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DAR VIENA AUKA

Lietuvos Respublikos 
Informacijos biuras praneša, kad 
sausio 13 d. prie televizijos bokšto 
300 sužeistųjų tarpe trys 
jaunuoliai buvo kritiškai sužeisti. 
Dviejų sužeistųjų padėtis 
pagerėjo, bet trečiojo — Vytauto 
Kancevičiaus sveikata — 
pablogėjo, ir jis vasario 18 d., 5 
vai. ryto mirė nuo kulkos žaizdos.

Vytautas Kancevičius yra 17-oji 
nekalta auka, nužudyta sovietų 
kareivių šiais metais.

EUROPOS 
PARLAMENTE
PRIIMTA REZOLIUCIJA
Vasario 21 d. Europos 

Parlamentas Strasburge Lietuvos 
ir Baltijos valstybių reikalu priėmė 
rezoliuciją. Už rezoliuciją balsavo 
119, prieš 7, susilaikė 5.

Rezoliucijoje sakoma, kad 
remiantis kovo 9 d. Lietuvoje 
vykusiu plebiscito rezultatu ir 
1991 m. balandžio 5 d. bei 1991 m. 
sausio 24 d. EP priimtomis 
rezoliucijomis, ir tuo, jog pats 
Sovietų Parlamentas pripažino, 
kad Pabaltijo valstybės buvo 
nelegaliai aneksuotos, reikalauja, 
kad Sovietų Sąjunga Baltijos 
valstybių nepriklausomybės 
klausimą išspręstų derybomis 
greitai, be sąlygų ir be karinio ar 
ekonominio spaudimo.

Šią rezoliuciją Europos 
Parlamento Prezidentas turi įteikti 
EP Tarybai, EP Komisijai, EP 
Bendruomenės kraštų 
vyriausybėms, Sovietų Sąjungos 
prezidentui ir Lietuvos, Latvijos, 
Estijos parlamentams.

EUROPOS PARLAMENTO 
DELEGACIJA LIETUVOJE

Europos Parlamento 
Prezidiumas nutarė kovo 6-11 
dienomis pasiųsti penkių asmenų 
delegaciją į Pabaltijo valstybes. 
Delegacija pirmiausia vyks į 
Vilnių. Delegacija susideda iš 
Siegbert Alber (Vokietija), Niels 
Anker Kofoed (Danija), 
Christopher Beazley (Britanija, 
Eisso Woltjer (Olandija) ir 
Magdalene Hoff (Vokietija).

K. Dikšaitis

ŠIAURĖS TARYBOS 
INFORMACIJOS CENTRAS 

VILNIUJE

Šiaurės Taryba įkūrė Vilniuje 
savo informacijos centrą. Jis buvo 
iškilmingai atidarytas dalyvaujant 
Šiaurės Tarybos pirmininkui 
Pedersen ir Lietuvos užsienio 
reikalų ministro pavaduotojui 
Voldemarui Katkui. Tarybos 
pirmininkas Pedersen taip pat 
pasimatė su Lietuvos 
Aukščiausiosios tarybos 
pirmininku V. Landsbergiu ir 
Lietuvos parlamente pasakė 
kalbą. Šiaurės Tarybą sudaro 
Skandinavijos kraštų atstovai. 
Šiaurės Taryba veiksmingai remia 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraštų 
nepriklausomybės bylą, siekiant 
sustiprinti politinius, 
ekonominius ir kultūrinius ryšius 
su trijomis Pabaltijo 
respublikomis.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
PASIŪLYMAI TSRS

Lietuvos Aukščiausioji Taryba 
vasario 19 d. pateikė eilę pasiūlymų 
TSRS Aukščiausiosios tarybos 
penktajai sesijai, jų tarpe pavesti 
TSRS valstybei grąžinti okupuotus 
pastatus, išvesti TSRS 
Ginkluotąsias pajėgas iš Lietuvos 
teritorijos ir pradėti derybas su 
Lietuvos Respublika dėl 
nepriklausomybės pripažinimo.

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba,

pasikliaudama TSR Sąjungos 
Aukščiausiosios Tarybos gera 
valia, jos užtikrinimais laikytis 
tarptautinės teisės principų bei 
normų ir jos ketinimais panaudoti 
savo įgaliojimus pašalinti visoms 
šių principų ir normų pažeidimų 
pasekmėms,

teigiamai vertindama Antrojo 
TSRS liaudies deputatų 
suvažiavimo 1989 metų gruodžio 
24 dienos nutarimą, kuris 
Molotovo-Ribbentropo pakto 
1939-1941 metų slaptuosius 
protokolus pripažino teisiškai 
beverčiais ir negaliojančiais nuo 
pasirašymo momento, pasmerkė 
to meto TSRS vyriausybės 
politiką, vykdytą pažeidinėjant 
TSRS sutartinius įsipareigojimus, 
teikiant ultimatumus ir 
spaudžiant jėga, paminant 
kaimyninių valstybių, tarp jų 
Lietuvos Respublikos, 
suverenitetą,

pabrėždama, kad pamintų 
Lietuvos Respublikos teisių 
atstatymas nėra TSRS vidaus 
reikalas ir negali būti varžomas jos 
įstatymų, tiek priimtų iki 1990 
metų kovo 11 dienos, tiek ir po jos, 

įgyvendindama 1990 metų kovo 
11 dienos Aktą dėl Lietuvos 
nepriklausomos valstybės

SIŪLO PRADĖTI DERYBAS
atstatymo pagal Lietuvos tautos 
suteiktą mandatą,

pranešdama apie paskutinįjį 
Lietuvos tautos suverenios valios 
pareiškimą 1991 metų vasario 9 
dieną įvykusioje apklausoje 
(plebiscite), kai išjoję dalyvavusių 
84.7 procento Lietuvos gyventojų, 
turinčių aktyviąją rinkimų teisę, 
90.47 procento balsavo už tai, kad 
Lietuvos valstybė būtų 
nepriklausoma demokratinė 
respublika,

patvirtindama nekintantį 
pasiryžimą atstatyti 1940 metais 
pažeistus Lietuvos Respublikos ir 
Tarybų Sąjungos teisinius 
santykius derybomis, remiantis 
tarptautinės teisės principais ir 
normomis,

reikšdama Lietuvos respublikos 
ketinimą kurti itin geros 
kaimynystės santykius, palaikyti 
Įvairiapusius humanitarinius, 
kultūrinius, ekonominius ir 
kitokius ryšius su Tarybų 
Sąjunga.

kreipiasi į TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos penktąją 
sesiją su šiais pasiūlymais:

1) įvertinti neseniai įvykdytus 
neteisėtus TSRS ginkluotųjų 
pajėgų veiksmus Lietuvos 
Respublikoje, o ypač — 
susidorojimą su taikiais ir 
beginkliais žmonėmis 1991 metų 
sausio 13 dieną;

2) pavesti TSR Sąjungos 
vykdomajai valdžiai nedelsiant 
grąžinti Lietuvos Respublikai 
valstybinius objektus (televiziją ir 
radiją bei kitus), TSRS 
ginkluotųjų pajėgų užgrobtus 
1991 metų sausio mėnesį, ir išvesti 
iš Lietuvos teritorijos represinius 
TSRS armijos, vidaus 
kariuomenės ir valstybės saugumo 
komiteto dalinius;

Vilnius žiemos metu
Nuotrauka: V. Patecko

3) pripažinti, kad TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos 1940 
metų rugpjūčio 3 dienos 
sprendimas dėl Lietuvos įjungimo 
į TSRS, formaliai užbaigęs 
Lietuvos aneksiją, kaip 
Molotovo-Ribbentropo pakto 
pasekmė Lietuvos Respublikos ir 
TSR Sąjungos juridiškai nesaisto;

4) įgalioti Tarybų Sąjungos 
Valstybinę delegaciją pradėti 
derybas su Lietuvos Respublikos 
Valstybine delegacija dėl Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybės 
pripažinimo atnaujinimo ir 
atitinkamos sutarties tarp mūsų 
valstybių sudarymo.

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba tikisi, kad į 
šiuos pasiūlymus Tarybų 
Socialistinių Respublikų Sąjungos 
Aukščiausoji Taryba atsižvelgs ir 
juos apsvarstys geranoriškai, su 
klausimo svarbą atitinkančiu 
dėmesiu. LIC

PAMALDOS IR 
DEMONSTRACIJA 

LONDONO CENTRE

Kovo 10 d., 12 vai., Westmins- 
terio katedroje, Londone, iškil
mingomis pamaldomis bus pami
nėtas Lietuvos nepriklausomos 
valstybės atstatymo Kovo 11 Aktas.

Kovo 11-tos Aktui paminėti, 
kovo 16 d., tarp 13-16 vai., 
Trafalgaro aikštėje Londone, 
kviečiamas susirinkimas. 
Susirinkime bus paminėtos 
demokratiškai naujai išrinkto 
Lietuvos Respublikos Parlamento 
metinės ir reikalaujama laisvės 
Pabaltijo respublikoms.

Į pamaldas ir demonstraciją 
kviečiame visus lietuvius. Prašome 
atvykti iš provincijos ir paremti 
Londono lietuvius. Būsime dėkingi.

LIETUVOJE
Garbingi titulai

Grupei Lietuvos kunigų suteikti 
garbingi monsinjorų — 
Popiežiaus rūmų kapelionų — 
titulai. Jais tapo Telšių kunigų 
seminarijos dvasios tėvas 
Steponas Brazdeikis, Telšių 
kunigų seminarijos rektorius 
Kazimieras Gasčiūnas. Mažeikių 
klebonas Jonas Gedvilą, Kauno 
Prisikėlimo parapijos klebonas 
Vincentas Jalinskas, Šiluvos 
kunigas Eduardas Simaška ir 
Kauno arkivyskupijos kancleris 
Alfonsas Svarinskas.

Žinią apie tai atvežė Lietuvos 
vyskupijose lankęsis specialus 
Šventojo Tėvo legatas 
Monsinjoras Antonijas Francas. 
Lietuvos fondas Švendijoje

Kaip buvo paskelbta Švedijos 
laikraščiuose, Lietuvos 
nepriklausomybės fondas, kuris 
Švedijos politinių partijų 
iniciatyva buvo įsteigtas 
Stockholme, pagal steigiamąjį 
aktą priklauso Lietuvos išrinktam 
parlamentui ir vyriausybei. Tas 
buvo paaiškinta ryšium su 
pastaruoju laiku kilusiais ginčais.
Dailininko Garlando paroda

Vasario 5 d. Vilniaus dailės 
parodų rūmuose buvo atidaryta 
Nicolo Garlando karikatūrų 
paroda.

Nicolas Garlandas ligšiol dirbo 
įtakingame Londono dienraštyje 
„The Independent“ ir jau keletą 
kartų lankėsi Lietuvoje. Jis 
dalyvavo ir parodos, kurioje 
eksponuojama 100 karikatūrų, 
atidaryme. Per dvi savaites 
parodos lankytojai galėjo 
pamatyti šaržuose prezidentus 
Bushą, Gorbačiovą, Landsbergį ir 
kitus žymius asmenis.

Mirė Juozas Baltušis
Vasario 4 dieną, eidamas 82- 

uosius metus, mirė rašytojas 
Juozas Baltušis (Albertas 
Juozėnas).

Gimęs 1909 m. balandžio 14 d. 
Rygoje, gyvenęs įvairiuose 
Rusijos miestuose, paskui 
Puponių kaime, Kupiškio rajone, 
Albertas Juozėnas 1929 m. 
persikėlė į Kauną. Dirbo 
spaustuvėje ir savarankiškai 
mokėsi. 1932 metais pradėjo 
periodikoje spausdinti 
apsakymus. Pirmoji jo apsakymų 
knyga — „Savaitė prasideda 
gerai“ — išleista 1940 metais. 
Paskutinis romanas „Sakmė apie 
Juzą“ — 1979 metais. Yra parašęs 
pjesių bei kino scenarijų.
Neįkandamos žuvys

Baltijos žvejybos laivyną 
Maskva ir toliau laiko savu turtu. 
Todėl ir sugautos žuvies kainas 
nustato Maskva. Lietuva turi 
paklusti. Todėl Lietuvos 
parduotuvėse silkių dėžutėse 
kaina pašoko nuo 1,90 iki 8,24 rb., 
karšto rūkymo skumbrė — nuo 
2,14 iki 6,26 rb., o lašišos 
kilogramas dabar kainuoja... 
84,30 rb. Ligšiol žuvis buvo vienas 
pigiausių maisto produktų.

Kiek Lietuvoje gyventojų?
Lietuvos statistikos 

departamentas pranešė, kad 1991 
metų pradžioje Lietuvoje gyveno 
3752 tūkstančiai žmonių. Per 
metus gimė 56,4 tūkstančiai 
naujagimių, mirė 39,7 tūkstančiai 
žmonių.
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LIETUVOS INFORMACIJOS 
CENTRAS LONDONE

KLAUSANTIS DEBATŲ 
LORDŲ RŪMUOSE

II
Tačiau ji net negalėjo tartis, ji 

turėjusi tik vieną mandatą — tik 
nepriklausomybė ir tuoj pat. 
„Tiesa buvo ir yra šimtu procentų 
Lietuvos pusėje, tačiau politika 
yra menas daryti tai, kas 
įmanoma“, — teigė lordas 
Kaganas, sukeldamas kai kurių 
lordų pritarimo šūksnius, — 
„Lietuva galėjo tapti Sovietų 
Sąjungos koridoriumi į Europą, 
galėjo gauti visas lengvatas, kurias 
turi Suomija, tačiau viskas baigėsi 
konfrontacija“. Galiausiai lordas 
Kaganas pareiškė nematąs jokios 
realios alternatyvos deryboms 
tarp Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
be išankstinių sąlygų. „Juk jeigu 
M. Gorbačiovas būtų nuverstas, 
kokia gi jam alternatyva? Aš jau 
sakiau prieš ketverius metus 
šiuose rūmuose, kad tuomet 
Sovietų Sąjunga užbaigtų karine 
diktatūra ar Napoleono 
variantu... Pasaulis dabar ploja 
Lietuvai, bet jis plojo 
Čekoslovakijai, Prahos 
pavasariui, ir Vengrijai. Kol mes 
neturime nei ryžto, nei priemonių 
paremti tuos žmones, turėtume 
susilaikyti ir neskatinti jų lipti ant 
barikadų. Nesunku raginti iš 
šalies, tačiau kas užmokės 
sąskaitą?“

Lordo Kagano kalbai skyriau 
tiek dėmesio todėl, kad jos 
pagrindinius teiginius pakartojo ir 
kiti leiboristų — vyriausybės 
opozicijos — atstovai. Vienas iš jų, 
lordas Bridges, netgi ragino 
nesekti Skandinavijos šalių 
pavyzdžiu ir išvis nesikišti į 
Pabaltijo šalių reikalus, nes 
Britanija jau turinti liūdną 
intervencijos Rusijoje po 1917 m. 
patirtį. „Bet kokia prielaida, jog 
mes bandome atskirti Pabaltijo 
valstybes nuo Sovietų Sąjungos, 
būtų nepaprastai pavojinga“, — 
būgštavo atsargusis Bridges.

Vis dėlto šitokias nuomones 
smarkiai kritikavo ir priešais 
sėdintys konservatoriai, ir taip 
vadinami nepriklausomieji 
„skersasuolininkai“, sėdintys tarp 
valdančios partijos ir opozicijos. 
Pačius būdingiausius jų 
kontraargumentus pateikė lordas 
Pearson of Rannoch. Jo 
nuomone, neseni įvykiai Sovietų 
Sąjungoje ir Pabaltijo 
respublikose liudija, kad tėra tik 
dvi realios prielaidos. Pirmoji, kad 
Gorbačiovas niekada nebuvo toks 
reformatorius, kokiu jį manė esant 
Vakarai, antroji, kad Gorbačiovas 
tapo marionete to režimo, kurį 
mėgino nuversti. Kalbėtojas 
kategoriškai atmetė trečią 
galimybę, kurią remia 
gorbymanai Vakaruose: kad 
Gorbačiovas tebėra toks pat 
didvyris, kaip ir buvo, tik dabar 
turi laikinų sunkumų su KGB ir 
armija, todėl reikia ir toliau remti 
jį ir jo valdžią. Lordas Pearson 
pacitavo Sovietų ekonomistą V. 
Belkiną, rašiusį, kad Sovietų 
karinės išlaidos pasiekė viršūnę 
1989 m. — perestroikos metais, 
kad planuoti ginkluotųjų pajėgų ir 
karinės pramonės sumažinimai 
yra visai nežymūs, konversija 
vyksta homeopatinėmis dozėmis, 
ir niekas nesuinteresuotas plataus 
vartojimo prekių gamyba. Pats 
Sacharovas buvo įsitikinęs, kad 
Gorbačiovas paleidęs jį iš Gorkio 
daugiausia dėl to, kad jis, 
Sacharovas, griežtai pasisakęs 
prieš strateginę gynybos 
iniciatyvą. Todėl kalbėtojas 

pasiūlė, kad britai kol kas 
neplanuotų jokio ginkluotės 
mažinimo, nes šaltasis karas gali 
vėl prasidėti. Antra, pagalbą 
reikia siųsti ne Sovietų Sąjungai 
kaip tokiai, o atskiroms 
respublikoms ir jų atitinkamoms 
organizacijoms. Trečia, Britanija 
turėtų boikotuoti žmogaus teisių 
konferenciją, rengiamą rudenį 
Maskvoje.

Tokią poziciją parėmė ir keletas 
kitų oratorių, tačiau apibendrinęs 
diskusiją vyriausybės atstovas 
lordas Caithness toli gražu nebuvo 
toks ryžtingas. Išvardinęs visus 
teigiamus poslinkius, įvykusius 
Gorbačiovo laikmečiu, jis pasakė, 
kad, Britanijos vyriausybės 
požiūriu, Pabaltijos valstybės yra 
ypatingas atvejis; Britanija 
niekada nepripažino de jure jų 
prievartinio prijungimo prie 
Sovietų Sąjungos. „Mes ne kartą 
pabrėžėme Pabaltijo tautų teisę 
laisvai nuspręsti savo ateitį. Per 
pastaruosius porą metų padaryta 
nemaža pažanga. Pirmą kartą po 
1940 m. Pabaltijo tautos turėjo 
demokratiškai išrinktus 
parlamentus. Jos pamažu įtvirtino 
didesnę ekonominę 
nepriklausomybę ir politinę 
autonomiją. Savo teisėtų tikslų jos 
siekė be grasinimų ir prievartos. 
Mes tikėjome, kad ateis diena, kai 
Pabaltijos valstybės užims savo 
vietas greta kitų Europos tautų 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijoje. Turėdami visa tai 
galvoje, mes griežtai smerkiame 
savavališką jėgos naudojimą 
slopinti Pabaltijo tautoms. Kad ir 
kokia būtų įvykių seka, negali būti 
abejonės, kad galutinė 
atsakomybė už tai, kas atsitiko, 
tenka centrinei valdžiai“. Toliau 
lordas Caithness paminėjo 
priemones, kurių buvo imtasi 
norint įteigti Sovietų vadovybei, 
kad nauda iš Rytų ir Vakarų 
bendradarbiavimo pražus, jeigu 
bus sugrįžta prie buvusių 
represijų. „Būtina, kad Sovietų 
valdžia nedelsiant pašalintų 
kariuomenę iš gatvių ir pradėtų 
rimtas ir taikingas derybas su 
demokratiškai išrinktais Pabaltijo 
tautų atstovais“. Vis dėlto, britų 
vyriausybės nuomone, dar per 
anksti daryti tvirtas išvadas iš 
pastarųjų įvykių dėl Sovietų 
Sąjungos tolesnio vystymosi. 
Taip, yra nemaža nerimą keliančių 
ženklų, tačiau ketinimas pakeisti 
išrinktą Pabaltijo valstybių 
valdžią — bent jau kol kas — 
nebuvo įvykdytas. Todėl 
konsulatų atidaryti dar 
neplanuojama. tačiau nuolat 
palaikomi kontaktai su išrinktais 
Pabaltijo lyderiais. Čia lordas 
paminėjo Britanijos premjero 
susitikimą su Latvijos užsienio 
reikalų ministru, taip pat britų 
ambasados Maskvoje glaudžius 
ryšius su Pabaltijo atstovybėmis. 
Baigdamas savo kalbą ir debatus, 
lordas Caithness reziumavo britų 
vyriausybės požiūrį, kad „tik per 
derybas galima pasiekti 
ilgalaikius, visiems priimtinus 
sprendimus. Tai mūsų aiškus ir 
nedviprasmiškas signalas 
Maskvai ir Pabaltijo vadovams“.

Tuo Lordų rūmuose posėdis ir 
pasibaigė. Visi lordai atsistoja. 
Iškilmingai išnešama visą laiką 
ant vilnų maišo gulėjusi didžiulė 
krivūlė. Išeinu į vėjo gūsių 
genamus snaigių sūkurius. 
Didžiulis parlamento bokšto 
laikrodis rodo pusę vienuoliktos. 
Neriu ir aš žemyn laiptais į 
Westminsterio metro stotį...

Gražvydas Kirvaitis

JAV KONGRESO 
DELEGACIJA LIETUVOJE 
JAV Kongreso delegacija: sen. 

Alfonse D'Amato, kong. Steny 
Hoyer, Albett Bustamante. 
Christopher Smith. Richard 
Drubin. Benjamin Cardin,
Christopher Cox, Dennis Hertel, 
Tom Lantos, Louise Slaughter, 
Don Ritter. Bill Sarpalius ir Graig 
Thomas 1991 m. vasario 16 d. 
sugrįžo iš kelionės po Pabaltijo 
valstybes. Per penkias dienas jie 
aplankė Vilnių, Rygą. Taliną ir 
Maskvą. Jų tikslas buvo 
tiesioginiai susipažinti su Sovietų 
Sąjungos kariuomenės brutalios 
jėgos panaudojimo pasekmėmis, 
išaiškinti 14 beginklių lietuvių 
nužudymą, įvertinti vasario 9 d. 
Lietuvoje įvykusį plebiscitą, 
neabejotinai paskelbusį pasauliui 
lietuvių valią būti laisvais, 
nepriklausomais, ir okupuotoje 
Lietuvoje vykdomą žmogaus ir 
tautų teisių laužymą.

Būdami Vilniuje, JAV 
Kongreso delegacijos nariai 
pasikalbėjo su okupuotos 
Lietuvos Aukščiausiosios tarybos 
pirmininku prof. Vytautu 
Landsbergiu, parlamentu, 
vyriausybe ir politinių partijų 
nariais. Aplankė parlamentą, 
Ministrų tarybą ir televizijos stotį. 
Turėjo spaudos konferencijų. 
Delegacija grįžo nusivylus Sovietų 
Sąjunga, vėl panaudojusią 
senuosius bolševikiškus metodus 
savo tikslų siekimui: šantažavimą, 
gąsdinimą ir net žiaurią karinės 
bei KGB jėgos panaudojimą, 
pareikalavusią žmonių aukų.

JAV Kongreso delegaciją po 
Baltijos valstybes lydėjo VLIKo 
ELTOS Informacijos direktorius 
J. Bobelis. Sen. Alfonse D’Amato, 
kalbėdamas Vilniuje, pabrėžė 
VLIKo darbų reikšmę Lietuvos 
laisvės byloje.

Grįžę delegacijos nariai jau 
pradėjo daryti atitinkamus 
pareiškimus, naudingus Lietuvos 
laisvės kovai. Ypatingai yra svarbi 
sen. A. D’Amato įvesta S. Res. 
No. 22, siekianti, kad JAV 
pripažintų Lietuvą, Latviją ir 
Estiją kaip nepriklausomas 
valstybes. Si rezoliucija yra 
reikalinga visų lietuvių ir lietuvių 
draugų paramos, kad ji būtų 
galimai greičiau priimta.

VLIKO PAREIŠKIMAS 
JAV PREZIDENTUI

VLIKo atstovas Jonas Bobelis, 
1991 m. sausio 22 d., pasimatyme 
su JAV prezidentu G. Bush ir gen. 
B. Scowcroft įteikė VLIKo 
pareiškimą (position paper), 
penkis labai svarbius punktus 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymui:

1. Sovietų karinių jėgų 
atitraukimas iš Vilniaus.

2. Jackson-Vanik nutarimo 
tolesnis taikymas dėl Sovietų 
karinių veiksmų Pabaltijo 
valstybėse.

3. Sustabdyti ekonominę 
pagalbą Sovietų Sąjungai.

4 Pasiųsti aukštesnio lygio 
prezidento, valstybės 
departamento ar Kongreso 
delegaciją ištirti padėtį Lietuvoje.

5. Paremti Pabaltijo valstybių 
teisę dalyvauti Helsinkio akto 
(Europos saugumo ir 
bendradarbaivimo) 
konferencijoje.

Prezidentas Bush Jonui 
Bobeliui atsiuntė asmenišką 
atsakymą: „Ačiū už jūsų laišką. 
Buvo malonu su Tamsta čia 
susitikti. Aš manau, kad jūsų 
pastabos yra tikslios.

Tegu Dievas laimina Lietuvos 
žmones ir suteikia jiems teisę 
pasiekti savo lemtį“.

SKAITYTOJU LAIŠKAI «.

INFORMUOKIME ANGLUS
Daug jaunų anglų visai nežino, 

kur yra Lietuva. Daug ir mūsų 
vaikų, kurie neskaito lietuviškai, 
nedaug žino apie Lietuvą. Anglų 
spauda po antrojo pasaulinio karo 
buvo išbraukusi Lietuvą iš 
žemėlapio.

Taigi pasinaudoki m 
palankesnėmis sąlygomis ir 
rašykime į savo apylinkės spaudą 
apie Pabaltijo kraštus. Rašykime 
visi: lietuviai, latviai ir estai.

A. Paulauskas. Anglija
Red. pastaba. Šio laiško 

autorius atsiuntė iškarpą iš ..The 
Northern Echo“, kuriame buvo 
išspausdintas jo laiškas apie 
sovietų dviveidiškumą — rusai 
pasižada mažinti kariuomenę ir 
tuo pat laiku Baltijos jaunuolius 
prievarta ima į savo kariuomenę.

BŪKIME BUDRESNI
Prasidėjus knygų į Lietuvą 

siuntimo vajui, jos. atrodo, 
plaukia ten iš įvairių šaltinių ir 
įvairiomis kalbomis. Jos ten ras 
vietą bibliotekose, mokyklose ir 
universitetuose. Dalis gal bus 
verčiamos į lietuvių kalbą. 
Suprantama, džiugus dalykas. 
Turint galvoj, kad tik naudingos 
knygos. Gerai žinodami, kad 
knyga ir bendrai rašytas žodis, yra 
galingas ginklas, išbandytas ir 
mūsų kovose dėl laisvės, turime 
nepamiršti, kad mūsų priešai tai 
irgi žino. Rusijos carai bruko 
mums „graždanką“, o sovietinis 
komunizmas pasiglemžęs visą 
spaudą mulkino ir rusino mūsų 
kraštą. Mūsų priešai ir šiandien 
nesnaudžia. Jic mato atsikuriančią 
Lietuvą ir atbundančią jaunąją 
kartą, mato pasiryžusius mirti už 
savo kraštą jaunuolius, taigi 
supranta, kad smurtu ir 
žudynėmis jau nieko nelaimės. 
Tenka manyti, kad imsis 
pasalūniškų priemonių skverbtis į 
mūsų tarpą pro užpakalines duris, 
apsimesdami draugais ir 
patarėjais, ir slapta įpilti nuodų į 
mūsų tautinės gyvybės taurę. O 
knyga yra tam tinkama priemonė. 
Per gudriai paruoštą spaudą 
lengva nuodyti mūsų jaunąją 
kartą, kiršinti krašte ir išeivijoje, 
juodinti nuo mirties pabėgusius 
lietuvius išeivius ir tuo sunkinti jų 
pastangas čia užsienyje.

Mes gerai žinome, kad mūsų 
priešai per tuos 50 metų yra 
prirašę šimtus knygų įvairiose 
kalbose, purvais drabstė mūsų 
pastangas nepriklausomybei 
atgauti. Melas yra jų plačiausiai 
naudojama priemonė.

Todėl verta gautųjų knygų 
tvarkytojams Lietuvoje priminti, 
kad būtų budrūs!

K. Vilkonis, Anglija

PADĖJO SUKELTI 
„ŠURMULĮ“

Pas mane buvęs svečias iš 
Lietuvos, perskaitęs „Europos 
Lietuvyje“ (1990.1.1), Nr. 3 M. 
Lukošiūno straipsnį „Kainos 
senos, vyriausybė nauja, politika 
nežinoma“, padarė šitokias 
pastabas.

K. Prunskienės kabinetas kainų 
pakėlimą įvykdė nepaisydamas, 
kad Aukščiausioji Taryba buvo 
priėmusi sprendimą kainų kėlimą 
atidėti ne kuriam laikui, o kainų 
nekelti, kol bus gerai paruoštas 
subsidijų projektas, kuris padėtų 
sureguliuoti kainų ir atlyginimų 
bei uždarbių santykį. Apie tai 
,,Europos Lietuvyje44 
neužsimenama.

Kainų pakėlimo vidurkis — 3,5 
karto — gal ir nebūtų toks baisus. 

Degtinė buvo pabranginta du 
kartu (nuo 10 iki 20 rublių). Bet 
gyvybiško būtinumo — 
kasdieninio maisto produktai 
buvo pabranginti „žvėriškai“: 
duona 5 kartus, sviestas taipgi 5 
kartus, jautienos mėsos 1 
kilogramas 7 kartus. Pati K. 
Prunskienė sakė, kad padidėjo 
žemės ūkio produktų supirkimo 
kainos 1,5 karto. Bet kam reikėjo 
maisto produktų kainas kelti 5-7 
kartus?

Taipgi kainų kėlimui laikas 
buvo parinktas netinkamas. 
Atrodo, jis ,jedinstvininkams“ 
padėjo sukelti „šurmulį" ir 
bandyti teisėtai išrinktą ir už laisvę 
kovojančią valdžią nuversti.

Su geriausiai linkėjimais 
gerbiamai Redakcijai ir „Europos 
Lietuvio" skaitytojams.

Kun. K, Senkus, Vokietija

MES NEPASIDUOSIME
Mūsų vardai Dita Varnagirytė 

ir Barbora Venckūnaitė. Mums po 
15 metų. Mes gyvename Kaune. 
Kaunas — tai antras pagal dydį 
Lietuvos miestas. Kaip žinote, 
Lietuvoje dabar labai sunki 
padėtis. Rusijos kareiviai užėmę 
Spaudos rūmus ir Televizijos 
bokštą. Bet mes nepasiduosime ir 
būtinai iškovosime laisvę!

Aš gyvenu su tėveliais. Turiu 
brolį. Barbora — vienturtė. Mes 
einam į Jono Jablonskio anglų 
sustiprintą mokyklą, 10b klasę. 
Labai domimės kalbomis. Gerai 
mokame kalbėti angliškai, truputį 
galime susikalbėti ir vokiškai. Iš 
pamokų man labiausiai patinka 
algebra ir anglų kalba, Barborai 

anglų kalba, anglų literatūra. 
Dalį laisvalaikio skiriam 
kompiuteriui, dalį šokiams. Labai 
domimės sportu. Man patinka 
krepšinis, o Barborai — futbolas. 
Vasarą mėgstam žaisti tenisą. 
Kiekvieną žiemą važiuojam į 
Kaukazo kalnus slidinėti.

Mes labai norėtumėm, kad jūs 
mums atsiųstumėt adresų, mes 
labai norime turėti draugų kituose 
kraštuose. Galime susirašinėti 
angliškai. Iš anksto dėkojame.

Dita ir Barbora, Kaunas, 
Linkuvos 5-1, Lietuva.

UKRAINOS DELEGACIJA 
JT ORGANIZACIJOJE

Pirmą kartą Ukrainos 
delegacija Jungtinių Tautų 
Organizacijoje pareiškė savo 
nuomonę. Kalbėdamas Ženevoje 
vykusioje Žmogaus Teisių 
Komisijos sesijoje, Ukrainos 
atstovas Vasilenko griežtai 
kritikavo Sovietų armijos smurtą 
Pabaltijo valstybėse. Jis pasakė, 
kad nepriklausomybės 
deklaracijos, kurias skelbia 
atskiros respublikos, pačiu 
pilniausiu būdu realizuoja vieną iš 
pagrindinių žmogaus teisių. 
Kiekviena apsisprendusi tauta 
neišvengiamai pasieks 
nepriklausomybę pasakė 
Vasilenka ir nurodė Namibijos 
pavyzdį. Bet koks bandymas 
sustabdyti šį procesą, atveria kelią 
žmogaus teisių pažeidimui, 
regioninių konfliktų ir 
tarptautinės įtampos didinimui — 
pabrėžė Ukrainos atstovas 
Vasilenko.

REMKIME —

PAGALBOS LIETUVAI FONDĄ!

Aid Lithuania Fund (ALF)
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ŽMONES IR ĮVYKIAI

Vasario 17 d. Londono lietuvių §v. Kazimiero bažnyčioje buvo 
atnašaujamos Šv. Mišios už Lietuvą, kurias užprašė Lietuvos Atstovas 
Didžioje Britanijoje V. Balickas. Nuotraukoje: Lietuvos Atstovas V. 
Balickas, Ponia Balickienė ir Zita Žilinskaitė parapijos svetainėje.

Kovo 24 d. prieš Sovietų ambasadą Londone su žvakutėmis demonstravo 
lietuviai ir kitos tautybės. Nuotraukoje dalis demonstracijos dalyvių.

Visos nuotraukos: ELR

Vasario 16 d. Edinburge, Škotijoje, Ukrainiečių katalikų bažnyčioje buvo 
aukojamos Šv. Mišios už Lietuvą. Jas užsakė ir maldininkus kvietė TPF 
(Tradition Family Property) biuras Didžioje Britanijoje. Nuotraukoje 
TPF atstovai, kunigai, J. Bliūdžius (su trispalve) ir lietuviai maldininkai.

AMERICARES VAISTAI 
Į LIETUVĄ

AmeriCares šalpos 
organizacijos vasario 16 d. iš 
Hartfordo lėktuvu skraidina 
masinę vaistų siuntą į Lietuvą. 
Vaistu lydės AmeriCares 
delegacija, kurioje yra Lietuvių 
Katalikų Religinės Šalpos 
konsultantė medicininiams 
reikalams dr. Daiva Bajorūnaitė iš 
Memorial Sloan-Kettering 
ligoninės.

AmeriCares bus pirmoji privati, 
nevaldiška šalpos organizacija iš 
JAV, suteikianti Lietuvai masinę 
paramą po Baltųjų Rūmų 
paskelbtos prezidentinės 
iniciatyvos, kuri skatina teikti 
humanitarinę ir medicininę 
pagalbą tiesiogiai Lietuvai. Siuntą 
sudarys 44.000 svarų vaistų, kurie 
bus dalinami Lietuvos ligoninėm 
ir klinikom. Ypatingas dėmesys 
bus kreipiamas tom institucijom, 
kurios aptarnauja vaikus ir 
vyresnio amžiaus žmones. 
Didesnę dalį siuntos sudarys 
AKDS (DPT) vakcina, kuri 
naudojama apsaugoti 
naujagimius ir vaikus nuo 
difterito, kokliušo ir stabligės. 
Taip pat bus siunčiami 
analgetikai, antiseptikai, 
chirurginės pirštinės, bintai ir 
įvairūs vaistai.

Reikalingų medikamentų 
sąrašus AmeriCares organizacijai 
parūpino Lietuvių Katalikų 
Religinė Šalpa, remdamasi 
Lietuvos Sveikatos Ministerijos ir 
„Caritas“ sudarytais sąrašais. 
Sąrašai buvo peržiūrėti ir 
pritaikyti Amerikoj naudojamiem 
pakaitalam Medical Education 
Network firmos farmacininko 
Algio Lukoševičiaus. AmeriCare 
kvietė Lietuvių Katalikų Peliginę 
Šalpą būti šio projekto 
konsultante-tarpininke su 
Lietuvos Sveikatos Apsaugos 
Ministerija. Visos siuntos vertė 
yra $3.000.000 (trys milijonai JAV 
dolerių).

Be dr. Bajorūnaitės, 
AmeriCares organizacija yra 
pakvietusi dar tris gydytojus vykti 
kartu sujos delegacija į Vilnių: dr. 
Ernest Greenberg iš Memorial 
Sloane-Kettering ligoninės, dr. 
Doyt Conn bei dr Chris Gade iš 
Mayo Clinic. Su delegacija keliaus 
ir Amerikos spaudos bei 
televizijos atstovai.

Specialus Boeing 727 lėktuvas 
išskris iš Hartfordo vasario 16 d. 
vakare ir pasieks Vilnių vasario 17 
d. apie 11 vai ryto. Lėktuvas išbus 
maždaug 12 valandų Vilniuje, kol 
jį iškraus, ir pakils atgal į namus tą 
patį vakarą. Tuo metu, 
AmeriCares delegacija žada 
apžiūrėti įvairias Lietuvos 
ligonines ir aplankyti ligonius. Šį 
savaitgalį Lietuvą pasieks ir 
Project Hope delegacija. Project 
Hope vaistų siuntos iš 
Washington© pasieks Lietuvą 
vasario gale.

Pasikalbėjime su Lietuvių 
Religinės Šalpos specialių 
projektų vedėja Rasa Razgaitiene, 
AmeriCares prezidentas Stephen 
Johnson pareiškė: „Viliamės, kad 
čia bus pradžia ilgalaikio 
bendradarbiavimo tarp 
AmeriCares ir mūsų lietuvių 
draugų“.

LIC

Pirmoji kregždė

Sausio 22 d. į Vilnių atvyko 
pirmoji nuolatinė užsienio 
agentūros atstovė Lietuvos 
respublikoje — Lenkijos spaudos 
agentūros PAP darbuotoja Alina 
Kurkus. Netrukus į Varšuvą 
išvyks nuolatiniam darbui 
ELTOS atstovas.

VOKIETIJOJE
VERSLININKŲ SUSITIKIMAS 

VOKIETIJOJE
Visiems, norintiems prekiauti 

su Vakarais!
1991 m. liepos 9-11 dienomis 

Vokietijoje vyks Lietuvos- 
Vokietijos verslininkų 
susitikimas. Jo metu turėsite 
realias galimybes sudaryti 
bendradarbiavimo sutartis su 
Vokietijos verslininkais.

Susitikime gali dalyvauti visi 
privatūs verslininkai.

Norintieji susitikime dalyvauti, 
ne vėliau kovo 10 d., turi kreiptis 
šiuo adresu:

Erwin Schneider, Postfach 
2166, D-3550 Marburg.

Kreipiantis, reikia nurodyti 
verslo sritį, tikslų adresą ir 
telefoną. Nurodytu adresu 
pasiųsime dalyvio anketą.

Prie verslininkų susitikimo 
Vokietijoje galite prisidėti savo 
nuomone ir patarimais. Platesnė 
informacija Vokietijoje teikiama 
telefonu 06421/ 47369

MIRĖ
IEVA BANEVIČIENE

Sausio 1 d. staiga ir netikėtai 
mirė Šiaurinės Vokietijos 
Pinnebergo (apskrities miestas 
šalia Hamburgo) Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės 
valdybos ilgametė pirmininkė Ieva 
Banevičienė.

Ieva Banevičienė-Stiklioriūte 
gimė 1909 m. balandžio 15 d. 
Gumbinėje, anksčiau vadinamoje 
Prūsų Lietuvoje, Rytprūsių 
provincijos rytinėje dalyje. 
Užaugo ji susipratusių lietuvninkų 
šeimoj. Jos tėvas, kurį laiką 
vokiečių kariuomenės karininkas, 
už lietuvišką veiklą su šeima buvo 
iškeltas į tolimą Kolno miestą. 
Vėliau vėl grįžo į Prūsų Lietuvą. 
Ieva, praleidusi vaikystę 
Rytprūsiuose, vėliau su šeima 
persikėlė gyventi į Klaipėdą, kur 
baigė vokiečių mergaičių licėjų, 
nes tuo laiku ten dar nebuvo 
lietuvių gimnazijos.

Gerai mokėdama vokiečių, 
anglų ir prancūzų kalbas, pradėjo 
tarnauti užsienio reikalų 
ministerijoj Kaune. Ten 
susipažino ir su savo busimuoju 
vyru Banevičium. Neilgai teko 
džiaugtis vedybiniu gyvenimu. 
Vyrui susirgus, vietiniai gydytojai 
jam patarė gydytis vykti į 
Karaliaučių. Tuo metu sovietų 
armija okupavo Lietuvą ir 
Banevičiai liko kaip stovi 
svetimoje šalyje. Prasidėjęs 
antrasis pasaulinis karas juos 
užklupo Berlyne. Į karo pabaigą 
jie pasitraukė į šiaurinę Vokietiją, 
kur sanatorijoj mirė jos vyras. Po 
karo Banevičienė kurį laiką dirbo 
Balfe, iš pradžių Mūncheno, o 
vėliau Hamburgo skyriuje.

Apsigyvenusi Pinneberge, iki 
pensijos ji tąrnavo vokiečių 
įstaigoje Hamburge. Paskutinius 
septynerius metus ji buvo VLB 
Pinnebergo apylinkės pirmininkė 
ir įgaliotinė prie Sleswig- 
Holsteino valdžios. Be to, jinai 
aktyviai dalyvavo ir Hamburgo 
lietuvių visuomeniniam gyvenime: 
sekretoriaudama susirinkimuose, 
dalyvavo pamaldose ir kituose 
renginiuose, niekada 
neatsisakydama padėti. 
Dalyvaudavo Europos lietuviškų 
studijų savaitėse. Gausiai 
aukodavo labdarybės tikslams, 
remdavo lietuvišką veiklą ir 
spaudą. Labai domėjosi politika, 
sportu (lauko tenisu), nes buvo 
kadaise Lietuvos teniso čempione, 
lankydavo koncertus, teatrus.

Sausio 9-tą dieną Pinnebergo 
kapinių koplyčioje atsisveikinti su 
Ieva Banevičiene susirinko daug

MANCHESTERYJE 
NEPRIKLAUSOMYBES 

MINĖJIMAS
Vasario 16 d. DBLS 

Mančesterio skyrius surengė MLS 
klube Vasario 16 ir Kovo 11 
minėjimą. Žmonių klube buvo 
apie 50, bet ne visi dalyvavo 
minėjime, — dalis žaidė šarais. 
Dalyvavo pora svečių iš Lietuvos.

Minėjimą atidarė DBLS 
Mančesterio skyriaus pirmininkas 
A. Podvoiskis, kuris pasveikino 
susirinkusius, tarė įžanginį žodį ir 
paprašė visų tylos minute pagerbti 
žuvusius už Lietuvos laisvę bei 
nepriklausomybę. Paskaitai 
pakvietė H. Vaineikį.

Prelegentas savo paskaitoje 
vaizdžiai nusakė Lietuvos 
pastangas atgauti 
nepriklausomybę Vasario 16 ir 
Kovo 11. Apibūdino Lietuvos 
klestėjimą nepriklausomybės 
metais, jos okupaciją bei dabar 
dedamas pastangas išlaisvinti 
Lietuvą iš rusų okupacijos. 
Paskaita patiko visiems.

Meninėje dalyje A. Bruzgys 
padeklamavo vieną patriotinį 
eilėraštį, J. Arbačiauskas — savo 
kūrybos — du, svečias iš Lietuvos 
Audrius Drukteinis — „Prie 
Nemuno“. P. Baukus paskaitė 
ištrauką iš savo sesers 
pergyvenimų, ją suimant ir 
ištremiant į Sibirą.

Pirmininkas, padėkojęs 
paskaitininkui už įdomią paskaitą 
ir deklamatoriams, pranešė, kad 
bus renkamos aukos Lietuvos 
reikalams ir prašė visų prisidėti 
auka, kurias rinko A. 
Podvoiskienė ir S. Keturakienė. 
Surinkta 157.00 svarai.

Skyriaus valdyba nuoširdžiai 
dėkoja aukotojams ir aukų 
rinkėjoms.

Žmonės vaišinosi ir bendravo, 
iki laikas privertė grįžti į namus.

A. Podvoiskis

TAUTOS REIKALAMS 
AUKOJO

Per Vasario 16 minėjimą MLS 
klube Lietuvos reikalams aukojo 
šie asmenys: 20.00 sv. — kan. V. 
Kamaitis; po 10.00 sv. — J. 
Arbačiauskas, A. Myliūnas, S. 
Lauru venas, H. Pargauskas; po 
5.00 sv. — O. Ramonienė, E.M. 
Pauliukoniai, J.O Eidukai, V.M. 
Bylos, A.K. Vigelskai, A. 
Rimeikis, A.T. Jaloveckai, J. 
Navickas, S.E. Sasnauskai, K. 
Pažėra, A.E. Žebeliai, V. 
Chadauskas, J. Duoba, P. 
Virbickas; po 3.00 sv. — J. 
Dunauskas, H. Vaineikis, A. 
Podvoiskis; po 2.00 sv. — A. 
Podvoiskienė, J.S. Keturakiai, E. 
Stanionienė, K. Murauskas, V. 
Rudys, J. Šablevičius; po 1.00 sv. 
— A. Bruzgys, J. Bieliūnas, D. 
Jelinskas, J. Janulevičius, P. 
Baukus, J. Pemavas. Surinkta 
157.00 sv. Ačiū!.

lietuvių draugų ir pažįstamų 
kitataučių. O iš giminių — 
velionės brolis dr. Jonas 
Stikliorius iš Filadelfijos.

Pamaldas atliko Pinnebergo ev. 
parapijos kunigas. Šiltus 
atsisveikinimo žodžius tarė savo 
pamoksle kun. Br. Kučulis. 
Velionės pelenai bus palaidoti ant 
vyro kapo Lūbecke, šalia motinos 
kapo.

Po atsisveikinimo visi 
šermenims susirinko kavinėje.

Labai mes visi pasigesime mūsų 
tolerantiškos, visų mylimos ir 
gerbiamos tautietės Ievos 
Banevičienės.

Klaipėdiškis
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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.

LONDONE
CENTRINIO SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS
Kovo 3d., 15.00 vai., Lietuvių 

Namuose įvyks metinis DBLS-gos 
Centrinio skyriaus narių 
susirinkimas. Rinksime naują 
skyriaus valdybą ir atstovus į 
Sąjungos suvažiavimą.

MIŠIOS UŽ LIETUVĄ
Kazimierinių proga Londono 

lenkų parapija Ealinge vėl laikys 
Mišias už Lietuvą ir prašo, kad 
kuo daugiau lietuvių Mišiose 
dalyvautų.

Mišios bus St. Mary’s 
bažnyčioje, 2 Windsor Road, 
Ealing, London W5, šį šeštadienį, 
kovo 2 d., 19.30 vai.

Po mišių lietuviai kviečiami 
užeiti į svetainę kavai ir arbatai.

PAMALDOS
Bradforde — kovo 3 d., 12.30 

vai.
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.
3Eccles — kovo 10d., 12.15 vai.
Nottinghame — kovo 17 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Derbyje — kovo 17d., 14 vai., 

Bridge Gate.
Wolverhamptone — kovo 17d., 

16.30 vai., Šv. Petre-Pauliuje.
Huddersfielde — kovo 17d., 13 

vai.
Manchesteryje — kovo 31 d., 

12.45 vai.

VAIKŲ FONDAS
BRITISH-LITHUA NIA N 

RELIEF FUND FOR 
CHILDREN IN LITHUANIA

Gautos šios aukos: 30.00 sv. — 
A.G. Thomewell ir k. Pūkštys iš 
Gloucester; 10.00 sv. — D. 
Drevinskas iš Inverness, Scotland; 
5.00 sv. — K. Tamošiūnas iš 
Londono.

Fondo vadovybė visiems 
aukotojams nuoširdžiai dėkoja.

UŽSIENIO SVEČIAI 
PARAPIJOS CENTRE

Vasario 3 d. Lietuvių parapijos 
centre Londone dalyvavo 
pamaldose, o po jų susipažino su 
Londono lietuviais Gražvydas 
Kirvaitis iš Vilniaus, kuris 
Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos yra 
įgaliotas vadovauti Lietuvių 
informacijos centrui Londone.

Ariana Rastauskaitė iš 
Argentinos yra VII PJK 
organizacinio komiteto 
pirmininkė. Ji kvietė atvykti į 
Jaunimo kongresą Argentinoje ir 
pažadėjo visus kongreso narius ir 
svečius gražiai ir nuoširdžiai 
priimti.

VH-sis PLJK įvyks 1991 m. 
gruodžio 18-1992 m. sausio 8 
dienomis Argentinoje, Urugvajuje 
ir Brazilijoje.

Londono lietuvių parapijos 
centre taip pat lankėsi Algis 
Grėbliūnas iš Vilniaus, Romas 
Norgaila iš Šiaulių, Alfonsas 
Zakšanskas iš Vilniaus, Agnė 
Pociūtė ir Aldona Pocienė iš 
Vilniaus, Yuriko Nitta iš Tokyo, 
Japonijos, prof. R. Dowling iš 
Londono, dr. Grace Dowling iš 
Orpington, Rasa Ališauskienė iš 
Vilniaus, Ramūnas Abukevičius iš 
Vilniaus ir D. Rider-Valaitytė iš 
Sidney, Australijos.

Vasario 17 dieną Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės 
pamaldose dalyvavo: Lietuvos 
Atstovas D. Britanijoje su žmona, 
Lietuvos informacijos centro 
Londone vedėjas G. Kirvaitis, 
studijoms į Londoną atvykęs dr. 
A. Nesavas, Vilniaus Jaunimo 
Teatro režisierė D. Ibelhauptaitė 
ir Karališkojo Šekspyro teatro 
režisierė Katie Mitchell.

Dalia Ibelhauptaitė yra baigusi 
eksternu Valstybinį teatro meno 
institutą Maskvoje, režisavo A. 
Strindbergo pjesę „Kelyje į 
Damaską“, o prieš išvykdama į 
Maskvą, dirbo režisieriaus 
Nekrošiaus asistente. Dabar pagal 
Senąjį Testamentą režisuoja 
veikalą „Mozė“. Šių metų vasaros 
pabaigoje atvyks į Londoną 
pasisemti daugiau profesonalių 
žinių ir giliau susipažinti su teatro 
kultūra. S.K.

MANČESTERYJE
ŠV. KAZIMIERO 

MINĖJIMAS
Kovo 9 d., šeštadienį, 18 vai., 

MLK Bendrija ruošia MLS klube 
Šv. Kazimiero minėjimą. Paskaitą 
skaitys VI. Bernatavičius, po 
kurios pranešimą padarys iš 
Lietuvos atvykęs Lietuvių 
informacijos centro Londone 
vadovas Gražvydas Kirvaitis. 
Atvyks ir CV-bos narys E. Šova.

Bus meninė dalis.
Kviečiame visus skaitlingai 

dalyvauti.
Bendrijos valdyba

MIRĖ
STASYS ANDREŠIŪNAS

Sausio 25 d. ligoninėje mirė S. 
Andrešiūnas, sulaukęs 78 metų 
amžiaus.

Stasys gimė 1912 m. balandžio 
17 d. Kaišiadorių apylinkėje. Po 
karo buvo V. Vokietijoje, 1947 
metais atvyko į Angliją. Buvo 
nevedęs, giminių neturėjo. 
Paskutiniu laiku gyveno senelių 
priglaudoje. Lietuviškoje veikloje 
nedalyvavo, bet lankė lietuvių 
klubą ir bažnyčią.

Palaidotas vasario 8 d. 
Mostono kapinėse prie lietuvių 
Aušros Vartų paminklo. 
Pomirtines apeigas kapinių 
koplyčioje ir prie kapo atliko kan. 
V. Kamaitis. Laidotuvėse 
dalyvavo 25 žmonės.

Ilsėkis, Stasy, ramybėje.

VELYKOS
Velykų pirmą dieną MLS 

klubas, po lietuviškų pamaldų St. 
Chads bažnyčioje, ruošia 
gražiausių margučių varžybas. 
Laimėjusieji bus premijuojami.

Prašome visus per Velykas 
atvykti į klubą ir atsinešti 
margučių.

Klubo valdyba

STOKE-ON-TRENT
METINIS SUSIRINKIMAS
Kovo 9 d., šeštadienį, 15 vai., 

pas Br. Puodžiūnus, 21 Marina 
Drive, May Bank,įvyks DBLS- 
gos Stoke-on-Trent skyriaus 
metinis narių susirinkimas.

Dienotvarkėje: naujos valdybos 
ir atstovų į Sąjungos suvažiavimą 
rinkimai, skyriaus veiklos 
aptarimas.

Malonu būtų visiems susirinkti 
ir pasimatyti bei žiniomis 
pasikeisti.

MELDŽIASI UŽ LIETUVĄ
Stoke-on-Trent lietuviai 

vasario 3 d., labai sukrėsti sausio 
13 d. žudynių Vilniuje, meldėsi už 
žuvusius ir už Lietuvą. Šv. 
Vulstano bažnyčioje. Mišias 
atnašavo ir tai dienai pritaikintą 
pamokslą pasakė kun. S. Matulis, 
MIC.

ATSAKE D. HURD
Stoke-on-Trent skyriaus 

pirmininkė Br. Puodžiūnienė 
skyriaus vardu parašė Britų 
parlamento narei laišką, 
protestuodama prieš Sovietų 
kariaunos vykdomas žudynes 
Lietuvoje ir reikalavo, kad Britų 
vyriausybė jas sustabdytų. Į jos 
laišką užsienio reikalų ministro 
Douglas Hurd vardu atsakė 
užsienio ir britų sandraugos 
reikalų ministras D. Hogg.

SPORTO IR SOCIALINIO 
KLUBO FUTBOLAS

Sausio 27 d. žaidė pirmos 
divizijos „Lithuanian Victoria“ 
‘A’ 1 — „Hale End“ 5

Ketvirtos divizijos „Starion“ 1 
— „Lithuanian Victoria“ ‘B’ 9.

ŠKOTIJOJE
VASARIO 16-TOS 

MINĖJIMAS
Vasario 10 d. DBLS-gos 

Škotijos skyrius suruošė 
nepriklausomybės paskelbimo 
šventės minėjimą. Šv. Šeimos 
bažnyčioje, 14 vai., prasidėjo 
minėjimas šv. Mišiomis. Jas 
atnašavo kun. J. Andriušius, iš Šv. 
Rašto skaitė J. Bliūdžius. Vietiniai 
skautai, vadovaujami M. Juliaus, 
procesijoje nešė Škotijos ir 
Lietuvos vėliavas. Šv. Mišių metu 
giedojo Šv. Cecilijos choras, 
vadovaujamas P. Dzidoliko.

Po pamaldų visi rinkosi į 
Škotijos lietuvių klubą šventės 
programai. DBLS-gos Škotijos 
skyriaus pirmininkas J. Bliūdžius 
po vaišių susirinkusius tautiečius 
ir svečius maloniai pasveikino.

Garbės svečiu buvo darbiečių 
partijos dr. John Reid MP, 
Škotijos nacionalinės partijos 
parlamento kandidatas dr. Allan 
Macartney, vietos darbiečių ir SN 
partijos atstovai. Dėl blogo oro R. 
Kinka iš Londono negalėjo 
atvykti, todėl tai dienai skirtą 
paskaitą skaitė kun. J. Andriušius.

Kalbėję garbės svečiai giliai 
užjautė lietuvius dėl birželio 13 d. 
žudynių ir linkėjo artimiausioje 
ateityje atgauti nepriklausomą 
Lietuvą. Čia pat buvo pravesta 
rinkliava Tautos Fondui, ir 
pridėjus iš skyriaus kasos, buvo 
pasiųsta 100.00 sv. auka.

Toliau sekusioje meninėje 
dalyje pirmiausiai pasirodė 
jaunimas ir padainavo kelias 
liaudiškas dainas, kurias išmokė 
K. Rugienienė. Šv. Cecilijos 
chorui vadovavo P. Dzidolikas. 
Jie padainavo aštuonias dainas. 
Susirinkusiems dainos labai 
patiko. Po meninės programos 
sekė loterija. Daugelis laimėjo 
vertingų dovanų. Skyriaus 
valdyba yra labai dėkinga 
dalyviams ir visiems, 
nepabūgusiems blogo oro, bet į 
šventę atvykusiems.

Esame taip pat labai dėkingi 
klubo šeimininkėms už vaišes.

Lai gyvuoja nepriklausoma 
LIETUVA!

DBLS-GOS ŠKOTIJOS 
SKYRIAUS VEIKLA

DBLS-gos Škotijos skyriaus 
metiniame susirinkime buvo 
pranešta apie skyriaus veiklą 1990 
metais ir renkama nauja valdyba. 
Susirinkimui pageidaujant buvo 
perrinkta 1991 metams esamoji 
skyriaus valdyba. Britų 
parlamento atstovams buvo 
išsiųsti 25 laiškai dėl dabartinės 
padėties Lietuvoje. Gautus 
atsakymus pasiųsime CV-bai 
Londone.

ŠV. VELYKOS
Šv. Velykos bus švenčiamos Šv. 

Šeimos bažnyčioje, Mossend. 
Velykų pamaldos prasidės Velykų 
rytą 7.30 vai. Kviečiame lietuvius 
pamaldose gausiai dalyvauti. Po 
pamaldų Škotijos lietuvių klube 
susirinksime arbatėlei. Laukiame 
visų iš arti ir toli. J. Bliūdžius

MIRĖ
ALBERTAS RITBERGERIS
1990 m. gruodžio 27 d. mirė 

Albertas Ritbergeris. Laidotuvės 
vyko sausio 7 d. Iš katalikų 
bažnyčios į kapines velionį 
išlydėjo žmona Petronėlė, vaikai 
Kazimieras, Romas, Milda, 9 
anūkai ir giminės. Birminghamo 
DBLS-gos skyrių atstovavo p. 
Jezerskis.

Petronėlė Ritbergerienė ir 
Milda Zokienė šeimos vardu už 
užuojautas, Mišias, labai puikias 
gėles, vainikus ir apsilankymą 
visiems nuoširdžiai dėkoja.

PASAULYJE
Neleis atsiskirti

Europos Bendruomenės trijų 
atstovų delegacija lankėsi 
Maskvoje. Jie pareiškė 
nepasitenkinimą sovietų 
kariaunos žygiais Baltijoje ir dėl 
tokios sovietų politikos įspėjo 
Gorbačiovą, kad tai prieštarauja 
perestroikai. Gorbačiovas į tai 
atsakęs, kad jis neįeisiąs Baltijos 
respublikoms nuo Sovietų 
Sąjungos atsiskirti. Delegacijos 
pirmininkas, Liuksemburgo 
užsienio reikalų ministras Jacques 
Poos apie šį Gorbačiovo 
pareiškimą pranešė Europos 
Bendruomenės vadovybei, kuri 
dėl įvykių Baltijos valstybėse buvo 
nutarusi laikinai sulaikyti paramą 
Sovietų Sąjungai.

Skandinavai remia Lietuvą
Islandijai faktiškai pripažinus 

Lietuvos Respubliką, buvo 
tikimasi, kad tuo pavyzdžiu 
paseks ir Skandinavijos kraštai. 
Tačiau Danijos užsienio reikalų 
ministras paaiškino, kad jie to 
padaryti negali, nes Baltijos 
respublikų teritorijoje 
šeimininkauja Sovietų 
kariuomenės įgulos, ir todėl negali 
į jas siųsti savo diplomatus. 
Nežiūrint to, skandinavai leido jų 
sostinėse atidaryti Informacijos 
Centrus, kuriuos aptarnauja iš 
Baltijos valstybių atvykę 
specialistai. Toks Informacinis 
centras jau veikia Lietuvių 
Namuose Londone, kuriam 
vadovauja Gražvydas Kirvaitis.

Iš Skandinavijos valstybių 
laukiama ir daugiau paramos. 
Švedijos radijo žiniomis, Danija 
nori Lietuvai padovanoti 
televizijos stotį, pakeičiant tą, 
kurią užėmė sovietai ir prie kurios 
žuvo daug nekaltų žmonių. 
Švedijos profesinės sąjungos yra 
sudariusios bendrą komitetą su 
Baltijos valstybių sąjungomis. 
Švedijos radijas taip pat praneša, 
kad Rusijos Federacijos radijo 
transliacijos buvo suvaržytos, nes 
jose buvo ginama Lietuvos teisė į 
nepriklausomybę, o suomiai lyg ir 
išgavę iš Kremliaus pasižadėjimą, 
kad nekaltų žmonių žudikai 
Vilniuje ir Rygoje bus nubausti.

Gorbačiovo pastangos
Norėdamas atstatyti savo 

tirpstantį prestižą ir patenkinti 
Kremliaus militaristų 
reikalavimus, prezidentas 
Gorbačiovas stengiasi 
tarpininkauti paliauboms Persijos 
įlankoje. Iki šiol Sovietų Sąjunga 
Viduriniuose Rytuose su Iraku 
artimai bendradarbiavo ir jį 
apginklavo. Dar ir dabar ten 
tebesėdi sovietų kariniai 
specialistai, kurie Irako karius 
moko, kaip naudoti sudėtingus 
sovietų ginklus. Sovietai stengiasi, 
kad ir po karo jie neprarastų 
įtakos Irake. To nori dabartiniai 
sovietiniai materialistai. 
Gorbačiovo paliaubų pasiūlyme 
matosi jo noras, kad prezidentas 
Saddam Hussein ir toliau 
vadovautų nenugalėtai Irako 
kariuomenei. Tačiau su tuo sutikti 
nenori JAV, D. Britanija ir kiti 
sąjungininkai.

Prezidentinė valdžia Lietuvoje
Komunistų partijos dienraštis 

„Pravda“ rašo, kad 
„nacionalistinė“ Lietuvos 
vyriausybė, kuri siekia atstatyti 
krašto nepriklausomybę, 
nelegaliai išleido įstatymus, kurie 
sunkina Lietuvoje esančių 
mažumų būklę. Maskvai lojalios 
komunistų partijos atstovas 
Lietuvoje pareiškė, kad kai kur 
Lietuvoje turės būti įvesta 
prezidentinė valdžia, kad būtų 
apsaugotos rusiškai ir lenkiškai 
kalbančios mažumos.
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