
Lietuvos nepriklausomybe yra neišvengiama
Būvąs JA V prezidentas Richard 

Nixon praėjusį savaitgalį lankėsi 
Lietuvoje. Aukščiausiosios 
Tarybos darbuotojas Darius 
Sužiedėlis Nixono vizitų pavadino 
,,istoriniu įvykiu".

Nixonas ir jo grupė iš Maskvos į 
Lietuvą atskrido Lietuvos 
Respublikos valstybiniu lėktuvu ir 
apsigyveno garbės svečių 
rezidencijoje Latvių gatvėje. 
Pirmasis susitikimas įvyko 
parlamente su Pirmininku 
Vytautu Landsbergiu, kurio 
kvietimu Nixonas lankėsi 
Respublikoje.

Pasak Pirmininko Landsbergio, 
keturiasdešimt minučių 
trukusiame pokalbyje Nixonas 
pabrėžė, kad Pabaltijo šalys yra 
„išskirtinis atvejis“ ir kad Lietuva 
yra didžiausia problema JAV- 
TSRS santykiuose. V. 
Landsbergis pranešė Nixonui, kad 
nepaisant sovietų kariuomenės 
provokacinių ir nelegalių veiksmų 
Respublikoje, Lietuva toliau 
stengiasi atstatyti nepriklausomos 
valstybės struktūras.

AT informacijos biuras 
parūpino šį laisvą vertimą Nixono 
pastabų, padarytų po pokalbio su 
Landsbergiu: Baltijos šalys yra 
ypatingas atvejis, nes jos buvo 
neteisėtai inkorporuotos į TSRS 
praeityje. Tas faktas buvo 
pasmerktas sovietų parlamente, jis 
buvo pasmerktas Gorbačiovo, ir 
jis niekuomet nebuvo Jungtinių 
Valstijų priimtas jokiomis 
aplinkybėmis. Ir todėl manome, 
kad Lietuva kaip ir kitos Baltijos 
šalys turi taikiai gauti ir pasiekti 
savo nepriklausomybės statusą. 
Mes tikime, kad tuo ne tik Lietuva 
ir kitos Baltijos šalys, bet ir 
Tarybų Sąjunga suinteresuota, 
nes Baltijos klausimas ypatingai 
išryškėjo po įvykių Lietuvoje 
sausio 13 d. Ar tai labai pakenks 
geriems Jungtinių Valstijų ir 
TSRS santykiams? Tarybų 
Sąjungai nenaudinga palaikyti šį 
priešiškumą, nes mes turime 
didesnių ir svarbesnių problemų, 
kurias turime išspręsti. Aš kalbu 
tik kaip buvęs prezidentas ir 
nekalbu už administraciją, bet 
manau, kad tai, ką aš sakau, 
atspindi daugumos amerikiečių 
jausmus...

Dar prieš atvykdamas į Lietuvą, 
Nixonas būdamas Maskvoje

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.

tvirtino, kad Kremliaus 
nusistatymas prieš Baltijos šalių 
nepriklausomybę „nuodija“ JAV- 
TSRS santykius. Kalbėdamas 
Pasaulinės ekonomikos ir 
taptautinių santykių institute, jis 
pabrėžė, kad Sovietų Sąjungai 
dera gerbti Baltijos žmonių aiškiai 
pareikštą valią už 
nepriklausomybę. Sovietų 
argumentas, kad tai yra vidaus 
reikalas, negalioja: kai ta vidinė 
problema paveikia užsienio 
politiką, ji tampa „visų 
problema“.

Vilniuje Nixon susitiko ir su 
Lietuvos premjeru Gediminu 
Vagnorium, Užsienio reikalų 
ministro pavaduotoju Valdemaru 
Katkum, AT komisijų 
pirmininkais, Tautinių mažumų 
departamento direktore Halina 
Kobeckaite ir mažumų atstovais 
bei AT frakcijų lyderiais: Algirdu 
Brazausku (Lietuvos 
demokratinės darbo partijos), 
Kazimieru Antanavičium

Žmogaus Teisi
Irako ir Kuwait konfliktas 

atkreipė viso pasaulio dėmesį į 
Persų įlankos sritį jau nuo 
rugpjūčio 2-ros dienos, ir toji 
įtampa ypač paaštrėjo karo 
veiksmams prasidėjus. Karo 
veiksmai kaip tik vyko 
konferencijos metu.

Sausio 13 dienos įvykiai taip pat 
patraukė visų išeivijos lietuvių 
dėmesį, palikdami kiek nuošaliau 
kitus įvykius ar veiklą. Mažai ar 
beveik nieko nebuvo girdima 
lietuvių spaudoje apie Žmogaus 
Teisių konferenciją Ženevoje. Ji 
nebuvo sudominusi nei VLIKo, 
nei Lietuvos vyriausybės 
atitinkamų organų. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdyba 
neturi pakankamai organizacinių 
struktūrų aktyviai prisidėti. Vien 
tik BATUN, ištikimas savo 
pašaukimui, bandė veikti ką 
galėjo, tačiau jie jau praleido 
keletą konferencijų, ir jų jėgos 
neatitinka poreikių. Taigi 
rezultatas labai menkas.

Vis dėlto šiai metais toji 
Žmogaus Teisių konferencija 
buvo ideali vieta kelti Pabaltijo ir 
Lietuvos bylai. Praeitais metais 
46-toji konferencija dar buvo 
paženklinta Sovietinio „viešumo“ 
ir „persitvarkymo“, ir Lietuvos 
vardas retai buvo linksniuojamas. 
Tuo tarpu šiais metais Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymas ir 
sausio 13 dienos Vilniaus įvykiai 
išgarsino Lietuvos vardą. Vasario 
9 dienos apklausa Lietuvoje buvo 
dar viena priežastis įvairių kraštų 
delegatams paremti Lietuvos 
reikalą.

Kaip pastebėjome, valstybinės 
delegacijos, įvairiom progom 
nagrinėdamos įvairius punktus, 
pavyzdžiui, „Laisvas tautų 
apsisprendimas“ ar „Laisvės 
varžymas“, kad ir kaip jis 
pasireikštų, dažnai minėjo Baltijos 
kraštų padėtį.

Paminėsiu tik kai kurias 
delegacijas, kurios užėmė 
tvirtesnes mūsų gynimo pozicijas. 
Vasario 20 d. JAV delegatas 
pasmerkė Sovietų Sąjungos 
ginkluotųjų pajėgų intervenciją 

(Lietuvos socialdemokratų 
partijos) ir Eduardu Vilku 
(Lietuvos liberalų unija).

Nixonas baigė vizitą 
sekmadienį aplankydamas 
užgrobtą televizijos bokštą ir 
Kruvinojo sekmadienio aukų 
kapus Antakalnio kapinėse.

„United Press International“ 
žinių agentūra teigia, kad Nixonas 
pareiškė, jog „Lietuvos 
nepriklausomybė yra 
neišvengiama. Jau nebekyla 
klausimas, ar tai įvyks, bet 
kada ir kaip... Būti prolietuvišku, 
kaip aš ir daugelis amerikiečių 
esame, nereiškia būti 
antisovietišku. Sovietų Sąjungai 
praverstų turėti draugišką, 
nepriklausomą kaimyną — 
Lietuvą ir kitus Baltijos kraštus — 
o ne žmones po sovietiniu jungu 
Hitlerio-Stalino pakto išdavoje“.

Richardo Nixono kelionę į 
Lietuvą padėjo organizuoti JAV 
Lietuvių Informacijos Centras.

LIC

j Konferencija
Vilniuje ir Rygoje ir reikalavo tų 
įvykių tyrimo bei derybų dėl 
nepriklausomybės pradžios. 
Priminė ta pačia proga, kad JAV 
niekad nepripažino Pabaltijo
kraštų aneksijos. Švedija,
Norvegija, Prancūzija, 
Liuksemburgas — dvylikos
Europos kraštų vardu, Lenkija, 
Vengrija, Čekoslovakija: visos tos 
valstybės vienaip ar kitaip, vienos 
griežčiau, kitos švelniau, reikalavo 
Baltijos kraštams laisvo 
apsisprendimo teisės. Visi be 
išimties prisiminė sausio 13 dienos 
kruvinus įvykius ir masinį lietuvių 
tautos pasisakymą už 
nepriklausomybę.

Nemaža ir nevalstybinių 
organizacijų, turinčių Jungtinių 
Tautų Organizacijoje patariamąjį 
balsą, taip pat parėmė Pabaltijo 
kraštus prieš Sovietų Sąjungą. 
Paminėsiu iš jų tik keletą: Human 
Rights Advocates arba 
Krikščionių Demokratų 
Internacionalą, kurie ypač daug 
dėmesio skyrė Baltijos kraštų 
padėčiai.

Įdomi ir būdinga buvo Šventojo 
Sosto atstovo Msg. Justo Mullor 
kalba apie Lietuvos, Popiežiaus 
Jono Pauliaus II numylėtos žemės, 
kančias ir skaudžius 
pergyvenimus. Keturių puslapių 
tekstas buvo skirtas vien Lietuvai 
ir Baltijos kraštams.

Vasario 26 d. buvo priimta 
paties 47-tosios sesijos pirmininko 
Enrique Bemalea Ballesteros 
rezoliucija, kurioje jis ragina 
Sovietų Sąjungą, kad tokie įvykiai 
kaip sausio 13 d. nepasikartotų ir 
kad būtų imtasi priemonių juos 
ištirti ir pranešti Komisijai tų 
tyrimų rezultatus. Be to, 
pareikalauta, kad būtų imtasi 
priemonių siekti taikaus Baltijos 
bylos sprendimo.

Toji rezoliucija mums yra 
istorinės reikšmės, nes pirmą kartą 
Sovietų Sąjunga viešai kaltinama 
žmogaus teisių pažeidimu — 
viešame Jungtinių Tautų 
Organizacijos forume.

Lietuvos ir Latvijos įvykių 
pateisinimui ir kitokiam

SOVIETŲ SMURTAS 
KENKIA SVEIKATAI

Lietuvos gydytojų sąjunga ir 
Medikų sąjūdis smerkia sovietų 
terorą, kuris kenkia Lietuvos 
gyventojų sveikatai.

Lietuvos medikų ir humanistinės 
protesto akcijos dalyvių

KREIPIMASIS
į Pasaulinę Sveikatos Apsaugos 

Organizaciją, TSRS Sveikatos 
Apsaugos Ministeriją, TSKP CK 
Generalinį Sekretorių ir LK 
(TSRS) CK.

Jau trečias mėnuo Lietuvoje 
nesiliauja TSKP ir jų statytinių 
organizuojamos karinės akcijos, 
kurių metu žūsta ir žalojami taikūs 
gyventojai. Sovietų Sąjungos 
ginkluotosios pajėgos, 
naudodamos kovinius ginklus ir 
smurtą, pažeidžia ne tik visas 
tarptautinės teisės normas, bet ir 
svarbiausią žmogaus teisę—teisę į 
gyvenimą.

Suaugę ir vaikai nesijaučia 
saugūs, išėję į gatvę nėra 
užtikrinti, kad sveiki ir gyvi grįš 
namo. Žmonės gyvena nuolatinio 
streso atmosferoje, dažnėja 
nervinės ir širdies kraujagyslių 
ligos. Politinis, fizinis teroras, 
grasinimai ir dezinformacija 
griauna kultūrą, moralę ir 
sveikatą.

Mes, Lietuvos medikai, savo 
gyvenimą paskyrę žmonių 
sveikatos ir gyvybės išsaugojimui, 
reikalaujame nedelsiant nutraukti 
kruvinąjį smurtą Lietuvos 
Respublikoje, sutramdyti 
savivaliaujančius kariškius ir jų 
įkvėpėjus!

Lietuvos Gydytojų Sąjunga 
ir Medikų Sąjūdis 

Vilnius, 1991 m. kovo 23 d.
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nušvietimui Sovietų Sąjunga 
atsiuntė specialiai vieną delegatą iš 
Aukščiausiosios Tarybos, A.A. 
Denisov. Jis bandė šešiais 
punktais pateisinti Vilniaus ir 
Rygos įvykius, primesdamas kaltę 
vidaus opozicinėm 
nekontroliuojamom grupėm. Taip 
pat teigė, kad tie įvykiai nebuvo 
žinomi pačiam Gorbačiovui ir 
vyriausybės atsakingiems 
pareigūnams. Sovietų Sąjungoje 
bus atliktas tų įvykių tyrimas ir 
kaltieji bus nubausti.

Aš turėjau pakankamai 
medžiagos iš Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos ir iš 
įvairių Lietuvos ministerijų, ir 
galėjau argumentuotai tuos 
sovietinius pasiteisinimus atmesti. 
Taip pat, būdamas nevalstybinės 
organizacijos teisėmis, savo 
kalboje galėjau atmesti teigimą, 
kad Gorbačiovas nebuvo 
painformuotas nei apie tų įvykių 
tikslus, nei apie jų vystymąsi. 
Niekas iš Komisijos delegatų 
nebuvo įtikintas sovietinės 
versijos, net manau, ir pats 
Denisovas savęs neįtikino.

Kai dėl tautinių mažumų 
problemos Lietuvoje, tai 
įtikimiausias argumentas buvo 
Lietuvos balsavimas, kur 75% 
rusų ir 65% lenkų pasisakė už 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Sovietų delegatas savo kalboje 
vengė tai priminti, nežinodamas 
dar galutinių vasario 9 d. 
balsavimo rezultatų. Jo kalba 
buvo pasakyta vasario 11 d. ryte

(Nukelta į 4 psl.)

LIETUVOJE
Klaipėdos universitetas

Lietuvos Aukščiausioji Taryba 
nutarė įsteigti Klaipėdos 
universitetą, kuris sujungs ligšiol 
čia veikiančius kitų mokymo 
įstaigų fakultetus ir turės stiprų 
jūros fakultetą. Universiteto 
rektoriumi išrinktas fizikos ir 
matematikos mokslų daktaras 
Donatas Švitra.
Naujas Laikraštis

Vilniaus kioskuose pasirodė dar 
vienas laikraštis — „Savanoris“. 
Tai dvisavaitinis Krašto apsaugos 
departamento savanorių tarnybos 
leidinys. Jo puslapiuose — krašto 
apsaugos temos. „Savanorio“ 
redaktorium paskirtas Rimvydas 
Delkus.
Teršia aplinką

Vilniuje Nerimi plaukia naftos 
produktai. Aplinkos apsaugos 
departamento specialistai nustatė, 
kad teršalai į lietaus kanalizacijos 
tinklą patenka iš Šiaurės karinio 
miestelio. Tai karinės technikos 
panaudoti tepalai.

Kariškiai aplinkos apsaugos 
darbuotojų neįsileido, tad 
telegrama nusiųsta Pabaltijo 
karinės apygardos vadui Rygoje.
Filatelinės įdomybės

Kovo 11 dienos 
Nepriklausomybės atstatymo 
metinių proga Lietuvos paštas 
išleido specialų voką su lietuvišku 
pašto ženklu, vaizduojančiu 
Laisvės varpą.

Nuo kovo 15 dienos apyvartoje 
pasirodė dar trys nauji siužetiniai 
pašto ženklai: „Kraštovaizdis“ — 
40 kap. „Madona“ — 70 kap. ir 
„Šv. Onos Bažnyčia“ — 1 rublis. 
Šių ženklų projekto autorius — 
dail. Saulius Kruopis.
Tarptautinė komisija

Vilniuje lankėsi Tarptautinės 
radijo ir televizijos organizacijos 
komisija, kuri norėjo ištirti, 
kokios materialinės paramos 
reikia Lietuvos radijui ir 
televizijai. Komisija lankėsi prie 
užgrobtų Televizijos ir radijo 
pastatų ir bokšto, bet įeiti į vidų 
kariškiai neleido.
Kadrų valymas

Ministras pirmininkas G. 
Vagnorius atleido iš pareigų 
„Eltos“ direktorių R. Barysą, 
kuris lydėjo Lietuvos AT 
pirmininką V. Landsbergį 
kelionėje į D. Britaniją ir JAV. 
Atleidimo motyvai buvo 
paaiškinti.

Nuo kovo 7 d. atleisti iš pareigų 
ir „Eltos“ direktoriaus 
pavaduotojai Vilius Kavaliauskas 
ir Henrikas Savickas.
Metai nugalėjo Pergalę

Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidžiamas mėnesinis žurnalas 
„Pergalė“ nuo šių metų pradžios 
pakeitė savo vardą į „Metai“. 
Žurnalo vyr. redaktoriumi yra J. 
Aputis.
Derybos su Maskva

Deryboms su Sovietų Sąjunga 
Lietuvos Aukščiausioji Taryba 
sudarė delegaciją: Česlovas 
Stankevičius, AT 
vicepirmininkas, Aleksandras 
Abišala, ministras be portfelio, ir 
Audrius Butkevičius, krašto 
apsaugos dep. direktorius. Kovo 
26 dieną Lietuvos delegacijai 
atvykus į Maskvą, sovietai 
atsisakė su ja vesti derybas.
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ŽVILGSNIS Į RYTUS
Aš čia būdamas jaučiuosi, kad 

esu Vakarų Europoje, dvasiniai 
milijonus mylių nuo Maskvos 
nuskridęs. Man nereikėjo jokių 
vizų, čia atvykti nereikėjo pereiti 
jokių sienų. Aš esu Vilniuje. 
Būdamas Vilniuje iš karto pastebi, 
kad Lietuva, kaip ir kitos dvi 
Baltijos valstybės, nieko bendro 
neturi su savo milžinišku ir 
galingu kaimynu. Nors Maskva ir 
valdė šį kraštą jau pusę šimtmečio, 
jos valdžia nepajėgė sunaikinti šio 
miesto nei charakterio, nei sielos. 
Pastatytas apie akmenimis išgrįstų 
gatvių senamiestį, su daugeliu 
elegantiškų aikštelių, Vilnius yra 
kaip ir daugelis kitų gražių miestų 
arba Skandinavijoje arba 
Vokietijoje. Vilnius, pavyzdžiui, 
visiškai skiriasi nuo netolimo, 
skeveldromis, lūžmenomis 
apversto Minsko. Vilniuje dar 
tebestovi namai su darželiais, ir 
net ir dideli gyvenamųjų namų 
kvartalai turi savo charakterį. Dar 
kitas ypatingas įspūdis paliečia 
kiekvieną atvažiavusį į Vilnių — 
žmonės čia yra mandagesni, negu 
kitur Sovietų Sąjungoje. Lietuviai 
neleidžia, kad užsidarančios durys 
kam nors trenktų į veidą, pro jas 
jie nesibrauna alkūnėmis, ir 
daugelis iš jų moka Vakarų 
kalbomis kalbėti.

Šie žodžiai nepriklauso šių 
eilučių autoriui, bet jie buvo 
parašyti anglų žurnalisto, kuris 
būdamas sausio mėnesį Vilniuje 
matė tuos tragiškus mūsų tautai 
įvykius. Šis straipsnelis stengiasi 
aprašyti kaip vakariečiai mato 
lietuvius savoje spaudoje, kaip jie 
juos vertina ir kokius įspūdžius, 
kokias išvadas jie padarė apie 
įvykius Baltijos pakrantėse bei 
kituose rytų kraštuose.

Savo televizoriaus ekranuose 
pasaulis matė, kaip žiauriai 
sovietų armijos kareiviai sausio 13 
d. elgėsi su neginkluotais civiliais 
Vilniuje. Pasipiktinusios Vakarų 
Europos valstybės sustabdė 630 
milijonų paskolą ir technologinę 
pagalbą Sovietų Sąjungai, kuri 
buvo pažadėta gruodžio mėnesį 
Romoje. Pačioje Maskvoje sausio 
20 d. daugiau kaip 300 tūkstančių 
žmonių dalyvavo 
demonstracijoje, sakoma, 
didžiausioje nuo 1917 m. 
revoliucijos, kuri reiškė 
nepasitenkinimą esančia 
ekonomine padėtimi, 
pasipiktinimą dėl žudynių Vilniuje 
ir baimę, kad senoviška 
komunistų priespauda grįžta į jų 
gyvenimą. Rusijos prezidentas 
Borisas Jelcinas savo kalboje tai 
didžiulei miniai pasakė: 
„Negalvokite, kad diktatūra jus 
maitins geriau, kad ji sustabdys 
nusikaltimus ir apsaugos jūsų 
šeimas. Diktatūra niekad 
nepagerino paprasto žmogaus 
gyvenimo“. Nėra abejonės, kad 
senoviška cenzūra pamažu 
pradeda grįžti į sovietinį 
gyvenimą, nes valstybinė žinių 
agentūra TASS savo biuleteniuose 
visai nepaminėjo minios 
reikalavimų. Kai kurie 
protestuojantieji nešė plakatus 
palygindami Gorbačiovą su 
Saddam Husseinu, o vienas iš tų 
plakatų turėjo Lenino, Stalino ir 
Gorbačiovo portretus su įrašu 
„Broliai kraujuje“.

Panašios tragedijos įvyko 
Latvijos sostinėje Rygoje, kur 
,juodosios beretės“ nužudė 
keturius žmones. Taigi mūsų 
brolių tauta kenčia kaip ir mūsų 
tautiečiai. „Juodosios beretės“ yra 
sovietų kareiviai, pasižymėję savo 
žiaurumu Afganistano kare ir 
dabar sutraukti į specialius 

elitinius dalinius. Kaip ir lietuviai, 
apsiginklavę „lazdomis ir 
peiliais“, taip ir latviai yra 
pasiruošę ginti savo valstybinius 
pastatus. Kad sovietų kareiviai 
yra ir toliau pasirengę pulti 
civilius, tai patvirtina neseniai į 
Vilnių atvykusio generolo 
Valentino Varenikovo 
pareiškimas, kuriame jis gyrė 
sovietų karininką, davusį įsakymą 
šauti į neginkluotus žmones. Jis 
tvirtino, kad jo kareiviai elgėsi 
teisingai ir kad „Sąjūdis“ virsta į 
fašistų organizaciją. Varenikovas 
yra pasakęs:,, Tas jau negerai. Mes 
juos sustabdysim“. Lietuvių tauta, 
žinoma, per paskutiniuosius 50 
metų yra daug kartų tai girdėjusi. 
Visi žino, kad pagal juos, jeigu nesi 
komunistas — tai esi fašistas.

Vienas iš senoviškų „kietų“ 
komunistų yra jau dabar 
pradedantis garsėti „juodasis 
pulkininkas“ Viktoras Alksnis. Jis 
apkaltino Gorbačiovą už 
neprisiėmimą atsakomybės dėl 
„Kruvinojo Sekmadienio“ 
Vilniuje, kur žuvo 14 lietuvių (mes 
žinom, kad žuvo daugiau) ir per 
kurį didelis skaičius buvo sužeistų. 
Alksnio teigimu, pabaltiečiai 
turėjo būti „sutvarkyti“ be 
pasigailėjimo, nes jie galvoja, kad 
konfliktai Baltijos valstybėse gali 
pradėti civilinį karą visoje Sovietų 
Sąjungoje. Pulkininkas Alksnis, 
tarp kitko, yra pareiškęs, kad pats 
Gorbačiovas žinojęs ir yra 
atsakingas už žudynes Vilniuje, ir 
tik vėliau, visam pasauliui 
pasipiktinus, jis išsigynė, 
sakydamas, kad apie tai nieko 
nežinojęs. „Prezidentas mus 
apgavo. Jis pabūgo prisiimti 
atsakomybę“, — pareiškė 
pulkininkas Alksnis.

Dar didesnė tragedija yra, kad 
pats Alksnis, kuris ragina, kad 
sovietų armija „sutvarkytų“ 
pabaltiečius, yra latvių kilmės ir 
tėra 40 metų amžiaus. Jis 
priklauso pasižymėjusių 
komunistų šeimai, kuri rėmė 
bolševikus 1918-20 metų 
civiliniame kare. Visiems yra gerai 
žinomas latvių priešinimasis 
Maskvai. Tačiau, yra istorinis 
faktas, kad po 1917 metų spalio 
revoliucijos buvo įkurtas 
Raudonasis Latvių Šaulių Pulkas, 
kuriam priklausė Alksnio senelis, 
Lenino apsaugai.

Sausio 28 d. Lietuvos 
Aukščiausiosios tarybos 
pirmininkas Vytautas 
Landsbergis pasirodė britų 
televizorių ekranuose ir prašė, kad 
pasaulis pripažintų Lietuvos 
Nepriklausomybę ir politiniu 
būdu spaustų tuos, kurie 
išprievartauja Lietuvos laisvę, 
laužiasi per jos sienas ir tankais 
važinėja jos gatvėmis. Jis pasaulio 
klausė: „Kiek daugiau aukų iš 
lietuvių tautos norite?“.

Yra tragedija, kad lietuvių tauta 
dėl savo laisvės per šimtmečius jau 
dabar nebesuskaitomus skaičius 
savo sūnų ir dukterų yra 
paaukojusi. Tačiau buvo keista, 
kad sovietų armija leido užsienio 
žurnalistams matyti sausio 13- 
osios žudynes Vilniuje. Vėliau jie 
buvo sušaukti į spaudos 
konferenciją, bet ne visi atvyko, 
nes bijojo būti suimti. Kai kurie iš 
jų net į savo viešbučius negrįžo, 
bet nakvojo pas savo pažįstamus 
lietuvius mieste. Kiti, deja, buvo 
primušti ir jų aparatai sudaužyti.

„Visi lietuviai, su kuriais buvau 
susitikęs ir kalbėjęs, manęs prašė, 
kas aš juos vėl aplankyčiau, tik 
kitą kartą vasaros metu, ir geriau 
susipažinčiau su jų tykiais ežerais 
ir jų pakrantėmis. Aš jiems

ĮVAIRENYBĖS
Keistenybės, nuostabos, rekordai

Didžiojoje Britanijoje kasmet 
būna 25 milijonai nešvankių 
telefonavimų, paprastai 
moterims.

Pasaulio tenisininkų žurnalo 
tyrinėjimų-apklausos duomenys 
rodo, kad vienas iš penkių 
tenisininkų yra neištikimi savo 
gyvenimo partneriams. Aštuoni 
nuošimčiai visai neatsakė į šį 
jautrų klausimą...

Žinom, kad pasaulyje yra 
tūkstančiai įvairiausių 
rekordininkų. Prie jų galima 
priskirti ir Rusijos respublikos 
prezidentą Borisą Jeltsiną. Praeitų 
metų parlamento rinkimuose jis 
turėjo rekordinę balsų persvarą: iš 
5.722.932 balsavusių Maskvos 
rinkiminėje apygardoje — 
Jeltsinas gavo 5.118.745 balsus. 
Artimiausias varžovas gavo 
392.633 balsus.

Tautinis Škotijos patiekalas 
haggis yra išgarsintas net žymaus 
poeto Robert Burns poezijoj. 
Betgi tolygus patiekalas esąs 
apdainuotas graikų poeto 
Homero Odisėjoje jau prie 3000 
metų!

Škotai kasmet mini Burns 
gimtadienį sausio 25 dieną. Tą 
dieną pobūviuose būna 
deklamuojamas poeto eilėraštis 
apie haggis ir po to dalyviai ima 
valgyti tautinį valgį.

Nesu haggis valgęs, bet jo 
sudėtinės dalys (avies širdis, 
plaučiai, jaknos, inkstų ir vidurių 
taukai, prieskoniai; susmulkintos 
ir sukimštos į avies skrandį) man 
apetito nežadina...

Monogamijos (vienpatystės) 
kraštuose vedybų skaičiaus 
rekordininku laikomas 
amerikietis Glynn ,,Scotty“ 
Wolfe, gimęs 1908 m. liepos 25 d. 
Jis vedė 27 kartus ir prigyveno 41 
vaiką. Paskutinioji jo žmona yra 
21 metų amžiaus filipinietė Daisy 
Delgado.

Verti dėmesio IOWA universiteto, 
JAV., tyrinėjimų rezultatai: 
sutuoktiniai daugiausiai riejasi 
trečiadieniais, o mažiausiai — 
ketvirtadieniais.

Gal kiti tyrinėtojai pajėgs 
sužinoti, kaip tų rietenų išvengti?

1989 m. Anglijoje ir Valijoje 
abortų skaičius paaugo 0.1 %, t.y. 
iki 183.974.

79 metų našlys Patrick Minter 
vedė 72 metų Barbara Bostock po 
to, kai jis jai pardavė savo namą 
Devon pajūry!

Čia tiktų mano parapijoj 
vartotas posakis: „Ir vilkas sotus, 
ir ožka sveika“...

K. Tautginas

prižadėjau, kad juos vėl 
aplankysiu, bet matęs, kaip ši 
žiauri imperija su jais pasielgė, 
man buvo sunku įsivaizduoti, ar 
vasara iš viso ateis į šį taikingą 
kraštą“ — rašė kitas anglų 
žurnalistas.

Tačiau mes, lietuviai, tikime, kad 
saulė vėl švies ant lietuvių krauju 
aplaistytos žemės. Kaip Vytautas 
Landsbergis sakė, mes turime 
prašyti Aukščiausiojo, kad jis 
daugiau aukų dėl mūsų tautos 
laisvės nebereikalautų.

Lietuva, Tėvyne mūsų, 
Tu didvyrių žeme.
Iš praeities Tavo sūnūs 
Te stiprybę semia!

H. Vaineikis

SKAITYTOJU LAIŠKAI
VISIEMS „KULTŪROS BARŲ“

„EUROPOS LIETUVIO“ 
SKAITYTOJAMS

Sveikinusiems „EL" redakcijų ir 
administraciją Sv. Velykų proga, 
esame nuoširdžiai dėkingi.

SIŪLO „KALBOS KERTELĘ“
Širdingai dėkoju Jums už man 

siunčiamą „Europos Lietuvį“. Jie 
mūsų šeimoje visada laukiami.

Žinia, norėtųsi laikraštį ir toliau 
gauti, tačiau tai turbūt 
neįmanoma.

Tiesa, norėčiau ir aš Jums kuo 
nors atsidėkoti. Kadangi 
ruošiuosi studijuoti lietuvių kalbą 
ir literatūrą, todėl su malonumu 
galėčiau atsiųsti kalbos 
pamokėlių. Nes žinau, kad 
dauguma lietuvių išeivių jau 
gerokai primiršę savo kalbą, o kiti 
daugelį žodžių vartoja 
netaisyklingai.

Taigi Jūsų laikraščiui galiu 
pasiūlyti „Kalbos kertelę“.

Taip pat norėčiau sužinoti, ar 
Jums reikia tokių kalbos mokymo 
skyrelių, ar, kad tas skyrelis tik 
taisytų žmonių kalbą. Nes 
dauguma, manau, tautiečių 
užsienyje nelabai teisingai vartoja 
prielinksnį „pas“, žodelį „reiškia“ 
ir kitus.

Taip pat noriu paprašyti, kad 
Jūs paskelbtumėte mano adresą. 
Galiu rašyti lietuvių, rusų arba 
anglų kalba.

Man 17 metų.
Tačiau visai neprieštaraučiau, 

jeigu man parašytų ir vyresni 
žmonės.

Rasa Žalynaitė, 234580 Alytus, 
A. Jonyno 25-28, Lithuania.

FILATELISTAS
Jums parašyti paskatino Jūsų 

adresas ant voko, atsitiktinai 
patekusio į mano rankas. 
Laisvalaikiu renku pašto ženklus, 
todėl mane nudžiugintų 
kiekvienas pašto ženklas ant voko, 
atkeliavęs į mano namus. 
Atsidėkočiau tuo pačiu. Šiuo 
įdomiu Lietuvoje metu nemaža 
naujienų ir pašto pasaulyje, todėl 
gal ką nors sudomintų vėl pradėti 
leisti nepriklausomos Lietuvos 
pašto ženklus, vokus, bei kitą 
filatelijos atributiką.

Aš esu 30 metų amžiaus, 
nevedęs, gyvenu mažame 
Suvalkijos miestelyje Pilviškiuose, 
dirbu inžinieriumi mechaniku. 
Laukiu iš Jūsų laiškų.

Rimas Baltrušaitis, 234273 
Vilkaviškio raj., Pilviškiai, M. 
Melnikaitės 8, Lietuva.

NORI SUSIRAŠINĖTI
Pirmiausia dėkoju už „Europos 

Lietuvį“, kurį gaunu reguliariai. 
Taip pat ačiū ir už atsiųstą 1991 m. 
sieninį kalendorių.

Ir sveikinu visus lietuvius su 
Šventom Velykom!

Taip pat norėčiau užmegzti 
draugiškus ryšius su 
bendraamžiais (aš esu 26 metų).

Eglė Kriaučiūnaitė, 232051 
Vilnius, Žirmūnų 16-43, Lietuva.

Aš esu lietuvaitė. Man 15 metų. 
Domiuosi muzika ir sportu. 
Norėčiau susirašinėti su 
tautietėmis ar tautiečiais iš 
Vokietijos, Amerikos, Anglijos. 
Galiu rašyti lietuvių, esperanto, 
anglų kalbomis.

Daiva Petrauskaitė, 234520 
Marijampolė, Pušinio 3-1, 
Lithuania.

Esu 50 metų amžiaus, nevedęs, 
kultūringas lietuvis, ūgis 177 cm. 
Norius susirašinėti su Anglijoje

PRAŠYMAS
Ankstesniais metais „Kultūros 

barų“ bičiuliai gaudavo žurnalą 
oro paštu nemokamai. Deja, 
pastaruoju metu, pasikeitus 
ekonominei padėčiai, žymiai 
išaugo leidybos ir siuntimo 
kainos, todėl 1991 m. „Kultūros 
barus“ užsienyje platinti įmanoma 
tik prenumeratos būdu.

Prenumeratos kaina metams 
oro paštu 80 JAV dol., paprastu 
— 40 dol. Galima mokėti 
atitinkamą sumą ir kita 
konvertuojama valiuta. 
Prenumeratą priimti sutiko mūsų 
talkininkė, aktyvi visuomeninkė 
ponia Ema Datis (Dovydaitienė).

Money orderį arba čekį siųsti 
šiuo adresu: Ema Datis — 
„Kultūros barai“, 4741 Cromwell 
Ave., Los Angeles, CA, 90027, 
U.S.A.

Prenumeratorius prašome 
nurodyti savo adresą laišku 
redakcijai: „Kultūros barai“, 
232600 Vilnius, S. Daukanto a. 3- 
8, Lithuania.

Prenumeratą priimama iki 
gruodžio 25 d. (galima užsisakyti 
ir pusmečiui).

Už sukauptą valiutą redakcija 
tikisi įsigyti kompiuterį, kuris 
labai praverstų žurnalo 
atpiginimui ir poligrafiniam 
tobulinimui. Su dėkingumu 
priimtume ir šiam reikalui skirtas 
aukas. Tikimės ir toliau matyti Jus 
tarp savo skaitytojų ir Lietuvos 
kultūros rėmėjų.

V. Chadzevičius
Vyr. redaktorius

SVEIKINA 
LONDONO LIETUVIUS

Linkiu Jums linksmų Šventų 
Velykų iš Tėvynės Lietuvos!

Aš tikriausiai praleisiu Velykas 
tarp Vilniaus ir Kauno, nes po 7 
mėnesių Lietuvoje atrandu vis 
daugiau giminių.

Gyvenimas po sausio 13-tos 
normalėja, nors karinių 
provokacijų ir gąsdinimų turime 
kasdien. Jums išvažiavus į 
Londoną — sužinojau, kad vienas 
žuvusių prie TV bokšto — 
Vytautas Vaitkus — buvo mano 
dėdė. Todėl sausio 13-tos dienos 
įvykius pergyvenau su visa 
Lietuva ir su savo giminaičiais. 
Kovo 11 d. žuvusiųjų šeimoms 
buvo įteiktas Vyčio Kryžiaus 
Ordinas, už didvyriškumą, 
amžinai šlovei. Antakalnio 
kapinės pilnos žmonių, kurie 
lanko žuvusiųjų kapus. Gėlės ir 
kryžiai kasdien atsiranda prie 
Bokšto, Televizijos komiteto, 
Aukščiausiosios Tarybos rūmų.

Po sausio 13-tosios aš pradėjau 
dirbti AT Informacijos biure. Taip 
pat padedu ir „Talka Lietuvai“ 
organizacijai. Šią organizaciją 
labai išgarsino K. Prunskienė, 
keliaudama po Europą. Dabar 
galiu Jums pranešti, kad ji jokių 
ryšių su „Talka Lietuvai“ neturi.

Retkarčiais dirbu teatre. Labai 
norėčiau teatre rimtai dirbti. Bet 
dabar visi užsiėmę politika, niekas 
nesidomi teatru.

Baigsiu šį laišką. Prašau 
perduoti linkėjimus Londono 
lietuviams. Mano pažįstami 
Vilniuje Jus giria, kad 
protestuojate ir vieningai dirbate 
Lietuvos naudai.

Linksmų Šventų Velykų!
Lana Stasiūnaitytė, Vilnius 

gyvenančiais lietuviais.
Stanislovas Sparnauskas, 

235500 Mažeikiai, Draugystės 22- 
41, Lietuva.
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NUOSTABIAUSIA IŠVYKA PASKAITA APIE LIETUVĄ
Tik įsivaizduokit penketą šimtų 

jaunų lietuvių (tarp 16 ir 35 metų 
amžiaus) iš Amerikos, Australijos 
ir Europos žavingoj aplinkoj 
bendradarbiaujančių su šimtais 
vyresnio amžiaus tautiečių, bet 
jaunom širdim, mėgstančius 
pramogas ir žėrinčią saulę. 
Spėkite, kur jūs būtumėt?

Ogi būtumėte septintame 
Pasauliniame Lietuvių jaunimo 
kongrese, kuris įvyks Argentinoje, 
Urugvajuje ir Brazilijoje 1991-92 
metais tarp gruodžio 18 ir sausio 8 
dienų. Kad ir kaip ten dalyvausite 
atstovais, delegatais, dalyviais, 
stebėtojais ar turistais tai bus 
nuostabi jūsų gyvenime išvyka!

Kas ketveri metai, vis kitame 
krašte, Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas suartina viso pasaulio 
lietuvių bendruomenių atstovus ir 
skatina domėjimąsi jų siekiais, 
tikslais, reikalais. Bendruomenių 
išrinkti jauni delegatai vaidina 
ypatingą vaidmenį planuojant 
ateitį, sekančių keturių metų 
Pasaulio lietuvių jaunimo 
vystymosi kryptį ir tempą. Jie taip 
pat svarstys problemas, liečiančias 
lietuvių bendruomenes visame 
pasaulyje, pavyzdžiui, lietuvių 
kalbos ir kultūros išlaikymą ir 
ieškos priemonių tai įvykdyti.

Vienas iš svarbiausių uždavinių, 
kuriuos delegatai svarstys 
ateinančiame kongrese, bus kaip 
geriausiai padėti Lietuvai atgauti 
teisėtą vietą tikrai nepriklausomų 
pasaulio valstybių tarpe.

Taip pat jau virto tradicija, kad 
įvairių šalių delegatai aplanko 
savo krašto ambasadas ir įteikia 
peticijas, raginančias daryti viską 
pagal galimybes, kas padėtų 
Lietuvai atgauti 
nepriklausomybę. Stengiamasi, 
kad tokie apsilankymai būtų kuo 
plačiau paminėti spaudoje ir 
televizijoje. Jaunimo kongresai 
suburia šimtus lietuvių, ir 
kongreso įvykiai ir veikla 
atkreipia spaudos, radijo ir 
televizijos dėmesį į Lietuvą ir jos 
kovą dėl nepriklausomybės.

— BUVO LABAI GERAS IR GARSUS BŪGNAS. GAILA, KAD 
IŠLAIKĖ TIK 70 METU!

Kongreso rengėjai supranta, 
kad vien darbas be pramogų 
vargina ir atgrąso dalyvius. 
Teisingas yra angliškas posakis: 
„Ali work and no play makes Jack 
a dull boy“. (Jei feministės 
įsižeistų ir norėtų mane pulti, tai 
pareiškiu, kad norėjau sakyti 
„Jill“, bet tuomet sušlubuotų 
gramatika!). Taigi programa 
atitinkamai planuojama. Būsimo 
kongreso programoje numatyta 
ekskursija laivu į Urugvajų, išvyka 
į Motevideo ir, žinoma, 
neišvengiamas „talentų vakaras“ 
visiems „žvaigždžių“ gemalams! 
Specialios ekskursijos numatytos 
dalyvaujantiems kongrese kaip 
turistams. Taip pat primenama, 
kad Kūčios bus švenčiamos 
Argentinoje, o Nauji Metai 
sutinkami Urugvajuje. Na, visi 
galės gėrėtis karšta (apie 80c 
Fahrenheit) Brazilijos žiema!

Kongrese galit dalyvauti kaip 
atstovas-delegatas, stebėtojas, 
dalyvis ir turistas. Pirmosioms 
trims grupėms yra tam tikri 
reikalavimai, bet beveik 
kiekvienas gali vykti į kongresą 
kaip turistas. Turistų skaičius ir 
amžius kol kas neapribotas. Tik 
turėkit pinigų! Pietų Amerikos 
organizacinis komitetas, 
norėdamas užtikrinti malonias, 
žavingas ir atmintinas atostogas, 
paskyrė daug laiko ir pastangų. Iš 
tikrųjų turistai, be savo 
užsiėmimų, galės dalyvauti kai 
kuriose veiklose kartu su 
delegatais ir dalyviais. Taigi jie, 
anot anglų posakio, „Not only 
will they have their cake, they will 
be able to eat it!“

Jei norėtumėte labiau kongreso 
veikloje dalyvauti, galite vykti 
kaip dalyviai. Dalyvių skaičius 
neribotas. Kaip dalyviai, 
nedalyvausite Kongreso studijų 
dienose, skirtose delegatams ir 
stebėtojams, bet galėsite prie jų 
prisijungti Kongreso stovykloje. 
Neišsigąskit žodžio „stovykla“, 
joje dalyviai turės daug pramogų 
ir jokių pareigų!

Paskutinieji, bet ne mažiau 
svarbūs bus stebėtojai ir delegatai. 
Jungtinė Karalystė gali siųsti 
septynius delegatus ir du ar tris 
stebėtojus. Jei norėtumėt bet 
kurioje šių grupių dalyvauti, 
susisiekit su Paul Markevičium — 
tel. 071-480 7716 arba Andy 
Blinstrubu — tel. 0274 483120.

Jei svajojat apie kelionę į 
nuostabius, svetimus kraštus, jei 
mėgstat susitikti naujus, įdomius 
žmones, vaišintis gražiame jūros 
paplūdimy, jei jums patinka 
dainos, šokiai ir Pietų Amerikos 
svetingumas, tai pradėkite ruoštis 
Pasauliniam lietuvių jaunimo 
kongresui DABAR!

Vincent O’Brien

ČEKOSLOVAKIJA REMIA 
PABALTIJO KRAŠTUS

Čekoslovakijos užsienio reikalų 
ministras Dienstbier kalbėdamas 
spaudos konferencijoje pasakė, 
kad Čekoslovakija numato išplėsti 
visokeriopus ryšius su trimis 
Pabaltijo respublikomis ir užmegs 
diplomatinius ryšius, kai bus 
įmanoma. Čekoslovakijos 
santykiai su Pabaltijo kraštais bus 
plečiami įvairiame lygyje. 
Spaudos konferencijoje taip pat 
dalyvavęs Čekoslovakijoje 
besilankantis Danijos užsienio 
reikalų ministras Ellemann- 
Jensen pažymėjo, kad Danija jau 
1921 m. pripažino tris 
nepriklausomas Pabaltijos 
respublikas ir pridūrė, kad šis 
pripažinimas niekuomet nebuvo 
atšauktas, taigi tebegalioja ir 
dabar. Ministras Ellemann-Jensen 
taip pat pasakė, kad Europos 
Ekonominės bendruomenės šalim 
pritariant, Danija daro spaudimą 
Maskvai, kad sovietų vyriausybė 
pradėtų politines derybas su 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
vyriausybėmis.

TĖVYNAINIŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

VILNIUJE
Lietuvos kultūros fondo valdybos 

pirmininkas Jurgis Dvarionas ir 
„Vilnijos" draugijos pirmininkas 
Kazimieras Garšva kreipiasi į 
vilniečius dalyvauti 1991 m. birželio 
1-3 dienomis Vilniuje 
įvyksiančiame tėvynainių 
suvažiavime. Kovo 6 d. atsišaukime 
rašoma:

Šiuo Lietuvos Respublikos 
atgimimo metu visai suprantamas 
sąmoningų tautiečių būrimasis 
regionais, miestais ir netgi 
kaimais, siekiant tą didį atgimimą 
kuo sparčiau ir našiau ugdyti. Tai 
matome pačiame Vilniaus krašte 
ir toli už jo ribų, kur tiktai atsirado 
vilniečiai, išblaškyti H-jo 
pasaulinio karo ir pokario 
sumaiščių bei žiauriosios 
stalininės okupacijos.

Šiuo reikšmingu metu iškilo 
gyvas reikalas viso pasaulio 
lietuviams vilniečiams dar 
glaudžiau telktis, vienytis, drąsiai 
pakilti naujam gyvenimui ir 
lietuviškąjai veiklai. Tuo svarbiu 
reikalu Lietuvos kultūros fondas 
ir „Vilnijos“ draugija sutarė 
surengti 1991 m birželio 1-3 
dienomis Vilniuje kuo gausesnį 
tėvynainių suvažiavimą ir sudaryti 
jiems, taipogi jų artimiesiems ir 
atžaloms palankias sąlygas 
pabendrauti bei iš arti susipažinti 
su atgimstančios Lietuvos sostine 
ir kitomis gimtojo krašto 
vietovėmis.

Suvažiavimas įvyks Vilniuje A. 
Jakšto g-vėje Nr. 9, buvusios 
Vytauto Didžiojo gimnazijos 
salėje. Pirmoje programos dalyje 
— birželio 1 d. — numatyti du

KAZYS BARONAS
Po Lietuvos nepriklausomybės 

paminėjimo vasario 17 d. mano 
gyvenamam Viernheimo mieste 
(krikščionių demokratų partijos 
susirinkime paskaitą skaitė VLB- 
nės vicepirmininkas V. 
Bartusevičius, o vakare buvo 
atnašautos Mišios šv. Apaštalo 
šventovėje) vietos 
Volkshochschule (kur vyksta 
vakariniai pasitobulinimo kursai) 
kvietimu kovo 11 d. paskaitą 
skaitė rusų kalbos dėstytojas Wolf 
Dieter Stolz. Su prelegentu teko 
kiek ilgiau pasikalbėti, kadangi 
dienraščio pranešime jis buvo 
pažymėtas kaip Pabaltijo kraštų 
žinovas, palaikantis ypatingus 
ryšius su Vilniumi.

Pasirodo, kad vokietis yra 
studijavęs rusų kalbą, ją tobulinęs 
Maskvos universitete, eidamas 
kartu tarpininko pareigas tarp 
Vokietijos ir Lietuvos mokyklų, 
universitetų bei mokinių 
pasikeitimo programų. Ne tik 
Sovietų Sąjungą, bet ir Lietuvą jis 
gerai pažįsta, pripažindamas 
Vilnių vienu iš gražiausių miestų. 
Tą patvirtino ir vienas 
klausytojas, praleidęs Vilniuje 
belaisvės dienas.

Žemėlapių pagalba 
paskaitininkas pirmiausia 
klausytojus nukėlė į Pabaltijo 
valstybių praeitį, pabrėždamas 
skirtingai nuo Latvijos ir Estijos 
susiklosčiusią Lietuvos istoriją, 
parodydamas Lietuvą nuo 
Baltijos iki Juodosios jūros. 
Lietuva buvo Rytų Europos 
galinga valstybė. Kita linkme 
nuėjo Latvijos ir Estijos 
gyvenimas, kadangi šios valstybės 
iki 1918 m. nepažinojo laisvo 
gyvenimo, būdamos pavergtos 
vokiečių ordino, švedų, danų, 
rusų, bendros Lietuvos-Lenkijos 
valstybės (Latvija).

Lietuvos krikštas, lenkiška 
įtaka Lietuvoje. Lietuviai dar ir 
šiandieną jaučia neapykantą 
lenkams. Pavadinus Lietuvos 
sostinę „Wilno“ — lietuviai tuoj 
pat atšauna „Vilnius“. „Wilno“ 
tai lenkiškas pavadinimas.

Tautinis atgimimas. Latvijoje ir 
Estijoje tautinio atgimimo naštą 
nešė evangelikai kunigai. Tačiau 
carinė Rusija ir toliau rusino 
Pabaltijo kraštus, tiesdama 
geležinkelius, plėsdama pramonę. 
Tas ypač pastebima Latvijoje ir 
Estijoje.

Nepriklausomybės atgavimas, 
(pirmoji Lietuvą pripažino 
kaizerinė Vokietija), Hitlerio- 
Stalino sutartis, sovietinė, vokiška 
ir vėl sovietinė okupacija (mums 
gerai žinomi įvykiai!), trėmimai. 
Tik apie 15% tremtinių grįžo į 
gimtinę. Ištremtųjų skaičių 
prelegentas nurodė šimtais 
tūkstančių, apie 30% Lietuvos 
gyventojų.

pranešimai Vilniaus krašto 
praeities ir dabarties klausimais, 
kelių svečių pasisakymai ir 
sveikinimai, antroje dalyje — 
koncertas. Birželio 2-3 dienomis 
— išvykos grupėmis į Trakus, 
Druskininkus, Ignaliną ir Pelesą.

Maloniai kviečiame visus, 
nepamirštančius savo Tėvynės ir 
gimtinės.

Mieli tautiečiai, iki numatyto 
suvažiavimo liko nedaug laiko. 
Jau prasidėjo pasirengimo darbai. 
Mums reikia iš anksto žinoti, kas, 
iš kur ir kada galės atvykti į Vilnių. 
Prašytume iš anksto pranešti 
atvykimo datą ir savo pasų 
duomenis. Mūsų adresas: 132600 
Vilnius, A. Vienuolio 5-32.
Telefonas: 517634. LIC

Šiandieninė padėtis. Surusintos 
Estija ir Latvija. Lietuva 
stebuklingai išvengė tos 
rusifikacijos. Pragyvenimo lygis 
Pabaltijo kraštuose yra aukštesnis 
už Sovietų Sąjungos. 
Nepriklausomybės linkme 
stipriausiai žygiuoja Lietuva. V. 
Landsbergis reikalauja 
nepriklausomybės, K. Prunskienė 
ieškojo kompromisų. Lietuviai 
yra patriotiškesni už latvius ir 
estus. Manding, lietuviai užgavo 
tautines mažumas, įžeidė rusus ir 
lenkus. Vokietis, paprašęs 
krautuvėje duonos rusiškai —jos 
negavo. Turėjo kalbėti vokiškai, 
pasisakyti esąs vokiečiu. 
Apskritai, vasario mėnesį padėtis 
buvo gan „tamsi“ — tuščios 
krautuvių lentynos. Prekės 
parduodamos tik pažįstamiems 
arba už tvirtą Vakarų valiutą 
juodojoje rinkoje.

Pesimistiškai vokietis buvo 
nusiteikęs dėl Pabaltijo valstybių 
ateities. Girdi, kodėl Lietuva 
neleido balsuoti raudonosios 
armijos daliniams (atsakiau, kad 
tai okupacinė kariuomenė, nieko 
bendro neturinti su Lietuvos 
gyventojais, kitas vokietis tai 
patvirtino). Lietuva, 
reikalaudama nepriklausomybės, 
gali netekti Vilniaus (Maskva 
priskirs Gudijai), Klaipėdos 
krašto (Karaliaučiaus apygardai). 
Įsiterpiau sakydamas, kad 
Karaliaučių prijungsime prie 
Lietuvos. Pabaltijo pramonė, jos 
gaminiai, negali konkuruoti 
pasaulinėje rinkoje (pasakiau, kad 
turime darbo jėga, žemę, 
reikalingas tik kapitalas) su 
Sovietų Sąjunga jungia labai 
glaudūs ekonominiai ryšiai, kurių 
negalima nutraukti vienu 
brūkšniu net gal ir po dešimties 
metų. Diskusijose atsakiau, kad 
Lietuva po 20 metų turėjo vieną 
stipriausių valiutų Europoje, 
turėjo plačiai išvystytus 
prekybinius ryšius su Europos 
valstybėmis, ypač Vokietija, D. 
Britanija, Sovietų Sąjunga. Dar ir 
šiandieną Lietuvos auksas yra 
JAV, Prancūzijoje (Švedija, 
Šveicarija, D. Britanija Lietuvos 
auksą atidavė Sovietų Sąjungai), 
kad Lietuvos ekonominį 
gyvenimą parems stipri JAV, 
Kanados, Australijos, D. 
Britanijos lietuvių išeivija, kaip ji 
parėmė po I-jo pasaulinio karo. 
Mielai Lietuva užmegs 
prekybinius ryšius su Maskva, 
siųsdama į Sovietų Sąjungą žemės 
ūkio produktus, importuodama 
žaliavą.

Sovietų Sąjungos ateitis? Gali 
kilti pilietinis karas arba įvesta 
diktatūra. Pastaroji gali išgelbėti 
valstybę nuo didelio kraujo 
praliejimo (arba privesti prie 
praliejimo — K.B.).

Į artimą Ludvigshafeno miestą 
balandžio 25 dieną numato atvežti 
50-tosios Vilniaus vidurinės 
mokyklos 10 mokinių (mokykla, 
berods, yra netoli Vingio parko) 
vokiečių kalbos pasitobulinimui. 
Jie visi bus išskirstyti tarp vokiškų 
šeimų, kadangi ši mokykla turi 
sustiprintą vokiečių kalbos kursą. 
Praeitų metų rugsėjo mėn. 10 d. 10 
vokiečių mokinių viešėjo Vilniuje. 
Vokietis Gedimino miestą pažįsta 
nuo 1979 m., nuo tada visuomet į 
Vilnių lydėjo ekskursijas.

REMKIME —

PAGALBOS LIETUVAI FONDĄ!

Aid Lithuania Fund (ALF)
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Lietuvių
AUKOS SPAUDAI

J. Bielskis — 4.00 sv.
J. Masiulis — 5.00 sv.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame

NAUJI SODYBOS VEDĖJAI
Nuo gegužės 1 d. Sodyboje vedėjų 
pareigas pradės eiti Vaidotas ir 
Heidi Banaičiai. Linkime jiems 
sėkmės naujose pareigose.

LNB-vės CV

LONDONE
VAIKŲ FONDAS

BRITISH-LITHUA NIA N 
RELIEF FUND FOR 

CHILDREN IN LITHUANIA
Gautos šios aukos: po 10.00 sv.

— B. Drevinskas iš Inverness, 
C.A. Last iš Walthamston; 5.00 sv.
— J.A. Andrups iš Londono.

Fondo valdyba yra dėkinga 
visiems aukotojams. Aukas 
siųskite: British-Lithuanian Relief 
Fund for Children in Lithuania, 
21 The Oval, London E2 9DT.

Gautas laiškas iš Vilniaus I-jų 
Vaikų namų administracijos 
Auklėtojų ir auklėtinių vardu: iš 
visos širdies dėkojame Jums už 
pagalbą.

Apmaudu, kad mes, prieš 
penkis dešimtmečius kruvinojo 
raudonojo režimo išplėšti iš 
Europos valstybių šeimos, dabar 
esame reikalingi humanitarinės 
šalpos. Mums labai didelė vertybė 
yra ir dovanos, kuriose slypi Jūsų 
širdies dalelė, jos šiluma ir iš viso 
dėmesys Lietuvai. Tai stiprina 
mūsų tautos dvasią bei ryžtą siekti 
visiško išsivadavimo iš 
okupacijos.

Direktorė Danutė Putrimienė 
Elvyra Mockūnienė

Profesinės organizacijos p-kė

PARAPIJOS CENTRE
Vasario 24 d. dalyvavo 

pamaldose ir susitiko su 
parapijiečiais Marytė 
Abromaitienė iš Alytaus, Jūratė 
Girdvainienė ir Česlovas 
Aksamitauskas iš Vilniaus.

PAMALDOS
Bradforde — balandžio 7 d.,

12.30 vai.
Nottinghame — balandžio 7 d., 

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

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

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

vai.
Nottinghame—balandžio 14d., 

11.15 vai., Židinyje.

K ronilca
PAGALBOS LIETUVAI FONDO 

AID LITHUANIA FUND 
(ALF) VEIKLA

Pirmos Pagalbos Lietuvai 
Fondo aukos buvo užpajamuotos
1990 m. gegužės 1 d. Nuo to laiko 
ligi 1991 m. kovo 26 d. buvo gauta 
21122.10 sv. aukų ir 438.86 sv. 
banko palūkanų. Viso pajamų 
gauta 21560.96 sv.

Nemaža dalis šios sumos buvo 
gauta iš anglų visuomenės, bet 
didesnę dalį aukų atsiuntė D. 
Britanijos lietuviai. Fondas reiškia 
didelę padėką visiems 
aukotojams, prisidėjusiems prie 
Lietuvai svarbių darbų atlikimo.

Šiems darbams paremti iš 
Pagalbos Lietuvai Fondo išlaidų 
padaryta 14313.07 sv. Ateities 
darbams finansuoti fonde lieka 
7247.89 sv.

Kova už Lietuvos 
nepriklausomybę pareikalaus dar 
nemaža pastangų ir išlaidų. Todėl 
prašome visus ir toliau aukomis 
prisidėti prie Lietuvai labai 
svarbių darbų. Aukas prašome 
siųsti: Aid Lithuania Fund (ALF), 
2 Ladbroke Gardens, London 
Wil 2PT.

LIETUVOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS VEIKLA

1990 m. Lietuvos R. Kryžiui ir 
D. Britanijos Lietuvių Sąjungai 
sutarus bendradarbiauti, buvo 
atidaryta banko sąskaita 
Lithuanian Relief vardu ir 
pradėtos rinkti aukos.

Nuo 1990 m. gegužės 15 d. iki
1991 m. kovo 15 d. buvo gauta 
10188.90 sv. aukų ir 218.45 sv. 
palūkanų iš banko. Per 10 mėnesių 
neskaitlinga D. Britanijos lietuvių 
bendruomenė aukojo 10407.35 sv. 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
veiklai paremti.

Iš surinktos sumos 222.97 sv. 
išleisti vaistų siuntoms į Lietuvą ir 
už 4943.46 sv. nupirkta centrifūga 
Vilniaus kraujo perpylimų 
laboratorijai. Likusi 5240.92 sv. 
suma laikoma Lithuanian Relief 
banko sąskaitoje ir bus panaudota 
pagal Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus respublikinio komiteto 
nurodymus.

Lietuvos Raudonasis Kryžius ir 
jo atstovybė Didžiojoje Britanijoje 
reiškia gilią padėką visiems 
aukotojams.

Lietuvai reikalinga visokeriopa 
parama, bet ypač reikalinga 
pagalba ligoniams ir į didelį vargą 
patekusiems tautiečiams. 
Negalėdami prisidėti prie 
tiesioginės kovos, atkuriant 
Lietuvos nepriklausomybę, 
užsienio lietuviai gali bent 
aukomis padėti Lietuvos 
žmonėms. Prašome aukas ir toliau 
siųsti šiuo adresu: Lithuanian 
Relief, 2 Ladbroke Gardens. 
London W11 2PT.

NOTTINGHAME
KULTŪRINE PARAMA

Bradford© DBLS skyriui 
ruošiant kariuomenės šventės 
minėjimą lapkričio 25 d. Londono 
ir Nottinghamo „Harmonijos“ 
dainininkų grupė „Vyties“ klube 
atliko programą. įdomią paskaitą 
skaitė DBLS-gos Politinės grupės 
koordinatorius R. Kinka. 
Papildomai apie Paramos 
Lietuvai Fondo veiklą pranešė 
Sąjungos pirmininkas J. Alkis.

Sąjungos C V ir 
Wolverhamptono skyriaus 
paprašyta, susipažinau su 
„Central Youth Theatre“ 
veikėjais, kurie vasario mėn. 
pabaigoje pastatė įdomų veikalą 
„Letters from Lithuania“. Tai 
glaudžių ryšių palaikymo su 
Konservatorijos teatru Vilniuje 
išdava. Man buvo malonu 
pabendrauti ir talkininkauti 
Vilniaus Jaunimo Teatro režisierei 
D. Ibelhauptaitei ir J. Ward, 
„Central Youth Theatre“ 
direktorei. Šis pastatymas 
atkreipė vietinės spaudos ir 
Central TV dėmesį. Vaidinimo 
metu buvo renkamos aukos 
Paramos Lietuvai Fondui (ALF).

Kultūrinio pobūdžio parama 
buvo suteikta ir Derby skyriui 
ruošiant minėjimus.

Sąjungos CV nariui E. Šovai 
paprašius, besidomintiems 
muzika Cardiffe buvo perduotos 
lietuviškos dainos.

Nottinghame buvo švenčiama 
Vasario 16, Nepriklausomybės 
paskelbimas minimas pakilioje 
nuotaikoje. Jame dalyvavo 
vietinių ir lietuvių iš Vidurinės 
Anglijos bei šiaurės apylinkių. 
Minėjime kalbėjo prof. D. Regan 
ir R. Kinka. Prof. D. Regan 
kalbėjo apie tarptautinę sovietų 
politiką ir jos pasekmes ir užbaigė 
lietuviškai: „Tegul gyvuoja laisva 
Lietuva!“ R. Kinka papasakojo 
apie paskutinius įvykius Lietuvoje 
ir Europos parlamentų reakcijas 
Lietuvos nepriklausomybės 
reikalu.

Meninę dalį atliko vietinės 
pajėgos. Susipažinti su mūsų 
kultūrine veikla ir mums padėti 
atvyko „Central Youth Theatre“

FUTBOLAS

„East London Advertiser“ 1991 
m. kovo 8 dienos laidoje rašo, kad 
„Lithuanian Victoria ‘B’ 
komanda 6 taškų skirtumu 
vyrauja Kackney-Leyton futbolo 
lygoje. Kovo 3 d. rungtynėse 
„Lithuanian Victoria“ ‘B’ 1 — 
„R-B Motors“ 0.

BALTIC STORES & CO. (Z. JURAS) 
11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB Tel. 081-460 2592

SIŪLO PASINAUDOTI IŠPLĖSTA IR ĮVAIRIAPUSIŠKA 
PREKYBA SU LIETUVOS RESPUBLIKA

Galiu pasiųsti 
pačius paskutiniausius Vakarų Europoje gaminamus ir gaunamus vaistus 

plačiai pasaulyje žinomas angliškas ir kitas įdomias medžiagas 
madingai pasiūtus rūbus, kostiumus ir sportinius batus 

ELEKTRONINES PREKES
rusiškus ir kitų kraštų automobilius

Pervedame palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus pageidaujama valiuta, 
visas finansines ir banko operacijas vertingiausiu kursu, priimame įvairiam 
laikui investicijas ir sudarome testamentus bei administruojame nuosavybes. 

Persiunčiame palikimus vertingiausiu PAVELDĖTOJUI būdu 
tarpininkaujame įvairių dokumentų sudaryme.

Specialus dovanų siuntinys Nr. 1, 1991 m.
3 m. vilnonė angliškai eilutei medžiaga

3 m. specialiai parinktos suknelei medžiagos
1 sportiškas vyriškas arba moteriškas kostiumas

1 pora sportinių batų
1 striukė — vyriška arba moteriška

Siuntinio kaina £230.00 (pasiunčiame oro paštu)
Parduodame „Olympia“ rašomas mašinėles su lietuvišku šriftu

ŽMOGAUS TEISIŲ 
KONFERENCIJA ŽENEVOJE

(Atkelta iš I psl.)

(paruošta vasario 10 d.). Tebūnie 
jau taip.

Šias metais Žmogaus Teisių 
konferencija buvo tikrai idealus 
forumas pristatyti Baltijos kraštų 
bylai tarptautinėje plotmėje. 
Nereikėjo daug pastangų įtikinėti 
valstybių delegatus. Visur jautėsi 
simpatija ir noras padėti. Svarbu, 
kad buvo laisvai kalbama, nebuvo 
baimės neįtikti Sovietų Sąjungai. 
Aišku, svarbiausia tema buvo 
Persų įlankos konfliktas, bet, kita 
vertus, jis mums ir pasitarnavo, 
nes abu įvykiai buvo dažnai 
lyginami ir reiškiamas įtarimas, 
kad dėl Pabaltijo kraštų dvi 
didžiosios valstybės yra anksčiau 
susitarusios.

Apgailestaujama, kad mūsų 
veikėjai per toli yra nuo Ženevos ir 
nesupranta, kad Lietuvos bylą 
pirmiausia reiktų kelti viešumon 
per specializuotas tautines 
organizacijas. Gal dar per anksti 
tai kelti Niujorke, ten grynai 
politinis forumas. Turime 
pavyzdžių, liečiančių kitų kraštų 
politinius siekimus, ir galime jais 
pasinaudoti.

N. Prielaida

jaunieji artistai, kurie su mumis 
scenoje dainavo „Lietuva brangi“.

Čia pat atsisveikinome su 
„Rūtos“ dainininkų grupe, nes jos 
įkūrėjai Genovaitė ir Vaclovas 
Aleknavičiai grįžta atgal į Lietuvą. 
Linkime jiems geros sėkmės ir 
laimės.

Minėjime Pagalbos Lietuvai 
Fondui (ALF) buvo surinkta 
209.00 sv. Prisidėjo Latvių 
Nottinghamo skyriaus šalpos 
fondas 46.00 sv. auka.

Kovo 22 d. įvyko lietuviška 
vakaronė, kurią organizavo 
„Grene“ komitetas. Vakaronės 
pradžia 19 vai. įėjimas veltui. 
Atvykę atsinešė lietuviško maisto. 
Vakaronėje dalyvavo neseniai 
grįžęs iš Latvijos jaunimas ir Rūta 
Popikienė su audimo ir 
rankdarbių parodėle.

V. Gasperienė

Po siaubingos žiemos, vasario 
24 d. įvykusių rungtynių 
rezultatai: I-mos divizijos 
„Wanstead Port“ 2 
„Lithuanian Victoria“ ‘A’ 3. IV- 
tos divizijos „Lithuanian 
Victoria“ ‘B' 3 — „Cricketers“ 0

„Lithuanian Victoria“ ‘B’ yra 
IV-tos divizijos pirmutinė 
komanda su 5 taškų persvara.

PASAULYJE
Derybos Ulsteryje

Didžiosios Britanijos valdoma 
šiaurinė Airijos provincija yra 
vadinama Šiaurės Airija arba 
Ulsteriu. Daugumą gyventojų 
sudaro protestantai, kurie jau virš 
20 metų nesikalba su vietos 
katalikais, nors vieni ir kiti yra 
airiai. Protestantai ir toliau nori 
būti Didžiosios Britanijos dalimi, 
o katalikai nori prisijungti prie 
Airijos. To siekia ir 1RA 
(Nepriklausomos Airijos Armija) 
teroristų organizacija. Britanija, 
kuri valdo Šiaurės Airijos 
provinciją iš Londono, su tuo 
nesutinka kol to nereikalauja 
gyventojų dauguma. Po ilgų 
derybų Ulsterio ministrui Brooke 
pagaliau pavyko prikalbinti 
katalikų ir protestantų politikus 
tartis dėl Ulsterio ateities, siekti 
susitarimo, kuris įgalintų 
gyventojus išsirinkti vyriausybę 
pačiame Ulsteryje. Airijos ir 
Britanijos vyriausybės tam 
pritaria ir prižadėjo derybose 
dalyvauti. Tikimasi, kad IRA 
sustabdys savo teroro veiksmus.

Persijos įlankos karo pasekmės
Nežiūrint to, kad karą lengvai 

laimėjo sąjungininkai, ilgesnio 
pobūdžio karo pasekmės nežinia 
dar kuo baigsis. Šiaurės Iraką 
užėmė kurdai, o pietuose 
įsitvirtino šiitai musulmonai. Iš 
pietinio Irako dar nepasitraukė 
sąjungininkų kariuomenė, kuri 
vidaus kovose nedalyvauja. 
Prezidentas Bushas remiasi 
Jungtinių Tautų Organizacijos 
Saugumo Tarybos rezoliucija, 
kuri suteikė mandatą Kuwait 
karalystės išvadavimui. Jis sako, 
kad tai buvo padaryta. Kiti 
spėlioja, kad JAV gal nenori 
Saddam Hussein nuversti, nes 
nėra kuo jį pakeisti. O suirutė 
Irake pakenktų visiems toje 
pasaulio dalyje. Visų nustebimui, 
Irakas nutarė į Egipte vykstantį 
Arabų Lygos suvažiavimą pasiųsti 
savo atstovą.

Gorbačiovas nusileidžia?
Žurnalistų teigimu, paskutinėje 

savo kalboje per TV M. 
Gorbačiovas buvo nuosaikesnis. 
Nesigyrė referendumų rezultatais, 
tik pastebėjo, kad yra drąsesnis po 
jų tęsti reformas ir nepasiduos 
užkietėjusiems komunistams. 
Perdaug nepuolė ir tų šešių 
respublikų, kurios referendumą 
atsisakė vykdyti. Jis sakė, kad jos 
galėsiančios atsiskirti, bet pagal 
sovietinę konstituciją, po to kai 
devynios respublikos pasirašys 
visasąjunginę sutartį. Gal 
nereikėtų stebėtis, kad 
Gorbačiovas yra nuolaidesnis, nes 
jis yra spaudžiamas iš visų pusių. 
Angliakasiai streikuoja ir 
reikalauja jo atsistatydinimo, o 
Maskvoje, nežiūrint draudimų, 
vyksta demonstracijos, 
remiančios jo priešininką B. 
Jelciną.

Suvienytos Vokietijos vargai
Vakaruose buvo bijomasi, kad 

suvienyta Vokietija savo 
ekonomine persvara dominuos 
visoje Europoje. Gal taip bus 
tolimesnėje ateityje, bet dabar 
Vokietija dėl blogos ekonominės 
padėties Rytų Vokietijoje 
pergyvena krizę. Pradėjo kilti 
bedarbių skaičius, didėja prekių 
kainos, užsidaro nerentabilūs 
pramonės fabrikai bei įmonės. 
Rytrj vokiečiai manė, kad 
gyvenimo sąlygos tuoj pat 
pagerės, bet dabar mato, kad 
reikės ilgiau palaukti, todėl su 
pavydu žiūri į savo tautiečius 
Vakarų Vokietijoje, kur 
gyvenimas yra žymiai geresnis.
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