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PAGROBĖ JAUNUOLĮ
Balandžio 3 d. Kaune sovietai 

pagrobė 21 metų amžiaus 
Mindaugą Gedmintą.

Lietuvos AT infobiuro 
žiniomis, tarp 10.30 ir 11.45 vai. 
Jovarų gatvėje keturi vyrai, 
persirengę civiliniais drabužiais, 
Gedmintą pagrobė, jam sudavė 
per galvą pistoletu, įgrūdę į karinį 
sunkvežimį, nusivežė. M. 
Gedmintas pernai pasitraukė iš 
Raudonosios Armijos tarnybos 
Latvijoje.

LIC
SOVIETŲ SĄJUNGA 

PROTESTUOJA
Kovo 20 dieną Sovietų Sąjunga 

Danijos vyriausybei pareiškė 
oficialų protestą dėl Danijos 
pasirašytų dvišalių sutarčių su 
Lietuva, Latvija ir Estija. Sovietų 
notoje, kuri buvo įteikta Danijos 
ambasadoriui Maskvoje sakoma, 
kad Danijos ketinimas užmegzti 
diplomatinius ryšius su trim 
Pabaltijo valstybėm prieštarauja 
Helsinkio susitarimams ir yra 
kišimasis į Sovietų vidaus reikalus.

Šį Sovietų protestą Danijos 
vyriausybė atmetė, pareikšdama, 
kad jos pasirašytos sutartys 
nepažeidžia tarptautinės teisės 
normų, o Danijos pozicija 
Pabaltijo valstybių klosimu yra 
žinoma Sovietų vyriausybei, nes 
Danija niekada nepripažino 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
aneksijos. Danijos užsienio 
reikalų ministras Elleman-Jensen 
spaudos konferencijoje pasakė, 
kad Danija ragina Sovietų 
Sąjungą pradėti derybas su 
Pabaltijo valstybėmis dėl 
nepriklausomybės. Elleman- 
Jensen pakvietė sovietų užsienio 
reikalų ministrą atvykti į 
Kopenhagą ir aptarti Pabaltijo 
problemą.

V AT. R

DBLS-GOS IR LNB-VES 
METINIS SUVAŽIAVIMAS
Balandžio 6-7 dienomis 

Londone vyko Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjungos ir 
Lietuvių Namų Bendrovės metinis 
suvažiavimas. 43-jį Sąjungos 
suvažiavimą atidarė jos 
pirmininkas J. Alkis. Tylos minute 
pagerbti mirusieji nariai ir žuvę 
Lietuvos nepriklausomybės 
gynėjai.

Z. Juras buvo išrinktas 
Sąjungos suvažiavimo 
pirmininku, o A. Podvoiskienė — 
sekretore. Perskaityti sveikinimai, 
kuriuos suvažiavimui atsiuntė 
Lietuvos Respublikos AT 
Pirmininkas V. Landsbergis, AT 
Užsienio reikalų komisijos 
pirmininkas E. Zingeris, VLIKo 
pirmininkas K. Bobelis, PLB-nės 
pirmininkas V. Bieliauskas, P. B. 
Varkala. Suvažiavimo delegatus, 
susirinkusius iš įvairių D. 
Britanijos rajonų, Lietuvos AT 
vardu pasveikino ir padėkojo už 
nuoširdžią paramą Lietuvai AT 
deputatė L. Andrikienė.

Sąjungos pirmininkas J. Alkis 
ataskaitiniame pranešime ypač 
daug dėmesio skyrė politinei 
veiklai, kurios pagrindinis tikslas 
— pagalba Lietuvai, papasakojo 
apie specialaus Pabalbos Lietuvai 
fondo įsteigimą, apie Sąjungos 
kultūrinę, finansinę ir kitokią 
veiklą, apie savaitraščio „Europos 
Lietuvis“ spausdinimo 

(Nukelta į 4 psl.)

AT deputatė L. Andrikienė pirmininkui J. Alkiui įteikė Lietuvos AT dovaną Sąjungai vėliavą ir Vytį.
Nuotrauka: ELR

RUOŠIASI DERYBOMS
Balandžio 4 d. Kremliuje 

Lietuvos Respublikos ir Tarybų 
Sąjungos derybų delegacijos 
susitiko diskusijom, kurios tęsėsi 7 
valandas.

Nors delegacijos abipusiškai 
nustatė kai kuriuos derybų tikslus 
ir principus, kalbos „sunkiai“ 
ėjosi, praneša Lietuvos ELTOS 
korespondentas Balys Bučelis.

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios tarybos infobiuro 
žiniomis, delegacijos pasirašė 
bendrą trumpą komunikatą ir 
dviejų puslapių protokolą, 
kuriame užfiksuoti kai kurie 
susitarimai. Po telefoninio 
pokalbio su Lietuvos Respublikos 
delegacijos deryboms su TSRS 
vadovu Česlovu Stankevičium, 
AT pirmininkas Vytautas 
Landsbergis šitaip komentavo šios 
dienos susitikimą Kremliuje:

„Nors sovietų pusė ir atsisakė 
vadinti šį susitikimą derybų 
pradžia, tačiau minėtame 
protokole yra susitarta būtent dėl 
derybų principų, tikslo ir 
procedūros. Protokole ypač 
svarbus trečias punktas: ‘derybų 
tikslas yra santykių 
sureguliavimas tarp Lietuvos 
respublikos ir SSSR.’ Šios dvi 
derybų šalys sutarė priimti kai 
kuriuos derybų principus, tarp 
kurių užfiksuota: realus šalių 
lygiateisiškumas, žmogaus teisių ir 
šalių suvereniteto gerbimas, taip 
pat ir gerbimas kitų visuotinai 
pripažintų teisės principų. Gaila 
tačiau, kad sovietų pusė atsisakė 
fiksuoti tokį visuotinai 
suprantamą ir daugelio valstybių 
įsakmiai pageidautą dalyką kaip 
jėgos naudojimą. Kaip ji 
įsivaizduoja lygiateises derybas, 
kai viena pusė ir toliau naudoja 
jėgą, lieka neaišku. Patvirtinta 
derybų tematika ir tai, kad kitas 

oficialus susitikimas įvyks 
balandžio mėnesio pabaigoje, 
gegužės mėnesio pradžioje. To 
susitikimo vieta dar neužfiksuota. 
Nors iš mūsų pusės buvo siūlytąjį 
pariteto pagrindu surengti 
Vilniuje, tačiau kol kas šis 
klausimas liko atviras.“

Vakar Lietuvos atstovybėje 
Maskvoje įvyko Lietuvos ir TSRS 
darbo grupių susitikimai. Grupės 
posėdžiavo daugiau negu tris 
valandas, aptardamos įvairius 
klausimus, susijusius su Lietuvos- 
TSRS derybomis.

Darbo komisijos aptarė galimų 
derybų tikslus, sąlygas ir 
nagrinėtinus klausimus. Taip pat 
patikslino derybų delegacijų 
sudėtį.

Prieš vykusias diskusijas 
Lietuvos ir TSRS delegacijos 
paskutinį kartą suėjo spalio 
mėnesį. Po to Kremlius nutraukė 
konsultacijas apie derybų pradžią. 
Š.m. kovo 25 d. Lietuvos AT 
pirmininkas Vytautas 
Landsbergis pasiuntė telegramą 
TSRS delegacijos pirmininkui 
Vitaly Dogužijevui, kuriame siūlė, 
kad pokalbis būtų atnaujintas. 
Tuo tikslu trys Lietuvos 
delegacijos nariai keliavo į 
Maskvą su Dogužijevu susitikti 
kovo 26 d., bet Sovietų Ministrų 
tarybos vicepirmininkas atsisakė 
juos tuomet priimti.

Tačiau kovo 29 dieną 
Dogužijevas pasiuntė telegramą 
V. Landsbergiui, kurioje sutiko su 
V. Landsbergio pasiūlymu ir savo 
ruožtu pasiūlė, kad susitikimas 
įvyktų balandžio 4-5 dienomis.

Balandžio 3 d. darbo grupių 
pasitarime Lietuvos pusei 
atstovavo 8 asmenys: Aleksandras 
Abišala—ministras be portfelio ir 
delegacijos koordinatorius; 
Egidijus Bičkauskas — Lietuvos 

nuolatinis atstovas Maskvoje; 
Audrius Butkevičius — Krašto 
apsaugos departamento 
generalinis direktorius; 
Valdemaras Katkus — Užsienio 
reikalų viceministras; Romualdas 
Ozolas — AT deputatas; 
Gediminas Šerkšnys — AT 
Konstitucijos ir valstybės 
atstatymo komisijos pirmininkas; 
Ona Volungevičiūtė — sekretorė; 
ir Romualdas Krukauskas — 
sekretorius.

Sovietų darbo grupę sudarė 16 
asmenų, tarp jų Sergei Lūščikov
— TSRS Teisingumo ministras bei 
darbo grupės vadovas; Oleg 
Balkov — Teisingumo 
ministerijos skyriaus vedėjas; 
Viktor Bojarinov — Teisingumo 
ministerijos atsakingas 
darbuotojas; Boris Sidorov — 
Valstybinio planavimo komiteto 
(GOSPLAN) skyriaus viršininko 
pavaduotojas; Vladimir 
Vinogradov — Atominės 
energijos ministerijos atstovas; 
Jakov Ostrovsky — Užsienio 
reikalų ministerijos skyriaus 
vedėjo pavaduotojas; Viktor 
Mironenko — Ministrų tarybos 
Pabaltijo sektoriaus pagrindinis 
specialistas; Valery Gūlajev — 
Ministrų tarybos teisingumo 
sektoriaus valdomų reikalų 
vedėjas.

Balandžio 4 d. valstybinių 
derybų delegacijų susitikime 
Kremliuje lietuvių delegacijoje, 
šalia jau minėtų, turėjo dalyvauti 
ir Česlovas Stankevičius — AT 
pirmininko pavaduotojas bei 
delegacijos pirmininko 
pavaduotojas; Kęstutis Glaveckas
— AT deputatas; Emanuelis 
Zingeris — AT Užsienio reikalų 
komisijos pirmininkas; Pranas 
Kūris — valdžios patarėjas; ir

(Nukelta į 4 psl.)

LIETUVOJE
Sacharovo aikštėje

Vilniaus miesto valdyba nutarė 
aikštę prie Spaudos rūmų 
pavadinti žymaus Rusijos 
humanisto Andriejaus Sacharovo 
vardu.

Kovo 16 d. šioje aikštėje įvyko 
gausus mitingas, kuriame kalbėjo 
iš Maskvos atvykusi A. Sacharovo 
bendražygė Elena Boner. Ji 
pasakė, kad nė vienas žmogus 
šiame pasaulyje negali gyventi be 
laisvės. „Turime įsisąmoninti, kad 
vieno žmogaus laisvė yra visų 
žmonių laisvės laidas... Tuos 
žodžius pirmiausia sakau 
tautoms, kurios dar nejaučia šios 
laisvės, kuri yra čia, Lietuvoje.“

E. Boner kartu su mitingo 
dalyviais prie Spaudos rūmų 
pritvirtino lentelę: „A. Sacharovo 
aikštė“. Aikštėje, prie ką tik 
pertvarkyto koplytstulpio, ant 
kurio užrašyta — „Sacharovui 
dėkinga Lietuva“, padedama 
gėlių.
Referendumo rezultatai

Kovo 17 dieną Sovietų 
Sąjungoje vyko referendumas dėl 
vieningos valstybės išsaugojimo. 
Referendumo išvakarėse iš 
Maskvos į Vilnių buvo atvežta 
apie 2,5 milijono biuletenių, 
kuriais tikėtųsi balsuos Lietuvos 
gyventojai.

Po referendumo buvo 
paskelbta, kad Lietuvoje balsavo 
nuo 200 iki 250 tūkstančių 
žmonių. Tad sunaudota tik 
dešimtadalis biuletenių ir mažiau. 
Perka akcijas

Du šimtai „Šilutės baldų“ 
įmonės darbuotojų įsigijo už 
milijoną rublių akcijų, tapo realiai 
dalies turto savininkais. 
Akcininkais tapo ne mažiau metų 
dirbę įmonėje darbininkai.
M. Bizinkauskaitė Vilniuje

Atvykusi iš JAV, Lietuvos 
operos ir baleto teatre pradėjo 
dainuoti Marytė Bizinkauskaitė- 
Bildienė. Balandžio 4 dieną ji 
pasirodė ,.Otelo“ operos 
Desdemonos vaidmenyje.
Ekologijos studijos

Gamtos apsaugos problemoms 
Centrinėje Europoje spręsti šiais 
metais bus ruošiami specialistai. 
Kandidatams, kurie jau turi 
aukštojo mokslo diplomus ir yra 
ne vyresni kaip 45 metų amžiaus, 
siūlomos studijos trijose vietose: 
Budapešte. Centrinės bei Vakarų 
Europos ir JAV universitetuose, ir 
Mančesterio universitete, 
Anglijoje.

Kandidatams bus apmokamos 
visos jų išlaidos.

60 studentų bus priimta į 
vasaros kursus š.m. liepos- 
rugpjūčio mėnesiais Budapešte, 
Vengrija.

30 kandidatų bus priimta į 
gamtos apsaugos mokslo studijas 
Centrinės bei Vakarų Europos ir 
Šiaurės Amerikos universitetuose. 
Čia kursams vadovaus garsūs 
ekologijos mokslo specialistai. 
Gabiausieji studentai bus išrinkti 
dviejų metų studijoms, po kurių 
įsigys mokslo laipsnį.

15 studentų bus priimta gamtos 
apsaugos vienerių metų studijoms 
Mančesterio universitete, 
Anglijoje.

Visais atvejais reikalingas geras 
anglų kalbos mokėjimas. 
Smulkesnė informacija teikiama 
tel. 22 13 55, Vilnius.
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LIETUVOS INFORMACIJOS 
CENTRAS LONDONE

SUSITIKIMAI SU BRITAIS 
Svečiuose pas Londono lenkus
Kovo 24 d. Lenkų solidarumo 

organizacijos (PSC) visuotiniame 
metiniame susirinkime Lietuvos 
informacijos centro Londone 
vadovas Gražvydas Kirvaitis 
skaitė paskaitą apie Lietuvą. 
Klausytojus labiausiai domino 
ekonominių reformų eiga ir 
lietuvių ryžtas pertvarkyti esančią 
ekonominę santvarką į sistemą, 
pagrįstą laisvosios rinkos 
principais. Malonu pažymėti 
draugišką D. Britanijos lenkų 
požiūrį į dabartinę Lietuvą ir jos 
vyriausybę — Vilniaus problema 
jiems nenbeegzistuoja.

Britanijos parlamente
Kovo 25 d. Bendruomenių 

rūmų narė Margaret Ewing, 
vadovavusi britų parlamentarų 
grupės kelionei į Pabaltijį, 
pakvietė Lietuvos informacijos 
centro Londone vadovą Gražvydą 
Kirvaitį į rūmus ir pasidalino 
įspūdžiais apie viešnagę Vilniuje. 
Pasak jos, visi trys parlamentarai 
labai patenkinti kruopščiai 
paruošta programa, susitikimais 
su Respublikos vadovais, 
Lietuvos parlamento atstovais, 
Lietuvos-Didžiosios Britanijos 
draugijos nariais. „Gilų įspūdį 
mums padarė žmonių, su kuriais 
susitikome, tvirtybė ir ryžtas“. Į 
klausimą, ar pasikeitė jos požiūris 
po vizito, M. Ewing atsakė, kad 
kelionė dar labiau sutvirtino jos 
ankstesnį įsitikinimą, jog Vakarai 
turi nedelsdami pripažinti trijų

TRUKDOMI RYŠIAI 
SU UŽSIENIU

Lietuvos Respublikos ryšių 
ministras Kostas Birulis 
pareiškime užsienio spaudai 
atkreipė dėmesį į sovietų 
pastangas trukdyti Lietuvos 
vidaus ir užsienio ryšius. Ministras 
pirmiausia priminė, kad šių metų 
sausio 11-13 dienomis sovietų 
okupacinė kariuomenė užėmė visą 
eilę ryšių objektų Vilniuje — 
radijo ir televizijos bokštą, 
informacijos perdavimo laidų 
mazgą, mobilaus ryšio stotis, 
spaudos išsiuntimo cechą, 
magistralinių ryšių stiprinimo 
punktą, ir kitas. Daliai Lietuvos 
gyventojų buvo atimta teisė į 
kasdieninę informaciją. 
Panaudojus grubų smurtą, iš 
užgrobtų ryšių objektų išvaryta 
apie 350 darbuotojų, kurie neteko 
darbo. Be to, objektuose buvo 
išgrobstytas valstybinis ir 
darbuotojų asmeninis turtas. 
Ministras taip pat pažymėjo, kad 
pažeista prekybos laisvė platinant 
Lietuvos filatelinę produkciją, 
pažeistos piliečių teisės 
persiunčiant tarptautines pašto 
siuntas. Užsienyje išspausdinti 
pirmieji Lietuvos pašto ženklai 
buvo sulaikyti ir konfiskuoti 
Lazdijų pasienio punkte ir 
muitinėje, nors buvo gautas 
leidimas šiai produkcijai įvežti į 
Lietuvą. Ministras pastebėjo, kad 
iš kitų šalių į Lietuvą siunčiami 
smulkūs paketai gaunami per 
Maskvos tarptautinį paštą, kur jie 
cenzūruojami, tikrinamas indėlis. 
Į Lietuvos pašto žinybos protestus 
nekreipiama dėmesio. Cenzoriai 
už indėlio saugumą prieš 
valstybinį paštą ir klientą 
neatsako. Lietuvos ryšių ministras 
Kostas Birulis pažymėtus atvejus 
apibūdino kaip grubius žmogaus 
teisių pažeidimus, pasakė, kad jie 
turi būti pasaulio visuomenės 
pasmerkti.

V AT. R 

Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybę. Apie tai ji 
plačiai kalbėjo kitą dieną 
Bendruomenių rūmų posėdyje. 
Jos poziciją parėmė ir kiti du 
delegacijos nariai: konservatorius 
Quentin Davies ir leiboristas Paul 
Flynn.

Lordų rūmuose vienas iš 
Lietuvos siuvimo pramonės 
vadovų Bernardas Dzedavičius ir 
Lietuvos informacijos centro 
Londone vadovas Gražvydas 
Kirvaitis susitiko su lordu 
Kaganu. Lordas paprašė perduoti 
Lietuvos Respublikos vyriausybei 
jo požiūrį, jog, laukiant politinių 
sprendimų, nereikėtų sėdėti 
sudėjus rankas, o vystyti 
ekonominį bendradarbiavimą 
tarp D. Britanijos ir Lietuvos tose 
srityse, kur tai įmanoma. 
Artimiausioje ateityje lordas 
Kaganas pats yra numatęs 
sudaryti porą prekybinių sandėrių 
su Lietuvos įmonėmis. Pokalbio 
metu buvo svarstomos jų 
realizavimo galimybės.

Su liberalais demokratais
Kovo 26 d. D. Britanijos 

liberalų demokratų partijos 
London Kensingtono apygardos 
sekretorius Henry Pryor pakvietė 
„Europos Lietuvio“ redaktorių 
Vladą Dargį ir Lietuvos 
informacijos centro Londone 
vadovą Gražvydą Kirvaitį 
dalyvauti šios partijos apygardos 
organizaciniame susirinkime. 
Susirinkimą vedė apygardos 
organizacijos pirmininkas 
Christopher Shirley. G. Kirvaitis 
supažindino anglų liberalus 
demokratus su Lietuvos 
valstybingumo istorija, 
papasakojo apie parlamentinės 
demokratijos vystymą Lietuvoje, 
kvietė paremti Pabaltijo kraštų 
tarptautinį pripažinimą. Pokalbio 
metu susirinkusieji reiškė 
susirūpinimą dėl dabartinės 
Lietuvos padėties, siūlė 
visokeriopą pagalbą ir paramą.

Gražvydas Kirvaitis

TIRS PRIEVOLININKŲ 
PADĖTĮ

Danijos teisingumo ministras 
Espersen pareiškime spaudai 
atkreipė dėmesį į sovietinėje 
armijoje tarnaujančių jaunų 
pabaltiečių labai sunkią padėtį, 
pažymėjo, kad su jais grubiai 
elgiamasi vien dėl to, kad yra 
pabaltiečiai, būna net kankinimo 
atvejų, kurie baigėsi prievolininkų 
neišaiškinta mirtimi arba 
savižudybe. Buvęs danų ministras 
neseniai lankėsi Rygoje, kur 
stebėjo kovo trečią dieną vykusį 
referendumą dėl Latvijos 
nepriklausomybės. Ta proga 
buvęs ministras buvo 
painformuotas apie latvių ir kitų 
pabaltiečių jaunuolių labai sunkią 
padėtį sovietinėje armijoje. 
Espersen pasakė, kad danų 
gydytojų ir teisininkų grupė 
artimiausiu laiku vyks į Pabaltijo 
kraštus, sieks ištirti prievolininkų 
mirties priežastis. Gydytojus ir 
teisininkus į Pabaltijo kraštus 
pakvietė Latvijoje, Estijoje ir 
Lietuvoje įsikūrusios 
kariuomenėje tarnaujančių 
jaunuolių motinų asociacijos. Jei 
paaiškės, kad prievolininkai mirė 
nuo kankinimo pasekmių, Danija 
kreipsis į sovietų valdžią, 
pareikalaus paaiškinimų pagal 
Sovietų Sąjungos pasirašytas 
tarptautines sutartis.

V AT. R

ŽUDYNES VILNIUJE
Londono lietuviams gerai 

pažįstama Ina Navazelskytė 
parašė reportažą „Die Zeit“, nr. 4, 
1991.1.18., apie sausio 13-tos 
įvykius Vilniuje.Trečią valandą 
ryto išgirdusi apie šaudymą prie 
televizijos bokšto, ji nubėgo į 
Parlamento rūmus. Visi trys 
pastatai buvo skubiai 
barikaduojami autobusais, 
sunkvežimiais, mašinomis ir 
geležiniais grotais. Jie buvo 
apstoti tūkstančių žmonių. Įvairūs 
baldai ir kas tik po ranka papuolė 
buvo kraunami į langų barikadas 
iš vidaus, kur, kaip atrodė, 
vyriausybė ruošėsi paskutiniam 
pasipriešinimui. Dujokaukės 
buvo išdalintos. Benzino smarvė 
pripildė salę, kur buvo ruošiami 
Molotovo kokteiliai. Jauni rūmų 
saugotojai rengėsi nepasiduoti. 
Mano palydovas, istorijos 
studentas sakė: „Jei mus puls, mes 
ginsimės!“ Tikrumoj visi pastatai 
buvo beginklės tvirtovės: tik 
vienas kitas jaunuolis teturėjo po 
medžioklinį šautuvą.

Posėdžių salėje apie 90 
parlamentarų dalinosi žiniomis, 
nes lietuviškos radijo stotys 
nebeveikė. Paryčiu buvo nutarta 
įgalioti tuo laiku Lenkijoje 
besilankantį užsienio reikalų 
ministerį Algirdą Saudargą steigti 
lietuvišką vyriausybę tremtyje, jei 
padėtis Vilniuj pablogėtų.

Apie 8.30 vai. ryto buvo 
pranešta, kad prieš 3 dienas naujai 
išrinktas premjeras Albertas 
Šimėnas kur tai dingo su visa 
šeima. Apie 9 vai. prezidento 
Landsbergio pasiūlymu buvo 
išrinktas naujas ministeris 
pirmininkas Gediminas 
Vagnorius, iš pareigų 
pasitraukusios Kazimieros 
Prunskienės oponentas. K. 
Prunskienė pareiškė, kad tai buvęs 
tik sąmokslas įtraukti Vagnorių į 
valdžią ir kad bendrai visa padėtis 
esanti klaidinga: „Mus nuvairavo 
aklavietėn ir dabar mes 
belaisviai“.

Kai kas sutiko su jos kritika. 
„Mūsų tragiška padėtis yra mūsų 
pačių kaltė“, skundėsi buvęs 
vicepremjeras Algirdas 
Brazauskas. Virgilijus Čepaitis 
aiškino, kad „viskas prasidėjo nuo 
bandymo nuversti Prunskienės 
vyriausybę. Mes esame didžiausiu 
pavojum patys sau. Normalioj 
padėtyj nebūtume buvę 
pakankamai vieningi Vagnoriui 
išrinkti“.

Vakarop padėtis pradėjo 
atsileisti. Atskrido delegacija iš 
Maskvos. Po diskusijų su Lietuvos 
valdžios atstovais ir vietos karo 
komendantu karo stovis buvo 
atšauktas ir parlamento rūmai 
liko neužimti. Bet kaip ilgai ta 
nestipri taika išsilaikys?.

DR. J. OLEKAS 
VAŠINGTONE

Kovo 13-14 dienomis Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos 
ministras dr. Juozas Olekas 
lankėsi Vašingtone. Jis susitiko su 
JAV senato ir kongreso nariais, 
JAV Tarptautinio atstatymo 
biuro direktorium D. Roskins, 
„Project Hope“ atstovais, JAV 
sveikatos ir aprūpinimo skyriaus 
sekretoriaus padėjėju dr. James 
Mason ir JAV atstovais Curtis 
Kamman ir Paul Goble.

Ministro J. Oleko kelionę 
Amerikoje koordinavo 
„Lithuanian Mercy Lift“ ir 
VLIKas. Dr. J. Oleką 
pasimatymuose lydėjo VLIKo 
ELTOS informacijos direktorius 
Jonas Bobelis.

SKAITYTOJU LAIŠKAI
RAŠO MOKSLEIVIAI 

IŠ LIETUVOS
Mes, Jurbarko rajono Girdžių 

vidurinės mokyklos kraštotyros 
būrelio nariai, kreipiamės į Jus 
prašydami, kad vieną Jūsų 
leidžiamo laikraščio egzempliorių 
atsiųstumėt mums. Tai būtų 
malonus siurprizas visiems 
moksleiviams ir gera medžiaga 
muziejaus archyvui, kuriame 
turime įvairių leidinių, išleistų 
mūsų Respublikoje. Būtų labai 
malonu ir įdomu sužinoti, kuo 
gyvena ir ką rašo mūsų tautiečiai 
užsienyje.

Mūsų mokykla nedidelė. 
Mokosi joje virš 200 mokinių. 
Girdžių gyvenvietė yra 10 km nuo 
rajono centro, Jurbarko miesto. 
Vieta graži, prie Mituvos upės.

Neseniai Lietuva pergyveno 
skaudžius, tragiškus įvykius. 
Sunkus mūsų tautos kelias į 
Nepriklausomybę, bet vasario 9 d. 
apklausa-plebiscitas įrodė, kad 
abejingų ateičiai mažai. Tikimės, 
kad mūši} viltys netrukus 
išsipildys.

Baigiame šį laišką linkėdami 
Jums kūrybinės sėkmės, stiprios 
sveikatos, ir tikimės sulaukti iš 
Jūsų leidžiamo laikraščio 
egzempliorių.

Mūsų adresas: Mokytojai D. 
Norkaitienei, 234456 Jurbarko 
raj., Girdžių vid. m-kla, Lietuva.

Čia Žmones gyvi 
gerumu, 

DOVANOTU KITIEMS
Būrui dienų, tai jauti lyg palaimų, 

vėjo dvelkimą ir šypsnį draugų, 
seną beržyną ir dūmus už kaimo, 

tylų šlamėjimą girių, laukų. 
Būna dienų, kada lieka vien skausmas...

Tokios dienos buvo mūsų šeimoje, 
kai su verdančiu vandeniu apdegė 
mūsų 3 metų dukrytė. Tai įvyko 
1990 VL8 d. Ji atsisėdo į verdančio 
vandens puodą ir nudegė 40% 
viso kūno. Tada buvo pačios 
juodžiausios mūsų gyvenime 
dienos ir naktys. Jos būklė buvo 
labai sunki. Dvi ilgos savaitės 
laukimo išgyvens ar ne, o po to 
skausmingas gydymas pusantro 
mėnesio Kauno Klinikinės 
ligoninės nudegimų skyriuje. Visų 
artimųjų, draugų, bendradarbių 
dėka (jie skubiai surado donorus 
tiesioginiam kraujo perpylimui, 
reikalingus vaistus) mūsų dukrytė 
išliko gyva. Tai buvo pirmas 
stebuklas, nes jau 20% 11° ir IIP 
kūno nudegimai yra pavojingi 
gyvybei.

Antras stebuklas yra tai, kad 
mes dabar su dukryte esame 
Anglijoje ir gydomės 
Middlesborough miesto 
ligoninėje, nudegimų skyriuje, kur 
dirba žymus plastinės chirurgijos 
profesorius Viva. Po ligos lieka 
dideli randai visame kūne ir kai 
kurių sąnarių vietose. Jie gali 
trukdyti augimui.

Labai noriu išsakyti tai, ką 
jaučiu čia Anglijoje ir kaip čia 
galėjau atvykti.

Nusipelnęs lietuvių liaudies 
dainų ir šokių ansamblis „Rasa“ 
turėjo koncertinę kelionę į 
Angliją, praėjus dviem mėnesiam 
po mūsų šeimos nelaimės, šiame 
ansamblyje dainuoja ir mano 
vyras. Ansambliečiai viešnagės 
metu gyveno įvairiose anglų 
šeimose. Mažame Hutton Rudby 
miestelyje, kur gyveno mano vyras 
su draugu, mes ir esame dabar su 
dukra. Čia gyvena ši nuostabi 
mielaširdinga moteris anglė Chriss 
Challenger su savo draugu Polu 
Harrison. Vienos vakarienės metu 
jie išgirdę iš vyro apie mūsų 
nelaimę ir atsiliepė į mūsų 

skausmą neprašomi. Aš verkiau 
džiaugsmo ašaromis, kai 
sužinojau, kad vyras jų dėka 
turėjo galimybę konsultuotis dėl 
dukrytės tolesnio gydymo pas 
prof. Viva. Grįžo jis iš Anglijos su 
vaistais, randus spaudžiančiais 
drabužėliais. Prof. Viva, praėjus 
dar dviem mėnesiams, pirmasis 
mums parašė laišką, kad galime 
atvykti į Angliją gydymui.

Jau Lietuvoje aš žinojau, kad 
niekada negalėsiu šitam dideliam 
žmogui niekuo atsilyginti. Matyt, 
taip lėmė likimas — šis kilnus 
žmogus pažadėjo už savo darbą 
neimti mokesčio. Ir taip mes 
ryžomės šiai tolimai kelionei.

Kai atskridome į Londoną 
pirmiausia mus pasitiko kun. 
Brian Alan ir palaimino. Tuo 
pasirūpino Chriss Challenger. 
Stotyje mūsų laukė lietuvis 
Zigmas Juras. Jis, negailėdamas 
savo brangaus laiko, atvyko mūsų 
pasitikti Alfonso Paulausko 
prašymu. Aš džiaugiausi ir 
jaučiausi tvirtai, nes Alfonsas 
Paulauskas gyvena netoli Hutton 
Rudby miestelio — Bilingham.

Sunkiausią dieną Anglijoje mes 
su dukryte jau pergyvenome. 
Kovo 11 d. jai atlikta didžiausio 
rando operacija, ir ji jaučiasi gerai. 
Ji jau vėl žaidžia su Chriss 
Challenger mielu sūneliu 
Najomiu. Nuoširdžiausiai ačiū už 
tai prof. Viva iš Middlesborough.

Mes laimingos, mumis rūpinasi 
labai geri žmonės. Niekada 
neužmiršiu jų šypsenų.

Aš labai dėkinga Chriss 
Challenger ir jos draugui Polui 
Harrison, kurie padarė didžiulį 
darbą, rinkdami lėšas mano 
dukrytės gydymui, Alfonsui 
Paulauskui ir jo žmonai, kurie tik 
išgirdę per televiziją apie mūsų 
nelaimę, susirado mus dar 
Lietuvoje. Po to, kartu su katalikų 
bažnyčios kunigu Michael 
Keoghan iš Billingham dėjo 
didžiules pastangas, renkant lėšas 
mūsų gydymui.

Profesoriaus Viva nuomone, 
Anglijoje mums dar reikės gyventi 
apie 4 savaites. Tęsiamas kitų 
randų konservatyvus gydymas, 
siuvami randus spaudžiantieji 
drabužėliai, kuriuos mes turėsime 
nešioti apie 18 mėnesių Lietuvoje. 
Jo nuomone, po to mums reikės 
dar kartą atvykti į Angliją.

Dar kartą tariu nuoširdžiausią 
ačiū prof. Viva, Chriss Challenger 
ir Poliui Harrison, pas kuriuos 
mes dabar gyvename, Alfonsui 
Paulauskui su žmona, katalikų 
bažnyčios kunigui Michael 
Keoghan, Zigmui Jurui ir visiems 
Anglijoje gyvenantiems žmonėms, 
kurie paaukojo lėšas, ir mano 
dukrytė šiandien gali gydytis čia.

Ačiū Jums visiems, kurie 
prisidėjote, kad mūsų svajonė 
taptų realybe. O kai grįšiu į savo 
mielą, gimtą, nuskriaustą 
Lietuvėlę, pasakysiu: čia žmonės 
gyvi gerumu, dovanotu kitiems.

Virginija Rožukienė

PAIEŠKOJIMAS
Eugenia Markauscus 

(Eugenijos Markauskienės) duktė 
ieško giminių Lietuvoje. Eugenija 
mirė prieš 4 metus. Į Angliją 
atvyko 1945/46 metais. Iš 
Lietuvos išvyko 1944 m. 18 
mėnesių gyveno DP stovykloje 
Hamburge. Eugenija turėjo tris 
vyresnius brolius, vienas iš jų žuvo 
karo metu.

Žinantieji apie jos gimines 
prašomi rašyti: Mrs. Cheryl 
Roberts, 36 Cecil Street, 
Stalybridge, Cheshire SKI5 2LD, 
Gt. Britain.
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ŽMONĖS IR ĮVYKIAI

Svečiai iš Lietuvos 43-jame Sąjungos suvažiavime: (iš dešinės) Lietuvos 
AT deputatė L. Andrikienė, Lietuvos informacijos centro Londone 
vadovas G. Kirvaitis, Lietuvos AT reikalų vedėjas A. Samajauskas.

Sąjungos pirmininkas J. Alkis perduoda 43-jį Sąjungos suvažiavimą 
pirmininkui Z. Jurui.

LNB-vės direktorių valdybos pirmininkas K. Tamošiūnas ir Bendrovės 
sekretorius P. Podvoiskis vadovauja 40-jam akcininkų suvažiavimui.

Virginija Rožukienė ir dukrelė Elenutė geradarių tarpe Anglijoje.
(Aprašymą skaitykit „Skaitytojų laiškuose“).

VOKIETIJOJE

DOMISI LIETUVA

Tragiškieji 1991 m. sausio mėn 
įvykiai Lietuvoje sukėlė 
nepaprastą dėmesį užsienyje. 
„Europos Lietuvis“ mus 
informavo apie anglų politikų ir 
spaudos pasisakymus, 
demonstracijas, ypač Londone. 
Vincas Bartusevičius („EL“ Nr. 4) 
plačiai aprašė lietuvių su latviais ir 
estais studentais organizuotas 
demonstracijas, parengimus ir 
pokalbius daugelyje Vokietijos 
miestų, apibūdino Vokietijos 
viešosios nuomonės ir valdžios 
atstovų pozicijas. Pažymėtina, 
kad Lietuvai labai palankių 
pareiškimų ir parengimų 
Vokietijoje nemažai padarė patys 
vokiečiai be pabaltiečių
iniciatyvos. Štai, pavyzdžiui,
Marburge universiteto vokiečių 
krikščionių studentų „Junge
Union“ sausio 27 d. rinko parašus 
už Lietuvos nepriklausomybę, 
tam tikslui buvo skelbimų 
laikraščiuose. Vokietijos patys 
didieji dienraščiai šiandien turi 
savo korespondentus Vilniuje, 
Rygoje ir Taline, juose nuolat rašo 
Pabaltijo klausimų specialistai; 
iškeltini dienraščių „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung“ 
apžvalgininkai Johann Georg 
Reissmūller ir Werner Adam bei 
„Die Welt“ (Hamburg-Bonn) — 
Carl Gustaf Strem ir Enno von 
Loewenstern, kurių skaitlingi 
komentarai ir straipsniai jau nuo 
pat 1988 metų labai 
argumentatuotai pasisakė už 
Lietuvos teises į nepriklausomybę. 
Šių ir kitų žymių vokiečių 
žurnalistų žodžiai po sausio mėn. 
Vilniaus žudynių dar nesulaukė 
lietuvių visuomenės įvertinimo. 
Lietuvos įvykiai buvo kelias 
dienas skelbiami tų dienraščių 
pirmuose puslapiuose, pirmais 
straipsniais, pirmiau už karo 
žinias iš Persijos įlankos. Eilę 
Vokietijos miestų jau ilgesnį laiką 
turi draugavimo sutartis su 
miestais Lietuvoje (pav. Duisburg 
su Vilnium, Bergisch-Gladbach su 
Marijampole ir 1.1.). Kai Maskva 
pernai pradėjo Lietuvos blokadą, 
šitie miestai tuoj ėmė organizuoti 
pagalbą jų miestams Lietuvoje. 
Apie pagalbos transportus 
miestuose rašė provincijos 
laikraščiai, ir iš jų buvo galima 
sužinoti, kad pagalbą Lietuvai 
ruošė ne tik miestų valdybos, bet ir 
kitos organizacijos, net privatūs 
asmenys, pav., man netolimam 
Frankenberge (Hessen) Josef 
Leber, tekstilės krautuvės 
savininkas, kilęs iš Vengrijos, 
suorganizavo stambų maisto ir 
vaistų transportą, kurį 1990 m 
gruodžio mėn. sunkvžimiais per 
Lenkiją ir Gardiną nuvežė į 
Kauną ir ten pats padalino 
našlaičių ir invalidų namų 
gyventojams. Jam talkino 
Frankenbergo bažnyčios, viena 
gimnazijos klasė ir jauni kareiviai. 
Sausio mėn. J. Leber 
suorganizavo antrą transportą 
gėrybių už pusę milijono markių 
vertės: medicinos įrankių, 10 
kėdžių ant ratų invalidams (po 
7000 DM), maisto, rūbų, žaislų 
vaikams. Transportas, 7 valandas 
užlaikytas raudonarmiečių 
kontrolės, pasiekė Kauną, kur J. 
Leber vėl gėrybes padalino 
ligoninėms, senelių prieglaudai 
Prienuose, Raudonojo Kryžiaus 
ligoninei Vilniuje, paspaudė 
šimtus rankų Lietuvos parlamento 
rūmų saugotojams, atvežė 
skaidrių, kurias rodė Lietuvą 
atjaučiantiems Frankenbergo 
gyventojams, rinko aukas.

Dr. P. Rėklaitis, Vokietija

VENGRIJOJE

PEN KONGRESAS

Kovo 15-18 d. Budapešte, 
Vengrijoje, įvykusioje 
Tarptautinio PEN (Pasaulinės 
rašytojų sąjungos) konferencijoje 
svarbią vietą užėmė ir Lietuvos 
klausimas. Dėl nežinomų 
priežasčių į konferenciją 
neatvykus lietuvių PEN 
atstovams, šį centrą atstovavo A. 
Landsbergis (NY). Savo 
pranešime „Laisvės džiunglės iš 
Vilniaus TV bokšto 
perspektyvos“, jis nagrinėjo 
„nacionalizmo“ sąvoką sausio 13 
d. įvykių šviesoje ir ragino vidurio- 
rytų europiečius „įsiklausyti į 
Lietuvos demokratinių institucijų 
gynėjų dainą“.

Konferencijoje dalyvavę du 
maskviečiai rusų PEN centro 
atstovai griežtai pasmerkė 
Kremliaus diktatūrą ir išreiškė 
simpatijas Lietuvai. Iš Minsko į 
suvažiavimą buvo atvykęs 
neseniai įsteigto baltarusių PEN 
centro narys. Dalyviai ypač 
domėjosi Lietuvos klausimu. A. 
Landsbergis buvo paprašytas apie 
tai paruošti straipsnius čekų, 
rumunų, vengrų, ir kt. spaudai. 
(Vienas toks straipsnis, „Baltijos 
valstybių byla“, jau pasirodė 
Prahos žurnale POL, 1991 m. nr. 1).

Vengrijos parlamente A. 
Landsbergis turėjo keletą išsamių 
pasikalbėjimų su vengrų valdžios 
(MDF) ir opozicijos (FIDESZ) 
partijų atstovais. Išryškėjo, kad 
nors opzicija norėtų aktyvesnės 
Budapešto politikos Baltijos 
valstybių klausimu, ji supranta 
sunkią vyriausybės poziciją — 
Kremlius, subtiliai ir grubiai, 
tebespaudžia vengrus. Visos 
vengrų partijos nepaprastai bijosi, 
kad staiga sugriuvus Sovietų 
Sąjungai, Vengriją užplūs 
pabėgėlių tvanas ir sunaikins 
jauną demokratiją. Dėmesio 
vertas parlamentaro Laszlo Korer 
(FIDESZ) pasiūlymas Sąjūdžiui 
Budapešte įsteigti „nevalstybinį“ 
informacijos biurą, kuriam 
atsirastų finansinės paramos.

VLIKo ELTA

SUOMIAI UŽJAUČIA LIETUVIUS, 
LATVIUS IR ESTUS

Su tokiu užrašu po ginkluotų 
Vilniaus parlamento sargybinių 
fotografija „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung“ išspaudino 
savo Helsinkio korespondento 
Siegfried Thielbeer straipsnį apie 
pirmą didelę suomių 
demonstraciją prieš savo 
prezidentą Koivisto. Prezidentas 
yra dažnai išsitaręs prieš 
dabartinius Pabaltijo respublikų 
vadus ir užstojęs Maskvą. Kaip 
paaiškėjo iš nuomonių apklausos, 
gera pusė jo tautos su tuo 
nesutinka.

Tik 3 dienas prieš žiaurius 
Vilniaus įvykius Koivisto patarė 
baltams būti santūriems ir sekti 
Suomijos pavyzdžiu, nes jokio 
kraujo praliejimo negali būti. 
Baltijos žmonėms tai buvo smūgis 
peiliu į nugarą.. Užpykdė tas ir 
suomius, gerai žinančius padėtį tik 
80 km nuotolyje esančioje Estijoje 
ir gerai informuotus per švedų 
spaudą ir televiziją.

Koivisto gynėjai teigia, jog jis 
buvęs informuotas, kad jėga nebus 
vartojama, ir kad jo buvo 
kreipimąsi į Gorbačiovą laikytis 
savo pažadų ir įspėjami 
pabaltiečiai, kad neturėtų iliuzijų. 
Iki šiol suomiai savo poziciją laikę 
unikalia, todėl pasiūlymas būti

ITALIJOJE
SENO IMPERIJOS

MUNDURO NESULOPYSI
Romos dienraštis „II 

Messagero“ išspausdino interviu 
su Lietuvos AT deputatu, rašytoju 
Kaziu Saja. Interviu pavadintas 
„Užlopyti seną imperijos 
mundurą? To nepakanka“.

Kazys Saja Italijos skaitytojams 
pasakoja apie pastarųjų dviejų 
mėnesių įvykius Lietuvoje, 
prisiminė kruviną sausio 13 naktį.

„Tai buvo tretysis bandymas 
užgniaužti Lietuvos 
Nepriklausomybę, — sakė Saja. 
— Iš pradžių buvo bandoma 
sukiršinti Lietuvoje gyvenančias 
tautas, paskui mus bandė 
pasmaugti ekonomine blokada. Ir 
galų gale buvo ryžtasi armijos 
pagalba nuversti teisėtą Lietuvos 
vyriausybę.

Atsakydamas į žurnalistų 
klausimą, — kas yra atsakingas už 
kraujo praliejimą Lietuvoje, — 
Kazys Saja kategoriškai paneigė 
versiją, kad Gorbačiovas čia 
niekuo dėtas ir nieko apie Vilniaus 
įvykius nežinojęs. „Jam skambino 
pirmininkas V. Landsbergis apie 
karo veiksmus Vilniuje, jam kelis 
kartus pranešė Jelcinas, — sakė 
Saja. Tačiau jokių žygių smurtą 
sustabdyti Gorbačiovas nedarė. 
Toliau kalbėdamas apie Sovietų 
lyderį, kurį dar daug kas Italijoje 
laiko vieninteliu žmogumi, 
galinčiu pakeisti Sovietinę 
imperiją į civilizuotą demokratinę 
valstybę, Kazys Saja sakė: „Jis 
ėmė lopyti seną imperijos 
mundurą. Iš pradžių ir mes 
galvojome, kad to munduro 
Gorbačiovas atsisakys. Bet 
klydome. Ko gero, Gorbačiovas 
nesitikėjo, kad Sovietų pavergtų 
tautų laisvės siekis ir noras pradėti 
gyventi žmogiškai bus tokie 
stiprūs. Tai, kas įvyko per penkis 
paskutiniuosius metus, įvyko ne 
todėl, kad to norėjo Gorbačiovas. 
Tokia buvo mūsų tautos valia. 
Dabar Sovietų prezidentui pats 
laikas apsispręsti — ar turėti 
nepriklausomus ir draugiškus 
kaimynus, ar prie kiekvieno iš 
mūsų pastatyti po kareivį.

V A T. R

modeliu kitiems kraštams esąs 
naujas ir pozityvus Suomijos 
politikos bruožas. Iš Vakarų 
kraštų, vokiečių ir švedų nieko 
negalima tikėtis, išskyrus 
užuojautą ir diplomatinius 
protestus.

Savo dalyvavimu 
demonstracijoj suomiai parodė, 
kad jiems rūpi Pabaltijo padėtis.

Suomijai nepageidaujamu 
reiškiniu būtų didelė pabėgėlių 
banga iš Tarybų Sąjungos, jei 
sąlygos dar pablogėtų. Kol kas 
suomiai dar sugeba pabaltiečių 
pabėgėlių „nematyti“. Legaliai į 
Suomijon įvažiuojančių tarybinių 
piliečių skaičius pašoko nuo 70000 
(1989 m.) iki daugiau negu 200000 |
(1990), pusė jų iš Estijos. Nors 
bėgimas nuo karinės prievolės 
nėra geras pagrindas politinei 
prieglaudai gauti, leisdami 
jaunuoliams pasilikti, suomiai 
kartu įvertina ir jiems gręsiančią 
TSRS bausmę. Oficialių 
informacijų apie nuo karo 
prievolės pabėgusių estų skaičių 
nėra. Vidaus reikalų ministerijos 
atstovas aiškina, kad estams 
legaliai įvažiavus, .jiems daugiau 
nieko nebereikia žinoti“. Kol kas, 
atrodo, ir sovietai nekelia jokių 
negražių klausimų.
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LONDONE
IŠVYKA Į SODYBĄ

Tradicinė Lietuvių Švento 
Kazimiero Parapijos išvyka į 
Lietuvių Sodyba vyksta kasmet 
per pavasario „Bank Holiday“ 
savaitgalį.

Šiais metais vykstame Sodybon 
gegužės 26 d., sekmadienį.
Autobusas nuo lietuvių bažnyčios, 
21 The Oval, Hackney Rd.. 
London E2. Išvykstame 8.30 vai. 
Prie Lietuvių Namu, 2 Ladbroke 
Gardens, London W2, būsime 9 
vai. ryto. Iš abiejų vietovių 
išvyksime punktualiai. 
Pavėlavusiųjų nelauksime!

Užsirašyti ir už kelionę 
užmokėti galima sekmadieniais 
parapijos menėje po pamaldų pas 
S. Kasparą. Arba laišku: 
„Parapijos Išvyka“, 21 The Ovai, 
Hackney Rd., London, E2 9DT. 
Prašome pažymėti kurioje 
vietovėje prisijungsite prie 
išvykos. Išvykos kaina 6.00 sv. 
asmeniui, sumokama užsisakant.

KUN. R. REPŠYS, MIC, 
VID. ANGLIJOJE

Kun. Ričardas Repšys, grįžęs iš 
Vasario 16 gimnazijos Vokietijoje, 
kur pravedė rekolekcijas, prieš 
Velykų šventes talkino kun. St. 
Matuliui, MIC, Derbyje, 
Nottinghame, Stoke-on-Trent, 
Birminghame, Corbyje ir 
Northamptone vietoje kun. A. 
Belicko, kuris negalėjo laiku 
atvykti.

KUN. A. BELICKAS, MIC, 
ANGLIJOJE

Kun. Aušvydas Belickas, MIC, 
studijuojantis žurnalistiką 
Belgijoje, atvyko į Londoną kovo 
3 d. ir tą pačią dieną išvyko į 
Nottinghamą talkinti kun. St. 
Matuliui Velykų proga.

Balandžio 14 d. svečias atlaikys 
šv. Mišias ir pasakys pamokslą 
Lietuvių bažnyčioje Londone 11 
vai. Prieš Mišias jis klausys 
išpažinčių.

PAMALDOS
Eccles — balandžio 14d., 12.15 

vai.
Nottinghame—balandžio 14d.,

11.15 vai., Židinyje.
Nottinghame—balandžio 21 d.,

11.15 vai., Židinyje.
Derbyje — balandžio 21 d., 14 

vai., Bridge Gate.
Nottinghame—balandžio 28 d.,

11.15 vai., Židinyje.

BIRMINGHAME
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Kovo 23 dieną įvykusiame 

metiniame DBLS Birminghamo 
skyriaus susirinkime buvo 
patvirtinta ta pati valdyba 1991 
m.: S. Sarka — pirmininkas, S. 
Jezerskis —■ sekretorius, V. 
Remeika — iždininkas. Revizijos 
komisija — B. Vaškelis ir P. 
Miknėnas.

Skyriaus valdyba
MIRĖ J. TAMOŠIŪNAS

Kovo 14 d., sulaukęs 75 metus, 
mirė Jonas Tamošiūnas. Kilimo iš 
Kauno, Raudondvario apylinkės. 
Karinę prievolę atliko Lietuvos 
karo aviacijoje. 1947 m. atvyko į 
Angliją, kurį laiką dirbo Škotijoje. 
Atvykęs į Birminghamą čia dirbo 
iki mirties. Buvo vedęs. Prieš 
keletą metų mirė jo žmona, šeimos 
neturėjo. Visą laiką priklausė 
DBLS-gai. Lietuvoje turi giminių.

Kovo 25 d. šaltą, bet saulėtą 
dieną, dalyvaujant dviem 
kunigam kun. S. Matuliui, MIC ir 
R. Repšiui MIC iš Londono, Joną 
priglaudė Anglijos žemelė. 
Bromwood kapinėse 
atsisveikinimo žodį tarė S. 
Jezerskis. Po laidotuvių E. 
Linkevičienė pakvietė arbatėlei.

Duok, Dieve, Juozui amžiną 
atilsį!

S.J.

PADĖKA
Reiškiu širdingą padėką kun. S. 

Matuliui MIC ir kun. R. Repšiui 
už religines apeigas. Kun. R. 
Repšiui MIC dėkoju už gražius 
žodžius bažnyčioje, o S. Jezerskiui 
už gražų atsisveikinimą prie kapo. 
Nuoširdžiai dėkoju visiems 
tautiečiams ir anglams 
palydėjusiems Joną į amžino 
poilsio vietą.

E. Linkevičienė.

GLOUCESTERYJE
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
DBLS-gos Gloucesterio ir 

Stroudo skyriaus narių metinis 
susirinkimas įvyko kovo 22 d. Visi 
skyriaus nariai užmokėjo nario 
mokestį. Skyriaus valdyba palikta 
ta pati: M. Gelvinauskienė — 
pirmininkė, A. Gravas — 
sekretorius, O. Pukienė — 
iždininkė. Revizijos komisija: J. 
Šlepertas ir S. Siulauskas. Skyrių 
atstovauti Sąjungos suvažiavime 
Londone išrinkta skyriaus 
pirmininkė M. Gelvinauskienė.

MANČESTERYJE
SUVAŽIAVIMO 

PRANEŠIMAS
Balandžio 20 d., 18 vai., ML 

klube A. Podvoiskienė praneš apie 
Londone įvykusį Sąjungos metinį 
suvažiavimą.

DBLS-GOS IR LNB-VES SUVAŽIAVIMAS
(A įkelta iš 1 psl.)

problemas. D. Britanijos lietuviai 
labai daug padėjo Lietuvos 
Respublikos veikėjams, 
išvykusiems į užsienį po tragiškųjų 
sausio įvykių, finansavo Lietuvos 
informacinio centro Londone 
veiklą, siuntė medikamentus 
ligoninėms, vadovėlius 
mokykloms, visaip padėjo 
atvykstantiems su įvairiais 
reikalais iš Lietuvos. Ataskaitas 
padarė ir DBLS-gos Tarybos 
pirmininkas J. Levinskas, 
Jaunimo Sąjungos pirmininkas P. 
Markevičius bei įvairių fondų 
atstovai. Revizijos komisijos 
pranešimą padarė pirmininkas S. 
Starka. Mandatų komisijos 
pirmininkas A. Ivanauskas 
pranešė, kad Sąjungos 
suvažiavime 19-kos skyrių 757 
Sąjungos narius atstovauja 25 
atstovai. Suvažiavime balsuoti 
taip pat turi teisę penki Sąjungos 
valdybos nariai, šeši kitų 
organizacijų atstovai ir du 
Sąjungos garbės nariai.

( Bus daugiau)

DBLS-GOS 43-ClO 
METINIO SUVAŽIAVIMO 

REZOLIUCIJA
D. Britanijos Lietuvių Sąjungos 

43-čias metinis suvažiavimas, 
įvykęs 1991 m. balandžio 6-7 
dienomis Londone, sveikina 
Lietuvos Respublikos 
Parlamentą, vyriausybę ir visą 
tautą, kovojančią dėl Lietuvos 
nepriklausomybės įtvirtinimo ir 
atstatytos Lietuvos valstybės 
tarptautinio pripažinimo.

D. Britanijos lietuviai sveikina 
Lietuvos gyventojus, dalyvavusius 
1991 m. vasario 9 dienos 
apklausoje ir vieningai 
pasisakiusius už nepriklausomą ir 
demokratinę Lietuvą. D. 
Britanijos lietuviai pasižada visais 
būdais ir visomis išgalėmis remti 
tėvynainių teisėtas pastangas.

DBLS-ga su pasitenkinimu 
konstatuoja, jog D. Britanijos 
vyriausybė per pastaruosius metus 
keliomis progomis priėmė 
Lietuvos Respublikos parlamento 
bei vyriausybės atstovus ir 
pažadėjo remti lietuvių tautos 
teisėtas aspiracijas.

D. Britanijos lietuviai su 
pasipiktinimu smerkia sovietų 
kariaunos kruvinus veiksmus 
Lietuvos teritorijoje, ypač žiaurų 
ginkluotą puolimą prieš taikingus 
gyventojus 1991 m. sausio 13 
dieną Vilniuje ir po to sekusius 
veiksmus, kurių pasekmėje žuvo ir 
buvo sužeistų daug Lietuvos 
gyventojų.

D. Britanijos lietuviai griežtai 
protestuoja prieš sovietų valdžios 
sauvaliavimą Lietuvoje, ir giliai 
užjaučia tų tragiškų įvykių aukas.

DBLS-gos suvažiavimas 
sveikina Vyriausiąjį Lietuvos 

,,POLITIKA “—NA UJASŽURNALAS 
Vienintelis Lietuvoje išeina tris kartus per mėnesį

Nepriklausomas „POLITIKOS“ žurnalas, remiantis demokratines 
Lietuvos atgimimo jėgas, pradėjo eiti 1990 metų gegužės mėnesį. 
Redakcija pasiryžusi ne tik atspindėti politiką, bet ir daryti ją. Esame 
įsitikinę, jog demokratijos įtvirtinimo garantu Lietuvoje gali būti naujos 
ir atsikuriančios partijos, todėl analizuojame daugiapartinės sistemos 
formavimąsi. Stengiamės apžvelgti ir komentuoti atsikuriančios mūsų 
valstybės Aukščiausiosios tarybos ir Vyriausybės veiklą.

Daug dėmesio skiriame Lietuvos istorijai, ypač Nepriklausomybės ir 
pokario laikotarpiams, nes sovietinėje Lietuvoje šio periodo istorijos 
klastotės negali objektyviai atspindėti to meto įvykių.

Spausdiname publicistinius pasakojimus apie praeities ir dabarties 
Lietuvos politikus.

Mūsų žurnalą galite užsisakyti per „POLITIKOS“ atstovą Londone 
Zigmą Jurą, kurio adresas: 11 London Lane, Bromley, Kent BRI 4HB. 
Tel.: 081-460 2592.

Norėdami 1991 metais skaityti „POLITIKĄ“, išsiųskite Z. Jurui 30 
JAV dolerių arba 15 svarų sterlingų su tiksliu savo adresu.

Išlaisvinimo Komitetą (VLIKą), 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybą ir Lietuvos Diplomatinę 
Tarnybą, ir pažada remti jų 
vieningas pastangas siekiant 
įteisinti Lietuvos Respublikos 
valstybingumą.

DBLS-gos suvažiavimas dėkoja 
Britanijos lietuviams, kurie 
praeitų metų bėgyje dosniai rėmė 
įvairius lietuviškus fondus. Tų 
fondų lėšomis finansuojama 
Lietuvos politinė veikla ir 
humanitarinė pagalba. Todėl 
suvažiavimas prašo Britanijos 
lietuvius ir toliau remti fondus, 
kurių apyskaitos buvo pristatytos 
šiam suvažiavimui.

DABARTINE DBLS-GOS 
CENTRO VALDYBA

43-me Sąjungos suvažiavime 
skyrių atstovai išrinko tris naujus 
CV-bos narius: V. O'Brien, S. 
Kasparą, A. Ivanauską ir J. Alkį. 
Dabartinė DBLS-gos Centro 
valdyba yra ši: J. Alkis, K. 
Tamošiūnas, E. Šova, P. 
Podvoiskis, V. O’Brien, S. 
Kasparas ir A. Ivanauskas. 
Naujoji Centro valdyba 
pareigomis pasiskirstys vėliau.

DABARTINE LNB-VES 
DIREKTORIŲ VALDYBA

40-me LN B-vės metiniame 
suvažiavime akcininkai ir 
Sąjungos atstovai išrinko tris 
naujus direktorius: V. O’Brien, S. 
Kasparą, V. Gasperienę ir J. Alkį. 
Dabartinė LNB-vės direktorių 
valdyba yra ši: J. Alkis, K. 
Tamošiūnas, E. Šova, P. 
Podvoiskis, V. O’Brien, S. 
Kasparas ir V. Gasperienė. 
Naujoji direktorių valdyba 
pareigomis pasiskirstys vėliau.

DABARTINE DBLS-GOS 
TARYBA

K. Baublys — pirmininkas, A. 
Podvoiskienė — sekretorė, G. 
Ivanauskienė — vicepirmininkė, 
J. Bliūdžius ir H. Gasperas — 
nariai.

RUOŠIASI DERYBOMS
(Atkelta iš 1 psl.)

Algirdas Saudargas — Užsienio 
reikalų ministras.

Valstybinių delegacijų 
susitikimuose Lietuvos 
delegacijos pirmininkas V. 
Landsbergis nedalyvavo, nes 
pokalbiai su Kremliaus atstovais 
kol kas tėra pradinėje stadijoje, be 
to manoma, kad AT pirmininkui 
nėra saugu iš Vilniaus išvažiuoti.

Lietuvos derybų delegacija 
balandžio 4 d. vakare, po spaudos 
konferencijos, žadėjo grįžti į 
Vilnių.

LIC

PASAULYJE
Irakas nenugalėtas

Irako sukilėliai, kurie vėl buvo 
išvaryti iš jų užimtų miestų, ne be 
reikalo galvoja, kad Persijos 
įlankos karas buvo betikslis, nes 
paliko prezidentą Saddam 
Hussein valdžioje su dar gana 
stipria kariuomene, kuri sukilėlius 
žiauriai išvijo į kalnus, o kitus 
išžudė. Irake esanti sąjungininkų 
kariuomenė prie sukilėlių 
neprisidėjo, nes tai prieštarautų 
JTO Saugumo Tarybos 
rezoliucijai, apsiribojančiai tik 
Kuwait išvadavimu. Visų 
nustebimui, Irako kariuomenė 
išliko stipresnė, negu buvo 
manyta, ir atrodo, kad Saddam 
Hussein apgavo sąjungininkus. 
Skelbiami pranešimai apie masinį 
karių pasidavimą nebuvo teisingi. 
Saddam Hussein pusėje liko 
ištikimi Sunn sektos kariai, kurie 
nekenčia Šiitų, kurie sukilo 
pietuose, ir kurdų, kurie sukilo ir 
užėmė miestus Irako šiaurėje prie 
Turkijos sienos, bet dabar 
traukiasi nuo Irako kariuomenės 
teroro.

JAV vyriausybė paskelbė 53 
bendrovių sąrašą, kurios prekiavo 
su Iraku ir kuriose pats Saddam 
Hussein yra investavęs savus 
pinigus, siekiančius daugiau negu 
25 milijardus dolerių. Iš 
paskelbtųjų bendrovių 33 esančios 
D. Britanijoje. Visoms kitoms 
bendrovėms yra uždrausta 
prekiauti su paskelbtosiomis.

Gruzinai ir albanai balsuoja
Beveik tuo pačiu laiku 

Albanijoje ir Gruzijoje vyko 
balsavimai. Gruzija, kuri jau 70 
metų yra Sovietų pavergta ir 
valdoma, didele balsų persvara 
balsavo už atsiskyrimą nuo 
Sovietų Sąjungos ir prisijungė prie 
nepriklausomybės siekiančių 
respublikų Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos. Tuo tarpu Albanijoje visų 
nustebimui rinkimus laimėjo 
komunistų partija, nežiūrint to, 
kad pagal nepriklausomų 
stebėtojų pranešimus rinkimai 
buvo tvarkingai pravesti. Tai ar 
tik nebus pirmą kartą, kad 
komunistai laimi laisvus rinkimus, 
kurie albanams pažadėjo daugiau 
demokratiškų laisvių. Pasirodo, 
kad už komunistus daugiausia 
balsavo kaimo žmonės, kurie, 
sakoma, bijojo balsuoti už 
demokratus, dėl tiek metų juos 
gąsdinančios komunistų 
propagandos. Opozijoje esanti 
Demokratų partija daugiau balsų 
surinko miestuose, o Tiranoje net 
pats prezidentas Ramiz Alia 
pralaimėjo rinkimus, bet jis gali 
likti prezidentu ir nebūdamas 
parlamente. Opozicija, žinoma, 
buvo labai nepatenkinta 
balsavimo rezultatais ir pradėjo 
riaušes kai kuriose vietovėse. Ji 
pasižadėjo su komunistais 
koalicijoje nedalyvauti.

Gorbačiovo vargai didėja
Gruzijai balsavus atsiskirti nuo 

Sovietų Sąjungos, prie jau ir taip 
didelių Gorbačiovo vargų, 
prisidėjo ir Gruzija. Angliakasiai 
nesusitarę, nutarė reikalau
ti Gorbačiovo ir jo vyriausybės 
atsistatydinimo ir streikuoti 
toliau. Gorbačiovo 
atsistatydinimo reikalauja ir Boris 
Jelcin, kuriam pareikalavus, 
Rusijos parlamentas jam suteikė 
ypatingas teises valdyti Rusijos 
respubliką ir š.m. birželio mėn. 
12 d. būti renkamam Rusijos 
respublikos prezidentu. Pats 
Gorbačiovas laisvų rinkimų 
bijosi, nes žino, kad nėra 
pakankamai populiarus, kad juos 
laimėtų.
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