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Nate'S Ine

MIELI BROLIAI IR
SESĖS KRISTUJE

Džiaugsmo, santūraus 
pasididžiavimo, nuogąstavimo ir 
viltingo tikėjimo šviesene tautos 
ateitimi nuotaikoje švenčiame šių 
metų Velykas.

Džiaugiamės, kad tauta ir 
okupacinėse sąlygose tiek daug 
pasiekė politinėje, kultūrinėje, 
socialinėje ir religinėje srityse.

Džiaugiamės, kad tauta 
nesusvyravo ir nepasimetė 
grasinimų bei blokadų 
akivaizdoje. Su daina ji sausio 13 
sutiko automatus ir tankus, o 
vasario 9 plebiscitu visam 
pasauliui pareiškė: mes norime 
būti laisva, demokratinė 
nepriklausoma respublika.

Mes nuogąstaujame dėl 
Kremliaus užsispyrimo visomis 
priemonėmis išlaikyti Lietuvą 
sovietiniame lageryje, tačiau su 
visa tauta, pasitikėdami Dievo 
Apvaizda ir tiesos pergale, 
viltingai žvelgiame į ateitį. „Ar 
gali būti kitaip, jei mus gina 
didžiosios pasaulio galybės — 
Tikėjimas, Meilė, Viltis ir Tiesa? 
— rašo kruvinojo sekmadienio 
liudininkė Marytė Kontrimaitė 
sausio mėnesio „Dienovidyje“.

Šioje nuotaikoje švenčiamos 
Velykos mus dar labiau suartina 
su Kristumi, kurio gyvenimo 
kelyje, nuo gimimo iki 
prisikėlimo, įžvelgiame asmeninio 
gyvenimo ir tautos istorijos raidą.

Protu ir tikėjimu žinome, kad, 
kaip ir Kristus, kiekvienas esame 
Dievo pašaukti atlikti mums 
skirtą misiją šiame pasaulyje. 
„Dievas mane sutvėrė, kad 
atlikčiau jam tam tikrą 
patarnavimą“, sakė kardinolas 
Neuman. „Jis man pavedė darbą, 
kurio niekam kitam nepatikėjo... 
jei aš sergu, jei aš esu nuliūdime, 
mano liga, mano sielvartas 
tarnauja Jam. Jis nieko nedaro 
veltui“.

Skirtinguose luomuose ir 
profesijose atliekame savo 
gyvenimo misiją, bet mūsų 
gyvenimas, kaip ir Kristaus, nors 
atžymėtas kančia, skausmu, 
apsivylimais ir mirtimi, bet bus 
apvainikuotas garbingu 
prisikėlimu.

„Gyvenimo vargai, kančios ir 
neišvengiama mirtis krikščionio 
nesužlugdo, bet padaro daug 
kilnesniu ir viltingai ruošia jam 
amžiną garbę“, (plg. Rom. 4,16- 
17), nes jis žino, kad , jei kenčiame 
su Kristumi, su juo ir 
karaliausime“ (2 Tim. 2,12) ir 
„kaip Adome visi mirštame, taip 
Kristuje visi būsime atgaivinti“ (1 
Kor. 15,20).

Verkusio dėl savo tautos 
Kristaus kančia ir prisikėlimas yra 
ir mūsų tautai stiprybės, paguodos 
ir tikėjimo į tiesos pergalę šaltinis. 
Rūpintojėliai, koplytstulpiai ir 
pakelės kryžiai lietuviui visada 
priminė, kad Kristaus gyvenimo 
kelias yra ir jo kelias. Sovietinio 
siautėjimo metais nugriauti 
kryžiai šiandien vėl atstatomi ir vėl 
tautai teikia stiprybę jos dorovinio 
atsinaujinimo ir laisvės siekime.

Per kruvinąjį sekmadienį kun. 
A. Kleiną, apgultuose parlamento 
rūmuose pabaigęs maldas, 
pasiėmė kryžių su palmės šakele ir 
ruošėsi išeiti, bet apsaugos vyrai 
prašė: „Kunige, palik mums 
kryžių — su juo mes būsime
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SOVIETŲ OMON NETEISĖTI VEIKSMAI
Ginkluoti sovietų Vidaus reikalų 

ministerijos f VRM) kareiviai kovo 
20 dieną apšaudė Vilniuje 
važiuojantį Lietuvos Krašto 
Apsaugos departamento autobusą, 
sužeisdami tris darbuotojus. Iš 
septynių autobusu važiavusių 
penkiems LKAD darbuotojams 
pavyko pabėgti, o du buvo sulaikyti

INFORMACIJA
dėl TSRS VRM Ypatingos 
paskirties milicijos būrio 
(OMON) 
darbuotojų neteisėtų veiksmų 
1991 m. kovo 20 dieną 18 vai. 50 

minučių Valstybės 
autoinspekcijos autopatrulis 
Vilniaus mieste Dunojaus-Rasų 
sankryžoje išgirdo šūvių garsus. 
Atvykę į vietą, patikrinę, VAI 
pareigūnai asmenų, kurie šaudė iš 
šaunamojo ginklo, nerado.

18 vai. 55 min. į Vilniaus miesto 
vyriausiojo policijos komisaro 
budėtojų dalį telefonu 02 
paskambino vyriškis, prisistatęs 
Vilniaus geležinkelio transporto 
technikumo dirbtuvių vedėju 
Švilpa, pranešė, jog P. Cvirkos 
skvere jis girdėjo šūvius.

18 vai. 56 min. į tą pačią 

stipresni“ (Katalikų Pasaulis, 
sausio mėn.).

Šventų Velykų proga sveikinu 
visus — išeivijoje ir tėvynėje, 
linkėdamas kryžiaus ženkle likti 
stipriais ir ištvermingais. Su 
prasminga viltimi linkiu visiems 
atšvęsti Kristaus istorinį ir mūsų 
asmeninį bei busimąjį prisikėlimą.

Vyskupas Paulius A. Baltakis
OFM 

septyniom valandom. Kremliaus 
paskirtas prokuroras Lietuvai 
Antanas Petrauskas Lietuvos 
vicepremjerui Zigmui Vaišvilai 
teigė, kad OMON kareiviai bandė 
sustabdyti autobusą, nes jie manė, 
kad jame ,,transportuojami 
ginklai“. Petrauskas Z. Vaišvilai 
prisipažino, kad ginklų autobuse 

budėtojų dalį paskambino 
Vilniaus miesto 8 poliklinikos 
medicinos sesuo Jatko, kuri 
pranešė, kad į jų polikliniką 
kreipėsi pil. Udorenko, gyv. 
Vilnius, Klaipėdos g-vė 7-24. 
Pastarasis papasakojo matęs 
susišaudymą Pylimo gatvėje ties 
namu Nr. 6. Nedelsiant į įvykio 
vietą buvo nusiųstas autopatrulis, 
kurio darbuotojai pranešė, kad 
tikrai prie minėto namo stovi 
autobusas KAVZ 14-10 LID, kaip 
vėliau paaiškėjo priklausantis 
Zarasų autoįmonei. Prie 
autobuso, ant šaligatvio, matėsi 
dėmės, panašios į kraują, o 
susibūrę žmonės paaiškino, jog jie 
matė, kaip kariškai apsirengę 
ginkluoti automatais asmenys 
šaudė į važiuojantį autobusą ir jį 
priverstinai sustabdė. Du 
asmenys, važiavę šiuo autobusu, 
kariškių buvo sulaikyti ir išvežti.

Vilniaus miesto Vyriausiojo 
policijos komisariato budėtojai 
telefonu paskambino miesto 
karinės įgulos komendantūros 
budinčiam ir pareikalavo 
paaiškinti, kokiu pagrindu 
kariškiai miesto centre panaudojo 
šaunamąjį ginklą prieš civilius 
gyventojus, priverstinai sustabdė 
autobusą ir sulaikė juo 

nerado. AT Infobiuro darbuotojas 
Haris Subačius Maskvos tarnų 
teigimą, kad lietuviai pirmieji šovė į 
sovietų kareivius, pavadino 
„nesąmone“.

Spausdiname Lietuvos Vidaus 
reikalų ministro paruoštą Lietuvos 
Respublikos AT ir vyriausybei apie 
tuos įvykius pranešimą.

važiavusius žmones. 
Komendantūros budintis 
karininkas paaiškino, jog jis apie 
šį įvykį nieko nežinąs.

Į įvykio vietą buvo nukreipta 
Vilniaus miesto prokuratūros ir 
vyriausiojo policijos komisariato 

(Nukelta į 3 psl.)

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“

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

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 tel.: 071-352 
1967.

LIETUVOJE
Vizitas Lenkijoje

Kovo 5 d. einantis Lietuvos 
užsienio reikalų ministro pareigas 
Valdemaras Katkus Varšuvoje 
susitiko su Lenkijos užsienio 
reikalų ministru Kšištofu 
Skubiševskiu. Tartasi dėl santykių 
tarp abiejų kaimyninių valstybių ir 
dėl galimybės pasikeisti interesų 
biurais.

Ministras K. Skubiševskis 
užtikrino, kad Lenkijoje esantys 
Lietuvos piliečiai-pabėgeliai 
nebus deportuoti į Sovietų 
Sąjungą ir jiems bus suteiktas 
priglobstis.
Premija K. Uokai

Amerikos darbo federacija 
pakvietė Lietuvos darbininkų 
sąjungos steigėją Kazimierą Uoką 
atvykti į JAV atsiimti jam skirtos 
šios organizacijos premijos už 
nuopelnus skatinant laisvųjų 
profesinių sąjungų kūrimą. 
Premijos suma 5000 dol.
Vasaros laikas

Nuo 1991 m. kovo 31 dienos 
Lietuvoje įvedamas vasaros 
laikas, t.y. laikrodžių rodyklės 
pasukamos viena valanda į priekį. 
Reorganizuota ELTA

Lietuvos telegramų agentūra 
ELTA reor ’anizuota, pavedant 
jai vykdyt ir Vyriausybės 
informacijos tarnybos funkcijas. 
Direktorium paskirtas Vidmantas 
Putelis.

Norvegijos specialistai Vilniuje 
įrengė kosminio ryšio anteną. 
Netrukus ELTA per kosmosą 
pradės gauti visą Reuters 
agentūros informaciją.
Mirė Pranė Dundulienė

Vasario 27 d., eidama 82-uosius 
metus, mirė žymi pedagogė ir 
mokslininkė, istorijos mokslų 
daktarė Pranė Dundulienė.

P. Stukėnaitė-Dundulienė gimė 
1910 m. vasario 12 d. Pilypų km., 
Švenčionių raj., mokėsi Vilniaus 
liet. gimnazijoje, studijavo 
Vilniaus Stepono Batoro 
universitete, kur dirbo iki 
paskutinės savo gyvenimo 
akimirkos. 1971 m. jai suteiktas 
mokslinis profesorės vardas.
Garbės pilietis

Buvusiam Lietuvos užsienio 
reikalų ministrui Juozui Urbšiui, 
kuriam sukako 95-eri metai, 
suteiktas Kauno miesto garbės 
piliečio vardas.

Neseniai „Lietuvos aidas“ 
išspausdino interviu su paskutiniu 
Nepriklausomybės laikų Lietuvos 
užsienio reikalų ministru.

Įdomios mintys, blaivus ir 
pasvertas istorinės patirties 
žvilgsnis... Į paskutinį klausimą 
taip atsako: „Kalbėdami arba 
rašydami apie M. Gorbačiovą, 
turime visų pirma prisiminti, kad 
jis yra ne tik Gorbačiovas — 
asmuo, bet ir Gorbačiovas — 
didelės kaimyninės šalies 
prezidentas. Turime atsisakyti 
niekinamų posakių, piešinių, būti 
visada korektiški, santūrūs, jeigu 
norime vykdyti rimtą, solidžią 
politiką“.
Nauja draugija

Kovo 11d. Vilniuje įvyko ožkų 
augintojų draugijos steigiamasis 
susirinkimas. Draugijos tikslas — 
atsivežti į Lietuvą vertingų veislių 
pieningų ožkų, bendrauti su 
įvairių užsienio šalių ožkų 
augintojų draugijomis.
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LNB-VES PIRMININKO
PRANEŠIMAS

40-tojo Bendrovės suvažiavimo 
proga sveikinu Bendrovės 
įkūrėjus, akcininkus, buvusius 
direktorius, darbuotojus ir 
tarnautojus, kurie savo darbu 
prisidėjo prie LNB-vės veiklos. 
Aukštai vertinu jų pastangas ir 
direktorių valdybos vardu reiškiu 
jiems nuoširdžią padėką.

Dabartinė LNB-vės direktorių 
valdyba yra ši: K. Tamošiūnas — 
pirmininkas, Lietuvių Namų ir 
Spaudos skyriaus direktorius; E. 
Šova — teisinių ir finansinių 
reikalų direktorius, P. Podvoiskis
— sekretorius ir Sodybos 
direktorius; J. Alkis ir P. 
Kamarauskas — direktorių 
valdybos nariai.

LIETUVIŲ NAMAI 
LONDONE

Didžiosios Britanijos lietuvių 
kultūrinės, politinės ir socialinės 
veiklos centras yra Lietuvių 
Namai Londone. Čia susirinkę 
bendrai minėjome ir šventėme 
mūsų tautai reikšmingus įvykius: 
1990 m. kovo 1 1 d. 
nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimą, aukštų Lietuvos 
Respublikos svečių apsilankymą
— AT pirmininko V. Landsbergio 
su žmona, Premjerės K. 
Prunskienės, užsienio reikalų 
ministro A. Saudargo, žemės ūkio 
ministro V. Knašio ir kitų 
parlamento bei vyriausybės narių. 
LNB-vės direktorių valdyba remia 
Lietuvos Respublikos pastangas 
Lietuvių Namuose įkurti Lietuvos 
informacijos centrą Londone. Jo 
reikšmė šiuo mūsų tautai lemtingu 
momentu yra ypatingai svarbi.

Lietuvių Namai Londone ne 
vienam atvykusiam tautiečiui 
suteikė paramą. Padidėjus 
atvykstančių skaičiui, iškilo šie 
trūkumai: stoka nuolatinių 
tarnautojų atvykusiems svečiams 
prižiūrėti, nėra tinkamos virtuvės 
bei valgyklos, trūksta atvykusiems 
priimti kambarių. Visais šiai 
reikalais direktorių valdyba 
rūpinasi ir stengiasi, kiek leidžia 
išgalės.

Lietuviu Namų apyskaita rodo 
apyvartos pajamų padidėjimą: 
Baras — 3083 sv. ir kambarių 
nuoma — 10154 sv. Viso — 13237 
sv. 1990 m. sausio 1 d., prisilaikant 
šios miesto dalies bendrų kainų, 
buvo pakeltos kambarių nuomos.

Šiais metais numatoma 
Lietuvių Namų išorę remontuoti 
ir dažyti, atnaujinti baro patalpas 
ir remontuoti vonias, tualetus ir 
kai kuriuos gyvenamus 
kambarius.

SODYBA
Sodybos apyvarta sumažėjo 

49552 svarais. Sumažėjimo 
priežastys yra šios: sumažėjo 
nuolatinių gyventojų-pensininkų 
skaičius; dėl pagriežtėjusio „ drink 
& drive“ policinio režimo klubo 
nariai rečiau lankėsi bare; 
neracionaliai buvo naudojama 
darbo jėga; nepakankama maisto 
ir baro prekių kontrolė. Šiuos 
trūkumus sprendžiant buvo 
pertvarkyti Sodybos tarnautojų 
etatai, kiek galima mažinamos 
išlaidos.

Sodybos vedėjos pareigas 
laikinai ėjo V. Jurienė. Jai 
atsisakius toliau šias pareigas eiti, 
buvo paprašyti Sodybos vedėjų 
pareigas eiti, kol bus gautas 
nuolatinis Sodybos vedėjas ar 
vedėja, A. ir G. Ivanauskai iš 
Wolverhamptono.

Direktorių valdyba ieško būdų 
padidinti Sodyboje pajamas ir 
pakelti jos pelningumą. 
Ruošiamas projektas dalį

Sodybos įregistruoti 
pensininkams gyventi. Tai 
įvykdžius, be didesnių išlaidų 
padidės pajamos. Prie mažojo 
baro gerinami tualetai. Šiam 
projektui išlaidos bus apmokėtos 
iš draudos. Taip pat ruošiamas 
planas gerinti pirmame aukšte 
esančią vonią ir moterų tualetą.

Sveikatos ir gamtos apsaugos 
ministerijai uždraudus naudotis 
maudymosi baseinu, ruošiamas 
baseino pertvarkymo ir pagal 
naujuosius reikalavimus 
pagerinimo planas. Baseino 
pagerinimo darbus atliks 
konkurso būdu parinkta 
bendrovė.

SPAUDOS SKYRIUS
Nors „Europos Lietuvio“ 

metinė prenumerata padidėjo 
4242 svarais, bet jos neužteko 
kylančiom leidybos išlaidom 
padengti, nepakeitė padėties 
bendrom išlaidom padengti.

Jau 1989 m. direktorių valdyba 
dėl kylančių „EL“ leidybos išlaidų 
svarstė „EL“ ateities egzistenciją. 
„EL“ ateitis kėlė rūpestį ir 
dabartinei valdybai. Ištyrusi kelias 
galimybes, direktorių valdyba 
nūtarė ištirti, ar būtų galima „EL“ 
spausdinti Vilniuje. Ši galimybė 
buvo svarstoma direktorių 
valdybos posėdyje, priimta, ir aš 
buvau įgaliotas tartis su „Šiaurės 
Atėnų“ Bendrija Vilniuje. 
Susitarus, pirmasis „Europos 
Lietuvio“ numeris buvo 
atspausdintas sausio 9 d. Vilniuje.

Pasikeitus politinėms sąlygoms 
Lietuvoje, ,,EL “ leidžiamas toliau 
Londone. Norint čia toliau leisti, 
reikia pakeisti seną „EL“ rinkimo 
sistemą nauja, kainuojančia 8000- 
10000 sv. kompiuterine sistema. 
Dabartinis „EL“ redaktorius 
greitai sulauks pensininko 
amžiaus ir nenori toliau esamomis 
sąlygomis dirbti. Šių faktų 
akivaizdoje, manau, suvažiavę 
atstovai turės „EL“ rimtai 
svarstyti.

Baigdamas noriu užtikrinti, kad 
ir ateityje Bendrovės veikla bus 
grindžiama pelnu, kad būtų lėšų 
remti Didžiosios Britanijos 
lietuvių kultūrinę, politinę ir 
socialinę veiklą išeivijoje.

Ypatinga padėka tenka 
Bendrovės skyrių vedėjams, 
„Europos Lietuvio“ redaktoriui, 
redakcinei kolegijai, 
bendradarbiams, administratorei, 
talkininkams ir visiems už 
pastangas, darbą ir ištikimybę 
Bendrovei.

K. Tamošiūnas
LNB-vės pirmininkas

ATIDARĖ ŠV. KAZIMIERO 
BAŽNYČIĄ

Arkivyskupas Julijonas 
Steponavičius kovo 3 d. 
rekonsekravo ir oficialiai atidarė 
šv. Kazimiero bažnyčią. Iškilmėse 
dalyvavo AT pirmininkas 
Vytautas Landsbergis ir delegacija 
iš Aglonos, Latvijos. Kaip žinia, 
bažnyčia buvo uždaryta 1949 m. 
sausio mėn. ir paversta vyno 
sandėliu iki 1963 m., kada ji tapo 
ateizmo muziejumi. Nors Šv. 
Kazimiero bažnyčia 1988 m. 
spalio mėn. buvo oficialiai 
grąžinta Lietuvos tikintiesiems, 
patalpos buvo tiek apleistos, kad 
remonto darbai užsitęsė daugiau 
nei du metus. Bažnyčią 
administruos jėzuitai, 
vadovaujant buvusiam sąžinės 
kaliniui kun. Jonui Kąstyčiui 
Matulioniui.

LIC

PREZIDENTAS NIXON 
LANKĖSI LIETUVOJE

Buvęs JAV prezidentas Richard 
M. Nixon kovo 23-24 dienomis 
Lietuvos Respublikos AT 
pirmininko V. Landsbergio 
kvietimu lankėsi Lietuvoje.

R. Nixon į Maskvą atvyko 
Pasaulio ekonomikos ir 
tarptautinių santykių instituto 
kvietimu. Be Maskvos, jis yra 
numatęs lankytis Vilniuje ir 
Tbilisyje. Kovo 30 d. jis išvyks iš 
Maskvos į JAV.

Lietuvoje jis lankėsi vieną parą. 
Kovo 23 d. šeštadienio popietę 
Lietuvos valstybinis lėktuvas R. 
Nixon ir jį lydinčius asmenis 
nuskraidino iš Maskvos į Vilnių. 
Aerouoste jį pasitiko užsienio 
reikalų ministro pareigas einąs 
Valdemaras Katkus ir AT 
delegacija. Tą popietę numatyti 
atskiri pasimatymai su AT 
pirmininku V. Landsbergiu bei 
Ministru pirmininku Gediminu 
Vagnorium. Tos dienos vakare 
„Draugystės“ višbutyje R. Nixon 
garbei AT pirmininkas suruošė 
vakarienę.

Sekmadienį, kovo 24 d., buvęs 
prezidentas pasimatė su Algirdu 
Brazausku bei tautinių mažumų 
atstovais. Po pietų, kuriuos ruošia 
Valdemaras Katkus, svečias buvo 
nuvežtas prie sovietų okupuoto 
televizijos bokšto bei į Antakalnio 
kapines.

R. Nixon į Vilnių lydėjo penki 
amerikiečiai: Robert Ellsworth, 
buvęs JAV gynybos departamento 
sekretoriaus pavaduotojas bei 
JAV ambasadorius NATO; John 
Taylor, Richard Nixon 
bibliotekos vedėjas; ir Dimitri 
Simes, „Carnegie Endowment for 
International Peace“ vyresnysis 
mokslinis bendradarbis bei 
žinomas sovictologas.

R. Nixon kelionę organizuoti 
padėjo Washingtone dirbąs 
Dimitri Simes. Jo prašymu, 
Lietuvių Informacijos Centro 
(LIC) skyrius Washingtone 
tarpininkavo tarp JAV ir Lietuvos 
sostinių ir koordinavo buvusio 
JAV prezidento kelionę į Vilnių.

LIC

NEBŪKITE ABEJINGI
Lietuvos Respublikos AT 

pirmininkas V. Landsbergis 
kreipėsi į demokratines valstybes, 
JAV, Kanadą, Australiją ir 
Japoniją, prašydamas 
veiksmingiau atsiliepti į TSRS 
agresyvius veiksmus prieš 
respublikos gyventojus ir 
pareigūnus.

Lietuva, patyrusi daug TSRS 
baudžiamųjų smūgių dėl savo 
laisvės siekių, 1991 m. vasario 9 d. 
plebiscite dar kartą vieningai 
patvirtino norinti atkurti 
nepriklausomybę ir normalius 
draugystės santykius su rytų 
kaimynu. Deja, TSR Sąjungos 
vadovybė, kuri nepasmerkė ir 
nenubaudė nė vieno 
sąmokslininko ir karinio vadovo, 
atsakingo už 11-13 d. žudynes 
Vilniuje, tęsia Lietuvos atžvilgiu tą 
pačią agresyvaus spaudimo 
politiką. Lietuvos sostinėje TSRS 
Vidaus reikalų ministerija sudarė 
specialų teroristinės paskirties 
„juodųjų berečių“ karinį padalinį, 
kuris beveik kasdien ginklu 
užpuldinėja praeivius, Lietuvos 
Respublikos pareigūnus ir 
deputatus. Dėl šių veiksmų 
Lietuvoje iki šiol liejasi kraujas, 
nuolatiniame pavojuje atsiduria 
visų civilių gyventojų gyvybė ir 
sveikata. Tų veiksmų tikslas yra 
destabilizuoti ir griauti Lietuvos 
Respublikos vidaus gyvenimą, 
išprovokuoti Lietuvos visuomenės 
arba valstybės struktūrų 
atsakomuosius veiksmus ir

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
MUMS NEREIKIA 

DIKTATORIŲ
Su susidomėjimu skaičiau 

dviejų DBLS-gos Tarybos narių 
pranešimą, nes kaip greičiausiai ir 
kitiems Sąjungos nariams buvo 
įdomu sužinoti, ką per praeitus 
metus nuveikė Taryba. Tačiau 
beveik visas straipsnis — tai tik kai 
kurių Centro valdybos (CV) narių 
kritika ir nusiskundimai, kad 
Tarybos darbai buvo kažkieno 
trukdomi.

Būdamas tik paprastu lietuviu, 
aš visada supratau, kad Taryba 
yra Sąjungos patariamasis, o ne 
kritikos organas. Viešai spaudoje 
kritikuoti vieną ar du DBLS-gos 
narių išrinktus CV asmenis, kurie 
galbūt nepatinka vienam ar kitam 
Tarybos nariui, yra 
nepateisinama. Praeityje pagarbos 
užsitarnavę ir pasižymėję Tarybos 
nariai D. Banaitis, K. Bivainis ir 
kiti savo pareigas atliko 
sėkmingai, nekritikuodami CV 
narių. Man norėtųsi sužinoti, 
kuris DBLS-gos skyrius skundėsi, 
kad jie iš CV negauna jokios 
informacijos. Ir praeityje CV-bos 
nebuvo informacija dosnios, bet 
kas dedasi Londone, „Europos 
Lietuvis“ mus gerai informuoja. 
Mano nuomone, D. Britanijos 
lietuviai savo Sąjunga, kuriai 
vadovauja keli išrinkti ir keli 
neišrinkti Londono lietuviai, yra 
patenkinti ir, kiek sąlygos leidžia, 
ją remia.

Nėra abejonės, kad asmeniškų 
nesusipratimų ir ginčų reikia 
vengti, bet nei vienas iš mūsų 
neturime teisės reikalauti, kad CV 
nariai neturėtų savo nuomonės ir 
kad jiems būtų draudžiama savo 
nuomonę pareikšti. Tam reikalui 
CV ir yra renkama — mums tikrai 
nereikia diktatorių, kurie galvotų, 
kad tik jie vieni apie viską geriau 
žino, negu kiti, kad jie mums 
įsakinėtų, ką mes turime daryti ir 
prieš kuriuos mums reikėtų 
tūpčioti.

Būtų labai įdomu sužinoti, ar 
Tarybos narių pranešimas buvo iš 
anksto aptartas su kitais Tarybos 
nariais ir jame išreikštos mintys 
buvo visiems priimtinos. Kaip ten 
bebūtų, Taryba yra išrinkta kaip 
Sąjungos patariamasis organas, o 

masyvią TSRS karinių jėgų 
intervenciją. Šių grėsmių ir 
agresyvių veiksmų eskalacijos 
būklėje mes kreipiamės ir prašome 
jūsų:

Nebūkite abejingi naujos TSRS 
agresijos prieš Lietuvą 
akivaizdoje;

Reikalaukite, kad Tarybų 
Sąjunga nutrauktų tiesioginį 
karinį kišimąsi į Lietuvos 
Respublikos vidaus gyvenimą;

Pareiškite, kad Tarybų 
Sąjungos vadovybės intencijų ir 
naujos politikos patikrinimas bus 
ne žodžiai, o realūs veiksmai — 
agresyvaus teroristinio Juodųjų 
berečių“ karinio padalinio 
išvedimas iš Vilniaus ir Lietuvos 
Respublikos teritorijos, taip pat 
TSRS kariuomenės užgrobtų 
televizijos ir radijo pastatų 
Vilniuje bei ten esančių kultūros 
vertybių sugrąžinimas jų 
savininkui Lietuvos Respublikai.

Mes tikimės, jog jūs 
neatsisakysite tuo būdu ginti 
demokratiją, taiką ir žmonių teises 
Baltijos regione ir veiksmingai 
atsiliepsite į mūsų kreipimąsi.

V. Landsbergis
Lietuvos Respublikos 

AT Pirmininkas
Vilnius, 1991 m. kovo 21 d.

LIC 

ne kaip CV-ba, ir jeigu dabartiniai 
Tarybos nariai jaučia, kad jų 
uždavinys yra viešai spaudoje 
kritikuoti kai kuriuos 
demokratiškai išrinktus CV 
narius, tai tokiu elgesiu jie tiktai 
kenkia mūsų Sąjungos vienybei. 
Todėl kyla klausimas, ar mums iš 
viso tokia Taryba reikalinga?

H. Vaineikis

NESLEPIA TEISYBES!
Ar skaitėte dienraštyje „The 

Guardian“ penktadienio, 
1991.11.22 d., laidoje, 9-me 
puslapyje įdėtą Britanijos užsienio 
reikalų ministro D. Hurd 
pasisakymą dėl Baltijos valstybių: 
„Užsienio reikalų sekretorius 
pabrėžė, kad jų (Baltijos 
valstybių) nepriklausomybė gali 
būti pasiekta tik derybomis. Jis 
pareiškė, kad Britanijos 
vyriausybė nėra numačiusi 
diplomatiniai jų pripažinti 
nepriklausomais kraštais“.

Taigi matot, ką reiškia jų 50-ties 
metų kalbos.

K. Vilkonis, Anglija

NEPAGRĮSTAS 
NUSISKUNDIMAS

DBLS-gos pirmininko 
pranešime („EL“ 1991.III.22), 
aiškinant apie DBLS-gos esančius 
fondus, dėl neaiškių priežasčių 
buvo pridurtas toks 
nusiskundimas:

„Tautos Fondui surinktų 
pinigų Didžiojoje Britanijoje 
neleidžiama skirti Lietuvos 
reikalams“.

Tai neatitinka tiesos.
Tautos Fondui aukos visuomet 

buvo ir tebėra naudojamos tik 
Lietuvos reikalams, t.y. Lietuvos 
laisvinimui finansuoti. D. 
Britanijoje surinktos aukos jau 
keletą metų buvo naudojamos 
VLIKo ELTOS biuleteniui anglų 
kalba leisti ir platinti Europoje. 
1990 metais už biuletenio 
spausdinimą ir siuntinėjimą 
Lietuvių Namų Bendrovei (Nidai) 
sumokėta 4497 svarai, o per tą patį 
laiką aukų surinkta tik 3191 
svaras.

Tad skųstis, kad Tautos Fondui 
D. Britanijos surinktos aukos 
neskiriamos Lietuvos reikalams, 
nėra jokio pagrindo.

TFA ataskaita, kaip paprastai, 
bus pateikta patikrinti DBLS 
Revizijos komisijai.

J. Vilčinskas
TFA pirmininkas

DALAI LAMA LONDONE

Jo Šventenybė Dalai Lama iš 
Tibeto kovo 17-22 dienomis 
lankėsi Londone ir susitiko su 
politiniais ir religiniais vadovais.

Kovo 20 d. Parlamento 
rūmuose remianti Tibetą visų 
partijų parlamentarų grupė 
sukvietė abiejų rūmų narius, 
diplomatus ir Tibetui 
prijaučiančių organizacijų 
atstovus. Garbingasis svečias 
susirinkusiems papasakojo apie 
padėtį Tibete.

Jis paminėjo ir Tibeto 
pripažinimą taptautinėje tautų 
šeimoje ir lygino Tibetą su 
Pabaltijo respublikomis ir prašė, 
kad Tibetui būtų teikiama tiek pat 
dėmesio kaip ir Pabaltijui.

Šį jo apsilankymą suruošė 
remianti Tibetą visų partijų 
parlamentarų grupė, kurios 
prezidentas yra geras lietuvių 
bičiulis ir rėmėjas lordas Ennals.

Lietuvius atstovavo Sąjungos 
pirmininkas J. Alkis.

J.A.
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ŽMONES IR ĮVYKIAI

Kovo 16 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės narys M. Laurinkus lankėsi 
Londone. Nuotraukoje: M. Laurinkus (dešinėje) su pabaltiečių veikėju 
Michael Manning-Lobb.

Nottinghamo universiteto prof. D. Regan lankėsi Lietuvių Namuose ir 
tarėsi su Lietuvos informacijos centro Londone vadovu Gražvydu 
Kirvaičiu.

— STO VĖKIT RAMIAI! KAD KITAS GABALAS NEA TLŪŽTŲ!

JAV REMIA 
PABALTIJO VALSTYBES
Pabaltiečių grupės galės kreiptis 

į Amerikos valdžių per šalpos 
organizaciją „Project Hope“ gauti 
lėšų vaistų ir medicininių reikmenų 
transportui į Lietuvą, Latviją ir 
Estiją.

Ši žinia buvo paskelbta 
specialiame suvažiavime, kurį 
sušaukė „Project Hope“ savo 
centre kovo 19-20 dienomis. 
Suvažiavime dalyvavo atstovai iš 
pabaltiečių grupių, kurios teikia 
medicininę pagalbą įvairiomis 
formomis ir kai kurių veikėjų 
atstovai. Iš lietuvių dalyvavo: dr. 
Daiva Bajorūnaitė ir Rasa 
Razgaitienė iš Lietuvių Katalikų 
Religinės Šalpos, Robertas Boris 
iš Lietuvos vyčių, Marija Rudienė 
iš Balfo, Rasa Lakas ir dr. 
Rimgaudas Nemickas iš ,,Mercy 
Lift“ ir Jonas Bobelis iš VLIKo.

Dalyviai buvo supažindinti su 
„Project Hope“ plačiašake ir 
pasauline veikla. Jų įvairūs 
ekspertai dalyvavo dienos 
programoje, atsakinėdami į 
klausimus ir pateikdami savo 
įspūdžius iš neseniai įvykdytos 
kelionės į Pabaltijo respublikas ir 
Ukrainą. Dr. Crone rodė skaidres 
iš jų dviejų savaičių kelionės, 
kurios metu jie susitiko su 
Sveikatos ministerijos 
darbuotojais, politiniais vadovais 
ir žymiais medicinos specialistais. 
Pasak dr. Crone, „Project Hope“ 
vadovybės tikslas buvo susipažinti 
su medicininės pagalbos sistemos 
lygiu, aptarti didžiausius jų 
reikalavimus ir ieškoti tinkamų 
metodų, kaip geriausiai dalinti 
gaunamas medicinines dovanas. 
Skaidrėse buvo rodoma sovietinės 
gamybos diagnostinė aparatūra, 
kuri nors ir yra įrengta kai kuriose 
ligoninėse, tačiau neveikia ir nėra 
kaip jos pataisyti. „Project Hope“ 
nuomone, sovietinė medicininė 
sistema palaipsniui byra, ir 
Pabaltijo žmonės ieško naujų 
kelių, naujų metodų ir aparatūros 
aptarnauti ligoniams. Jie kreipėsi į 
Vakarus tokios pagalbos. „Project 
Hope“ atstovai primygtinai 
pabrėžė išeivijos grupių svarbą 
naujos sistemos sukūrime.

„Project Hope“ viceprezidentas 
William Walsh, Jr„ kuris pravedė 
susirinkimą, paskelbė, kad 
Amerikos valdžia gruodžio 12 d. 
pakvietė jų organizaciją vadovauti 
Amerikos medicininės pagalbos 
teikimui Sovietų Sąjungai ir 
Pabaltijo valstybėm. Todėl 
„Project Hope“ vasario mėn. 
suorganizavo vaistų siuntą 
lėktuvu. Šiame pirmame žygyje 
Pabaltijo respublikose „Project 
Hope“ paaukojo 516143 dol 
vertės vaistų Estijai, 616038 dol. 
Latvijai ir 536670 dol Lietuvai. Šią 
siuntą dar papildė ir dviejų 
lietuviškų grupių vaistai, būtent 
Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos 433795 dol vertės skiepai ir 
vaistai bei „Mercy Lift“ 101890 
dol. vertės vaistai.

Pažymėtina, kad susitikimo 
metu „Project Hope“ vadovybė 
pakartotinai iškėlė Religinės 
Šalpos pavyzdį ir pagyrė jos 
kokybišką skiepų ir vaistų siuntą, 
kuri buvo išdalinta per Lietuvos 
Sveikatos Apsaugos ministeriją ir 
„Caritas“.

„Project Hope“ taip pat 
pažymėjo, kad nefinansuos vaistų 
pirkimą.

William Walsh pranešė, kad 
„Project Hope“ yra pasirašiusi 
sutartį su valdžia, kuria jie apsiima 
koordinuoti ir administruoti šį 
projektą. Jie kviečia ir kitas 
grupes, kurios turi medicininės 
pagalbos programas įsijungti į jų 
tinklą. Konkrečiai, grupės, kurios 
nori siųsti vaistus į Pabaltijo

Dail. S. Eidrigevičiaus paroda
Romos miesto centre Spicchi 

dell’Est dailės galerijoje vyko 
lietuvių dailininko Stasio 
Eidrigevičiaus grafikos ir tapybos 
darbų paroda. Stasys 
Eidrigevičius yra bene 
žinomiausias užsienyje lietuvių 
dailininkas. Jo parodos vyko 
beveik visose Vakarų Europos 
šalyse, JAV, Japonijoje. Jo 
iliustruotas knygas išleido 
Vokietijos, Britanijos, JAV 
leidyklos. Italų meno mėgėjai su 
Eidrigevičiaus darbais susipažįsta 
pirmą kartą. Parodos rengėjai 
išleido gražų ir informatyvų 
katalogą, kuriame, be lenkų 
dailėtyrininkų, apie Stasio 
Eidrigevičiaus meninį pasaulį 
kalba vienas populiariausių italų 
dailės kritikų Vittorio Sgarbi. Jis 
rašo:

„Vienatvė yra viena iš 
pagrindinių paskatų literatūrai ir 
tapybai. Tas, kuris yra vienas, 
girdi balsus. Yra nustatyta, kad 
socialūs, atviri žmonės mąsto 
tvarkingai, griežtai ir racionaliai. 
Jie nesikalba su dvasiomis, 
nemato Dievo Motinos 
apsireiškimų, normaliai 
bendrauja su fiziniu pasauliu. O 
vienišieji vaikšto vandens 
paviršiumi, patiria vizijas, kalbasi 
su Dievu... Galima sakyti, kad šis 
dvasios stovis, atsveriantis kelią į 
antgamtinį pasaulį, yra 
neatskiriamas nuo meninės 
kūrybos. Menininkas visada yra 
vizionieriu^ ir visada — vienišas. 
Jis jaučia ir girdi tai, ko kiti 
nemato, negirdi ir nejaučia, arba 
jaučia, bet nemoka išreikšti, nes 
vienatvė yra esminė žmogaus 
būsena, kuri pilniausiai atsiveria 
mirties valandą. Žmogus gali 
gyventi su kitais žmonėmis, tarp 
kitų žmonių... bet miršta visuomet 
vienas“.

Stasio Eidrigevičiaus kūryba 
yra dinamiška, nėra beviltiška. Tai 
šauksmas, nutildytas pirmiau, nei 
jis buvo šauktas. Stasio 
Eidrigevičiaus pasaulyje žmonės 
yra nelaimingi, bet jie nėra 
pasmerkti. Šitie žmonės dar tiki 
išganymu. Stasio tapyba atveria 
mums giliai iškentėtą religinę 
būseną. Dailininkas priešinasi ne 
tik totalitariniam režimui, 
neigiančiam žmogų, jis sukyla 
prieš dieviškojo prado neigimą 
žmoguje. Viename interviu Stasys 
yra pasakęs, kad jo liūdesys yra 
pozityvus — tokiu liūdesiu liūdi 
vaikai. Iš Jeronimo Boscho ir 
surrealistų tapybos Eidrigevičius 
perėmė gilų žmogiškumą, kurio 
esmę sudaro religingumas. Stasys

respublikas, turi kreiptis į „Project 
Hope“ vadovybę, kuri nutars ar 
siuntos transportas yra remtinas 
valdžios lėšomis. Jei, jų nuomone, 
siunta atitinka valdžios 
reikalavimam, per „Project 
Hope“ bus sumokamos 
transporto išlaidos. Ši programa 
numatoma vieneriems metams, 
t.y. ji baigsis 1992 m. kovo mėnesį. 
Valdžia iš viso yra paskyrusi 5 
milijonus dol. transporto 
išlaidom, kurios bus naudojamos 
transportavimui vaistų ne tik į 
Pabaltijį, bet ir į Sovietų Sąjungą.

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos specialių projektų vedėja 
Rasa Razgaitienė komentavo taip: 
„Project Hope“ parvežtos žinios, 
skaidrės ir įspūdžiai tik patvirtino 
ir suaktualino tai, ką mes jau 
žinojom apie sovietų suluošintą 
medicininę sistemą. Su šia 
Amerikos valdžios ir „Project 
Hope“ parama susidaro naujos 
galimybės ir viltys pagerinti 
Lietuvos ligonių priežiūrą. LIC

Eidrigevičius yra mistikas, o jo 
kūryba gaivina mūsų sielą, — 
pažymi meno kritikas Vittorio 
Sgabi. VA T.R

SOVIETŲ „OMON“ 
NETEISĖTI VEIKSMAI 

(Atkelta iš 1 psl.) 
tardymo operatyvinė grupė, kuri 
atliko įvykio vietos apžiūrą ir kitus 
neatidėliotinus tardyminius 
veiksmus.

20 vai. 30 min. į vyriausiojo 
policijos komisariato budėtojų 
dalį telefonu 02 paskambino 
TSRS VRM YPMB vadas B. 
Makutinovičius ir pasiteiravo, ar 
nėra sužeistų asmenų, kurie 
nukentėjo jiems šaudant Pylimo 
gatvėje. Budėtojai atsakė, jog yra 
pagrindo manyti, kad B. 
Makutinovičiaus vadovaujami 
darbuotojai nušovė vieną iš 
autobuso keleivių, o jo lavoną 
nusivežė ir paslėpė. Atsakydamas 
B. Makutinovičius pareiškė, kad 
apie nušautą keleivį nieko 
nežinoma, o autobusą stabdė 
todėl, kad Šalčininkų rajono 
karinis komisaras jiems pranešė 
apie šiuo autobusu važiavusius 
įtartinus ginkluotus asmenis. 
Stabdant, autobuso vairuotojas 
nepakluso jų reikalavimams, 
kliudė ir apgadino jų būriui 
priklausančius tarnybinius 
automobilius UAZ. Po to, iš 
autobuso, B. Makutinovičiaus 
tvirtinimu, pradėjo šaudyti į 
YPMB automašinas. Vilniaus 
miesto Pylimo gatvėje būrio 
darbuotojas Burosevičius iš 
automato 7 kartus šovė į 
persekiojamą autobusą. Jam 
sustojus, jie sulaikė du Krašto 
apsaugos departamento 
darbuotojus, kurie, jo tvirtinimu, 
buvo nesužeisti. Ginklų jie neradę, 
nes kiti, autobusu važiavę to paties 
departamento darbuotojai iš 
įvykio vietos pasišalino.

Tikrinant gautą informaciją 
telefonu, VRM operatyvinis 
budėtojas 21 vai. 42 min. kalbėjo 
su Šalčininkų rajono karinio 
komisaro pavaduotoju Sobolevu, 
kuris patvirtino, kad jam 
asmeniškai žinomas asmuo 
pranešė apie įtartinus ginkluotus 
asmenis, besiruošiančius išvykti 
autobusu KAVZ 14-10 LIO iš 
Šalčininkų rajono. Gautą 
informaciją jis perdavęs Vilniaus 
miesto karinės komendantūros 
budinčiam.

Tyriant įvykį nustatyta, kad 
YPMB darbuotojai į karinę 
komendantūrą atvežė sulaikytus 
Krašto apsaugos departamento 
Pasienio tarnybos darbuotojus 
Mindaugą Murašką s. Vaclovo, 
gim. 1957 metais, Feliksą Petkų s. 
Felikso, gim. 1941 metais.

Prokuratūros ir policijos 
pareigūnų reikalavimu minėti 
Krašto apsaugos departamento 
darbuotojai buvo išlaisvinti.

Į Krašto apsaugos 
departamento patalpas atvyko 
važiavęs minėtu autobusu to 
paties departamento darbuotojas 
Gintaras Dapkus s. Kazio, gim. 
1965 metais, gyv. Vilniaus 
Sudervės g-vė 15-54 su šautine 
kojos žaizda. Nukentėjęs 
patalpintas gydymui į ligoninę.

TSRS VRM YPMB darbuotojų 
neteisėtų veiksmų tyrimą tęsia 
Lietuvos Respublikos Generalinės 
prokuratūros Vilniaus miesto 
prokuratūros, bei Vyriausiojo 
policijos komisariato tardymo 
operatyvinė grupė.

M. Misiukonis
Lietuvos Respublikos 

Vidaus Reikalų Ministras 
1991 m. kovo 21 d.
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SAX „EUROPOS LIETUVYJE“
Gerai žinomas dail. V. Sarkans 

— S/IY — „Europos Lietuviui“ 
atsiuntė 12-ka politinių šaržų. 
Pirmąjį spausdiname 3-me 
puslapyje.

LONDONE
LONDONO LIETUVIŲ 

PARAPIJOS VELYKINES 
REKOLEKCIJOS

Šiais metais velykinį 
atsinaujinimą-rekolekcijas praves 
mūsų parapijos klebono padėjėjas 
kun. Ričardas Repšys MIC.

Didysis ketvirtadienis — kovo
28 d., 18 vai.

Didysis penktadienis — kovo
29 d., 15 vai.

Velykų šeštadienį — kovo 30 d., 
18 vai.

Atsinaujinimas baigiamas 
sekmadienį, kovo 31 d., 8 vai. 
(ryto!), iškilmingomis Mišiomis.

Parapijos kunigai kviečia visus 
lietuvius katalikus gausiai 
dalyvauti atsinaujinime, 
susiburiant į vieną didžiulę 
lietuvišką, katalikišką šeimą. 
Mintimis ir malda jungtis kartu su 
Lietuva.

Prisimintina, kad kovo 31 d. 
prasideda „Britų vasaros“ laikas, 
laikrodžius reikia pasukti vieną 
valandą į priekį.

PAMALDOS
Manchesteryje — kovo 31 d., 

12.45 vai.
Boltone — balandžio 1 d., 11 

vai.
Leamington Spa — balandžio 4 

d., 17 vai., Šv. Petre.
Coventryje — balandžio 4 d., 19 

vai., Šv. Elzbietoje.
Bradforde — balandžio 7 d.,

12.30 vai.
Nottinghame — balandžio 7 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Mansfielde — balandžio 10 d.,

18.30 vai., Šv. Pilype Neri.
Wolverhamptone — balandžio

11 d., 19 vai., Šv. Petre ir Pauliuje.
Eccles — balandžio 14 d., 12.15 

vai.
Nottinghame—balandžio 14d., 

11.15 vai., Židinyje.
Pamaldas laiko svečias 

kun. Ričardas Repšys, 
MIC. Išpažintys bent pusvalandį 
prieš pamaldas. Visus maloniai 
kviečiame į retą dvasinę atgaivą.

METINIS SUVAŽIAVIMAS
DBLS atstovų ir Lietuvių 

Namų Bendrovės akcininkų 
suvažiavimas įvyks balandžio 6-7 
dienomis Lietuvių Namuose, 
Londone. Dėl nakvynės Sodyboje 
atstovai prašomi kreiptis į 
sekretorių P. Kamarauską. 
Kviečiame skyrius nedelsiant 
organizuoti savo susirinkimus ir 
rinkti atstovus į suvažiavimą.

DBLS-GOS CENTRINIO 
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Kovo 3 dieną Lietuvių 
Namuose įvyko metinis Centrinio 
skyriaus narių susirinkimas. Buvo 
išrinkta ši nauja skyriaus valdyba: 
K. Tamošiūnas— pirmininkas, P. 
Batakys — sekretorius, S. Bosikis 
— iždininkas, J. Kvietelaitis 
(Evatt) ir K. Kerr — revizijos 
komisijos nariai. Centrinį skyrių 
Sąjungos suvažiavime atstovaus 
P. Batakys ir J. Kvietelaitis.

VAIKŲ FONDAS
BR1TISH-LITHUA NIA N 

RELIEF FUND FOR 
CHILDREN IN LITHUANIA

Gautos šios aukos: 30.00 sv. — 
A. Lile iš Rochdales; 10.00 sv. — 
Pranas Rimkus iš Stoke-on-Trent; 
7.50 sv. — C.W. Taylor iš 
Orpington; 5.00 sv. — Adelė 
Conway iš Chester.

Londono lietuvių Maironio 
mokyklos mokiniai įvairiais 
būdais surinko Lietuvoje 
sergantiems vaikams: Tomas 
Stanton — 36.35 sv.; Nijolė 
O’Brien — 12.29 sv.; Vincukas 
O’Brien — 6.36 sv.; Christine 
Lipede — 6.00 sv.; Daiva 
Gedmintaitė — 4.00 sv. Viso 60.00 
svarų.

PARAPIJOS CENTRE
Kovo 17 dieną pamaldose ir 

parapijos menėje dalyvavo Irena 
Šarkauskaitė iš Juodupio, 
Rokiškio, Asta Lenauskaitė iš 
Kauno.

Mečys Laurinkus, AT 
deputatas ir vyriausybės narys iš 
Vilniaus, susirinkusiems 
papasakojo apie dabartinę padėtį 
Lietuvoje.

DERBY ARKLIŲ LENKTYNIŲ 
LOTERIJA

Ir šiais metais Londono lietuvių 
parapijos taryba ruošia tradicinę 
„Derby arklių lenktynių loteriją“.

Bilietai jau išsiuntinėti visiems 
nuolatiniams platintojams 
lietuvių kolonijose.

Parapijos kunigai ir taryba 
kviečia visus lietuvius prie šios 
loterijos prisidėti.

S.K.

ŠKOTIJOJE
SV. 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.

MANCHESTERYJE
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.

MIRĖ A. VAIČIŪNAS
Vasario 15 d. mirė Antanas 

Vaičiūnas, viršijęs 74 m. amžių. 
Buvo vienas. Gimė 1913 m. 
rugpjūčio 19 d. Biržuose. Į Angliją 
atvyko 1947 m. Vedė vietos anglę, 
kuri mirė prieš keliolika metų. 
Šeimos neturėjo. Lietuviškoje 
veikloje nesireiškė.

Palaidotas kovo 5 d. Agecroft 
kapinėse. Pomirtines apeigas 
atliko kan. V. Kamaitis.

Ilsėkis, Antanai, ramybėje.

SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Kovo 16 d. DBLS-gos 

Mančesterio skyrius turėjo MLS 
klube metinį visuotiną narių 
susirinkimą, kuriame valdyba ir 
Revizijos komisija padarė 
pranešimus, išnagrinėjo skyriaus 
reikalus ir išrinko valdybą bei 
Revizijos komisiją 1991-miems 
metams.

Susirinkimą atidarė skyriaus 
pirmininkas A. Podvoiskis, kuris 
pasveikino susirinkusius ir 
paprašė visų tylos minute pagerbti 
mirusius narius. Pirmininkauti 
pakvietė A. Jakimavičių, 
sekretoriauti — A. Podvoiskienę.

Balsus skaičiuoti išrinkti V. 
Chadauskas ir A. Miliūnas. 
Praėjusio susirinkimo protokolą 
skaitė A. Podvoiskienė.

Iš valdybos pranešimo 
paaiškėjo, kad skyrius per metus 
surengė Tautos šventės bei 
Vasario 16 ir Kovo 11 dienos 
minėjimus, kartu pravedė 
rinkliavas Vaikų fondui ir 
Lietuvos reikalams. Dalyvavo 
Išvežtųjų minėjime Mostono 
kapinėse prie lietuvių paminklinio 
kryžiaus ir prisidėjo prie Lietuvai 
remti akcijų. Supažindino su CV 
aplinkraščiu, prašančiu anglų 
parlamentarus, kad paremtų 
Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimą. Skyriuje yra 42 
nariai. Iždo stovis patenkinamas.

Susirinkimui pageidaujant ir 
senai valdybai sutikus, valdyba ir 
Revizijos komisija paliktos tos 
pačios: A. Podvoiskis — 
pirmininkas, S. Lauruvėnas — 
sekretorius, J. Šablevičius — 
iždininkas, V. Paulauskas ir V. 
Rudys — Revizijos komisijos 
nariai.

Į Sąjungos suvažiavimą 
balandžio 6-7 dienomis Londone 
išrinkta Aldona Podvoiskienė.

Svarstant reikalus, buvo 
iškeltas fondų suderinimo reikalas 
ir pabrėžta, kad daromos per 
didelės svečiams iš Lietuvos 
priimti ir išlaikyti išlaidos, kas 
neskaitlingai Anglijos lietuvių 
kolonijai sudaro nepakeliamą 
naštą.

Naujai valdybai linkime 
sėkmės.

A.P-kis

NOTTINGHAME
POLITINE VEIKLA

Šių metų žiaurūs įvykiai 
Lietuvoje paskatino pritariančią 
Lietuvai visuomenę protestuoti 
spaudoje ir vietos 
parlamentarams. „Grene“ 
komiteto lietuviai surinko kelis 
šimtus parašų protesto peticijai, 
kuri sausio 15 d. buvo pristatyta 
parlamente. Nottinghamo 
parlamentaro Jim Lester 
pastangomis jai pritarė net 10 
parlamentarų, protestas buvo 
svarstomas parlamente. Šis 
protestas sukėlė susirūpinimą 
Sovietų ambasadoje Londone, 
kurios atstovas skubiai teisinosi 
dėl įvykių Vilniuje. Dėl šios 
protesto peticijos daug pastangų 
dėjo parlamento privatus 
sekretorius (Parliamentary 
Private Secretary) Martin 
Brandon-Bravo. Apie šias lietuvių 
pastangas buvo plačiai rašyta 
vietinėje anglų spaudoje.

Vasario 12 d. baronienė Cox 
padarė pranešimą Lordų rūmų 
debatuose apie Baltijos kraštų 
padėtį. Prie jos pranešimo 
paruošimo, be kitų, prisidėjo ir 
Nottinghamo universiteto 
profesorius D. Regan.

Verta paminėti ir Nottinghamo 
universitete studentų grupę, vardu 
„Free Lithuania“. Ji susikūrė 
tuojau po 1990 m. kovo 11 d., rašo 
protesto laiškus, organizuoja 
peticijas, palaiko glaudžius 
santykius su Vilniaus universitetu. 
Panaši studentų grupė yra 
susikūrusi ir Exeter universitete.

Šių metų sausio 19 d. ir kovo 16 
d. Nottinghamo lietuviai bei 
pabaltiečiai autobusu atvyko į 
demonstracijas Trafalgar aikštėje, 
Londone.

Šios pastangos tėra lašelis 
darbų vandenyne, bet lyg ašara 
maldauja pasaulį kreipti dėmesį į 
dabartinės Lietuvos pasiryžimą 
būti nepriklausomai.

V. Gasperienė

BRADFORDE
MARGUČIŲ KONKURSAS
Antrą Šv. Velykų dieną 

ruošiamas Margučių konkursas.
Numatomos trys premijos.
Pradžia 14 vaL

MEDŽIO DROŽINIŲ 
PARODA

Šv. Velykų antrą dieną „Vyties“ 
klubo salėje ruošiama žinomo 
menininko J. Siaukos medžio 
drožinių paroda.

Visi kviečiami joje gausiai 
dalyvauti.

Klubo valdyba

SKAUTIŠKUOJU KELIU
AUKOS STOVYKLAI

DBLS-gos Maidenhead 
skyriaus skautiškos idėjos rėmėjų 
auka 30.00 sv., gauta per E. Šovą, 
kuris laiškelyje rašo: „Priimkite, 
bet išleiskite skautiškai: taupiai, 
sumaniai“.

Aukotojai: 10.00 sv. — P. 
Girnys, po 5.00 sv. — J. Eigminas, 
S. Kurtinaitienė, J. Kvietkauskas, 
P. ir O. Žukai.

Skautininkui E. Šovai ir visiems 
aukotojams nuoširdus ir 
skautiškas ačiū!

Ona Ramonienė, pensininkė, 
palaužta sveikata, ištikimai ir 
dosniai rėmė skautų stovyklas ir 
„Budėkime“ žurnalą, atskubėjo 
su 7.00 sv. skautų stovyklai ir 3.00 
sv. „Budėkime“ auka.

Mielai O. Ramonienei 
nuoširdžiai dėkojame ir linkime 
greitai pasveikti.

J. Maslauskas

PASAULYJE
Atgaivinta karo nusikaltėlių byla

Britanijos Lordų rūmams 
atmetus Bendruomeninių 
rūmuose priimtą karo nusikaltėlių 
įstatymą, buvo manoma, kad 
premjeras John Major šio 
įstatymo eigos neskatins. Tačiau 
neatlaikiusi įvairių grupių stipraus 
spaudimo, vyriausybė buvo 
priversta tą įstatymą pateikti 
parlamento svarstymui. Pagaliau 
Bendruomeninių rūmai šį 
įstatymą priėmė didele balsų 
dauguma. Yra žinoma, kad jau 
yra paskirti detektyvai tariamų 
karo nusikaltėlių byloms tirti. Iki 
šiol buvo trys kaltinamieji. Dabar 
Simon Wiesenthal Centras 
praneša, kad jie surado dar 
septynis asmenis, kaltinamus žydų 
naikinimu Kauno gete. Šias žinias 
pateikė buvęs Kauno gete Leib 
Kunichowski. Vienas iš 
kaltinamųjų esąs buvęs 12-to 
Policijos Bataliono karininkas, o 
kitas buvęs sargybinis. Abu yra 
kaltinami 8000 žydų nužudymu 
1941 m.

Japonija nemalonėje
Japonijos užsienio reikalų 

ministras lankėsi Vašingtone. Jis 
norėjo nuraminti pykstančius 
amerikiečius už tai, kad japonai 
neprisidėjo kariais Persų įlankos 
kare. Japonai kaip ir vokiečiai 
teisinasi, kad jų konstitucija jiems 
neleidžia kovoti už savo valstybės 
ribų. Japonija neprisidėjo net 
medicinine pagalba. Japonija ir 
Vokietija bando atsipirkti 
pinigais, bet Vakarai sako, kad 
skiriamos pinigų sumos yra 
nepakankamos.

Gorbačiovo laimėjimas?
Sovietų Sąjungos prezidentas 

Gorbačiovas giriasi, kad jo 
reikalautame referendume 
daugiau kaip 50 % balsavo už jo 
siūlomą naują respublikų 
federaciją. Neutralūs stebėtojai su 
tuo nesutinka, nes referendumu 
nebuvo pasiekti du svarbiausi 
dalykai: respublikų vienybė ir 
pasitikėjimas prezidentu.

Šešios respublikos, tarp jų trys 
Baltijos respublikos, referendume 
visai nedalyvavo, o Rusijos ir 
Ukrainos biuleteniuose buvo 
statomi papildomi klausimai. 
Ukrainiečiai nori būti 
nepriklausomi, o rusai nori rinkti 
savo prezidentą. Jeigu tokiu būtų 
išrinktas Boris Jelcinas, tai jo 
pozicijos prieš Gorbačiovą žymiai 
sustiprėtų. Prisideda ir Sibiro bei 
Ukrainos streikuojantieji 
angliakasiai, kurie reikalauja 
prezidento Gorbačiovo 
atsistatydinimo.

Persekiojami palestiniečiai
Išvaduotame Kuwait yra 

persekiojami palestiniečiai, nes jie 
palaikė Irako pusę. Palestiniečiai 
ir jų vadas Yasser Arafat laikė 
Saddam Hussein didvyriu, nes šis 
žadėjo juos išvaduoti iš Izraelio. 
Kuwait piliečiai, apkaltinę 
palestiniečius bendradarbiavimu 
su Irako okupacine valdžia, dabar 
jiems keršija.

Paties Kuwait atatatymas 
vyksta lėtai. Gyventojai pareiškė 
nepasitenkinimą sava 
vyriausybe ir ši turėjo 
atsistatydinti. Dabar gyventojai 
reikalauja demokratijos įvedimo 
ir laisvų rinkimų.

Irake tebevyksta civilinis karas. 
Saddam Hussein vis dar 
tebesilaiko, nors daugelis miestų 
jau yra sukilėlių rankose. Kurdai 
taip pat vis labiau įsitvirtina Irako 
šiaurėje netoli Turkijos. Nors 
Vakarai ir norėtų, kad Saddam 
Hussein būtų pakeistas, bet tik ne 
visiškos suirutės kaina.
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