
DANIJA PASIRAŠO
SUTARTI SU LIETUVA

Lietuvos ir Danijos užsienio 
reikalų ministrai šiandien 
Kopenhagoj pasirašė sutartį, 
kuria patvirtino, kad Danija ateity 
atstatys diplomatinius santykius ir 
Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimą. Šiuo žingsniu Danija 
seka Islandijos pavyzdžiu, nors jis 
skiriasi tuo, kad nutarimas yra 
atsargesnis ir labiau sąlygiškas. 
Turimomis žiniomis, Danija 
pripažins Lietuvos Respubliką 
tada, kada tam žygiui bus 
palankios sąlygos. Sutartį pasirašė 
Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas ir 
Danijos užsienio reikalų ministras 
Uffe Elleman-Jensen. Signatarai 
abipusiai patenkinti sutartimi, iš 
Kopenhagos pranešė Darius 
Sužiedėlis.

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., 
Trafalgar© 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.

BRITŲ PARLAMENTO 
NARIAI VYKSTA

Į LIETUVĄ
Lietuvos informacijos centro 

Londone žiniomis, Britų 
parlamento narė Margaret Ewing 
su dviem parlamento nariais — 
Paul Flynn ir Quentin Davies — 
kovo 11-15 dienomis lankysis 
Pabaltijo respublikose. Manoma, 
kad kelionė prasidės Talinne, 
vėliau lėktuvu į Vilnių, o iš čia į 
Rygą. Visi parlamentarai yra IPU 
(International Parliamentary 
Union) nariai, bet IPU nesutikus 
bendradarbiauti, jie vyksta su 
britų parlamento žinia.

LIETUVA — PRIE 
JTO DURŲ

Vasario 11 d. Hagoje buvo 
įkurta Jungtinių Tautų 
Organizacijoje neatstovaujamų 
kraštų ir tautų asociacija. Jos 
steigiamajame suvažiavime 
dalyvavo apie 20 delegacijų, tarp 
jų — trijų Pabaltijo kraštų — 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos, 
Armėnijos, Azerbaidžano, 
Krymo, Eritrėjos, Taiwano, 
Tibeto, Mongolijos, Kurdistano ir 
kitų šalių bei tautų atstovai, 
neturintys galimybės pasinaudoti 
Jungtinių Tautų Organizacijos 
tribūna savo kraštų bei tautų 
teisėms ginti. Asociacija ketina 
reikalauti, kad būtų tarptautiniai 
pripažinta kaip vyriausybinė 
organizacija, kad jai būtų 
pripažintos panašios teisės kaip 
Tarptautiniam Raudonajam 
Kryžiui. Asociacija atstovaus 
Jungtinių Tautų Organizacijoje
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Lietuvos Respublikos Parlamento gynybai barikados Vilniuje
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Pabaltiečių atstovai Siaurės tarybos sesijoje
Baltijos šalių atstovai svečių 

teisėmis dalyvauja dabar 
vykstančioje Šiaurės tarybos 
sesijoje Kopenhagoje. Be 
pabaltiečių, svečių teisėmis 
dalyvauja Europos tarybos ir 
Benelux kraštų atstovai. Lietuvą 
atstovauja Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumo 
vicepirmininkas Bronius 
Kuzmickas, AT užsienio reikalų 
komisijos pirmininkas Emanuelis 
Zingeris ir deputatas Albinas 
Januška.

Vertėjo pareigas einantis Darius 
Sužiedėlis praneša, kad 87 sesijoje 
dalyvaujantieji 87 delegatai 
svarsto eilę Šiaurės Europos 
regionui rūpimų klausimų: 
gamtos apsaugos problemas, 
ekonomikos planavimą ir pan. 
Diskusijose akivaizdžiai figūruoja 
Pabaltijo kraštai, kuriems 
pakartotinai yra reiškiamas viešas 
solidarumas. Pavyzdžiui, Švedijos 
opozicijos atstovas, 
parlamentaras Kari Bilt pareiškė, 
kad skandinavai nepasiduos 
sovietų spaudimui nutraukti 
tiesioginius ryšius su Baltijos 
vyriausybių atstovais.

Deputatas Emanuelis Zingeris 
telefonu iš Kopenhagos LIC-ui 
patvirtino, kad sovietai 
protestavo prieš pabaltiečių 
dalyvavimą Kopenhagos sesijoje, 
pavadindami tai „kišimusi į TSRS 
vidaus reikalus“.

Be simbolinių pareiškimų, sesija 
svarsto konkrečius ir bendrus 
darbo projektus su Baltijos 
kraštais, pavyzdžiui, Baltijos jūros 

nedalyvaujančių šalių ir tautų 
interesus, juos gins tarptautinėje 
plotmėje, rūpinsis informacijos 
platinimu. Jungtinių Tautų 
Organizacijoje neatstovaujamų 
šalių ir tautų asociacijos 
steigiamasis suvažiavimas vyko 
Tarptautinio Hagos tribunolo 
rūmuose. Dar nenuspręsta, ar 
asociacijos centras bus Hagoje ar 
Ženevoje.
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švarinimo planą, transporto ir 
ryšių tinklų plėtimą, 
parlamentines stažuotės 
Skandinavijoje, akademinius bei 
kultūrinius mainus, ir pan. 
Vasario 28 d. posėdyje 
numatomas 15 rezoliucijų apie 
Pabaltijį svarstymas ir balsavimas.

Vakar AT vicepirmininkas 
Bronius Kuzmickas angliškai 
kalbėjo Danijos parlamente. Į 
susirinkusius taip pat prabilo 
Estijos AT pirmininkas A. 
Ruutelis ir Latvijos A. 
Gorbunovas. Pasak Sužiedėlio, 
danai parlamentarai labai šiltai 
priėmė svečius iš Pabaltijo.

Lietuvos atstovai Kopenhagoj 
taip pat lanko ekonomines 
institucijas bei vyriausybių 
atstovus, užmegzdami tolimesnius 
bei tvirtesnius ekonominius ir

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
AT NUTARIMAS

Dėl Lietuvos Respublikos 
valdžios institucijų ir piliečių 

laikysenos bei veikimo aktyviosios
TSRS Okupacijos atveju

Tarybų Sąjungai toliau vykdant 
prieš Lietuvos Respublikos 
nukreiptus agresijos veiksmus ir 
išliekant aktyviosios okupacijos 
galimybei, Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba, 
primindama, jog bet kuriomis 
sąlygomis Lietuvos Respublikoje 
galioja tik Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos priimti 
įstatymai, nutaria:

1. Visas TSRS ar jos 
kolaborantų kuriamas Lietuvoje 
valdymo struktūras laikyti 
neteisėtomis, o visus išleistus ir 
Lietuvai taikomus įstatymus, 
potvarkius ar kitokius aktus, 
teismų sprendimus bei pareigūnų 
nurodymus — negaliojančiais.

2. Visos Lietuvos Respublikos 
valdžios institucijos ir jų 
pareigūnai privalo 
nebendradarbiauti su okupantais 
ir jų režimą vykdančiais 
asmenimis.

politinius ryšius.
Šiandien pabaltiečiai susitiko su 

Europos tarybos vicepirmininku 
bei Šiaurės tarybos ministrais. 
Pastarieji kalbėjo apie 
bendradarbiavimo projektus bei 
finansinę paramą Baltijos šalim ir 
paskyrė direktorius Vilniuje, 
Rygoje ir Talinne veikiantiems 
Šiaurės tarybos informaciniams 
centrams.

Šiaurės tarybos sesija, 
prasidėjusi antradienį, baigiasi 
rytoj. B. Kuzmickas ir E. Zingeris 
po sesijos keliaus į Vokietiją 
plėtoti ryšius su vokiečių 
parlamentarais. Turimomis 
žiniomis, užsienio reikalų 
ministras Saudargas pirmą kartą 
po Kruvinojo sekmadienio grįžta 
namo į Lietuvą.
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3. Lietuvos Respublikos 
piliečiai aktyviosios okupacijos 
režimo atveju kviečiami laikytis 
nepaklusnumo, nesmurtinio 
pasipriešinimo ir politinio bei 
socialinio nebendradarbiavimo 
principų kaip pagrindinio kovos 
už nepriklausomybę būdo.

4. Lietuvos Respublikos 
piliečiai turi teisę visomis 
galimomis priemonėmis ir būdais 
gintis, ginti kitus ir Lietuvos 
nuosavybę nuo smurtinių ir 
kitokių neteisėto okupacinio 
režimo veiksmų.

5. Aktyviosios okupacijos ir jos 
sąlygojamo visuotinio politinio 
pasipriešinimo pradžią nusako 
padėtis, kai teisėtai išrinkta 
Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba prievarta 
suvaržoma kaip aukščiausia 
valstybės valdžia. Organizuoto 
pasipriešinimo pradžią, esant 
galimybei, paskelbia Lietuvos 
Respublikos laikinoji gynybos 
vadovybė.

Lietuvos Respublikos 
AT pirmininkas 
V, Landsbergis 

Vilnius, 1991 m. sausio 28 d.
LIC

LIETUVOJE
Suėmė tyrinėtojus

Vasario 12 d. Lietuvos 
parlamente buvo padarytas 
pranešimas apie sąmokslą 
nuversti Respublikos vyriausybę. 
Pranešimą padarė Sovietų 
Sąjungos pažangių karininkų 
organizacijos „Ščit“ (Skydo) 
ekspertai, tyrinėję Vilniuje 
kruvinųjų sausio 11-13 dienų 
įvykius.

Ekspertų įsitikinimu, Vilniuje 
sausio 11-13 dienomis buvo 
bandyta, pasitelkus Sovietų 
Sąjungos vidaus kariuomenės 
ginkluotąsias pajėgas ir saugumą, 
įvykdyti valstybinį perversmą bei 
atkurti komunistų partijos 
valdžią. Buvo sudarytas 
vadinamas „nacionalinio 
gelbėjimo komitetas“, kurio 
sudėtis buvo laikoma paslaptyje. 
Tačiau manoma, kad komiteto 
branduolį sudarė LKP CK 
pirmasis sekretorius M. 
Burokevičius, generolas majoras 
A. Naudžiūnas, ats. pulkininkas 
V. Šurupovas ir kt. Jie pakvietė 
Vilniaus įgulos dalis ir Centro 
atsiųstas desantinės kariuomenės 
ir saugumo formuotes, kurios 
įvykdė žudynes, per kurias 13 
taikių žmonių žuvo ir 604 buvo 
sužeisti.

Ekspertų nuomome, žudynių 
kaltininkas yra TSRS prezidentas, 
vidaus reikalų ministras Pugas, 
Saugumo viršininkas Kriučkovas, 
taip pat gynybos ministro 
pavaduotojas Ačialovas, Vilniaus 
įgulos viršininkas Uschopčikas ir 
motorizuotos šaulių divizijos 
pulko vadas Astachovas. Jie 
tiesioginiai vadovavo savo 
daliniams, kad būtų įgyvendinti 
nusikalstami nacionalinio 
gelbėjimo komiteto tikslai.

Vasario 12 d. po spaudos 
konferencijos Vilniuje trys 
komisijos nariai — ats. kapitonas 
A. Jevstigniejevas, ats. kapitonas 
G. Melkovas ir ats. papulkininkas 
L Byčkovas — ruošėsi išvažiuoti į 
Maskvą. Juos geležinkelio stoties 
perone suėmė sovietų saugumo 
pareigūnai. Du likusieji ekspertai 
— pulk. S. Kudinovas ir ats. maj. 
N. Moskovčenka buvo išvykę į 
Kauną, tad liko nesuimti.
Delegacija į Maskvą

Tarpvalstybinėms deryboms su 
Sovietų Sąjunga Lietuvos 
delegacija papildyta naujais 
nariais: ministru pirmininku G. 
Vagnoriumi, K. Glavecku ir V. 
Katkumi, užsienio reikalų 
ministro pavaduotoju. Laukiama 
pakvietimo iš Maskvos.
Rašytojo išpažintis

Nuo jaunystės buvęs komunistu 
rašytojas Juozas Baltušis, apie 
kurio mirtį pranešėme praeitą 
savaitę, prieš mirtį „nelaikė savęs 
jokios partijos nariu“, kaip pasakė 
jo našlė Monika Mironaitė- 
Baltušienė. Padėkos žodyje 
Vilniaus arkikatedros 
monsinjorui K. Vasiliauskui ir 
kitiems, kurie lankė ligonį ir 
globojo rašytoją, ji sako, jog ją 
sujaudino moterų giesmės bei 
maldos prie kapo. Paskutiniuoju 
metu Juozą Baltušį domino ne 
partijų ginčai, o jo mylimos 
Tėvynės Lietuvos likimas. „Jis 
rūpinosi mūsų tautos keliu į 
Europą, į jos kultūrą... daug 
galvojo apie amžinąsias 
vertybes...“
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LIETUVOS INFORMACIJOS 
CENTRAS LONDONE

DOUGLAS HOGG: 
DAR NE LAIKAS

Nuoširdi ir aktyvi Lietuvos 
teisių gynėja D. Britanijos 
parlamente Margaret Ewing 
vasario 20 d. pateikė net šešis 
klausimus užsienio ir britų 
sandraugos reikalų ministrui D. 
Hogg. Tarp jų reikėtų paminėti 
šiuos: „Ar po nepriklausomybės 
plebiscito Lietuvoje ministras yra 
kreipęsis į Lietuvos prezidentą 
Landsbergį, TSRS prezidentą 
Gorbačiovą, TSRS ambasadą 
Londone ir Lietuvių Sąjungą 
Londone ir ar gavęs iš jų kokius 
nors pasiūlymus? Ar ketina siekti, 
kad Lietuvos nepriklausomybės 
plebiscito rezultatai būtų 
svarstomi SNO Saugumo 
Taryboje arba Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo taryboje? Ar 
iškels klausimą Europos bendrijos 
ministrų susitikime dėl šios 
bendrijos reagavimo į plebiscito 
Lietuvoje rezultatus?“ Deja, į 
visus juos Douglas Hogg atsakė 
neigiamai, o į klausimą, ar D. 
Britanijos vyriausybė, remdamasi 
vasario 9 d. plebiscitu, pripažins 
Lietuvos Respubliką, nuskambėjo 
seniai žinomi žodžiai: „Ne, 
nepripažins. Lietuvos statusas 
neatitinka tvirtai nustatytų 
kriterijų, kuriais mes 
vadovaujamės pripažindami 
valstybę. Ji turi turėti — ir šiuo 
metu, ir ateityje — aiškiai 
apibrėžtą teritoriją su gyventojais, 
vyriausybę, galinčią valdyti šią 
teritoriją su gyventojais, ir 
nepriklausomai tvarkyti reikalus 
su užsieniu. Vis dėlto mes 
pripažįstame ir remiame Lietuvos 
žmonių norą patiems nuspręsti 
savo ateitį. Mūsų manymu, eiti į 
priekį reikia per taikingas derybas 
tarp Sovietų valdžios ir išrinktos 
Lietuvos vyriausybės“.

Nors ministras ir pritarė M. 
Ewing organizuojamai visų 
partijų parlamentarų delegacijai, 
tarpparlamentinė Sąjunga pasiūlė 
rengti tokią išvyką tik į Maskvą, 
bet ne į Lietuvą, kadangi tai esą 
„prieštarauja jos statutui“. Be to, 
Sovietų ambasada Londone 
pagrasino neduosianti vizų ir 
„nenoriai sutiko“, kad delegacijos 
nariai gali keliauti į Pabaltijo 
respublikas kaip privatūs 
asmenys.

Gražvydas Kirvaitis

PASKAITA OKSFORDE
Pakviestas Centrinės Europos 

draugijos, Oksfordo Universitete 
lankėsi Lietuvos informacijos 
centro Londone vadovas 
Gražvydas Kirvaitis. Pembroke 
koledže jis skaitė paskaitą, kurioje 
nušvietė kai kuriuos Lietuvos 
valstybės istorijos klausimus, taip 
pat supažindino su dabarties 
situacija bei Lietuvos 
nepriklausomybės įtvirtinimo 
strategija ir perspektyvomis. Po 
paskaitos pranešėjui buvo 
pateikta nemaža klausimų, 
išsivystė gyvos diskusijos. Keletas 
draugijos narių pasiūlė pagalbą 
renkant medikamentus, 
reikalingus šiuo mtu Lietuvai.

ELR

VALIJOJE ĮKURTA 
PABALTIJO DRAUGIJA

Vasario 26 d., antradienį, 
Valijos sostinės Kardifo kultūros 
ir sporto komplekso patalpose 
susirinko šio miesto gyventojai, 
ieškantys būdų padėti Lietuvai ir 
kitiems Pabaltijos kraštams, 
besidomintys mūsų istorija ir 
kultūra ir norintys užmegzti ryšius 
su Lietuvos-Didžiosios Britanijos 

draugija Vilniuje. Į susitikimą 
atvyko DBLS-gos CV narys E. 
Šova ir Lietuvos informacijos 
centro Londone vadovas G. 
Kirvaitis. Pastarasis papasakojo 
apie nesenus įvykius Lietuvoje, 
nepriklausomybei gresiančius 
pavojus, mūsų parlamento ir 
vyriausybės dabarties darbus ir 
ateities planus. Po to buvo nutarta 
įkurti Kardifo-Pabaltijo draugiją. 
Patvirtinti draugijos veiklos 
tikslai: vystyti draugiškus ryšius 
tarp Valijos ir Pabaltijo tautų, 
kovoti už Pabaltijo tautų 
apsisprendimo teisę, studijuoti 
Pabaltijo šalis ir skleisti apie jas 
informaciją. Draugijos 
pirmininke išrinkta Jill Hutt 
(Kardifo universitetas). Tai viena 
iš pirmųjų tokių draugijų D. 
Britanijoje, įkurta pačių britų 
iniciatyva.

KRUVINOJO SEKMADIENIO 
KILNOJAMA PARODA

Lietuvių Informacijos Centras 
yra paruošęs kilnojamą parodą 
apie Kruvinąjį sekmadienį, kuri 
vaizduoja š.m. sausio 11-16 dienų 
įvykius Lietuvoje, pradedant 
Spaudos rūmų užėmimu bei 
žudynėmis prie televizijos bokšto 
ir baigiant nužudytųjų 
laidotuvėmis. Paroda susideda iš 
16 plakato dydžio (maždaug 2x4 
pėdų) nuotraukų, kurios 
sumontuotos ir lengvai 
pastatomos ant stalo. Nuotraukos 
išdėstytos taip, kad matomos iš 
abiejų pusių.

Vaizdų tarpe: ginkluoti sovietų 
desantininkai ir jų aukos, 
apšaudyti pastatai, tankų 
sutriuškintos mašinos, taikingi 
mitingai už Lietuvos 
nepriklausomybę Vilniuje bei 
Leningrade, ir pan. Vaizdus lydi 
angliški paaiškinimai. Jų tarpe: 
Sveikatos ministerijos duomenys 
apie sužeistuosius ir žuvusiuosius, 
liudininkų pasakojimai, spaudos 
reportažai, užsienio pareiškimai, 
S.O.S. Nuotraukas profesionaliai 
apipavidalino ir parodai parengė 
grafikė Rasa Matulaitytė 
(Matulaitis Design, Greenwich 
CT).

Kruvinojo sekmadienio parodą 
galima užsisakyti vienai savaitei 
už 100 dolerių plius transporto 
išlaidos iš Lietuvių Informacijos 
Centro New Yorke, skambinant 
Gintei Damušytei, tel. 718 647- 
2434.

PRANCŪZŲ 
INTELEKTUALAI

PASISAKO UŽ BALTIJOS 
KRAŠTŲ 

NEPRIKLAUSOMYBĘ
Vasario 21 d. „Le Monde“ 

laidoje buvo atspausdintas 
prancūzų intelektualų 
pareiškimas, pasisakantis už 
Pabaltijo kraštų 
nepriklausomybę. 62 
mokslininkų, menininkų ir kitų 
pareiškimą pasirašiusių 
intelektualų tarpe yra Franęois 
Jacob, Nobelio premijos 
laureatas, filosofas Giles Chatelet 
ir Algirdas Greimas.

PAIEŠKOJIMAS
J. Saunders (Mrs) ieško John ir 

Tony Bujauskų, kurie 1963 m. 
pakeitė pavardę į Brookes. Jie 
turėjo namus Chigwell’yje. Jų 
tėvas Bujauskas/Brosky turėjo 
siuvyklą, Tesdale Street, Bethnal 
Green, Londone. Juos pačius ar 
žinančius apie juos prašau 
parašyti:. J. Sauders, 50 Surrey 
Street, Brighton, E. Sussex, BN1 
3PB.

JAV SIUNČIA VAISTUS 
PABALTIJUI

Pirmasis Amerikos valdžios 
finansuojamas vaistų ir skiepų 
transportas Pabaltijui ir Ukrainai 
vasario 27 d. iš Dulles aerouosto 
Virginijoj išskris į Rygą.

Baltieji Rūmai šių vaistų 
transportą pavedė masinei šalpos 
organizacijai vardu „Project 
Hope“. „Project Hope“, įsteigta 
1958 m. vykdo medicininės 
pagalbos programas dvidešimt 
penkiuose kraštuose. Jų keturių 
asmenų delegacija praėjusią 
savaitę lankėsi Pabaltijo 
valstybėse ir Ukrainoje, susitiko 
su sveikatos apsaugos ministrais ir 
parinko ligonines, kuriom teks 
šios pirmos siuntos vaistai. Trys 
delegacijos nariai pasiliko padėti 
vietinėm įstaigom pasiruošti 
priimti siuntą. Su vaistais skris dar 
du „Project Hope“ atstovai ir 
vienas JAV atstovas iš „Agency 
for International Development“.

Prie „Project Hope“ pastangų 
prisijungė ir dvi lietuvių grupės — 
Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa 
ir Mercy Lift — pridėdamos 
papildomu produktų Lietuvai. 
Čikagos Mercy Lift grupė 
parūpino 2.500 svarų Enfamil 
kūdikiam maisto ir magnesium 
chloride tablečių. New Yorko 
Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, 
per savo ryšius kitose šalpos 
organizacijose, per porą dienų 
sukaupė pusę milijono JAV 
dolerių vertės skiepų nuo tymų ir 
raudonukės, širdžiai Tonocard 
vaistų ir kūdikiam maisto. LK 
Religinė Šalpa įnešė 5.000 svarų 
Lietuvai. Lėktuve sutalpinti 
likusieji 72,500 svarų 
medikamentų bus padalinti tarp 
Estijos, Latvijos ir Ukrainos. 
Vaistai gabenami Southern Air 
Boeing 707 lėktuvu.

Ypatingą dėmesį sukėlė skiepai, 
apie kuriuos Lietuvos Sveikatos 
Apsaugos Ministerijos skiepyjimo 
programos viršininkas dr. 
Valentėlis buvo prieš savaitę 
kalbėjęs su LK Religinės Šalpos 
specialių projektų vedėja Rasa 
Razgaitiene. Religinės Šalpos 
gautame telefakse iš Sveikatos 
Apsaugos Ministerijos vasario 21 
d. rašoma: „Didžiai gerbiama p. 
Razgaitiene! Nuoširdžiai 
dėkojame jums už paramą bei 
pasiaukojimą. Jūsų siūlomi 
skiepai mums labai reikalingi. 
Skiepysime vyresnio amžiaus 
mergaites — raudonukės 
sukeliamų apsigimimų apsaugai. 
Pildosi mūsų viltys imunizuoti 
vaikus aukštos kokybės 
vakcinomis. Ši Jūsų pagalba labai 
svarbi, siekiant išauginti sveiką 
naująją Lietuvos kartą“. LK 
Religinės Šalpos išrūpinti skiepai 
ir produktai eis per Lietuvos 
„Caritas“ sambūrį.

Skiepais taip pat džiaugiasi ir 
„Project Hope“ viceprezidentas 
dr. Grunmeier, kuris koordinuoja 
šią pirmą siuntą. Sužinojęs skiepų 
rūšį, jis pareiškė, kad jis buvo iš tos 
grupės daktarų, kuris išdirbo ir 
pritaikė šią vakciną Amerikos 
vaistų firmom.

Vasario 17 d. Lietuva susilaukė 
pirmojo lėktuvo, kurį 
suorganizavo AmeriCares šalpos 
organizacija su 40.000 svarų 
vaistų ir skiepų. AmeriCares 
delegacija spėjo apžiūrėti 
Raudonojo Kryžiaus ir vaikų 
ligoninę Vilniuje ir susitikti su AT 
pirmininku V. Landsbergiu.

L/C

REMKIME —

PAGALBOS LIETUVAI FONDĄ!

Aid Lithuania Fund (ALF)

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
„LAIŠKAI IŠ LIETUVOS“
Vakar buvom nuvažiavę į 

VVolverhamptoną pasižiūrėti pje
sės „Laiškai iš Lietuvos“, kurią 
suvaidino anglų Jaunimo teatras.

Labai įdomi ir jaudinanti 
programa. Pradedant Vilniaus 
pilies įkūrimo legenda, Gedimino 
sapnu, šokiais ir dainomis, jie 
labai gražiai vaidino ir lietuviškai 
sudainavo „Lietuva brangi“.

Labai svarbu, kad programą 
atliko anglų jaunimas. Jie daug 
laiko paaukojo, kad taip 
jausmingai išreikštų mūsų visų 
lietuvių ilgesį ir nemirštamą viltį 
siekiant nepriklausomybės.

Programa baigėsi, vaizduojant 
paskutiniuosius šiurpius įvykius, 
žudynes Vilniuje, uždegus 
žvakutes buvo giedama „Marija, 
Marija“.

Labai Jums dėkoju, kad 
paskelbėte „Europos Lietuvyje“ ir 
mes galėjome laiku ten nuvažiuoti. 
Susitikome ir kalbėjomės su 
jaunomis režisierėmis Jane Ward 
ir Dalia Ibelhauptaite. DBLS-gos 
vardu joms padėkojo Vida 
Gasperienė. Tikuosi, kad kas nors 
apie šią įdomią programą parašys 
plačiau.

Br. Puodžiūnienė, Anglija

DIRBTŲ NEMOKAMAI
Jūsų redaguojamas „Europos 

Lietuvis“ dar retas svečias 
Lietuvoje. Jūsų laikraščio 
redakcijos adresą aš paėmiau iš 
1990 m. liepos 12-26 d. „Kauno 
aide11 perspausdintos 
publikacijos. Esame nuoširdžiai 
dėkingos už tą didžiulį darbą, kurį 
lietuvių bendruomenės Vakarų 
šalyse nuveikė Tėvynės Lietuvos 
labui.

Mudvi su drauge esame jautrios 
ir gailestingos medicinos seserys, 
išauklėtos katalikiškose šeimose. 
Norėtume nemokamai padirbėti 
„Gelbėjimo armijos“ ar kitos 
labdaringos organizacijos gretose, 
krikščioniškose katalikiškose 
misijose, senelių namuose jūsų 
šalyje.

Norime sukaupti labdaros 
medicininiu aptarnavimo patirtį ir 
pritaikyti tai Lietuvoje. Todėl ir 
negalvojame apie asmeninę 
naudą, o norime padirbėti 
nemokamai.

Jeigu kas galite mums padėti, 
prašome rašyti „Europos 
Lietuvio“ redakcijai. Esame Jums 
dėkingos iš anksto!

J. Sukockienė, Lietuva

DĖKOJA UŽ SPAUDĄ
Labai dėkoju Jums už spaudos 

siuntinius. Aš dabar dirbu 
Universiteto bibliotekoje, 
Lietuvių filologijos skaitykloje. 
Gautus laikraščius, kai juos 
perskaito namiškiai, atsinešu į 
skaityklą. Studentai jais labai 
domisi. Būčiau labai laiminga, jei 
ir toliau juos man siuntinėtumėt. 
Nežinau, kuo galėčiau atsilyginti. 
Kuo galėdama jums padėsiu.

Rasa Slapšytė, Vilnius

PAIEŠKOJIMAS
Į Lietuvos Raudonąjį Kryžių 

kreipėsi Petras Savickas, gyv. 
235818 Klaipėda, Putinų 7-3, 
prašydamas surasti tėvą, 
gyvenantį Anglijoje. Jo tėvas 
Leonas Savickas gimęs apie 1910- 
1913 metus, Telšių valsčiuje, 
Gadunavo kaime. 1945 m. iš 
Telšių buvo paimtas į Sovietų 
armiją, o 1950-52 m. jis rašė 
laiškus iš Anglijos.

Sūnus labai norėtų surasti tėvą 
arba jo šeimos narius, dabar 
gyvenančius Anglijoje.

NORI IŠMOKTI ANGLIŠKAI
Man 20 metų, ir aš mokausi 

Lietuvos Žemės ūkio akademijos 
Miškų ūkio fakulteto 2-am kurse. 
Susirašinėjam su IFSA 
(International Forestry Students 
Association), ateityje tikimės 
dalyvauti vasaros stovyklose. 
Noriu išmokti angliškai dabar. 
Todėl prašau mane pakviesti į 
Londone organizuojamus anglų 
kalbos kursus. Valiutos neturiu, 
bet atsilyginčiau darbu. Dirbčiau 
bet kokį darbą, kad galėčiau 
užsimokėti už šiuos kursus.

Prašau man padėti išmokti 
angliškai. Būsiu dėkingas.

Kęstutis Kluonis, 234316 Kauno 
rajonas, Garliava, Remontininkų 
5-53, Lietuva.

MŪSŲ PASTANGOS 
IR ATSAKOMYBE

Šiuo metu „Europos Lietuvyje“ 
pasirodo laiškai, liečiantys mūsų 
organizacinę veiklą ir joje 
dirbančiuosius. Gaila, kad ne 
kiekvienas rašinys remiasi tiesa ar 
pozityvia kritika, bet yra 
tendencingų, net skaldančių. Dar 
blogiau, kad tai vyksta mūsų 
tautai sunkiu laiku, kada jos 
ateitis yra dideliame pavojuje.

Mes čia gyvename be jokių 
pavojų sau ar savo šeimai. Todėl 
neturėtume iš nuobodulio ar dėl 
asmeniškumų trukdyti 
visuomeninį darbą, organizacinę 
veiklą, smukdyti entuziazmą tų, 
kurie dirba.

Didžiojoje Britanijoje nedaug 
mūsų liko norinčių ir pajėgiančių 
dirbti išeivijoje Lietuvos valstybei 
naudingą visuomeninį darbą. Tai 
jaučiame kiekvieno suvažiavimo, 
valdybų rinkimo metu. Todėl mes 
turime dirbti vieningai. Turime 
pamiršti praeityje padarytas 
asmeniškas nuoskaudas ir atmesti 
kiršinimo ir skaldymo polinkius. 
Nes tik bendromis jėgomis ir vieno 
kitam pakanta, kitų pažiūrų 
tolerancija, galėsim visas jėgas 
skirti sėkmingesnei lietuviškai, 
visuomeninei veiklai ir kartu su 
tauta Lietuvoje dirbti Lietuvos 
išlaisvinimo darbą.

L Verba, Anglija

TIK SILPNAPROČIAI 
KARIAUJA

Išmintingi žmonės sako, kad tik 
silpnapročiai kariauja, nes jie 
nesugeba įtikinti. Irako 
prezidentas Saddam Hussein, 
okupuodamas Kuwait, pasielgė 
kaip silpnaprotis. Nors Kuwait 
Irakui priklausė nuo Babilono 
laikų, užuot užėmęs jį, per 
Jungtinių Tautų Organizaciją 
turėjo įtikinti pasaulį, kad Kuwait 
tikrai priklauso Irakui.

Jeigu Kuwait krašte nebūtų 
naftos, o tik augtų apelsinai, 
citrinos ir bananai, tai JTO nebūtų 
leidusi 32 kraštam jo vaduoti iš 
Irako nasrų. XVI šimtmečio 
aiškiaregė pranašavo, kad 1991 m. 
prasidės pasaulinis karas, per kurį 
bus sunaikinta dabartinė kultūra 
ir net civilizacija. Nejaugi Persijos 
įlankoje prasidės trečiasis 
pasaulinis karas?

Dabar pasaulyje vyrauja dvi 
galingos valstybės: JAV ir Sovietų 
Sąjunga. Bet nereikėtų pamiršti 
Kinijos. Sovietų Sąjunga dabar 
pataikauja JAV, nes ji visais 
atžvilgiais yra atsilikusi. Tačiau ji 
nesutiks su JAV dominavimu 
Viduriniuose Rytuose, ypač 
Persijos įlankoje. Jeigu Sovietų 
Sąjunga ir JAV susipyktų — 
laimėtų Kinija?

St. Jnctnno,; Anglija
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Lietuva po Sausio 13-osios
Keletą dienų iki prasidedant 

karui Persijos įlankoje Lietuva 
buvo dar kartą atsidūrusi pasaulio 
dėmesio centre. Sovietinė agresija 
šį kartą iš tikrųjų turėjo pasaulinę 
reikšmę, nes būtent Lietuvoje 
buvo galų gale aiškiai 
pademonstruotas grėsmingas 
Sovietų Sąjungos posūkis nuo 
demokratizacijos prie senų 
represyvių įpročių.

O kaip jaučiasi žmonės pačioje 
Lietuvoje? Mes nenorime tokiu 
būdu patraukti pasaulio dėmesį, 
kaip kad, žinoma, pernai to 
nenorėjo ir Kuveitas. Norėtųsi 
gyventi ramiai, tapti paprasta 
Europos valstybėle, kad ir nelabai 
turtinga, netrukdomai reformuoti 
savo ekonomiką, po truputį bristi 
iš krizės. Vidinės prielaidos tam 
neblogos — iš esmės pol itiniy jėgų 
sankloda Lietuvoje yra tokio pat 
pobūdžio kaip ir Čekoslovakijoje 
bei Vengrijoje. Vidaus padėtis kur 
kas geresnė ir stabilesnė negu 
Rumunijoje ir Bulgarijoje. Pro
sovietiniai komunistai 
visuomenėje įtakos neturi —jeigu 
ne okupacinė armija, į juos būtų 
galima beveik nekreipti dėmesio. 
Rinkimus pralaimėjusi 
savarankiška LKP, šiuo metu jau 
pakeitusi pavadinimą, yra 
ištikima nepriklausomybės ir 
demokratijos idealams (tai parodė 
ir kritinė sausio situacija), ir nors 
jos gretose nemaža tam tikrus 
administracinius postus 
tebeturinčių nesąžiningų 
funkcionierių, tai yra normali 
postkomunistinės visuomenės 
problema — anaiptol ne tragedija.

Tragiška yra tebesitęsianti 
dalinė okupacija. Iki Vokietijų 
susijungimo Lietuvoje, kaip ir 
kitose Rytų Europos valstybėse, 
kasmet lankydavosi daugybė 
turistų iš Rytų Vokietijos (dabar 
nebeegzistuojančios VDR), 
nemaža jų buvo ir 1989 metų 
vasarą. Jie su pavydu žvelgė į 
mūsų laisvę. Tuo metu žodžio 
laisvė ir demokratinės teisės 
Lietuvoje jau buvo iš esmės 
iškovotos, o VDR tebeklestėjo 
komunistinė diktatūra, ir nors 
materialiai jie gyveno kur kas 
geriau už mus, bet pavydėjo mums 
laisvės. Pernai vasarą vokiečių 
turistų jau beveik nebuvo, ir ne tik 
dėl to, kad mus slėgė ekonominė 
blokada.

Deja, artimiausia ateitis, 
atrodo, nieko gero nežada. Tenka 
guostis mintimi, kad sovietinė 
imperija neišvengiamai griūva ir 
kad negalima tikėtis, kad ji sugrius 
švelniai, be kraujo praliejimo. 
Paradoksalu, bet dabar mūsų 
didžiausia viltis yra Rusija. Taip, 
Rusija, bet ne Sovietų Sąjunga, 
Jelcinas, o ne Gorbačiovas.

O kol kas galime drąsiai tarti, 
kad pirmą smūgį atrėmėme ir kad 
tos didvyriškų televizijos bokšto 
gynėjų aukos nebuvo 
beprasmiškos. Žmonės parodė 
narsą, nes susidūrė su grynu, 
akivaizdžiu blogiu. Lietuvoje 
aprimo rietenos, agresijos 
sąlygomis visi susitelkė prieš 
okupantus ir negausius 
kolaborantus.

„Lietuvos aidas“ neseniai 
spausdino reportažus iš ligoninių, 
kur tebeguli sužeistieji. Studentas 
Robertas Gradauskas buvo vienas 
iš pirmųjų, į kuriuos tą baisiąją 
naktį pataikė užpuolikų kulkos. 
Jis buvo sužeistas į abi kojas. Zonė 
Šiulienė „Lietuvos aide“ rašo:

R. Gradauskas pats tarnavo 
armijoje ir gerai žino tas kulkas, 
kuriomis buvo šaudoma į 
nepriklausomos Lietuvos vaikus, į 
žydro ekrano ir žodžio laisvės 

gyvnėjus. Jis prisiminė, kaip 
kareiviai tarp plytų padėdavo 
kopūstą ir šaudydavo tomis 
išcentruotomis, t.y. lekiančiom 
mažiausio pasipriešinimo keliu 
kulkomis. Jos tuos kopūstus 
supjaustydavo kaip šeimininkės 
rudenį prieš dedamos į statinaites. 
O plyta likdavo sveika. Panašiai ši 
kulka elgiasi ir žmogaus kūne — 
nuo kaulo atitolsta, bet raumenyse, 
vidaus organuose išrausia didžiules 
olas, ten vartosi, sukasi, pjausto ir 
žudo... Tarptautiniai susitarimai 
tokiomis kulkomis, o jos skiriamos 
masiniam žmonių žudymui, šaudyti 
draudžia“.

Robertas Gradauskas sako:
— Nejaučiu jokio keršto, nes 

kova už laisvą — tai ne kerštas. Tai 
veikiau ainių kraujo šauksmas. 
Mano senelė, mano tėvas vargo 
Sibire, du mamos brolius sušaudė 
stribai... Bet ką čia viena ūkininkų 
Gradauskų šeima, jei ant lietuvių 
kaulų buvo tiesiami keliai, kasami 
šuliniai, statomi tvartai ir net... 
tualetai. Tai ar dar neaišku, kodėl 
prie bokšto mes, lietuviai ir mišrių 
šeimų žmonės, stovėjome susikibą. 
Stovėjome, kol kulkos nepakirto!

O štai ką papasakoja kai kurie 
kiti sužeistieji:

Aleksandras Zabrauskas. Man 
televizijos bokštas dvigubai 
brangus. Klojau jam pamatus, 
buvau sargas, kol jį statė. Saugojau 
ir 13-osios naktį. Akyse tebestovi 
vaizdas, kai žmonės stovėjo prieš 
tanką atstotą krūtines ir šaukė 
„šauk, na šaudyk!“ Paskui 
apkurtau, matau priešais kraujuotą 
žmogų ir sakau jam „žiūrėk, 
kraujas bėga“. O jis negirdi, tik 
lūpos kruta, kažką man sako, bet aš 
jo negirdžiu...

Eimuntas Stagniūnas. Esu 
devinto troleibuso vairuotojas. Tą 
naktį baigiau darbą ir pusą dviejų 
buvau prie bokšto. Patekau į pačią 
peklą. Šovė už nugaros — atrodė, 
kad dega mano plaukai, antakiai, 
pusė galvos. Taigi praradau klausą, 
nusvilo plaukai. Dabar jau girdžiu. 
Matot, kokia ta armija, su 
beginkliais žmonėmis tokia karine 
technika kovoja. Gėda prieš visą 
pasaulį.

Taip. Blogio imperija dar gyva. 
Bet gyva ir Lietuva. Mes 
neabejojame, kad ji gyvuos daug 
ilgiau už imperiją.

Laimantas Jonušys

LŪBECKAS REMIA 
KLAIPĖDĄ

Sausio 6 d. Stadkasse Lūbeck 
pranešė visuomenei, kad „Hilfe 
fūr Klaipėda“ gautų aukų suma 
pasiekė 190.000 DM. Pinigai bus 
naudojami ne tik pirkti maisto 
produktams, šelpti senelių 
prieglaudas ir vaikų darželius, bet 
taip pat miesto ligoninėms aukštos 
kokybės vaistų ir medicinos 
pagalbinių priemonių įsigyti. 
Nemažai suaukota avalynės ir 
žieminių drabužių. Dovanos 
Klaipėdai bus pakrautos į 
konteinerius ir sunkvežimiais 
gabenamos į Mukrano uostą, 
Rūgeno saloje, o iš ten keltlaiviu 
vežamos į Klaipėdą. Lūbecko 
miesto patikėtiniai kartu vyks 
laivu ir Klaipėdoje dalyvaus 
dovanų paskirstyme.

Lūbecko ,,Partnerstadt 
Klaipėda“ rūpinasi ne tik miesto 
savivaldybė, bet ir privatūs 
asmenys. Daug laiko ir darbo 
ruošiant siuntinius Klaipėdai 
įdėjo liubekiečiai Erna Bodendorf, 
Jan Bovensiepen, Heinz Holzman 
ir busmistro pavaduotojas 
Dietrich Szameit.

Lūbecker Nachrichten, 1991.1.6
Endrius Žilius

DERBYJE
VASARIO 16 
MINĖJIMAS

Vasario 24 d. DBLS-gos Derby 
skyrius ukrainiečių klube suruošė 
Vasario 16 minėjimą, kuriame 
dalyvavo 30 skyriaus narių ir 
svečių iš tolimesnių vietovių. 
Derby skyriaus pirmininkas 
Juozas Levinskas minėjimą 
atidarė, pasveikino susirinkusius, 
priminė šios dienos reikšmę ir 
pakvietė DBLS-gos CV 
pirmininką J. Alkį paskaitai.

Prelegentas paminėjo prasmę ir 
svarbų ryšį tarp Vasario 16 ir 
Kovo 11 Aktų. Jis skatino 
vieningai remti dabar vykstančią 
kovą už nepriklausomos Lietuvos 
valstybę. Lietuvoje esantieji 
tautiečiai už laisvę aukoja 
gyvybes, todėl mes turime remti 
Lietuvos pastangas būti laisva ir 
nepriklausoma. Sausio 13-sios 
įvykiai sudrebino mūsų visų širdis, 
o tokių įvykių per 50 okupacijos 
metų buvo daug ir net žiauresnių. 
Vasario 16 ir Kovo 11 mums, 
gyvenantiems už tėvynės ribų, yra 
kelrodis į laisvę ir nepriklausomą 
Lietuvą ir mes nuo to kelio 
negalime nukrypti.

Minėjimas buvo baigtas 
Lietuvos himnu.

METINIS SUSIRINKIMAS
Tuojau po Vasario 16 minėjimo 

įvyko 42-sis DBLS-gos Derby 
skyriaus metinis narių 
susirinkimas. Susirinkimui 
pirmininkavo J. Maslauskas, 
sekretoriavo C Sirvidas.

Susirinkimo dienotvarkė buvo 
priimta vienbalsiai. Skyriaus 
pirmininkas J. Levinskas pranešė, 
kad šiuo metu skyriuje yra 39 
nariai ir pastebėjo, kad nors dėl 
senatvės ir mirties skyriaus narių 
skaičius mažėja, bet skyriaus 
veikla ir toliau sėkmingai tęsiama. 
Ypač daug rūpesčio ir širdies įdėta 
organizuojant mažesnio pobūdžio 
parengimus ir lietuvių tradicinį 
sąskrydį. Skyriaus valdybos 
veikliems nariams buvo pareikšta 
padėka.

Revizijos komisijos pranešimą 
padarė C. Sirvidas. Skyriaus kasa 
ir bylos vedamos tvarkingai. 
Skyriaus kasą papildė surinktas 
nario mokestis, pajamos iš 
loterijos ir susidaręs likutis iš 
sąskrydžio.

DBLS-gos CV pirmininkas J. 
Alkis pasveikino skyriaus narius, 
plačiai pranešė apie Lietuvos 
Respublikos AT pareigūnų 
lankymąsi Londone ir susitikimus 
su D. Britanijos vyriausybės 
nariais ir parlamentarais. 
Supažindino su Pagalbos Lietuvai 
Fondu (ALF) ir jo tikslais. 
Paminėjo apie pasireiškusius 
nesutarimus Centro Valdyboje ir 
prašė šiuo reikalu pasisakyti 
Sąjungos suvažiavime. Labai 
tiksliai abibūdino išeivijoje 
esančių tikslus, veiklos prasmę ir 
ragino ateities darbams.

Mandatų komisijon buvo 
išrinktas svečias H. Gasperas. 
Susirinkusieji vienbalsiai nutarė 
palikti sanąją valdybą 1991 
metams: J. Levinskas — 
pirmininkas, J. Maslauskas — 
vicepirmininkas, A. Tirevičius — 
sekretorius, J. Sadula — 
kasininkas, L. Valentinienė — 
narė. Revizijos komisijon išrinkti: 
C. Sirvidas, Rūta Popikienė ir J. 
Petrėnas. Sąjungos suvažiavime 
skyrių atstovaus J. Maslauskas.

Susirinkime dalyvavusieji J. ir 
B. Levinskai, švenčiantieji 
gimtadienį, buvo pasveikinti ir 
palinkėta jiems ilgiausių metų.

Susirinkimui pasibaigus, 
susirinkę dar ilgai šnekučiavosi, 
dalinosi įspūdžiais, sudarinėjo

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

LENKIJOJE
NAUJIEJI LIETUVIAI 
IŠEIVIAI LENKIJOJE

Vis daugiau lietuvių, perėję 
sieną, nelegaliai apsigyvena 
Lenkijoje. Lenkijos vidaus reikalų 
ministerijos atstovas, kalbėdamas 
apie nelegaliai perėjusius sieną 
lietuvius, pasakė, kad jei jie būtų 
surasti, Lenkija būtų priversta 
juos išduoti Sovietų Sąjungai, nes 
tarp Lenkijos ir Sovietų Sąjungos 
tebegalioja pasirašytas 
susitarimas del nelegaliai 
perėjusių sieną išdavimo. Lenkijos 
spaudoje sakoma, kad surasti 
nelegaliai perėjusius sieną yra 
labai sunku ir kad vidaus reikalų 
ministerijos atstovo patikslinimas, 
kad pagal susitarimą su Maskva 
nelegaliai sieną perėję žmonės turi 
būti išduoti sovietams, laikomas 
įspėjimu visiems, kurie bandytų 
slaptai pereiti Lenkijos sieną. 
Jiems negali būti suteikiama 
politinė globa, nes tai nėra 
numatyta krašto Konstitucijoje. 
Manoma, kad šiuo metu Lenkijoje 
yra apie 70 iš Lietuvos pabėgusių 
asmenų.

SKAUTIŠKUOJU KELIU 
AUKOS STOVYKLAI

Derby Vasario 16 proga, 42-jai 
„Kovo 11-tos“ vasaros skautų 
stovyklai aukojo: Valdė Šližienė 
— 20.00 sv.; B. ir J. Levinskai — 
10.00 sv.; po 5.00 sv. — Br. 
Urbonavičius, VI. ir M. Žemaičiai, 
F. ir E. Ramoniai, S. Stauskienė, 
J. Petrėnas, A. ir M. Tirevičiai; 
4.00 sv. — C. ir V. Sirvidai; po 3.00 
sv. — Mr. X, Mr. X, J. Sadula, L. 
Valantinienė; 2.00 sv. — B. 
Burkevičius; po 1.00 sv. — T. 
Benediktas ir J. Benediktas. Viso 
80.00 sv. VI. Šližienė taip pat 
paaukojo 10.00 sv. „Budėkime“ 
žurnalui.

Aukų rinkėjui ir mieliems 
skautiškos idėjos rėmėjams 
reiškiame nuoširdų, skautišką 
ačiū.

ateities veiklos planus prie skaniai 
B. Levinskienės ir M.A. Tirevičių 
paruoštų užkandžių ir kavutės.

Po susirinkimo įvyko skyriaus 
valdybos pasitarimas, kuriame 
buvo nutarta suruošti gegužės 5 
d., sekmadienį, 14 vai., 
ukrainiečių klube Motinų 
pagerbimo dieną. J.M.

Vasario 16-sios proga Derby 
Miesto savivaldybės rūmų bokšte 
plevesavo lietuviška trispalvė, 
praeiviams primindama apie 
mūsų šventę.

PRANCŪZIJOJE
VASARIO 16 MINĖJIMAS
Kovo 9 d., 15 vai., 23 rue Jean- 

Goujon, Paryžiuje ruošiamas 
Vasario 16 minėjimas. Pamaldas 
už Lietuvą laikys prelatas Bernard 
Dupire, Prancūzijos rytų apeigų 
katalikų ordinariato atstovas. Po 
to, 16 vai., kalbės Jean Foyer, 
Michael Pelchart, Essonne 
departamento atstovas 
parlamente bei Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos studijų grupės prie 
Prancūzijos parlamento 
pirmininkas ir Lietuvos atstovas 
Ričardas Bačkis, kuris yra ir LB 
Prancūzijoje valdybos 
pirmininkas.

Meninėje programoje Rolandas 
Muleika ir smuikininkė Carmen 
Laanemagi dainuos ir gros 
liaudies dainas. Karolina 
Paliulienė ir Jean-Christophe 
Moneys skaitys poeziją, o Vytis 
Šibonis deklamuos. Po minėjimo 
bus vaišės.

SVEČIAI IŠ LIETUVOS
Šiomis dienomis Paryžiuje 

lankėsi Lietuvos AT užsienio 
reikalų komisijos pirmininkas 
Emanuelis Zingeris. Jis pasimatė 
ir Lietuvos reikalais tarėsi su kai 
kuriais prancūzų politiniais 
veikėjais, Pabaltijo 
nepriklausomybę remiančių 
prancūzų asociacijų atstovais, 
kitais Pabaltijo tautų bičiuliais. E. 
Zingeris taip pat susitiko su 
Paryžiaus kardinolu Lustiger.

PASAULINIS MOTINŲ 
SĄJŪDIS

Šis sąjūdis įsikūrė 1947 m. 
balandžio 28 d. Paryžiuje, 
prezidento Vincent Auriol ir 
Vatikano apaštalikiškojo 
nuncijaus Msgr. Roncalli 
garbingoje globoje. Šio sąjūdžio 
centras Paryžiuje, bet dabartinėje 
pirmininkė yra Me Beck, buvusi 
parlamentarė Ženevoje.

Pasaulinis Motinų Sąjūdis turi 
patariamąjį statusą prie Jungtinių 
Tautų, UNESCO ir kitų švietimo, 
kultūros, vaikų globos 
tarptautinių organizacijų.

1990 metais dalyvavo keliose 
tarptautinėse konferencijose ir 
padarė svarbių darbų bei 
pareiškimų vaikų globos bei 
šeimos klausimais.

Jungtinių Tautų Organizacijos 
žmogaus teisių pasekretoriui Mr. 
Martinson prašant, Sąjūdis 
pasiuntė Jungtinių Tautų 
Organizacijos žmogaus teisių 
komisijai pareiškimus, kuriuose 
pabrėžiama, jog pasaulinių 
dabartinių įvykių eigoje visiškai 
pamirštama ne tik šeimos orumo 
kaip pagrindinio vieneto reikalai, 
bet ir bendrai žmogaus bei tautų 
laisvės teisėti gyvybiniai principai.

Paryžiuje š.m. balandžio 16 d. 
Senato Medičis salėje bus 
tarptautinis svarstymas, ko nori 
moterys šiandieną „Vers un 
nouveau feminisme“ ir jaunimo 
dabartiniai posūkiai. Šiame 
svarstyme dalyvauti yra pakviesta 
Ona Bačkienė, kaip to Sąjūdžio 
tarptautinės tarybos narė

Čekoslovakijoje
LANKĖSI KAZIMIERA 

PRUNSKIENE
Čekoslovakijos prezidentas 

Vaclovas Havelas priėmė su 
privačiu vizitu atvykusią buvusią 
Lietuvos ministrę pirmininkę 
Kazimierą Prunskienę. 
Prezidentas Havelas ir K. 
Prunskienė kalbėjosi apie 
Čekoslovakijos ir Lietuvos 
bendradarbiavimo galimybes. K. 
Prunskienė prezidentą Havelą 
informavo apie padėtį Lietuvoje ir 
Sovietų Sąjungoje.
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Lietuvių Kronika
AUKOS SPAUDAI

Jonas Žigulis — 100.00 sv.
A. Germanavičius— 17.50 sv.
V. Vasaitis — 9.00 sv.
V. Grigelis — 5.00 sv.
V. Klevecka — 5.00 sv.
L. Asmega — 9.00 sv.
J. Tamašauskas — 5.00 sv.
B. Aukštiejus — 5.00 sv.

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.
AUKOS TAUTOS FONDUI
DBLS Škotijos skyrius — 

100.00 sv.
N. Butkus — 50.00 sv. 

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

LONDONE
PO KRUVINOSIOS NAKTIES 

VILNIUJE...
Londono lietuvių Švento 

Kazimiero klubo nariai rašė 
laiškus savo rinkiminių rajonų 
parlamento atstovams, kad 
Gorbačiovas atšauktų sovietų 
kariuomenę iš Lietuvos. Buvo 
pasiųsti 57 laiškai. Įjuos iki dabar 
atsiliepė 16. Tarp jų Norman 
Tibbit, dr. D. Owen, užsienio 
reikalų ministras Douglas Hurd, 
opozicijos lyderis Neil Kinnock ir 
kiti.

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.

SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Kovo 23 d., 18 vai., Parapijos 

svetainėje, 21 The Oval, London 
E2 9DT įvyks DBLS-gos 
Londono I-ojo skyriaus metinis 
susirinkimas. Bus renkama 
valdyba ir atstovas į Sąjungos 
suvažiavimą.

Prašome dalyvauti.
Skyriaus valdyba

PAMALDOS
Nottinghame — kovo 10 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Mansfielde — kovo 10 d., 16 

vai., Šv. Pilype Neri.
Eccles — kovo 10 d., 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.

LIETUVOS TEATRAS 
LONDONE

Kovo 30 d., šeštadienį, ir 
balandžio 6 d., 14.30 vai., 
Londono Chelsea centriniame 
teatre iš Vilniaus atvykęs Lietuvos 
konservatorijos studentų teatras 
vaidins (lietuviškai) Oskaro 
Košunovo ir Ko tragifarsą „Ten 
būti čia“

1990 m. konservatorijos teatras 
dalyvavo Edinburgo festivalyje ir 
už vaidybą „Ten būti čia“ veikale 
laimėjo dienraščio „Scotsman“ 
pirmąją premiją. Konservatorijos 
teatrą iškvietė tada ir dabar ir juo 
rūpinasi Centrinio Jaunimo teatro 
direktorė Jane Ward. Ji su Dalia 
Ibelhauptaite taip pat režisavo 
labai pasisekusį spektaklį 
Worverhamptone „Laiškai iš 
Lietuvos“.

Konservatorijos teatras kovo 
25 d. ir balandžio 6 d., 20.00 vai., 
tame pačiame Londono Chelsea 
centriniame teatre vaidins „Ten 
būti čia“ tragifarsą angliškai.

Tai yra labai svarbus kultūrinis 
įvykis Londone. Visi lietuviai yra 
prašomi, perskaitę šį skelbimėlį, 
pranešti savo bičiuliams anglams 
ir kitų tautybių pažįstamiems ir 
paprašyti jų, kad mus paremtų ir 
gausiai atsilankytų.

Bilietų kainos 6.00 ir 4.50 sv. 
Juos galima gauti: Chelsea Centre 
Theatre, World’s End Place, 
Kings Road, London SW10 0DR. 
(11 ar 22 autobusu ir Metro 
važiuoti iki Sloane Sq.)

Turintieji kredito kortelę 
bilietus gali užsisakyti tek: 071-352 
1967.

Skubėkite nusipirkti bilietą! 
Laukiame visų!

MAIDENHEAD
METINIS SUSIRINKIMAS
Vasario 24 d., sekmadienį, High 

Wycombe, Juozo Stulgaičio 
namuose įvyko DBLS-gos 
Maidenhead skyriaus metinis 
narių susirinkimas. Apie 
nuveiktus darbus papasakojo 
skyriaus pirmininkas Eimutis 
Šova. Po to kitam laikotarpiui 
perrinkta senoji valdyba: 
pirmininkas — E. Šova, 
sekretorius — J. Stulgaitis, 
kasininkas — Silvano Voronych, 
revizoriai — Petras Gimys ir 
Juozas Kvietkauskas. Atstovais į 
visuotinį DBLS-gos suvažiavimą 
išrinkti E. Šova ir P. Tričys. Su 
įvykiu raida Lietuvoje 
susirinkusius supažindino 
Lietuvos informacijos centro 
Londone vadovas Gražvydas 
Kirvaitis. Surinkta aukų įvairiems 
fondams. Skyriaus nariai dėkingi 
J. Stulgaičiui už svetingą 
priėmimą.

MANČESTERYJE
§V. 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

SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Kovo 16 d., šeštadienį, 18 vai. 

DBLS Mančesterio skyriaus 
valdyba šaukia MLS klube 
visuotiną metinį narių 
susirinkimą, kuriame valdyba ir 
Revizijos komisija padarys 
pranešimus ir bus renkama 
valdyba 1991-miems metams.

Narius prašome būtinai 
dalyvauti.

Skyriaus valdyba

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

MIRĖ
JUOZAS MAKAREVlClUS
Vasario 14 d. Salfordo senelių 

namuose mirė J. Makarevičius, 
išgyvenęs beveik 88 metus.

Juozas gimė 1903 m. gruodžio 7 
d. Užnugarių kaime, Sasnavos 
valsčiuje, Marijampolės 
apskrityje. Nuo 1936 metų gyveno 
Sausininkų kaime, Bartininkų 
valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje, 
kur turėjo ūkį. 1944 m. pasitraukė 
į V. Vokietiją. Žmona ir du sūnūs 
liko Lietuvoje. Žmona mirė tuoj 
po karo, o sūnų likimas 
nežinomas. 1947 m. atvyko į 
Angliją. Pradžioje dirbo žemės 
ūkyje. Vėliau atsikėlė į Eccles ir 
dirbo tekstilėje. Apsivedė Widnes 
gimusią lietuvaitę, kuri mirė prieš 
11 metų. Mostone įsigijo namą, o 
kai pablogėjo sveikata, 14 mėnesių 
gyveno senelių namuose, kur ir 
mirė. Lankė bažnyčią ir rėmė 
lietuviškus reikalus.

Palaidotas vasario 20 d. 
Mostono kapinėse prie lietuvių 
Aušros Vartų paminklo. 
Pomirtines apeigas St. Chads 
bažnyčioje ir kapinėse atliko kan. 
V. Kamaitis. Dalyvavo 24 
žmonės, neskaitant tarnybinių. Po 
laidotuvių visi buvo pakviesti į 
MLS klubt) arbatėlei, kurią 
paruošė K. Subačienė ir M. 
Bylienė.

Ilsėkis, Juozai, ramybėje.
V. Byla

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

pas Br. Puodžiūnus, 21 Marina 
Drive, May Bankjvyks 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.

BOLTONE
pabaltieCių vakaras
Boltono Baltijos Tautų 

komiteto suruošti pabaltiečių 
šokiai įvyko vasario 2 d. Jie praėjo 
labai gražiai, ir kaip visada 
vietiniai lietuviai juose aktyviai ir 
gausiai dalyvavo. Skyriaus 
pirmininkas H. Vaineikis pravedė 
visas vakaro ceremonijas, H. 
Silius, šeimai padedant, 
energingai platino loterijos 
bilietus (pardavė jų tūkstantį!), o 
šeimininkės O. Eidukienė ir S. 
Keturakienė prisidėjo prie 
skanaus maisto gaminimo ir jo 
pardavimo.

Tautiečiai, žuvusieji Vilniuje ir 
Rygoje sausio mėnesio pradžioje, 
buvo pagerbti tylos minute, o 
vėliau Stasei Keturakienei ir 
Henrikui Vaineikiui buvo 
sugiedota „Happy Birthday“, nes 
savaitgalį buvo jų gimtadieniai. 
Šokių pabaigoje estai, latviai, 
lietuviai ir svečiai, sustoję salės 
viduryje, susikabinę rankomis 
sudainavo latvišką „Pūt vėjiniu“.

Vakarui pasibaigus, visi 
išsiskirstė patenkinti, tik gaila, 
kad lietuvių būrys buvo mažas, 
nes nei Manchesterio, nei 
apylinkės lietuviai šį kartą 
pabaltiečių neparėmė. Boltono 
lietuviai, kurių tėra keli, yra 
ypatingai dėkingi bičiuliams iš 
tolimesnio Prestono, kad jie 
nepatingėjo atvažiuoti ir jų 
šokiuose dalyvauti.

BRADFORDE
NAUJOS VALDYBOS

Vasario 28 d. „Europos 
Lietuvio“ redakcijoje lankėsi V. 
Gurevičius. Jis atvežė Bradfordo 
lietuvių „Europos Lietuvio“ 
prenumeratą, 417.00 sv., ir 
pranešė, kad 1991 m. naujos 
valdybos yra šios:

DBLS-įjs Bradfordo skyriaus 
pirmininkas — R. Grybas, 
sekretorius — A. Traška, 
iždininkas — V. Gurevičius. 
Sąjungos suvažiavime skyrių 
atstovaus R. Grybas.

Bradfordo „Vyties“ klubo 
valdybos pirmininkas — V. 
Gurevičius, vicepirmininkas— R. 
Grybas, sekretorius — A. Bučys, 
iždininkas — A. Traška, 
administratorė — R. 
Vaicekauskaitė, kultūrinių reikalų 
vadovas — A. Gerdžiūnas, sporto 
reikalų — R. Karalius. Revizijos 
komisija yra ši: P. Pucevičius, A. 
Brazdeikis ir M. Grybas. „Vyties“ 
klubą Sąjungos suvažiavime 
atstovaus A. Bučys.

BIRMINGHAME
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Kovo 23 d., 12 vai., S. Štarkos 

namuose, 48 Willows Rd., 
Cannon Hill, Moseley įvyks 
metinis DBLS-gos Birminghamo 
skyriaus susirinkimas. Jame bus 
renkama skyriaus valdyba ir 
atstovai į Sąjungos suvažiavimą 
Londone. Taip pat svarstysime ir 
kitus skyriaus reikalus.

Maloniai kviečiame visus 
susirinkime dalyvauti. Iš miesto 
centro nuo New Street 
geležinkelio stoties važiuoti 35 
autobusu. Skyriaus valdyba

ŠKOTIJOJE
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

PASAULYJE
Gorbačiovo gudrybės

Nenorėdamas prarasti gerą 
vardą arabų akyse, Gorbačiovas 
Persijos įlankos konflikte pasiėmė 
taikytojo rolę. Balsavęs už JTO 
Saugumo tarybos rezoliucijas, 
pasmerkiančias Iraką už invaziją į 
Kuwait, bet pamatęs, kad karą 
gali laimėti sąjungininkai, 
Gorbačiovas pasiuntė savo 
atstovą tartis su Saddam Hussein 
dėl galimos taikos. Paaiškėjo, kad 
sovietai siekia išsaugoti Saddam 
Hussein režimą. Tuo tarpu 
sąjungininkai siekė ne vien 
Kuwait išvadavimo, bet ir visiško 
sunaikinimo, kad Irako galinga 
kariuomenė toje srityje nebegalėtų 
niekam grasinti.

Nors Gorbačiovas derybose su 
Iraku pasitardavo su prezidentu 
Bushu, kuris Gorbačiovui už 
pastangas net padėkojęs, sakoma, 
kad tikrovėje prezidentas Bushas 
už prezidento Gorbačiovo 
gudravimą ir karo eigos trukdymą 
yra labai supykęs, ir todėl 
manoma, kad tai atsilieps į 
tarpvalstybinius buvusius 
nuoširdžius santykius. O tai gali 
atsiliepti ir Pabaltijo valstybėse. 
Persijos įlankoje karui pasibaigus 
prezidentas Bushas neturės 
pataikauti Gorbačiovui ir galės 
ryžtingiau užstoti pabaltiečius.

Arabai pralaimėjo
Palestiniečiai ir jordaniečiai 

rėmė prezidentą Saddam Hussein. 
Palestiniečių (PLO) vadas Yasser 
Arafat, išgarbinęs Irako 
prezidentą teigė, kad tik jis 
išlaisvins palestiniečius iš Izraelio 
vergijos. Todėl arabų valstybėse 
daugelis rėmė Saddam Hussein, 
kuris drįso pasipriešinti „velnio 
apsėstai“ Amerikai, ir manė, kad 
jis pajėgs susidoroti su Amerikos 
sąjungininku Izraeliu. Karui 
pasibaigus sąjungininkų naudai, 
manoma, kad kol Yasser Arafat 
bus PLO vadu, palestiniečių 
padėtis mažai pasikeis, nes Izraelis 
su juo visai nenori tartis.

Jordano karalius taip pat yra 
nepavydėtinoj padėtyj. Nors ir 
būdamas geras Vakarų draugas, 
ekonomiškai ir kariškai jis 
priklausė nuo Irako, todėl ir buvo 
priverstas jam pataikauti. Dėl 
paramos Irakui JAV jau nutraukė 
Jordanui visokeriopą paramą. 
Atrodo, kad šį kelią pasirinks 
Kuwait ir Saudi Arabija.

Gerai suplanuota karinė akcija
Savo dydžiu Irako kariuomenė 

buvo ketvirta pasaulyje, po JAV, 
Sovietų Sąjungos ir Kinijos. 
Todėl, kad ji buvo taip greitai 
sutriuškinta, buvo gero planavimo 
ir sėkmingo plano vykdymo 
pasėkos. Nereikia pamiršti, kad 
sąjungininkų kariuomenę sudarė 
įvairios skirtingai kalbančios 
tautybės ir didžiuma tos 
kariuomenės turėjo būti skubiai 
perkeltos iš kitų, tolimų vietovių. 
Karas Persijos įlankoje, sakoma, 
buvo laimėtas karinės aviacijos, 
kuri bombardavo Iraką prieš 
motorizuotų dalinių puolimą. Per 
100 valandų sąjungininkų 
kariuomenė Irake užėmė 
užplanuotas strategiškai svarbias 
vietoves taip greitai, kad Irako 
kariuomenė visai pasimetė ir 
nebeturėjo ryšio su karine 
vadovybe, kitais daliniais. Prieš 
karo galą sąjungininkai 
nebeimdavo belaisvių, juos 
nuginklavę liepdavo eiti namo. 
175.000 Irako kariuomenės 
pasidavė, o 85.000 — žuvo. 
Sunaikintos ištisos divizijos, 
tankai, patrankos ir kita karinė 
technika. Sąjungininkai sako, kad 
Persijos įlankoje karą laimėti buvo 
lengva, bet įvesti taiką toje srityje 
gali būti žymiai sunkiau.
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