties 
mūsų siekimas atgauti savo laisvę 
ir nepriklausomybę ligi šiol 
rasdavo daug simpatijos iš Vakarų 
demokratijų pusės. Deja, visi 
Vakarų gražūs pareiškimai 
Maskvos valdovų yra 
ignoruojami, nes jie nepaiso jokių 
moralinių dėsnių ir nekreipia 
dėmesio į padoraus tarptautinio 
sugyvenimo taisykles. Dėl šios 
priežasties ir visi kilnūs principai, 
užfiksuoti tarptautinėse chartijose 
yra tapę negyva raide, o vieton jų 
pasaulyje vyrauja tiktai plika jėga. 
Ši skaudi teisybė išryškėjo ypač 
pastaruoju metu, kai Vakarų 

Demokratijos įsivėlė į karą 
Persijos įlankoje.

Lietuvos Parlamentui 
paskelbus nepriklausomybės 
Deklaraciją Kovo 11-tos Aktu, 
visa lietuvių tauta džiūgavo 
laimėjimu, iškovotu po 50-ties 
vergijos metų. Betgi džiaugsmas 
gan greit pasikeitė į rūpestį, kai 
tikrovė pasirodė rūstesnė negu 
buvo tikėtasi. Kokios gi gali būti 
derybos tarp Dovydo ir Galioto, 
jeigu Vakarai neras laiko tų 
derybų stebėti? Iš čia kyla naujos 
pareigos ne tik sukilusiems 
Lietuvoje, bet ir išeivijai. Juk dar 
taip neseniai mums pavyko 
pralaužti tylą pasaulio opinijoje. 
Ir vėl darykime kas tik įmanoma, 
kad būtų pašalintas laisvojo 
pasaulio, kad ir laikinas, 
nusigręžimas nuo Lietuvos 
problemų.

Visi žinome, kad dabartinė 
būklė nėra mums lengva. 
Prisiminkime tačiau, kad istorijos 
tėkmėje tokių sunkių laikotarpių 
mūsų tautai teko pergyventi ne 
kartą — o ji vis tik nežuvo. 
Nežuvo todėl, kad lietuviai buvo

VASARIO 16-0 JI

Švęsdami 73-čiąjį, 1918 m. 
vasario 16 d. Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
akto minėjimą, visi lietuviai — 
okupuotoje Lietuvoje ir 
išblaškytieji po visus pasaulio 
kraštus — turime rimtai 
susikaupti, giliai ir nuoširdžiai 
pergalvoti paskutinių metų 
įvykius ir dar su didesniu 
pasiryžimu bei sujungtomis 
rankomis ir širdimis vieningai 
dirbti, kovoti galutiniam mūsų 
valstybės nepriklausomybės 
įgyvendinimui.

1918 metais paskelbtoji ir 
iškovotoji Lietuvos 
nepriklausomybė, 1941 metais 
tautos sukilime ginklu atstatyta, 
1990 metais kovo 11 d. 
Aukščiausiosios Tarybos aktu 
deklaruota ir pagaliau 1991 metais 
vasario 9 d. visuotiniu tautos 
plebiscitu, nežiūrint visų 
raudonosios Maskvos grasinimų, 
visam pasauliui paskelbta, vis dar 
tebėra bolševikų okupantų 
užspausta ir terorizuojama. 1991 
metais sausio 13 d. tautos 
tragedija Vilniuje vėl parodė 
tikrąjį raudonųjų budelių ir jiems 
talkininkaujančių keliolikos 
lietuvių išgamų veidą.

Nekaltų, beginklių sesių ir 
brolių pralietas kraujas, mirties 
agonijoj skambantis laisvės ir 
teisybės šauksmas, jų šeimų ir visų 
lietuvių neapsakomas išgyvenimas 
matant juos mirštant — 
testiprina dvasinai, tautiniai 
visus kovojančius dėl Lietuvos 
laisvės, kad niekas negalėtų mūsų 
sustabdyti, kad niekas negalėtų 
mūsų sulaikyti, kol Lietuva nebus 
laisva ir nepriklausoma valstybė. 
Savo tautai laisvę tik mes patys 
lietuviai tegalime iškovoti. 
Dirbkim, kovokim dėl Lietuvos. 
Dieve, mums padėk!

Dr. K. Bobelis
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto pirmininkas 

pakankamai atkaklūs kovoti, nors 
ir beviltiškiausioje padėtyje. 
Prisiminkime tuos tamsius 
baudžiavos, o vėliau spaudos 
draudimo laikus, o tačiau ir 
tuomet laisvės daigai jau buvo 
sodinami Daukanto ir Valančiaus. 
Jie buvo auginami Vinco 
Kudirkos skatinimais ir Maironio 
poezija. Jie gaivinosi 
Basanavičiaus „Aušros“ 
spinduliais ir Vaižganto 
„Pragiedruliais“ — kol tautos 
viltys išaugo į tikėjimą laisvei 
atgauti. Visi šie istorijos įvykiai, 
susitelkę apie Vasario 16-tos datą, 
turi būti paskatas dabarties 
kartoms tvirtai tikėti amžinu 
Lietuvos gyvastingumu.

Istorija mus moko, kad 
kiekviena tauta, jeigu ji atkakliai 
siekia sau laisvės, anksčiau ar 
vėliau tą tikslą tikrai pasiekia. 
Tvirtai tikėkime, kad jungtinėmis 
tautos jėgomis, Dievui padedant, 
Lietuvos nepriklausomybė bus 
atstatyta. O kol tai įvyks, Vasario 
16-ji tebūna mūsų tautinio 
solidarumo ir ryžto diena.

(Nukelta į 2 p si.)

SVEIKINIMAS

Šiais metais lietuvių tauta 
Vasario 16 d. švenčia pirmą kartą 
po Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo. Vasario 16 d. ir Kovo 
11 d. dabar yra dvi ypatingai 
svarbios dienos Lietuvos 
istorijoje. Abi šias sukaktis dabar 
minime su aiškiai išreikšta tautos 
valia vasario mėn 9 d. plebiscitu 
pabrėžiančiu, kad 
NEPRIKLAUSOMYBE YRA 
LIETUVOS ŠVENTA TEISE. 
Nors Vasario 16 d. šiemet Vilniuje 
Aukščiausiosios Tarybos rūmai 
yra apsupti tankų ir šarvuočių, 
nors ten gatvėse žmones 
užkabinėja ginkluoti sovietų 
patruliai, vis dėlto Lietuva savo 
NEPRIKLAUSOMYBĘ švenčia 
su pakelta galva ir drąsiu žvilgsniu 
į ateitį. Lietuva yra pasakiusi 
visam pasauliui: 1. kad ji yra ir bus 
laisva ir nepriklausoma, 2. kad nei 
Sovietų Sąjungos smurtas, nei jos 
melai jos nepalauš, ir 3. kad ji yra 
pasiryžusi savo laisvę įgyvendinti 
be kompromisų. Mes šiemet 
švenčiame Vasario 16 ir Kovo 11 
su vergijos jungus metančia tauta.

PLB Valdyba sveikina šia proga 
visą Lietuvą: jos žmones ir jų 
vadovus. Sveikiname ir visą 
išeiviją, kuri yra dėjusi ir deda 
visas pastangas savo tautai 
Lietuvoje padėti. Visi esame nuėję 
didelį kelią, kuris dabar yra 
mėginamas ardyti negailestingo, 
teisę kojomis minančio kaimyno. 
Įvykiai rodo, kad tolimesnis 
Lietuvos laisvės įgyvendinimo 
procesas bus nelengvas, 
reikalaująs gal net ir daugiau aukų 
ir pasišventimo. Minėdami 
Vasario 16 ir Kovo 11 sukaktis, 
pasiryžkime neprarasti vilties, 
nenusigąsti, nesustoti kryžkelėje, 
bet žengti ir toliau tiesiai pirmyn. 
TEGYVUOJA LAISVA 
NEPRIKLAUSOMA 
LIETUVA!

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba

LIETUVOJE
Dovanos be muito

Kaip praneša „Lietuvos žinios“ 
(Vilnius, 1.5), Sovietų Sąjungos 
vyriausia muitinių valdyba, 
atsižvelgdama į užsienyje 
prasidėjusią labdaros akciją, 
nusprendė laikinai neimti muito 
už siuntiniuose įdėtus drabužius, 
avalynę, baltinius, patalynę bei 
staltieses. Už kailinius bei odinius 
drabužius, verpalus, taip pat 
buitinę techniką, elektroniką, 
kosmetiką ir parfumeriją muitas 
lieka.

Nuo praėjusių metų nebereikia 
mokėti muito už maistą, vaikų 
drabužius bei avalynę. Be to, 
pernai Maskva pagaliau leido 
gauti vaistų, medikamentų, 
sanitarijos ir higienos reikmenų. 
Bet TSRS žinybos vis dar 
draudžia gauti siuntiniuose vaisių 
iš užsienio.
Garbės piliečiai

Trims Kėdainių žemėje 
užaugusiems žmonėms suteikti 
Kėdainių krašto garbės piliečių 
vardai. Be plačiai visuomenei 
žinomų Juozo Urbšio, buv. 
Lietuvos užsienio reikalų 
ministro, ir Česlovo Milošo, 
pagarsėjusio lenkų rašytojo, šis 
vardas suteiktas ir kėdainietei 
gydytojai Teklei Bružaitei.
Lietuvos gynybos vadovybė

Sausio 13 d. Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas V. 
Landsbergis paskelbė, jog Taryba 
nutarė sudaryti Lietuvos 
Respublikos Laikinąją gynybos 
vadovybę (LGV). Į ją įeina: V. 
Landsbergis, A. Šimėnas, Z. 
Vaišvila, A. Butkevičius, V. 
Zabarauskas, M. Laurinkus, R. 
Ozolas ir A. Abišala. Vėliau į ją 
buvo paskirtas ir G. Vagnorius, 
ministras pirmininkas.
Socialistų delegacija

Socialistų Internacionalas 
pranešė, kad vasario 19-21 
dienomis Europos socialistų 
partijų delegacija, susidedanti iš 
penkių narių, lankysis Baltijos 
respublikų sostinėse. Vasario 19 
dieną Vilniuje delegacija turės 
pasitarimą su Lietuvos 
socialdemokratų partijos 
vadovybe. Po to delegacija 
padėčiai Baltijos respublikose 
ištirti vyks į Rygą ir Taliną.

Britanijos Darbo partijos 
vykdomasis komitetas sausio 31 
dienos posėdyje pritarė Socialistų 
Internacionalo nutarimui pasiųsti 
į Baltijos respublikas 
parlamentarų misiją ir sutiko 
dalyvauti toje misijoje.
K. Antanavičius Helsinkyje

Sausio 16-17 dienomis 
Helsinkyje įvyko Šiaurės Europos 
šalių socialdemokratinių partijų ir 
profsąjungų konfederacijų 
(SAMAK) bendradarbiavimo 
konferencija, kurioje Lietuvos 
socialdemokratų partiją 
atstovavo prof. Kazimieras 
Antanavičius, LSDP pirmininkas. 
Konferencija turėjo apsvarstyti 
Baltijos jūros regiono valstybių 
socialdemokratų 
bendradarbiavimo klausimus. 
Tačiau įvykiai Lietuvoje nukreipė 
pasitarimo dienotvarkę kita vaga. 
Pagrindine problema tapo politinė 
padėtis Lietuvoje ir kitose Baltijos 
respublikose.
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LIETUVOS INFORMACIJOS 
CENTRAS LONDONE

HUMANITARINE ŠALPA 
LIETUVAI

VOKIETIJA MANO AKIMIS 
ii

KLAUSANTIS DEBATŲ 
LORDŲ RŪMUOSE

Norėčiau pasidalinti įspūdžiais, 
patirtais vasario 6 d. vakarą 
Lordų rūmuose. Nors diskusijos 
Pabaltijo klausimu vyko prieš 
keletą dienų, manau, kad su lordų 
pareikštomis nuomonėmis nevėlu 
susipažinti visiems, ypač 
Lietuvoje, kadangi šios nuomonės 
gana tiksliai atspindi visą spektrą 
anglų pažiūrų į procesus, 
vykstančius Lietuvoje ir Sovietų 
Sąjungoje.

Pakvietimą klausytis debatų 
pasiūlė rūmų narė baronienė Cox, 
kuriai buvau pateikęs medžiagos 
Lietuvai rūpimais klausimais ir 
kiek pataisęs pradinį jos kalbos 
variantą. Suprantama, kad į 
senove dvelkiančius anglų 
įstatymų leidėjų rūmus vykau 
susidomėjęs ir susijaudinęs: ne 
taip dažnai mūsų tėvynainiams 
tenka čia lankytis, o dar rečiau — 
klausytis trijų valandų diskusijų 
apie Lietuvą ir jos kaimynes. Prie 
centrinio įėjimo jau stovėjo grupė 
žurnalistų ir svečių, virpančių nuo 
šalto vėjo su sniegu — tą vakarą 
Londoną pasiekė šalčio banga iš 
Lietuvos. Pagaliau sueiname į 
vidų, elegantiški juodais šalmais 
policininkai nereikalauja jokių 
dokumentų — nei su foto, nei bėjo 
(stulbinantis dalykas atvykusiems 
iš ten, kur daugelį metų popierėlis 
buvo svarbesnis už žmogų), 
užtenka pasakyti savo pavardę. 
Aukšti, kaip gotikos navos, 
koridoriai, išpuošti paveikslais, 
skulptūromis, memorialinėmis 
lentomis. Perų vestibiulyje gaunu 
nurodymą pakilti į galeriją, 
supančią Lordų rūmų menę. Išjos, 
tarsi iš balkono, patogu apžvelgti 
ir menę, ir pačius lordus. Menė 
išties įspūdinga, aukšti arkiniai 
langai su spalvotais vitražais, 
drožinėto medžio paneliais 
dengtomis sienomis, viename jos 
gale auksu tviskantis sostas su 
baldakimu, kuriam kiekvienas 
lordas įeidamas privalo nusilenkti. 
Čia pat didžiulis vilnų maišas, ant 
kurio sėdi rūmų spikeris, ne 
mažesnis stalas, ant kurio sukėlę 
kojas pirmosiose eilėse sėdintys 
lordai, ir ilgi minkštasuoliai, ant 
kurių sėdi, drybso arba miega — 
kaip kam patinka — debatuose 
dalyvaujantys lordai.

Šio vakaro debatus pradėjo 
baronienė Cox. Nustebau išvydęs 
jauną, simpatišką, energingą 
moterį, gal vienintelę tarp 
daugelio garbingo amžiaus 
sulaukusių perų. Kalbėjo gan 
išraiškingai ir įtaigiai, glaustai 
apžvelgė nesenus įvykius 
Lietuvoje ir Latvijoje („kraują 
stingdančios Sovietų tankų, 
traiškančių beginklius civilius, 
nuotraukos niekada neišdils iš 
visų mūsų atminties“) ir padarė 
išvadą, kad armijos siautėjimą, 
„matyt, sąlygojo ir Vakarų 
nuolaidžiavimas, kai Pabaltijo 
delegatams buvo neleista 
dalyvauti kaip stebėtojams 
Europos SKB Paryžiuje; šis 
žiaurus ir nereikalingas Pabaltijo 
tautų pažeminimas turbūt 
užtikrino Sovietų valdžią, kad ji 
gali elgtis kaip tinkama“. 
Baigdama įžanginį žodį, ledi Cox 
pateikė keletą griežtų reikalavimų 
vyriausybei: numatytą šįmet 
surengti Maskvoje ESBK perkelti 
kitur, iškelti klausimą dėl Pabaltijo 
valstybių padėties SNO, užmegzti 
konsulinius ryšius su Pabaltijo 
respublikomis, atidaryti jose 
kultūros ir švietimo centrus. 
Kviesdama Vakarus pakeisti 
požiūrį į Gorbačiovą, kalbėtoja 

užbaigė Montaigne sentencija: 
„Pats didžiausias vergiškumas — 
dėkoti valdovams, grąžinantiems 
dalį pavaldinių laisvės, kurios 
atimti jie neturėjo jokios teisės“.

Po to prasidėjusiose diskusijose 
pirmasis kalbėjo lordas Kaganas. 
Prisiminiau, kaip prieš keliolika 
metų jis lankėsi Vilniuje, 
reklamuodamas higienišką ir 
neperšlampamą medžiagą 
lietpalčiams, mat dirbau jo 
vertėju. Vėliau garbusis lordas 
sėdėjo kažkur kitur, nuteistas už 
finansines machinacijas, o dabar 
vėl sėdi... Lordų rūmuose.

„Aš gimiau Lietuvoje, — 
pradėjo lordas Kaganas ir išsamiai 
nušvietė Lietuvos istoriją nuo 
seniausių laikų. Tiesa, truputį 
padidino Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės plotą — „nuo 
Baltijos iki Kaspijos jūros“, tačiau 
apskritai pateikė savo kolegoms 
nemaža įdomios ir palankios 
Lietuvai informacijos — ir apie 
rusifikaciją, lietuviško rašto 
draudimą, ir apie tarpkarinį 
laikotarpį, kai „Lietuva tapo 
didžiausiu bekono eksportuotoju 
Europoje, o jos valiuta — 
tvirčiausia Europoje“, ir apie 1940 
m. bei pokario represijas. Tačiau 
pasiekęs 1985 m., pasuko kiek 
netikėta linkme. Esą po 50 Sovietų 
teroro metų „Lietuvos žmonės 
atsidūrė tokioje pat padėtyje kaip 
senovės naras po varpu. Giliai 
paniręs varpas buvo iškeltas į 
paviršių staiga, be dekompresijos, 
„ir dėl oro pertekliaus žmonėms 
susisuko galvos, jie nebesugebėjo 
blaiviai protauti“. Pasak lordo, 
lietuviai iškart šoko reikalauti 
nepriklausomybės, o Gorbačiovas 
jiems pasakė: „Žinot ką, 
pakeiskim tvarką — ne 
nepriklausomybė ir ekonomika, 
bet ekonomika ir
nepriklausomybė“. Lietuviai 
atšovę: „Ne, netikim rusais ir 
tavim netikim“. Tada 
Gorbačiovas atvažiavęs į Vilnių ir 
norėjęs susitarti su „naujai 
išrinkta(?) Lietuvos valdžia“.

Gražvydas Kirvaitis 
( Bus daugiau)

PLEBISCITO AIDAI
Sausio 11 d. Britanijos 

Bendruomenių rūmų posėdyje 
parlamento narė Margaret Ewing 
pateikė tokio turinio rezoliuciją: 
„Parlamentas sveikina Lietuvos 
žmones, didžiule dauguma 
išreiškusius paramą demokratinei 
nepriklausomybei ir už ją atidavus 
90.47 procento balsų visų 
dalyvavusių vasario 9 d. 
šeštadienio plebiscite; pažymi šią 
demokratišką tautos valios 
išraišką; pareiškia savo paramą 
prezidentui Landsbergiui ir linki 
jam visokeriopos sėkmės siekiant 
taikingo sprendimo per derybas 
nepaisant tebevykstančio Sovietų 
priešinimosi grėsmės“.

KOMENTUOJAMAS 
HAVELO PASIŪLYMAS

Anglų spauda daug dėmesio 
skiria Čekoslovakijos prezidento 
V. Havelo nutarimui atidaryti 
diplomatinę misiją Lietuvoje, 
nepriklausomą nuo ambasados 
Maskvoje. Pabrėžiama, kad šitaip 
pripažindama Lietuvos 
nepriklausomybę Čekoslovakija 
žengė toliau nei bet kuri šalis, 
išskyrus Islandiją. Nors tai dar 
nereiškia de jure diplomatinio 
pripažinimo, vis dėlto tai yra 
pirmas žingsnis šia linkme. 
Pranešama, kad panašias misijas 
ketinama atidaryti Latvijoje ir 
Estijoje.

Prezidentas Bushas vasario 6 d. 
leido skirti federalines lėšas siųsti 
medicininę šalpą tiesiog Pabaltijo 
valstybėm ir Ukrainai. JAV 
administracija per Agency for 
International Development 
numato skirti 5 milijonus dolerių 
šių siuntų administravimui ir, 
reikalui esant, transportui. 
Remdamasi šiuo nutarimu, JAV 
sveikatos organizacija Project 
Hope planuoja surinkti 10 
milijonų dolerių ar daugiau vertės 
suaukotų medicininių reikmenų iš 
privačių bendrovių.

Humanitarinės šalpos Lietuvai 
klausimais Project Hope tariasi su 
New Yorke veikiančia Lietuvių 
Katalikų Religine Šalpa, turinčia 
30 metų patirti šioj srity.

Pasitarimai ypač suintensyvėjo 
praeitų savaitę JA V administracijai 
nutarus aprobuoti tiesioginę šalpų 
Pabaltijui ir Ukrainai, nors 
Religinės Šalpos ryšys su Project 
Hope jau buvo užmegztas prieš 
metus. Kai praeitais metais TSRS 
paskelbė ekonominę blokadą 
prieš Lietuvą, Religinė Šalpa per 
savo „Gyvybė Lietuvai“ skyrių 
prašė Project Hope parūpinti 
reikiamų vienkartinių švirkštų. 
Prašymas tada buvo atmestas, 
motyvuojant, kad Project Hope 
dėmesys daugiau taikomas 
besivysiantiems, trečiojo pasaulio 
kraštams, ir kad parama Lietuvai 
gali pakenkti jau užmegztiems 
darniems darbo ryšiams su 
Maskva.

Tačiau šis nusistatymas pradėjo 
keistis nuo šių metų pradžios, kai 
kun. Jurgis Šarauskas suvedė 
Religinės Šalpos atsikviestą iš 
Lietuvos „Caritas“ gydytoją — 
dr. Sigitą Dumčių, su Project 
Hope vadovybe. Kun. Šarauskas 
vadovauja JAV vyskupų 
konferencijos įstaigai, 
besirūpinančia pagalba Katalikų 
Bažnyčiai centrinėje ir rytų 
Europoje bei Pabaltijo valstybėse 
ir TSRS.

Be dr. Dumčiaus ir kun. 
Šarausko, sausio 9 d. susitikime 
dalyvavo Project Hope 
vicepirmininkas Bill Walsh, kun. 
Šarausko asistentas Jim O'Beirne 
ir LIC Wašingtono skyriaus 
vedėjas Viktoras Nakas. 
Pasimatymo tikslas: supažindinti 
Project Hope vadovybę su 
„Caritas“ humanitarine veikla ir 
darbo tinklu Lietuvoje. Kaip 
žinia, Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa koordinuoja savo siunčiamą 
humanitarinę šalpą per „Caritas“, 
kuri griežtai kontroliuoja ir 
išskirsto užsienio šalpą Lietuvos 
teritorijoje. Tokiu būdu. Religinei 
Šalpai 1990 m. pavyko sėkmingai 
pasiųsti daugiau negu milijoną 
dolerių medicininės paramos į 
Lietuvą.

Vasario 12 d. Project Hope 
delegacija išskrido į Pabaltijo 
valstybes susitikti su Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos Sveikatos 
apsaugos ministrais. Project Hope 
prašant. Religinės Šalpos specialių 
projektų vedėja Rasa Razgaitienė 
telefonu informavo Lietuvos 
Sveikatos Apsaugos ministrą 
Juozą Oleką apie delegacijos 
planus ir iš jo išrūpino kvietimą 
delegacijai atvykti į Lietuvą. 
Religinės Šalpos reikalų vedėjas 
kun. Kazimieras Pugevičius 
išvertė į lietuvių kalbą Project 
Hope veiklos apybraižą, kuri bus 
delegacijos platinama Lietuvoje. 
Taip pat Project Hope vadovybei 
buvo perduotas Religinės Šalpos 
sudarytas labiausiai reikiamų 
vaistų Lietuvoje sąrašas.

LIC

Kitą dieną pamaldos Ofeno 
bažnyčioje buvo didelė šventė 
visai parapijai, ne tik Tamarai. 
Pamaldose be vietinio kunigo 
dalyvavo vyskupas Sievers iš 
Oldenburgo ir vyskupas J. 
Kalvanas iš Lietuvos. Pamaldų 
kulminacija buvo, kai kunigei 
Šmitienei vyskupas uždėjo šviesios 
atminties tėvelio kun. A. Kelerio 
nešiotą kryžių, kaip simbolį tęsti 
jo pradėtą kilnų darbą tarnauti 
Dievui ir žmonėms iki galo, kol 
pavargsi, ir toliau jį perduoti... Tai 
buvo prasmingos ir jaudinančios 
minutės, šventė ne tik Tamarai ir 
jos artimiesiems, ne tik šios ir 
aplinkinių parapijų lietuviams, 
kurie gausiai suvažiavo iš 
tolimiausių vietovių, bet ir 
vokiečiams. Jie nuoširdžiai kartu 
džiaugėsi, sveikino. Galima tik 
pavydėti tokio susiklausymo ir 
artimo meilės, nepaisant nei 
tautybės, nei kalbos, nei 
išsilavinimo. Ir be abejo skambėjo 
nuostabios Bernardo 
vadovaujamo choro giesmes. Po 
neilgo ir malonaus pobūvio 
parapijos namuose su daugybe 
gėlių, sveikinimo tostų, bučinių, 
kvapnia kava ir subtiliu vyskupo 
Sievers jumoru, — trečioji vakaro 
dalis, priėmimas pas Smitus 
namuose. Čia jau tikras šurmulys. 
Čia pamačiau ir daugiau lietuvių. 
Tai Tamaros mama, jos mielos 
sesutės, ponai Anevičiai, 
Petersonai ir daug kitų, kurių 
pavardžių neįsidėmėjau. Ponia 
Petersonienė, Tamaros 
bendražygė, rūpinasi parapijos 
reikalais. Keista, neįžiūrėjau joje 
nieko vokiško; kalba dainuojančia 
suvalkietiška tarme, verda 
lietuvišką šaltieną pagal visas 
taisykles (vėliau lankėmės 
Petersonų namuose Bremene). 
Taigi nežinai, ar esi 
Skriaudžiuose, iš kur ponia 
Petersonienė kilusi, ar gražiame 
namelyje Vokietijoje.

Kitos moterys ne mažiau 
ryškios asmenybės. Tai ir 
aristokratiškas manieras išlaikiusi 
išdidi ir poetiška ponia Kelerienė. 
Savarankiška, jaunatviška ir 
niekam nepavaldi Jadvyga, 
atrodo, galėtų ir Sovietų 
Sąjungoje gyventi, neišsigąstų 
sunkumų. Elzė kitokia, santūri ir 
elegantiška, globojama vyro 
Reinerio. Dar viena moteris 
Aneliza, vokietė. Ši nuoširdi ir 
nepaprasta natūra, nuostabi 
šeimininkė, nieko perdaug 
neaiškindama žiūrėk jau atnešusi 
savo vaikų rūbus, iki ašarų 
jaudina toks moteriškas ir 
motiniškas solidarumas. 
Džiaugiuosi, kad sutikau šias 
moteris, ir žinau, kad niekada 
nepamiršiu jų gerumo.

Trečią dieną dviese su Tamara 
važiuojame į Braunšveig dalyvauti 
seminare. Atstumas 250 km. 
Greitis 100 ir daugiau km/val. 
Tamara už vairo. Man šiek tiek 
neramu, į moterį prie vairo visada 
žiūrėjau su rezervu. Tačiau 
Tamara ir čia savimi pasitikinti, 
vairas jos rankose laikomas 
tvirtai, kaip ir viskas, ko ji imasi. 
Mano baimė greit išgaruoja, 
pagaliau galime išsikalbėti kas 
susikaupė širdyje per tą laiką kol 
nesimatėme. Svajojame, kuriame 
planus, kad tik padėti Lietuvai, 
bažnyčiai ir atskiroms
parapijoms. Kuris kelias į
Braunšveigą? „Žiūrėk į žemėlapį“, 
— šaukia Tamara, nevalia
pravažiuoti, o sustoti kažkodėl 
draudžiama. Baisu, nieko 
nessusigaudau, milijonai linijų ir 
skaičių. Pralėkėme tik apie 40 km. 

Tai juokas, — sako Tamara. Iš 
tikrųjų linksma buvo kelionė. 
Būtent tada pasiryžau: laikysiu 
pamaldas savo parapijoje. Pajutau 
labai aiškiai, kad galiu tai 
padaryti. Kas taip pakylėjo mano 
dvasią, kad nebegaliu ramiai 
gyventi, kad išdrįsau susirinkimo 
akivaizdoje ištarti „vardan Dievo 
Tėvo...“ Gal mane aplankė mano 
amžinatilsi senelės Ievos 
Treiklerienės dvasia, kuri buvo 
sakytoja, daktarė, pribuvėja ir 
viskuo, kas buvo tuo metu 
reikalinga, kad padėtų savo 
artimui, ar kaimynui... Gal jos 
ištarti žodžiai, kai ji, susitaikiusi 
su Dievu ir su žmonėmis 
iškeliaudama mums, vaikams, 
pasakė „Vaikai, aš nieko negaliu 
jums palinkėti, nes nieko neturiu. 
Bet aš jums palieku Šventąją 
Dvasią“.

Mano senelės ir kitų protėvių 
dvasia yra prisakymas mums, jų 
vaikams laikytis drauge, nepalūžti 
ir nepavargti, nes darbas sunkus ir 
misija kilni. Atkovoti ir išsaugoti 
evangeliško tikėjimo pagrindus ir 
tradicijas ir perduoti ateinančiai 
kartai, savo vaikams, — tai mūsų 
pareiga ir tikslas. Mūsų nedaug, 
bet mes stiprūs savo dvasia. Mes 
stiprūs, kai jaučiame vienas kito 
ranką. Mes jaučiame ir jūsų, mieli 
tautiečiai išeivijoje, draugišką ir 
dosnią ranką. Knygnešiai juodais 
spaudos draudimo laikais nešė 
knygas iš Mažosios į Didžiąją 
Lietuvą, persekiojami caro 
žandarų. Jūs nešate mums ne tik 
knygų knygą Šventąjį Raštą, bet ir 
vaistus, drabužius ir brangiausią 
turtą—meilę ir solidarumą. Mes 
niekada šito nepamiršime. Tai 
jūsų dalis kovoje už laisvą ir 
nepriklausomą Lietuva.

Kristina Ivanauskienė
Vilnius, 1990 m. spalis

PENSININKŲ ŽINIAI
Didžioje Britanijoje užtarnauta 

pensija gali būti siunčiama jam ar 
jai į Sovietų Sąjungą arba 
įmokama čia į banką. Tai liečia 
moteris, gyvenančias Sovietų 
Sąjungoje, kurios turi teisę gauti 
pensiją pagal jos vyro draudimą. 
Jeigu moteris gyvena Sovietų 
Sąjungoje, o jos vyras D. 
Britanijoje, jei ji nori, gali gauti 
pensiją per savo ar vyro banką 
Britanijoje.

Kreiptis į: Department of Social 
Security, Overseas Branch, 
Central Office, Longbenton, 
Newcastle upon Tyne, NE98 
1YX, Gt. Britain.

Lietuvos Nepriklausomybė 
bus atstatyta 

(Atkelta iš 1 psi.)

Pasaulyje dabar vyksta labai 
komplikuotos varžybos. Jeigu 
teisingumo principai laimės — 
laimėsime ir mes. Tiktai nereikia 
nusiminti. Visokias abejones 
girdėjo ir mūsų pirmtakai, betgi 
jie, nieko nepaisydami, dirbo. Ir jų 
pastangos nebuvo veltui — 1918 
metais Lietuva prisikėlė... Tai 
žinodami ir turėdami aiškų tikslą, 
drąsiai ženkime savo tėvų ir 
protėvių numintu keliu. O tas 
didis tautos tikslas, kaip skaistus 
idealas, tevadovauja mūsų 
darbams.

Vasario 16-sios šventės proga, 
nuoširdžiai sveikinu mūsų 
tautiečius krašte, siekiančius pilno 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo ir D. Britanijos lietuvių 
visuomenę, vieningai remiančią šį 
tautos siek’
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DBLS-gos Suvažiavimui pageidaujant, Tautos Šventės proga 
spausdiname Lietuvos valstybės sienų žmėlapį.

ŽMONES IR ĮVYKIAI
VASARIO 16-SIOS

MINĖJIMAS LONDONE

Didžiosios Britanijos lietuvių 
bendruomenė iškilmingai 
paminėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę. Į 
priėmimą, surengtą Lietuvių 
Namuose vasario 15 d. vakarą, 
atsilankė Lietuvos Respublikos 
atstovas Didžioje Britanijoje V. 
Balickas su žmona, parlamento 
narys Lordas Ennals, 
Bendruomeninių rūmų nario D. 
Atkinson, šiuo metu viešinčio 
Lietuvoje, atstovas, Švedijos ir 
Danijos ambasadų darbuotojai, 
latvių, lenkų, estų, ukrainiečių ir 
kitų tautinių organizacijų 
atstovai. Priėmime kalbas pasakė 
Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų ministras A. Saudargas ir 
Lordas Ennals.

Vasario 16 d. įvyko oficialus 
minėjimas Bishopsgate instituto 
bibliotekos salėje. Scenoje greta 
Vyčio gedulingas Rūpintojėlio 
siluetas priminė nesenus tragiškus

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras A. Saudargas ir Lietuvos 
Respublikos atstovas Didžioje Britanijoje V. Balickas vasario 15 d., 
Vasario 16-ios šventės išvakarėse, priėmė kitų valstybių atstovus ir svečius 
Lietuvių Namuose Londone. Nuotrauka: ELR

įvykius. Minėjimą įžanginiu 
žodžiu pradėjo DBLS-gos 
pirmininkas J. Alkis. Į gausiai 
susirinkusius lietuvius tradicine 
kalba kreipėsi Lietuvos 
Respublikos atstovas V. Balickas. 
Meninėje dalyje B. Brazdžionio 
eilėraščius deklamavo aktorius R. 
Abukevičius, Londono lietuvių 
Maironio mokyklos mokiniai ir 
vyrų trio padainavo nemaža 
lietuviškų dainų. Labai šiltai 
sutikta jaunųjų šokėjų grupė 
„Lietuva“ pašoko keletą lietuvių 
liaudies šokių. Dainas iš statomo 
spektaklio „Laiškai iš Lietuvos“ 
atliko anglų aktoriai iš 
Wolverhamptono, juos pristatė ir 
įspūdžiais iš Lietuvos pasidalino 
ką tik atvykusi Jaunimo teatro 
režisierė D. Ibelhauptaitė. 
Sekmadienį Londono lietuvių 
katalikų bažnyčioje kun. R. 
Repšys laikė Mišias už Lietuvos 
nepriklausomybę. G.K.

PULK. LE1T. 
VIKTORAS SUTKUS

Mirė 1990 m. gruodžio 28 d. 
Bad Kreuznache. Palaidotas 1991 
m. sausio 3 Hūttenfelde, 
dalyvaujant apie 60 žmonių. Rytą 
Hūttenfeldo katalikų bažnytėlėje 
šv. Mišias už velionį aukojo ir 
pamokslą apie sielos 
nemirtingumą pasakė kun. Jonas 
Dėdinas. Kalėdų ir kitomis 
giesmėmis bei Lietuvos himnui 
panaudotas magnetofonas. 
Kapinių koplyčioje karstas buvo 
apdėtas Vasario 16 gimanazijos 
bei Vokietijos LB valdybos, našlės 
ir artimųjų vainikais bei gėlėmis. 
Iš abiejų šonų stovėjo du tautiniais 
drabužiais apsirėdę mokiniai.

Gedulo muzikos garsams
sklindant, kun. J. Dėdinas skaitė 
maldas. Vasario 16 gimnazijos ir 
Vokietijos LB valdybos vardu 
atsisveikino direktorius Andrius 
Šmitas. Anot jo, kai kurie žmonės 
rūpinasi tik savimi, kiti dar ir 
šeima, o dar kiti dirba visuomenės 
labui. Kai jie miršta, pirmųjų 
beveik niekas nepasigenda, 
antrųjų liūdi jų šeimų nariai, o 
trečiųjų — plati visuomenė bei 
tauta. Velionis priklauso trečiųjų 
grupei. Pulk. Sutkus buvo 
linksmas žmogus, nuo pat 
jaunystės susijęs su aplinka. Jis 
buvo savanoris kūrėjas, savo 
jaunas jėgas paskyręs kovai už 
Lietuvos laisvę. Įsijungęs į 
kariuomenės gretas, jose pasiliko 
visą gyvenimą, pasiekdamas pulk, 
leitenanto laipsnio. Dirbo 
Lietuvos kariuomenės 
generaliniame štabe, buvo 
atsakingas už jaunų kareivių 
mokymą. Ir po karo Vokietijoje 
nenusivilko kario uniformos. Iki 
išėjimo į pensiją dirbo amerikiečių 
armijos daliniuose: buvo įvairių 
lietuvių darbo kuopų vadu 
įvairiose vietovėse, paskiausiai 
Schwetzingene ir Darmstadte.

Rūpėjo velioniui ir lietuviški 
reikalai: 1945/55 buvo Vokietijos 
LB garbės teismo, 1956/59 — 
Tarybos ir tris kadencijas 
Vokietijos LB valdybos narys. V. 
Sutkus ne tik darbu, bet kartu su 
žmona Veronika savo ištekliais 
paveikiai rėmė lietuvių išeivijos 
institucijas bei spaudą — „Dirvą“, 
„Vilties“ drugiją, „Karį“ ir kit. Jis 
buvo vienas pirmųjų Lietuvių 
fondo narių. Stambiomis 
sumomis rėmė jaunimo švietimą, 
ypač Vasario 16 gimnaziją. Kai 
Romuvos pilies gaisras sunaikino 
mokinių orkestrą, Viktoras ir 
Veronika Sutkai tuojau atskubėjo 
su pagalba, paaukodami 10.000 
DM muzikos instrumentams 
pirkti. Taip pat stambiomis 
sumomis rėmė berniukų 
bendrabučio statybą, pilies 
remontą, gimnazijos išlaikymą. V. 
ir V. Sutkams priklauso ir 
Vokietijos LB valdybos padėka už 
jos INFORMACIJŲ biuletenio 
nuolatinę paramą.

Direktorius A. Šmitas 
pažadėjo, kad Vokietijos lietuviai, 
ypač Vasario 16 gimnazija, lankys 
jo kapą ir prisimins savo maldose.

Vokiečių-lietuvių draugijos 
pirmininkas dr. J. Norkaitis sakė, 
jog atsisveikindami su V. 
Sutkumi, atsiskiriame su 
karžygišku Lietuvos laikotarpiu, 
kurio statytoju, kaip savanoris 
kūrėjas, buvo velionis. Lietuva iki 
šiol neturėjo garbingesnio vardo, 
kaip savanorio kūrėjo. 
Kalbėdamas vokiškai, dr. 
Norkaitis pastebėjo, kad V. 
Sutkus gerai suprato ir lietuvių su 
vokiečiais bendradarbiavimo 
svarbą. Jis buvo vienas Lietuvių- 
vokiečių draugijos steigėjų. Apie 
porą dešimtmečių teko su juo

PASIKEITIMAS LSS 
EUROPOS RAJONO 

VADOVYBĖJE
Kas treji metai Lietuvių Skautų 

Sąjunga korespondenciniu būdu 
perrenka vadovybę sekantiems 
trims metams. Iki šiol, tris kartus 
perrinktas, devynis metus LSS 
Europos rajono vadu buvo v.s. 
S.B. Br. Vaitkevičius. Jam 
nekandidatavus, naujo vado 
pareigoms kandidatavo v.s. J. 
Alkis ir s. E. Šova. Europos rajono 
skautų vadovai ir vadovės 
korespondenciniu būdu išrinko 
v.s. J. Alkį (J. Alkis gavo 12, o E. 
Šova — 7 balsus) LSS Europos 
rajono vadu 1991-93 metams. Jo 
išrinkimą patvirtino LSS Tarybos 
Pirmija.

Brolis Vaitkevičius, vadovavęs 
rajonui 9-nis metus, įdėjo daug 
širdies, darbo ir skyrė daug laiko 
bei pinigų skautybės idėjai. Jis 
organizavo vasaros skautų 
stovyklas, joms vadovavo, ruošė 
posėdžius ir jiems pirmininkavo, 
pravedė rinkliavas, o svarbiausia, 
daug rašė apie skautų gyvenimą 
„Europos Lietuvyje“ ir 
pasaulinėje lietuviškoje spaudoje. 
Jo visa siela ir širdis buvo šiame 
skautiškame darbe, jis rodė 
pavyzdį išlaikant ir skelbiant 
skautiško gyvenimo gerumus 
jaunimo ir jo tėvų tarpe, 
užsitarnaudamas visų pagarbą.

LSS Vyriausia Vadovybė, 
įvertindama v.s. S.B. 
Vaitkevičiaus pastangas ir darbą, 
pakėlė jį į vyresniojo skautininko 
laipsnį ir pagerbė ,,Už 
Nuopelnus“ ir „Lelijos“ ordinais.

Vasario 2 d. įvyko pareigų 
perdavimas Londone. LSS 
Europos rajono vadovai ir 
vadovės broliui Vaitkevičiui 
pareiškė nuoširdžią padėką, įteikė 
dovanėles ir palinkėjo ilgus metus 
aktyviai skautauti.

Naujam LSS Europos rajono 
vadui v.s. J. Alkiui šios pareigos ne 
naujiena. Jis LSS Anglijos rajonui 
ilgus metus vadovavo, kada 
veiklos sąlygos buvo žymiai 
sunkesnės. Tik gerų vadų dėka, 
dėjusių milžiniškas pastangas ir 
paaukojusių daug laiko skautijos 
idėjai, rajonas yra gyvas, veržlus, 
veiklus ir palaiko glaudžius ryšius 
su Vasario 16 gimnazijos 
„Aušros“ tuntu ir LSS Vyriausiąja 
vadovybe JAV.

V.s. J. Alkį — LSS Europos 
rajono vadą — per 40 metų 
išeivijoje esame girdėję 
dainuojantį choruose, sakantį 
paskaitas, vadovaujantį 
susirinkimuose, suvažiavimuose. 
Ilgus metus vadovauja DBLS-gai 
ir LNB-vei. Jis visuomet pilnas 

dirbti tos draugijos vadovybėje.
Mylėdamas lietuvių jaunimą, 

velionis su žmona norėjo praleisti 
savo gyvenimo saulėlydį arti jo — 
Romuvos pilyje yra išsinuomoję 
butą, bet nebespėjo į jį persikelti. 
Bent amžiną poilsį rado jo 
kaimynystėje. Reikšdamas našlei 
Veronikai užuojautą, guodė ją 
viltimi, kad jos vyro darbai turės 
vertę ir amžinybėje.

Po kun. J. Dėdino maldų 
sugiedota Viešpaties angelas... 
Trimis saujomis gelsvo kapinių 
smėlio ant V. Sutkaus karsto našlė 
Veronika atsisveikino su savo 
vyru, o visi kiti — su savo bičiuliu 
bei geradariu pulk. Įeit. V. 
Sutkum.

Našlė Veronika, globojama 
jaunos gydytojos Balevičiūtės iš 
Vilniaus, pakvietė visus pietų į 
Vasario 16 gimnazijos valgyklos 
salę.

J. Lukošius 

energijos ir nepailsta dirbdamas 
D. Britanijos lietuvių ir 
Nepriklausomos Lietuvos naudai. 
Nuo jaunystės J. Alkis priklauso 
skautų organizacijai, jai ilgus 
metus vadovavo. Už tai LSS 
vyriausia vadovybė, įvertindama 
jo pasišventimą, yra pagerbusi ir 
apdovanojusi LSS ordinais: „Už 
nuopelnus“, „Lelijos“, 
„Padėkos“ ir „Geležinio Vilko“.

Vyriausio skautininko J. Alkio 
veikla šakota, plati, reikalaujanti 
daug laiko ir energijos. Be savo 
kasdieninio darbo, manome, kad 
brolis J. Alkis nepavargs ir toliau 
dirbs tautišką ir skautišką darbą.

Linkime sėkmės, ištvermės ir 
gražiausio pasisekimo, 
vadovaujant LSS Europos rajono 
Skautijai. O mūsų skautiška 
pareiga visokeriopai jam padėti.

v.s. J.M.

„KOVO 11-O JI“
VASAROS STOVYKLA

Ruošiantis Europos tradicinei 
42-jai „Kovo 11-tos“ vardo 
skautų ir skaučių vasaros 
stovyklai, mes, skautų ir skaučių 
vadovai, nuoširdžiai dėkojame 
rėmėjams, klubams, skyriams, 
sambūriams, visoms 
organizacijoms ir pavieniams 
asmenims bei talkininkams, kurie 
mus įgalino nešti trispalvę ir 
budėti skautiškiems idealams: 
Dievui, Tėvynei ir Artimui. Taip 
pat kiekvienais metais susiburti 
gražiosios Lietuvių Sodybos 
beržynėlyje ant kalnelio ir 
skautiškoje šeimoje praleisti 
savaitę besimokant lietuvių 
kalbos, besimeldžiant, žaidžianat 
ir prie laužų liepsnos su daina, 
šūkiais ir pasirodymais stiprėti, 
kad išlaikytume lietuvybę už 
Tėvynės ribų, palaikytume ryšius 
su Lietuvoje atsikūrusia Skautija.

1991 metų Europos rajono 
tradicinė 42-ji skautų ir skaučių 
stovykla įvyks liepos 26-rugpjūčio 
3 dienomis Lietuvių Sodybos 
beržynėlyje ant kalnelio. 
Stovyklos mokestis 40 sv. 
asmeniui. Užsimokėję pas savo 
vienetų vadovus-ves iki 91.VILI 
dienos, moka tik 35 svarus.

Tikėdamiesi ir nuoširdžiai 
prašydami, kad ir vėl 
organizacijos, klubai ir plačioji 
visuomenė mūsų pastangas ir 
planus paremtų, ypač kad 
turėsime svečių iš Lietuvos 
Skautijos ir kitur — iš anksto 
tariame nuoširdų ir skautišką 
AČIŪ!

Aukas siųskite: J. Maslauskaui, 
7 The Crescent, Mayfield, Nr. 
Ashbourne, Derbyshire, DE6 2JE.

AKLŲJŲ SPORTO ŠVENTE
1991 m. liepos 27-rugpjūčio 4 

dienomis Lietuvoje vyks IV 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynės. 
Jų programoje įvairių sporto šakų 
varžybos.

Lietuvos aklųjų sporto 
federacija kviečia mėgstančius 
sportuoti akluosius ir silpnaregius 
užsienio lietuvius dalyvauti 
lengvosios atletikos, dviračių- 
tandemų varžybose ir vandens 
turistų žygyje.

Jeigu yra norinčių rungtyniauti 
šių sporto šakų varžybose, 
pageidavimus prašome siųsti iki 
gegužės 1 dienos adresu: Lietuvos 
Aklųjų Sporto Federacijai, 232600 
Vilnius, Labdarių 7-11, Lietuva. 
Tel: 624866, telefax: 221464.

Juozas Dzidolikas
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 
sąjungos tarybos pirmininkas,

Lietuvos aklųjų sporto 
federacijos prezidentas
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Lietuvių Kronika
AUKOS SPAUDAI LONDONE

K. Bendoraitis — 17.50 sv.
A. Gaidelis — 5.00 sv.
S. Jezerskis — 4.00 sv.
V. Matiukas — 4.00 sv.
M. Mclane — 5.00 sv.
A. Maliūnas — 2.00 sv.
I. Eidukas — 10.00 sv.
K. Kamarauskas — 4.00 sv.
H. Brazauskas — 21.50 sv.
VI. Lukošiūnas 6.50 sv.
A. Giedraitis — 100 dol.

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

AUKOS TAUTOS FONDUI

I. Eidukas — 200.00 sv.
J. Tamulaitis — 50.00 sv.
Zozė Kurtinaitis — 30.00 sv.
Z. Gelvinauskas, K. Bačiulis ir
P. Liesis — po 20.00 sv.
J. Kvietkauskas ir V. Remeikis
— po 15.00 sv.
V. Saročka — 10.00 sv.
F. Guga ir E. Žilius — po 5.00 
sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

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
DBLS-gos Centro valdyba

DEMONSTRACIJA 
SU ŽVAKUTĖMIS 

prie Sovietų ambasados 
Londone įvyks kovo 24 d. 

nuo 16 iki 18 vai. 
Prašome atvykti!

PAMALDOS
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., Sv.
Kazimiere, 19 vai., Židinyje.

Nottinghame — kovo 10 d., 
11.15 vai., Židinyje.

Mansfielde — kovo 10 d., 16 
vai., Šv. Pilype Neri.

CENTRINIO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Kovo 3 d., 15.00 vai., Lietuvių 
Namuose įvyks metinis DBLS-gos 
Centrinio skyriaus narių 
susirinkimas. Rinksime naują 
skyriaus valdybą ir atstovus į 
Sąjungos suvažiavimą.

AUKOS ALFUI
AID LITHUANIA FUND

Gautos šios aukos: 110.00 sv. — 
S. ir M. Reiniai; 100.00 sv. — J. 
Thomson Associates Ltd.; po 
50.00 sv. — S.C. Dunnett IPCA, J. 
Kuliukas; 20.00 sv. — C. Pearson; 
po 10.00 sv. — J. ir A.E. Sherep, 
J.F. Robertson; 5.00 sv. — P.L. 
Keighley.

Visų lietuvių pareiga yra padėti 
Lietuvai. ALF yra vienintelis 
fondas Europoje, kurio lėšos yra 
skiriamos Lietuvos politiniams ir 
ekonominiams reikalams paremti. 
Todėl prašome siųsti aukas šiuo 
adresu: Aid Lithuania Fund, 2 
Ladbroke Gardens, London W11 
2PT.

AUKOS LIETUVOS 
RAUDONAJAM KRYŽIUI
Lietuvos sveikatos apsaugos 

ministras J. Oleka ir Raudonojo 
Kryžiaus pirmininkas J. Šapoka 
nuoširdžiai dėkoja visiems, 
prisidėjusiems prie centrifūgos 
pirkimo kraujo perpylimo 
laboratorijai Vilniuje. Centrifūgos 
pagaminimas užtruks porą 
mėnesių. Iš Šveicarijos ją gabens 
sveikatos ministerijos tarnautojai.

Prašome ir toliau remti 
Lietuvos R. Kryžių. Šiomis 
dienomis gauta 500.00 sv. per R. 
Girėnienę ir 122.50 sv. per B. 
Butrimą.

Aukas Lietuvos R. Kryžiui 
malonėkite siųsti šiuo adresu: 
Lithuanian Relief, 2 Ladbroke 
Gardens, London, W11 2PT.

VAIKŲ FONDAS 
BRITISH-LITHUANIAN

RELIEF FUND FOR 
CHILDREN IN LITHUANIA
Gautos šios aukos: po 50.00 sv. 

— G.D. Nicholls, Stockport, 
Cheshire, Mrs. Julie Nicholls, 
Stockport, Cheshire; 25.00 sv. — 
Albinas S. Ives, Goodmayes; 
16.50 sv. — Žvakučių aukos prie 
Kalėdų prakartėlės Lietuvių 
Bažnyčioje Londone.

Fondo valdyba visiems
aukojusiems nuoširdžiai dėkoja.

Aukas prašome siųsti: 21 The 
Oval, London E2 9DT.

BBC TV
Vasario 7 dieną „Question 

Time“ TV transliacijoje iš 
Barbican Centro pakviesti 
dalyvavo kun. Ričardas Repšys ir 
Stasys Kasparas.

EUROPOS LIETUVIS

BRADFORDE
VASARIO 16-TOS 

MINĖJIMAS
Vyties klubo valdyba ir DBLS- 

gos Bradfordo 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

METINIS SUSIRINKIMAS
DBLS-gos Bradfordo 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

WOLVERH AMPTONE
„LAIŠKAI IŠ LIETUVOS“
Tokiu pavadinimu Centrinis 

Jaunimo Teatras 
Wolverhamptone sausio 26-27 
dienomis, 19.30 vai., Wulfrun 
Hall, ruošia teatro spektaklį.

„Laiškai iš Lietuvos“ spektalio 
idėja remiasi susirašinėjimu tarp 
Jaunimo Teatro Wolverhamptone 
ir Vilniaus Jaunimo aktorių 
Vilniuje. Jane Ward, jauna 
direktorė, yra Wolverhamptono 
Centrinio Teatro širdis. Ji sausio 13 
d. viešėjo Lietuvoje ir yra ten 
vykusių žudynių liudininkė. 
„Laiškai iš Lietuvos“ režisuoja 
Jane Ward ir Dalia Ibelhauptaitė 
iš Vilniaus. Su tautiniais šokiais 
joms talkininkauja vietos lietuviai.

Būtų labai gražu, kad visi 
lietuviai gyvenantieji 
Wolverhamptone, Birminghame, 
Coventryje, Stoke-on-Trent ir 
toliau pasistengtų į šį spektaklį ne 
tik atvykti, bet atsivežtų ir daug 
svečių, ir pagerbtų šias dvi jaunas 
režisieres ir paremtų jų darbą.

ELR

MANCHESTERYJE
BOLTONO LIETUVIŲ 

VIEŠNAGE
Vasario 9 d. vakare į MLS 

klubą viešnagėn atvyko Boltono 
lietuvių ekskursija, norėdama 
pabendrauti su Manchesterio 
kolonija. Toks pabendravimas jau 
eilę metų vyksta tarp Boltono, 
Bradfordo ir Mančesterio lietuvių 
klubų, o dabar tarp Boltono ir 
Mančesterio lietuvių. Kadangi, 
praplečiant administraciją, prie 
Mančesterio miesto prijungė 
Boltono, Leigh ir Ročdalės 
miestus su ten veikiančiais DBLS 
skyriais, dabar Mančesteryje yra 
keturi DBLS skyriai, su kuriais 
norima palaikyti artimą ryšį, 
kartu rengti minėjimus ir nors 
kartą metuose surengti bendrą 
pobūvį. Tokia pradžia jau 
padaryta, tik reikia tęsti toliau.

Atvykdami boltoniškiai 
atsivežė jų šeimininkių paruoštų 
daug įvairių užkandžių ir 
parūpino gėrimo, o vietiniai tik 
prisidėjo. Tokiu būdu įvyko 
šaunus pabendravimas, kuriame 
nuskambėjo ir šauni daina.

Pasitaikė, kad tuo pačiu kartu 
trys dalyviai — J. Bačinskas, H. 
Vaineikis ir S. Keturakienė — 
šventė savo ką tik praėjusius 
gintadienius. Iš jų du yra klubo 
valdybos nariai, o S. Keturakienė 
padeda rengiant pobūvius, vaišes, 
pravedant rinkliavas.

Juos pasveikino klubo 
pirmininkas A. Podvoiskis ir 
įteikė jiems visų pasirašytas 
sveikinimo korteles. Visi 
gimtadieninkams sugiedojo 
Ilgiausių metų ir išgėrė tostą už jų 
sveikatą. Juos dar sveikino kan. V. 
Kamaitis, H. Silius. Už 
sveikinimus bei linkėjimus ir 
šeimininkėms visų vardu 
padėkojo veiklus DBLS-gos 
Boltono skyriaus pirmininkas H. 
Vaineikis, kuris yra ir MLS klubo 
vicepirmininkas, besireiškiantis 
veikloje įvairiose srityse.

MLS klubo valdyba nuoširdžiai 
dėkoja Boltono lietuviams už 
apsilankymą ir parodytą 
nuoširdumą. A. P-kis

ŠKOTIJOJE
MIŠIOS EDINBURGE

Vasario 16 d., 16.00 vai., 
Ukrainiečių katalikų bažnyčioje 
(Our Lady of Pochaev and St. 
Andrews) buvo aukojamos Šv. 
Mišios už Lietuvių Tautą, 
pareiškiant padėką Dievo Motinai 
už pirmuosius Nepriklausomybės 
metus ir prašant jos globoti, 
saugoti Nepriklausomą Lietuvą 
ateities kartoms.

Šv. Mišias užsakė ir 
maldininkus kvietė TPF. 
(Tradition Family Property) 
biuras Didžioje Britanijoje.

1990 m. gruodžio 2 d. TPF 
atstovai Vilniuje įteikė Lietuvos 
Respublikos AT pirmininkui V. 
Landsbergiui 5.177.028 parašų 
petiticiją, remiančią Lietuvos 
nepriklausomybę. Peticija buvo 
iškilmingai įteikta Lietuvos 
Respublikos parlamentui 
gruodžio 4 d.

WOLVERHAMPTONE
SUSIRINKIMAS

Vasario 23 d., 13.00 vai.,
TPSTER“ svetainėje, 

Wolverhamptone, DBLS 
Wolverhamptono 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
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PASAULYJE
Kas laimės karą 

Persijos įlankoje?
Nors prieš Iraką kovoja JAV, 

D. Britanijos, jungtinės Europos ir 
Arabų valstybių kariuomenės, 
prezidentas Saddam Hussein 
įsitikinęs kartoja, kad jis laimėsiąs 
karą Persijos įlankoje. Jis sako, 
kad jis vykdąs Dievo valią ir dėl to 
negalįs pralaimėti, nes jis kovojąs 
už Islamą, prieš Izraelį ir „velnio“ 
apsėstą Ameriką ir jos šalininkus, 
o tos arabų valstybės, kovojančios 
Amerikos pusėje, esančios 
išsigimusios ir nevertos Islamo 
vardo. Prezidentas Hussein turi 
pasekėjų ir prieš jį kovojančiuose 
kraštuose. Sakoma, kad ir kaip 
karas užsibaigtų, Saddam Hussein 
musulmonų akyse bus arabų 
herojus. Vakaruose jau 
reikalaujama, kad karas Persijos 
įlankoje turi ribotis vien Kuwait 
išvadavimu, o ne Irako 
sunaikinimu, kad išlaikius 
lygsvarą toje pasaulio dalyje. 
Tačiau, nesunaikinus Saddam 
Hussein kariuomenės, niekas 
negali garantuoti, kad kuriam 
laikui praėjus Irakas vėl neužpuls 
Kuwait ar Pietų Arabijos. Taikos 
Persijos įlankoje siekia Iranas ir 
Sovietų Sąjunga. Sovietų 
Sąjungos specialus prezidento 
atstovas Primakov lankėsi 
Bagdade ir tarėsi su Saddam 
Hussein. Maskvoje jau pasigirsta 
kaltinimas buvusiam užsienių 
reikalų ministrui Ševardnadzei už 
tai, kad jis Jungtinių Tautų 
Organizacijos Saugumo Taryboje 
pritarė rezoliucijai 678, 
duodančiai teisę pradėti karą 
Persijos įlankoje.

Sušalusi Anglija
Vos truputį pasnigus ir pašalus, 

gyvenimas Anglijoje beveik 
„sustojo“. Dėl šalčio buvo 
uždarytos mokyklos, paštai, o ir 
kitos įstaigos užsidarydavo anksti. 
Net ir dalis traukinių dėl sniego tik 
dalį keliautojų sugebėjo pervežti. 
Todėl nenuostabu, kad čia 
klausiama, kodėl kituose 
kraštuose ir prie didesnių šalčių 
gyvenimas visgi vyksta normaliai?

Apklausa nustebino net 
pačius lietuvius

Gorbačiovo iš anksto 
pasmerktas plebiscitas Lietuvoje, 
kuriame Lietuvos piliečiai 
balsavo, ar nori gyventi 
nepriklausomoje ir demokratinėje 
respublikoje, nustebino net pačius 
Lietuvos gyventojus. Daugiau 
negu 90% balsavo „taip“, ir 
sakoma, kad pusė rusų ir lenkų 
taip pat pasisakė teigiamai. 
Užsienyje tai padarė didelį įspūdį, 
nes komentatoriai sako, kad 
laisvos pasaulio valstybės tokio 
gyventojų pasisakymo negali 
ignoruoti. Apklausą Lietuvoje 
stebėjo didelis skaičius 
svetimtaučių, kurie pranešė, kad 
balsavimas buvo laisvas ir teisėtas. 
AT pirmininkas V. Landsbergis 
pastebėjo, kad užsienis šio 
pasisakymo ignoruoti negali, kad 
ir kokia būtų Kremliaus reakcija. 
Spėjama, kad Islandijos 
pavyzdžiu paseks Skandinavijos 
valstybės ir pripažins Lietuvą de 
facto nepriklausoma valstybe.

Vakarai ir sovietiški rubliai
Iki šiol dėl 50 ir 100 rublių 

banknotų iš apyvartos išėmimo 
buvo teisinamasi, kad tai padaryta 
norint sustabdyti spekuliaciją. 
Dabar naujasis Sovietų Sąjungos 
premjeras apkaltino Vakarus, kad 
jie lyg tai norėdami nuversti 
Gorbačiovą po visą kraštą 
paskleidė 50 ir 100 rublių 
banknotus, kad sukėlus 
ekonominį bankrotą. Įdomu, kas 
juo patikės?
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