
JAV SENATORIUS LUGAR 
LANKĖSI LIETUVOJE

JAV Senato Užsienio reikalų 
komiteto narys Richard Lugar 
lankėsi Lietuvoje.

Senatorius Lugar Vilniuje 
balandžio 30 dieną susitiko su 
Lietuvos AT pirmininku Vytautu 
Landsbergiu bei Ministru 
pirmininku Gediminu 
Vagnoriumi ir aplankė Lietuvos 
Aukščiausiąją Tarybą. Tą pačią 
dieną jis išvyko į Rygą, kur 
susitiko su tos šalies vadais.

Senatorius Lugar yra artimas 
prezidento Bush politinis 
sąjungininkas. Viename interviu 
su New York Times jis pareiškė, 
kad pernai, prezidentui Bush 
pageidaujant, jis telefonu palaikė 
ryšį su Lietuvos AT pirmininku V. 
Landsbergiu. Senatoriaus Lugar 
pavaduotojas pranešė, kad 
senatorius važiuoja į Lietuvą ir 
Latviją „su prezidento Bush 
pritarimu“.

Be Lietuvos ir Latvijos, 
senatorius Lugar lankysis 
Lenkijoje, Čekoslovakijoje ir 
kitur.
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PRIVALOMA DARBO 
TARNYBA

Estijos Aukščiausioji Taryba 
priėmė įstatymą, kuriuo 
respublikoje įvedama nebe 
alternatyvinė, o privaloma civilinė 
darbo tarnyba visiems Estijoje 
pastoviai gyvenantiems 
jaunuoliams. Tuo pačiu jaunuoliai 
Estijoje atleidžiami nuo 
privalomos tarnybos raudonojoje 
armijoje. Kaip pastebi 
apžvalgininkai, Estijos 
Aukščiausiosios Tarybos priimtas 
įstatymas gali dar labiau 
paaštrinti vykstantį konfliktą tarp 
respublikos valdžios ir sovietinės 
valdžios Maskvoje, 
reikalaujančios, kad šaukiamojo 
amžiaus jaunuoliai Estijoje atliktų 
tarnybą sovietų kariuomenėje. 
Sunku numatyti, sako 
apžvalgininkai, ar ir kaip Estijos 
valdžia pajėgs apsaugoti 
jaunuolius nuo jų prievartinio 
ėmimo į sovietinę armiją, juoba, 
kad sovietų kariniai komisariatai 
ir toliau veiks Estijoje. Estijos 
Aukščiausioji Taryba dabar 
svarsto įstatyminį projektą dėl 
autonominių respublikos 
gynybinių pajėgų įsteigimo.

Nauji paskyrimai
Česlovas Balsys paskirtas 

Lietuvos prekybos ministro 
pirmuoju pavaduotoju, 
Algimantas K i šoną s — 
susisiekimo ministro 
pavaduotoju, Ramutė Naujokienė
— žemės ūkio ministro 
pavaduotoja, Rimantas Miknius
— Lietuvos užsienio turizmo 
valdybos generaliniu direktorium.

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS
Birželio mėn. išvežtųjų 

minėjimas šiais metais, kartu su 
estais ir latviais, įvyks birželio 15 
d., 11 vai., Southwark Katedroje, 
London Bridge. Be kunigų 
pasirodys pabaltiečių meninės 
pajėgos, o pamokslą sakys 
žinomas Keston College vedėjas 
kun. Michael Bordeaux, kuris 
prieš kelis metus parašė knygą 
apie Lietuvą „Land of Crosses“ 
(Kryžių kraštas).

Baltų taryba

Černobylio atominės jėgainės avarijai paminėti balandžio 27 d. Londone, Trafalgaro aikštėje, vyko jungtinė tautų 
demonstracija. Demonstracijoje dalyvavo Londono lietuviai. Nuotraukoje: Nelsono kolonos papėdėje lietuviškos 
trispalvės. DBLS-gą atstovavo S. Kasparas ir K. Tamošiūnas.

Vytautas Landsbergis Washingtone
Lietuvos AT pirmininkas V. 

Landsbergis gegužės 5 d. su 
palyda atvyko į JAV sostinę 
Washingtoną. Jį aerouoste 
pasitiko JAV Valstybės 
litpartamento atstovas Paul 
Goble ir Lietuvos pasiuntinys 
Stasys Lozoraitis bei grupė 
Washingtono-Baltimores ir 
apylinkių lietuvių, kurie su 
iškeltomis trispalvėmis skandavo 
„Lietuva, Lietuva!“. Pirmininką 
susirinkusieji apdovanojo gėlių 
puokštėmis.

Šioje kelionėje pirmininką V. 
Landsbergį lydi jo užsienio reikalų 
patarėjas Ramūnas Bogdanas, 
teisinis paterėjas Šarūnas 
Adomavičius, Užsienio reikalų 
viceministras Valdemaras Katkus, 
ELTOS korespondentas Kęstutis 
Jankauskas ir sargybinis Jonas 
Paulikas.

Po kitos dienos rytinio 
televizijos interviu su CNN. kuris 
buvo rodomas per tarptautines 
laidas, pirmininkas V. 
Landsbergis U.S. Chamber of 
Commerce patalpose prabilo į 
apie 100 prekybininkų-biznierių, 
užsienio reikalų specialistų ir 
valdžios atstovų apie Lietuvos 
politinę ir ekonominę padėtį. Šį 
susitikimą suorganizavo Lino 
Kojelio vadovaujama U.S. Baltic 
Foundation kartu su U.S. 
Chamber of Commerce ir 
National Chamber Foundation. 
V. Landsbergis per vertėją Viktorą 
Naką paaiškino, kad pokyčiams 
prasidėjus prieš tris metus, 
pabaltiečiai numatė žengti į 
nepriklausomybę per ekonomines 
ir civilines reformas, tikėdamiesi, 
kad Gorbačiovas pritars 
„ekonominiam eksperimentui“ 
Baltijos regione. Greit paaiškėjo, 
sakė V. Landsbergis, kad centras 
nepritaria ekonominiam 
savarankiškumui ir nenori 
perduoti kontrolę. Todėl Baltijos 
šalys suprato, kad be politinės 
reformos ir be savo valstybinės 
struktūros negali būti rimtų 
ekonominių pokyčių.

Sovietams paskelbus blokadą, 
lietuviai išeiviai įsteigė kelis 

fondus JAV, Kanadoje ir 
Australijoje, ir pagal savo išgales 
atėjo Lietuvai į pagalbą. Mes 
tikime, sakė pirmininkas V. 
Landsbergis, kad JAV kapitalas 
suvaidins svaresnė rolę ir 'kaip 
modelį iškėlė kongresmano Don 
Ritterio naujai įneštą rezoliuciją 
JAV Atstovų rūmuose. Jis 
pabrėžė, kad Lietuva nelinkusi 
prašyti tik pagalbos, bet ji nori per 
prekybą bendradarbiauti ir 
kooperuoti su kitais kraštais. 
Lietuva savo naujais 
ekonominiais įstatymais žengia 
ryžtingesnių ir tvirtesniu žingsniu, 
negu kaimyninė TSRS, teigė V. 
Landsbergis.

V. Landsbergis pripažino, kad 
juodom beretėm siautėjant 
egzistuoja rizika, bet ji yra laikina 
ir teisinės valstybės, kaip Lietuvos, 
rėmuose ji mažėjanti. Jei Vakarai 
investuotų į Lietuvos prekybą ir 
pramonę, tai būtų naudinga ne tik 
dalyvaujantiems kraštams, bet ir 
geras pavyzdys bei akstinas TSRS 
greičiau reformuotis.

Savo geografine pozicija 
Pabaltijys gali tapti svarbia 
tarpine zona tarp Rytų ir Vakarų. 
V. Landsbergis gyrė Lietuvą kaip 
gražų kraštą su darbingais 
gyventojais, kuriems reikia 
pagalbos vystyti gamtos turtus, 
turizmą, sveikatos ir gamtos 
apsaugą. Pirmininkas baigė kalbą 
kviesdamas visus susirinkusius 
atvykti į Lietuvą ir savo akimis 
pamatyti ar jis kalba teisybę ar ne.

Susirinkusius domino 
investavimo sąlygos Lietuvoje ir 
kaip Maskva trukdo prekybinius 
ryšius tarp respublikų. Paklaustas 
apie privatizacijos įstatymą, 
pirmininkas aiškino, kad jis dar 
svarstomas AT, bet garantavo, 
kad privati nuosavybė bus 
gerbiama. Dėl sovietų kliudymų, 
V. Landsbergis aiškino, kad 
komplikacijos kyla ne pačioj 
prekių pirkimo ar pardavimo 
eigoj, bet jų pervežime. Kol 
centras turi transporto monopolį 
ir kontroliuoja geležinkelius, tol 
sudaro sunkumus norintiems 
palaikyti tiesioginius prekybinius 

ryšius. Jis taip pat paminėjo, jog 
sovietai toliau kliudo Lietuvos 
banko sistemai ir jos veikimui.

Įvertindamas rytmetinį renginį, 
organizatorius Linas Kojelis 
LlCui pasakė, kad gausus 
korporacijų, prekybos ir 
profesonalių asociacijų bei tyrimo 
centrų atstovavimas „liudija, kad 
JAV privatus sektorius ruošiasi 
remti Lietuvą ir jos seses Baltijos 
respublikas“.

Po pranešimo, New York Times 
korespondentas išsamiau 
apklausinėjo pirmininką V. 
Landsbergį, o jam grįžus į 
pasiuntinybę, su V. Landsbergiu 
pasikalbėjimus tęsė: USA Today, 
Christian Science Monitor radijas 
ir televizija, National Public 
Radio ir The Independent 
(London).

Popiet pirmininkas atskirai 
susitiko su PLB, VLIKu, JAV LJS 
ir Amerikos žydų atstovais.

Gegužės 6 d. pirmininkas V. 
Landsbergis dieną praleido JAV 
kapitoliuje ir susitiko su įvairiais 
Kongreso atstovais: Sen. Donald 
Riegle, Sen. Bill Bradley, Sen. 
George Mitchell, Sen. Robert 
Dole, Sen. Alan Dixon, ir 
komisijom: Žmogaus teisių fondu, 
Tarp-parlamen tarine grupe dėl 
žmogaus teisių ir demokratijos 
Pabaltijy.

Iš ryto Lietuvos AT 
pirmininkas V. Landsbergis, 
Estijos premjeras Edgar Savisaar 
ir Latvijos premjeras Ivars 
Godmanis liudijo JAV Kongreso 
Helsinkio komisijos apklausoj, 
kurią sušaukė pirmininkai kongr. 
Steny Hoyer ir Sen. Dennis 
DeConcini. Vakare visų trijų 
svečių garbei Helsinkio komisija 
kartu su spykeriu kongr. Thomas 
Poley ir Sen. Mitchell 
suruošė priėmimą JAV 
kapitoliaus rūmuose.

Gegužės 8 d., trečiadienį, 
pabaltiečiai svečiai susitiko su 
JAV prezidentu George Bush 
Baltuosiuose rūmuose.

G. Damušytė LIC

LIETUVOJE
Lietuvos ateities forumas

Balandžio 13 d. Vilniuje įvyko 
Lietuvos ateities forumo 
konferencija ,,Lietuva 
demokratijos ir nepriklausomybės 
kelyje“. Konferencijoje dalyvavo 
įvairių politinių, ekonominių bei 
kultūrinių organizacijų atstovai, 
viso apie 400 žmonių. Pranešimą 
apie Lietuvos politinę padėtį ir jos 
nepriklausomybę padarė Vilniaus 
universiteto docentas Albinas 
Lozuraitis, apie ekonominę padėtį
— Julius Veselka, apie žemės ūkio
— Alfonsas Giedraitis. 
Diskusijose dalyvavo žymesnieji 
Lietuvos ekonomistai, politikai, 
mokslininkai ir kultūrininkai.

Konferencija priėmė „Lietuvos 
ateities forumo Manifestą“, kuris 
buvo paskelbtas spaudoje. Jame 
tarp kitko pasakyta, jog Kovo 11- 
osios aktas ir vasario 9-osios 
apklausa yra tik tautos valios 
išraiška, kuri pati savaime 
neišlaisvina mūsų iš imperinės 
priklausomybės. Mums gali 
pagelbėti tik išmintinga ir 
nuosekli, apgalvota politika. 
„Kviečiame visas nuosaikias, 
nepriklausomybę ir demokratiją 
remiančias jėgas burtis draugėn 
ieškant kuo efektyvesnės 
politikos, išvengti pragaištingų 
klaidų... Labai svarbu, ieškant 
optimalių politinių sprendimų, 
neužkirsti kelio įvairiom 
nuomonėms bei požiūriams 
reikštis spaudoje, ypač radijuje bei 
televizijoje“.
LSDP konferencija

Balandžio 13 d. Vilniuje įvyko 
Lietuvos socialdemokratų partijos 
konferencija, per kurią LSDP 
pirmininkas K. Antanavičius 
pareiškė ketinimą atsistatydinti iš 
einamųjų pareigų. Pirmininko 
klausimą svarstys LSDP 
suvažiavimas gegužės 4-5 
dienomis Vilniuje.
Ignalinos AE bėdos

Sukakus penkeriems metams 
nuo Černobylio atominės jėgainės 
katastrofos, kurios tragiškos 
pasekmės šiuo metu skelbiamos 
Sovietų Sąjungoje ir užsienyje, 
panašios konstrukcijos jėgainė 
Ignalinoje vis turi eksplotacijos 
sutrikimų. Balandžio 12 d. buvo 
sustabdytas AE antrasis 
energoblokas. Jis bus 
remontuojamas iki gegužės 25 
dienos. Balandžio 25 d. buvo 
sustabdytas pirmasis 
energoblokas dėl pastebėtų 
defektų vamzdynuose.
J. Požėla — Europos akademikas

Europos mokslo ir meno 
akademija, kuri yra įsikūrusi 
Salzburge, pranešė Lietuvos 
Mokslų Akademijai, Kad LMA 
prezidentas Juras Požėla yra 
išrinktas Europos mokslo ir meno 
akademijos akademiku.
Naujas sostinės meras

Balandžio 17 d. Vilniaus miesto 
Taryba sostinės meru išrinko 
Arūną Štarą, matematiką, 
Vilniaus universiteto profesorių. 
Buvęs meras V. Bernatonis 
atleistas iš pareigų.
Pasiuntinio vizitas

Lietuvos Respublikos AT 
pirmininkas V. Landsbergis 
priėmė Didžiosios Britanijos 
pasiuntinį Maskvoje D. Loganą, 
su kuriuo buvo pasikeista abi 
puses dominančia informacija.
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Susirinkimas Valijos sostinėje
Kruvinojo sekmadienio 

(191.1.13) įvykiai Lietuvoje 
smarkiai sukrėtė Valijos 
gyventojus. To pasėkoje buvo 
suorganizuota Cardifo Baltų 
Rėmėjų Grupė (CBRG). Jos 
nariai yra įvairių pažiūrų ir 
profesijų asmenys: pedagogai, 
profesinių unijų organizatoriai, 
studentai ir kiti. Taip pat ir 
apylinkės pabaltiečiai.

Penktadienį, gegužės 3 d., 
CBRG turėjo specialų susirinkimą 
Valijos sostinėje. Pagrindiniu 
kalbėtoju pakviestas Britanijos 
parlamento narys Peter Flynn. Jis 
neseniai lankėsi Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos parlamentuose. Ši išvyka 
buvo organizuota Britanijos tarp
parlamentinės grupės vardu. Iš 
sovietų buvo susilauktas 
nepaprastai didelis 
pasipriešinimas šiai kelionei. Tik 
D. Britanijos premjerui John 
Major asmeniškai įsiterpus, 
pagaliau sovietai nusileido. Savo 
lankymosi įspūdžius P. Flynn 
aprašė spaudoje ir aš čia jų 
nekartosiu.

P. Flynn priklauso nors ir 
mažai, bet oficialiai Britanijos 
parlamento spaudimo (pressure)) 
grupei, kuri seka ir rūpinasi 
įvykiais Pabaltijyje ir atitinkamai 
reaguoja. Ši grupė žinias gauna 
tiesiog iš Lietuvos parlamento 
informacijos biuro.

Paklaustas apie balandžio 25 d. 
naujai pradėtus sovietų armijos 
intensyvius ir agresyvius Lietuvos 
turto grobstymus, P. Lynn atsakė, 
kad parlamento spaudimo grupė 
visas žinias gavo labai greitai ir 
padarė atitinkamas 
reprezentacijas D. Britanijos 
užsienio reikalų ministerijoje 
(URM). Jis apgailestavo, kad 
šiuos įvykius Lietuvoje nustelbė 
britų televizijos susidomėjimas 
kurdų pabėgėliais ir tvanu 
Bangladeše.

Užsiminus apie premjero 
Wilson sovietams perduotą 
Lietuvos auksą, jis pareiškė, kad 
tai buvo amoralus, jei ne 
išdavikiškas, elgesys. Jo nuomone 
anksčiau ar vėliau, tai bus 
atitaisyta. Čia noriu priminti, kad 
P. Lynn priklauso darbiečių 
partijai.

P. Lynn pranešė, kad šį rudenį 
Londone įvyks Baltų 
konferencija, kuriai vadovaus 
Lordas Ennals. Tokiai 
konferencijai suruošti reikės 
išleisti £50000. Parlamentaro P. 
Flynn manymu, tai būtų tik lašas 
D. Britanijos URM išteklių.

Stiprinant diplomatinius ryšius 
su Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vyriausybėmis, P. Flynn mano, 
kad kraštuose steigiamus Lietuvos 
informacijos centrus, su laiku, 
galės paremti D. Britanijos URM, 
kaip kad padarė Švedija, kuri 
Lietuvos informacijos centrui 
Stockholme paskyrė apie 
£100000.

Jis taip pat paminėjo D. 
Britanijos parlamento įstatymą, 
pagal kurį bus teisiami asmenys 
įtariami karo nusikaltimais. Jis 
balsavęs parlamente už šį 
įstatymą, nes norėjęs įspėti 
dabartinius karo nusikaltėlius, 
kaip Idi Amin ir Saddam Hussein 
nuo tokių veiksmų, bet 
negalvojus, kad kuriam nors 
pabaltiečiui būtų iškelta byla. Šis 
įstatymas gali būti reikšmingas ir 
Lietuvoje.

Prelegentas pareiškė, kad 
vystosi palankūs santykiai tarp 
B. Britanijos ir Lietuvos 
parlamentų. Pabaltijo kraštams 
yra labai palanki Šiaurės kraštų 
(Nordic) Taryba, Tačiau 

Centrinės Europos šalys, Pabaltijo 
kraštų atžvilgiu, gal dėl istorinių 
ryšių, jo manymu, elgiasi per 
šaltai.

Kalbėdamas apie ateitį, P. 
Flynn, numato, kad Lietuva 
nepriklausomybę pasieks 
evoliuciniu būdu, be staigių ir 
dramatinių pasikeitimų.

Po paskaitos sekė smulkios 
diskusijos bei patarimai kaip 
stiprinti paramą Baltijos 
valstybėms ir pan. Susirinkimui 
pirmininkavo Cardifo Baltų 
Rėmėjų Grupės steigėja Jill Hutt.

Eimutis Šova

SAUSIO 13 — TELEVIZIJOJE
Britų TV (BBC) žurnalistai 

buvo nuvykę į Lietuvą ir 
nufilmavo pasikalbėjimus su 
sausio 13 d. žudynių liudininkais. 
Tie pasikalbėjimai bus rodomi 
BBC TV sekmadienį, gegužės 12 
d., 22.30 vai., „Everyman“
programoje.

UNICEF SUSIRINKIMAS
Balandžio 30 d. The World 

Trade Centro didžiojoje salėje 
įvyko D. Britanijos JTO 
tarptautinio vaikų pagalbos fondo 
susirinkimas-pobūvis. Jo metu 
buvo rodytas videofilmas, kurį 
anksčiau New Yorke matė 71-nos 
valstybės vadai, apie sunkų vaikų 
gyvenimą Trečiojo pasaulio 
kraštuose. Susirinkimo-pobūvio 
tikslas buvo, kaip galima daugiau 
sukaupti finansinės ir materialinės 
paramos, surasti pasiaukojusių 
žmonių, kurie visokeriopą paramą 
vaikams rinktų ir ją išdalintų tuose 
kraštuose, kur ji labiausiai 
reikalinga.

D. Britanijos lietuvius 
UNICEF susirinkime-pobūvyje 
atstovavo V. Puidokienė ir S. 
Kasparas.

TARPTAUTINE 
KONFERENCIJA

Birželio 7-8 dienomis Church 
House, Dean’s Yard, 
Westminster, London SW1 
ruošiama konferencija 
(International Conference on 
European Foreign and Security 
Policies). Konferencijoje žymūs 
europiečiai visuomeninkai bei 
politikai skaitys paskaitas bei 
praves diskusijas. Šią konferenciją 
rengia European Movement 
(Europos Sąjūdis), kurio 
pirmininku šiuo metu yra M. 
Valery Giscard d’Estaing.

Konferencijos mokestis: 105.75 
sv. dviem dienom, o vienai dienai 
58.75 sv. Norintieji konferencijoje 
dalyvauti, užsiregistruoti gali šiuo 
adresu: The European Movement, 
1 Whitehall Place, London SW1A 
2DA. Tel. 071-839 3120.

PABĖGĖLIO DIENA
D.Britanijos pabėgėlių Taryba 

liepos 28 d., nuo 11 vai iki 17 vai., 
Kennington Park, London SEI, 
ruošia „Pabėgėlio Dieną — 
Festivalį“.

Liepos 28 d. sueina 40 metų nuo 
JTO pabėgėlių konvencijos 
pasirašymo, todėl tikimasi, kad 
šventėje dalyvaus apie 40 įvairių 
šalpos organizacijų.

Festivalyje dalyvauti kviečiami 
ir lietuviai. Nuo savo paruoštų 
stalų jie galės pardavinėti maistą, 
drabužius ir kitus daiktus. Taip 
pat jie yra pakviesti dalyvauti 
meninėje programoje.

Lietuvių organizacijos, 
norinčios dalyvauti Pabėgėlio 
dienos festivalyje, prašomos 
rašyti: DBLS-ga, 2 Ladbroke 
Gardens, London Wil 2PT.

30 Metų Jubiliejus
Kovo 26 d. Bendras Amerikos 

Pabaltiečių komitetas atšventė 30- 
ties metų įsikūrimo jubiliejų. 
Komitetą sudaro Amerikos 
lietuvių taryba, Amerikos latvių 
sąjunga ir Amerikos estų tautinis 
komitetas. Šios sukakties proga 
Baltuosiuose Rūmuose įvyko 
informacinis pranešimas. 
Nicholas Burns, Sovietų Sąjungos 
ir Europos reikalų direktorius 
Nacionalinio Saugumo Taryboje 
ir Paul Goble, Amerikos 
Valstybės Departamento 
Pabaltijo reikalų skyriaus vedėjas 
ir specialus patarėjas sovietų 
tautybių reikalams, aiškino JAV 
užsienio politiką ir 
administracijos nusistatymą 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
atžvilgiu. Jie ypač pabrėžė taikių ir 
konstruktyvių derybų su Maskva 
reikšmę ir įtaigojo parodyti 
daugiau lankstumo, nes kelias į 
nepriklausomybę einąs per 
Maskvą. JAV, atsižvelgdamos į 
savo gyvybinius interesus ir esamą 
tarptautinių santykių būklę, 
darančios viską, kad pagelbėtų 
Pabaltijos valstybėms atsiekti 
laisvės ir nepriklausomybės.

Vakare, Rayburn pastate, vyko 
vaišės, kurių metu organizacijų 
atstovai galėjo pabendrauti ir 
einamaisiais reikalai pasikeisti 
nuomonėmis.

VLIKo ELTA

VLIKO VALDYBOS POSĖDIS
Balandžio 27-28 dienomis įvyko 

VLIKo Valdybos posėdis. 
Posėdyje dalyvavo dr. K. Bobelis, 
dr. D. Krivickas, V. Jokūbaitis, V. 
Bražėnas, P. Narutis, dr. E. 
Armanienė, dr. J. Stikliorius, R. 
Šakienė, VLIKo reikalų vedėja J. 
Cikotienė, VLIKo ELTOS 
Informacijos direktorius J. 
Bobelis, VLIKo Tarybos 
pirmininkas dr. F. Palubinskas, 
Tautos Fondo Tarybos 
pirmininkas J. Valaitis ir Tautos 
Fondo valdybos vicepirmininkas 
A. Vedeckas.

Naujai perrinktas trijų metų 
kadencijai, VLIKo pirmininkas 
dr. K. Bobelis pasidžiaugė, kad 
visi valdybos nariai sutiko 
pasilikti valdyboje tose pačiose 
pareigose.

Platų pranešimą apie VLIKo 
Tarybos posėdį padarė dr. F. 
Palubinskas. Pranešime iškeltais 
klausimais dėl VLIKo tikslų, 
uždavinių, informacijos, veiklos 
koordinacijos ir 1.1., pasisakė 
VLIKo pirmininkas ir eilė 
valdybos narių.

Tautos Fondo pranešimą 
padarė J. Valaitis, nurodydamas 
kai kuriuos sunkumus Fondo lėšų 
telkime. Jo pranešimą papildė A. 
Vedeckas.

Išsamų pranešimą einamaisiais 
reikalais padarė dr. K. Bobelis. Jį 
papildė kiti valdybos nariai.

Grožinės literatūros ir dailės 
leidykla „Vaga“ kreipėsi į VLIKą 
prašydama pagalbos pervežti į 
Lietuvą dr. Mykolo Morkūno 
išskirtą poligrafinę techniką 
knygoms spausdinti. Tuo reikalu 
platesnį pranešimą apie šios 
technikos apimtį, pervežimą ir 
išlaidas pateikė P. Narutis. 
VLIKo Valdyba šį projektą 
priėmė ir jį vykdyti įgaliojo P. 
Narutį.

Valdyba nutarė ir toliau remti 
Pasaulinės Pabaltiečių Santalkos 
veiklą Europoje. VLIKui 
atstovauja A. Venskus ir K. 
Dikšaitis.

Valdyba priėmė 1991 m. išlaidų 
sąmatą ir pateikė ją Tarybai 
patvirtinti.

VLIKo ELTA

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
KAIP MES GYVEMOME

Beveik kiekvienas Lietuvos 
žmogus yra praėjęs savo Golgotą. 
Kaip pasakose mums buvo skirti 
trys keliai — vieni, priversti 
pasukti į rytus, iškentė begalines 
fizines ir moralines kančias ir 
dauguma jų užgeso pačiame 
jaunystės žydėjime, kiti — 
atsidūrė vakaruose, svetimi ir 
niekam nereikalingi, nors ir sotūs 
kasdienine duona, jautėsi amžini 
tremtiniai ir tik sapnuose ir 
svajonėse sugrįždavo į savo žemę. 
O kaip gyveno tie, kurie liko 
Lietuvoje? Kas padėjo jiems 
iškęsti sovietinio režimo psichozę?

Šešto dešimtmečio pradžioje 
baigėsi ginkluota rezistencija. 
Taip ir nesulaukę žadėtos 
„amerikonų“ pagalbos, žuvo 
paskutiniai Lietuvos partizanai. 
Pažįstų moterį, palaidojusią visus 
savo keturis sūnus...

Likusiems vėl reikėjo pasirinkti 
— daryti kompromisus su savo 
sąžine ir tiesiogiai ar netiesiogiai 
bendradarbiauti su sovietiniu 
režimu ar laikytis visiškos 
izoliacijos ir pasišalinti iš bet 
kurios visuomeninės veiklos.

Tikiu, kad labai mažai lietuvių 
stojo į Komunistų partiją 
idėjiniais sumetimais. Vieni 
pragmatiškesni ir paprastai 
nedarbštūs, menko išprusimo ar 
ribotų protinių sugebėjimų šitaip 
norėjo užsitikrinti privilegijuotą 
geresnį gyvenimą, kiti — gabūs 
energingi ir angažuoti 
visuomeninei veiklai, 
pasiteisindavo, kad Lietuvai bus 
daug naudingiau, jei atsakingus 
postus užims jie — savi, o ne 
svetimi, atėję iš rytų komunistai. 
Juk, kaip žinote, Lietuvoje visi 
didesni valdininkai būtinai turėjo 
būti komunistų partijos nariai. Iš 
dalies jų argumentai pasiteisino. 
Žinoma, tarp jų buvo grupelė ir 
atvirų kolaborantų, kurie ir 
šiandien kuria tautos gelbėjimo 
komitetus ir šaukiasi Maskvos 
pagalbos.

Tačiau mes didžiuojamės tais 
lietuviai, kurie visiškai nesileido į 
jokius kompromisus, paaukojo 
savo mokslinę ar politinę karjerą 
ir išliko krištoliniai švarūs, orūs ir 
garbingi žmonės. Vienas iš jų yra 
Lietuvos Respublikos prezidentas 
Vytautas Landsbergis.

Prieš mirtį rašytojas Juozas 
Grušas su ramia sąžine ne kartą 
kalbėjo, jog džiaugiasi neparašęs 
nei vienos eilutės nei prie Hitlerio, 
nei prie Stalino.

Iš kur mes, eiliniai lietuviai, 
sėmėmės jėgų gyventi ir tikėti, kad 
viskas pasikeis į gerą. Pirma, 
mintis, kad gyvenam savo 
istorinėje žemėje, savo namuose, 
apsupti nuostabios gamtos, pilnos 
ilgesio ir vitališkumo.

Iš tėvų ir senelių lūpų dar 
būdami maži girdėjome 
pasakojimus apie laisvą Lietuvą, 
rusų okupaciją, trėmimus į Sibirą 
ir pokario baisumus, ir į kraują 
įaugo didžiulis nepasitikėjimas 
sovietine valdžia ir noras kaip nors 
ja nusikratyti. Beveik kiekviena 
šeima slaptai namuose švęsdavo 
didžiąsias religines šventes.

Menas, literatūra, muzika, 
liaudies papročių ir tradicijų 
puoselėjimas ir religijos 
praktikavimas turbūt buvo 
pagrindinė dvasinės rezistencijos 
apraiškos.

Dar buvo vienas brangus 
dalykas, kuris padėjo mums 
moraliai ir dvasiškai išlikti. Daug 
stiprybės suteikdavo vienminčių 
susibūrimai, nuoširdūs pokalbiai 
ir suvokimas, kad tu toks nesi 
vienas. Viena iš tokių oazių 

Vilniuje buvo menininkų 
Vildžiūnų namai. Kaip versmė 
tyruose trykšta ir liejasi per 
kraštus, jos niekaip neišgersi, taip 
ir tuose namuose užteko meilės, 
šilumos ir supratimo visiems, o 
ypač atstumtiems. Neveltui 
sakoma, kad duodanti ranką 
visada pilna, ir Marija 
Vildžiūnienė kartais 
neatsistebėdavo, iš kur visko kaip 
iš gausybės rago. Pats skaniausias 
būdavo lašinių gabalėlis iš 
Dabužių — Vlado gimtinės. Kiek 
žmonių yra patyrę tų namų 
šilumą. Dažnai ateidavo čia ir 
Vytautas Landsbergis, Vytulis, 
kaip jis čia gražiai būdavo 
vadinamas. Didžiausią įtaką šie 
namai padarė jaunimui, čia jie 
skaitė prieškarines knygas, 
klausėsi vakarietiškos muzikos ir 
uždraustos poezijos, filosofavo. 
Tokių namų buvo ne vieni. 
Nuoširdus, atviras 
bendradarbiavimas žmones labai 
palaikė, nes kitaip nusivylę 
prasigerdavo arba likdavo 
apatiški viskam..

Maždaug prieš penkiolika metų 
Lietuvoje pradėjo kurtis taip 
vadinami kraštotyros būreliai, kur 
daugiausia susibūrę intelektualai 
paminėdavo oficialiai 
nešvenčiamas istorines šventes, 
dalinosi knygomis, prižiūrėjo 
istorinius paminklus, mokėsi 
senoviškų lietuviškų šokių ir 
dainų.

Taip mes atėjome į Sąjūdį, o 
toliau jūs jau žinote...

Aldona Pocienė

MYLI — NEMYLI
Prieš pat šventes, atsitiktinai, 

sutikau gatvėje šiek tiek pažįstamą 
tautietį.

— O, kaip malonu! Švenčių 
proga užsuk pas mus! Esi 
raštingas. Kartais 
korespondenciją j laikraštį parašai 
ir mūsų atžalynas nuo komikų 
negali pasitraukti, tai galėsite 
literatūriškai pabendrauti ir 
stiklelį pakelsime! Jei nežinai 
adreso, tai štai! — vizitinę kortelę 
įbruko man į kišenę.

Užsukau. Iškart susidarė 
maloni atmosfera, bet spėliojau:

Myli-nemyli, myli-nemyli? 
Vieną išgėriau, kitą pripylė. 
Na ir spėliok i: myli-nemyli; 
Argi nemyli jeigu pripylė?
Man su ,,atžalynu“ 

bendraujant, kaip ir nugirdau 
šeimininkus nuošaly 
šnibždančius:

— Rodos pakako, nieko nesako, 
— Ir nepasako, kad jau pakako, 
— Pila ir pila, pila į kaklą, 
— Argi patrako, laka ir laka.
Ne, negali būti. Tai tik bloga 

mano klausa. Ir vėl sau kartoju:
Myli-nemyli, myli-nemyli, 
Vos tik išgėriau vėl dar įpylė. 
Na ir spėlioki: myli-nemyli? 
Aišku, kad myli jeigu pripylė! 
Ilgiau neužsibuvau. Pirmas 

vizitas. Nuoširdžiai padėkojau už 
vaišes.

A-tas Bu.

PINIGŲ KEITIMO BIURAS
Rygos priemiesčio geležinkelio 

storyje įkurtas pirmasis pinigų 
keitimo biuras, kuriame bus 
galima laisvai pirkti ar parduoti 
dolerius ir kitą užsienio valiutą. 
Artimoje ateityje Rygoje bus 
įkurti kiti du pinigų keitimo 
biurai. Latvijoje Aukščiausioji 
Taryba neseniai paskelbė 
įstatymą, kuriuo leidžiamos 
piniginės operacijos užsienio 
valiuta.
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ŽMONES IR įvykiai

Balandžio 27 d., Černobylio atominės jėgainės avarijos 5- >ų *ne U 
sukakčiai paminėti, Londono miesto centre vyko jungtine au ų 
demonstracija.

Gegužės 4 d. sukūrė šeimą Shelley ir Antanas Dargis. Nuotraukoje: 
jaunieji (viduryje) su savo tėvais (kairėje) ir giminėmis prie Londono 
priemiestyje esančių Bromley Miesto rūmų.

EKUMENIZMO 
KONFERENCIJA

Stasio Šalkauskio fondas 
Lietuvoje balandžio 23-24 dienomis 
Vilniuje suruošė konferenciją 
apsvarstyti ekumenizmo praeities ir 
dabarties problemas. Spausdiname 
dalyvių kreipimąsi, kuriuo gegužės 
19-26 dienomis jie skelbia maldos ir 
pasniko savaitę už laisvę, taiką ir 
dvasinį atsinaujinimą.

KREIPIMASIS Į LIETUVOS 
ŽMONES

Mes, įvairių konfesijų ir 
skirtingų tautybių atstovai, 1991 
m. balandžio 23-24 dienomis 
susirinkę į konferenciją Lietuvos 
Respublikos sostinėje Vilniuje, 
svarstėme ekumenizmo praeities ir 
dabarties problemas. Mums 
šiandien itin reikalingas dialogas 
su visų religijų tikinčiaisiais 
Lietuvoje ir už jos ribų.

Remdamiesi tolerancijos 
tradicija, siekdami religinės ir 
tautinės santarvės Lietuvoje, 
kreipiamės į Jus, visų tikėjimų, 
visų tautybių gyventojus, 
nesibaigiančios agresijos prieš 
mus akivaizdoje, tebesant 
užimtoms svarbioms Respublikos 
įstaigoms, tebetrunkant grėsmei 
dėl mūsų ateities, kviečiame ryžtis:

— laikytis tarpusavio 
susiklausymo, sutarimo bei 
pagarbos kitų įsitikinimų 
žmonėms,

— remti teisėtai išrinktos 
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 
ir Vyriausybės pastangas įtvirtinti 
nepriklausomą, demokratinę 
Lietuvos valstybę, pagrįstą visų 
jos piliečių lygybe prieš įstatymus.

Šiomis lemtingomis mūsų 
Tėvynei dienomis, krikščioniškų 
konfesijų solidarumo pavyzdžiu, 
kviečiame visus Jus, Broliai ir 
Sesės, vienyti jėgas ir pastangas 
vardan Lietuvos 
Nepriklausomybės, teisingumo, 
aukštos tautos dorovės ir 
kultūros.

Visų tikybų išpažinėjus ir visus 
mums priklausančius geros valios 
žmones kviečiame į maldos ir 
pasninko savaitę už laisvę, taiką ir 
dvasinį atsinaujinimą nuo šių 
metų gegužės 19 iki 26 dienos.

Stasio Šalkauskio Fondo 
Valdybos pirmininkas

Virgilijus Čepaitis
Panevėžio vyskupijos 

J.E. vyskupas 
Juozas Prekšas 

Vilniaus ir Lietuvos ortodoksų 
arkivyskupas, šventosios Dvasios 
vienuolyno archimadritas Jo P.P.

Chrizostomas
„Katalikų Pasaulio" žurnalo 

vyr. redaktorius, kunigas
Vaclovas Aliulis, MIC

Vilniaus universiteto 
rektorius, projėsorius

Rolandas Pavilionis
Lietuvos Katalikų Mokslo 

Akademijos vardu
Antanė Kučinskaitė

Lietuvos Evangelikų reformatų 
Bažnyčios vardu 

Konsistorijos pirmininkas, kun.
Reincholdas Moras

Lietuvos Evangelikų krikščionių 
baptistų vardu vyr. presbiteris

Albertas Latužis
Lietuvos Evangelikų Liuteronų 

Bažnyčios vardu 
Vilniaus parapijos pirmininkas

Viktoras Kiauka
Lietuvos Respublikos Kultūros 

ir Švietimo ministras
Darius Kuolys

Tautybių departamento 
generalinė direktorė 

Halina Kobeckaitė 
LIC

Naujieji Lietuvos Respublikos Pašto ženklai (spalvuoti).

„EL“ REDAKCIJOS 
IR LIETUVIŲ NAMŲ 
TEL. NR. 071-727 2470

PRANCŪZIJOJE
DANIJA PRIPAŽINS

LIETUVOS RESPUBLIKĄ
Paryžiuje veikianti draugija 

„Prancūzija-Danija“ balandžio 24 
d. surengė konferenciją „Danija ir 
Pabaltijo kraštai“.

Konferencijoje kalbėjo Estijos 
užsienio reikalų ministras Meri, 
Lietuvos užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas Valdemaras 
Katkus, Latvijos užsienio reikalų 
ministerijos atstovė, taip pat 
Danijos užsienio reikalų 
ministerijos Rytų Europos 
skyriaus direktorius Christian 
Hoppe. Konferencijoje dalyvavo 
apie du šimtus asmenų, tarp kurių 
buvo Prancūzijos užsienio reikalų 
ministerijos atstovas, opozicijos 
lyderiai, politiniai veikėjai.

Estijos ministras Meri savo 
kalboje pasakė, kad Pabaltijo 
kraštai po 50 metų trukusios 
okupacijos prisikelia naujam 
gyvenimui, sugrįžta iš užmaršties, 
trokšta vėl įsijungti į tarptautinę 
bendruomenę, laisvų ir 
demokratinių tautų šeimą, kuriai 
visada priklausė. Ministras 
pripažino, kad padėtis tebėra 
sunki, bet pabaltiečiai ne
abejoja, kad atkurs visišką 
nepriklausomybę. Teisė yra mūsų 
pusėje, pasakė Estijos užsienio 
reiklaų ministras.

Valdemaras Katkus savo 
žodyje su dėkingumu iškėlė 
Danijos palankumą Pabaltijo 
kraštų atžvilgiu, pasakė, kad 
Danija yra viena tų šalių, kurios 
veiksmingiausiai remia Pabaltijo 
respublikų nepriklausomybę. 
Sėkmingai vystosi Pabaltijo 
kraštų ekonominiai ir kitokie 
ryšiai su Danija, sudaromos 
svarbios ekonominės sutartys. V. 
Katkus išreiškė viltį, kad Danija 
greitai užmegs normalius 
diplomatinius ryšius su trimis 
Pabaltijo respublikomis.

Danijos užsienio reikalų 
ministerijos Rytų Europos 
skyriaus direktorius, iš savo pusės, 
išsamiai nušvietė Danijos politiką 
Pabaltijo šalių atžvilgiu, 
pastebėjo, kad nuo pasyvaus 
Pabaltijo kraštų aneksijos 
nepripažinimo, dabar Danija 
perėjo į aktyvią politiką, kurios 
tikslas — veiksmingai ir 
visokeriopai paremti Pabaltijo 
kraštų nepriklausomybės 
atkūrimą, jos įgyvendinimą. 
Danijos užsienio reikalų 
ministerijos atstovas, tarp kita ko, 
priminė, kad Danija jau 1921-ais 
metais pripažino Pabaltijo kraštų 
nepriklausomybę, pripažinimo 
niekuomet neatšaukė, tad dabar 
nesą reikalo suteikti naują 
pripažinimą. Paryžiuje įvykusios 
konferencijos dalyviams buvo 
išdalinta Danijos užsienio reikalų 
ministerijos šiomis dienomis 
išleista brošiūra apie Pabaltijo 
kraštus.

V A T. R

ATOSTOGOS 
MOKSLEIVIAMS

Prancūzijoje veikiančios 
asociacijos „Passerelle France- 
Lithuanie“ — Tiltas Prancūzija- 
Lietuva, — pirmininkė-steigėja 
Mireille Lukoševičienė išrūpino 
trisdešimt septyniem Lietuvos 
moksleiviam penkiolikos dienų 
atostogas Prancūzijoje. Lietuvos 
moksleiviai balandžio 19 — 
gegužės 5 dienomis viešėjo Saint- 
Etienne mieste ir apylinkėse, kur 
juos priėmė prancūzų šeimos. Iš 
Lietuvos atvykusių moksleivių 
sutikimas įvyko Saint-Etienne 
miesto rotušėje. Čia lietuviai 
moksleiviai buvo pavaišinti, 
susipažino su prancūzų šeimomis 
su kuriomis praleido dviejų

LENKIJOJE
DARIAUS IR GIRĖNO 

MINĖJIMAS
LVK Draugijos Ščecino skyrius 

maloniai kviečia tautiečius 
dalyvauti Dariaus ir Girėno 
tragiškos mirties 58-ųjų metinių 
minėjime, kuris įvyks š.m. liepos 
14 dieną Pščelnike, prie 
Mysliborzo, Lenkijoje. Mišias 
atnašaus kun. Alfredas Rukšta. 
Pradžia 11 vai.

savaičių atostogas. Asociacija 
„Passerelle France-Lithuanie“ 
rūpinasi stiprinti lietuvių 
prancūzų ryšius, nuosekliai 
informuoja prancūzų spaudą, 
ypač provincijos laikraščius, apie 
padėtį Lietuvoje ir lietuvių tautos 
laisvės siekimus.

Vilniaus katedros grigališkas 
choras gegužės 3 dieną giedojo 
Paryžiaus Notre Dame katedroje, 
o gegužės 9 d. atliko grigališkų 
giesmių koncertą garsiojoje 
Solesme benediktinų abatijoje, 
vakarų Prancūzijoje.

Prancūzijoje veikiantis sąjūdis 
„Už vienybę“ rengia maldos 
noveną už Rytų Europos kraštus. 
Per šią noveną viena diena bus 
skiriama maldai už Lietuvą. Ta 
proga maldos budėjimas vyks 
gegužės 22 d. Paryžiaus Sacrė 
Coeur bazilikoje.

Prancūzė doktorantė Myriam 
Gouget įsigijo magistro laipsnį 
apgynusi mokslinį darbą tema 
„Katalikai Lietuvoje“. Ji dabar 
rengia disertaciją apie 
Palaimintąjį arkivyskupą Jurgį 
Matulaitį. Myriam Gouget šių 
metų rudenį vyks į Lietuvą, kur 
rinks dokumentinę medžiagą 
dizertacijai ir Kauno universitete 
dėstys prancūzų kalbą.

REMKIME —

PAGALBOS LIETUVAI FONDĄ!

Aid Lithuania Fund (ALF)

VLIKO PIRMININKAS 
TARĖSI SU E. DERWINSKI
Balandžio 29 d. dr. K. Bobelis 

turėjo ilgesnį pasimatymą ir 
pasikalbėjimą Lietuvos reikalais 
su Veteranų administracijos 
sekretoriumi E. Derwinski. 
Sekretorius Derwinski yra senas 
lietuvių draugas ir vienas iš 
stipriausių Lietuvos reikalų 
gynėjų JAV-se. Jo pasiūlymas: 
lietuviams reikėtų rimtai, 
vieningai veikti per JAV 
Kongresą, administraciją, spaudą 
ir 1.1.; iš mūsų veiklos reikėtų 
išjungti emocijas ir pareiškimus 
prieš JAV prezidentą ir 
administraciją, nes tai kenkia 
mūsų tikslo atsiekimui.

JAV pozicija yra aiški — 
Lietuvos okupacijos nepripažįsta, 
remia lietuvių laisvės aspiracijas ir 
yra tik laiko klausimas kol Lietuva 
bus laisva. JAV administracija 
dirba ta kryptimi ir yra daroma tik 
kiek šiandieninėje tarptautinėje 
politinėje padėtyje galima 
padaryti.

Dr. K. Bobelis ir P. Goble, 
Amerikos Valstybės 
Departamento Pabaltijo reikalų 
skyriaus vedėjas ir specialus 
patarėjas sovietų tautybių 
reikalams, ilgesniame 
pasikalbėjime, š.m. balandžio 30 
d., aptarė einamosios politikos 
reikalus liečiančius Lietuvos 
siekimą atgauti laisvę ir 
nepriklausomybę. Tuo reikalu P. 
Goble padarė eilę pasiūlymų.

VLIKO ELTA
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AUKA SPAUDAI

P. Gelszinnis — 8.33 sv.
Už auką nuoširdžiai dėkojame

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame 

Londono moterų sambūriui 
„Dainava“, paskyrusiam lėšų 
pirkti mikrochirurginiams 
instrumentams Vilniaus 
Universiteto Medicinos fakulteto 
studentams. Jie labai reikalingi, 
mokantis siūti kraujagyslių 
anastomozes.

Taip pat tariame nuoširdų ačiū 
D. Britanijos Lithuanian Relief 
fondo pirmininkui S. Nenortui už 
tarpininkavimą ir rūpestį bei šių 
instrumentų persiuntimą į 
Lietuvą.

Vilniaus Universiteto Medicinos 
fakulteto studentai

LNB-VES ŽINIOS
Balandžio 21 d. LNB-vės 

direktorių valdybos posėdyje 
buvo priimta sąmata, Lietuvių 
Namų Londone iš vidaus ir lauko 
pertvarkymui skirti ne daugiau 
£25000. Namų pertvarkymus 
atlikti šių metų bėgyje, jų 
vykdymui ir administravimui 
vadovaus LNB-vės direktorių 
valdybos pirmininkas K. 
Tamošiūnas.

Gegužės 3 d. Sodybą perėmė 
naujieji Sodybos vedėjai V. ir H. 
Banaičiai. V. Jurienė bei A. ir G. 
Ivanauskai naujiem Sodybos 
vedėjam laikinai padeda 
susipažinti su Sodybos 
administracija, bendra darbo eiga.

K.T.

DBLS-GOS CENTRINIO 
SKYRIAUS NARIAMS

Prašau užmokėti DBLS-gos 
nario solidarumo mokestį už šiuos 
metus. Pinigus prašau siųsti 
DBLS-gos Centrinio skyriaus 
iždininkui: St. Bosikiui, Headley 
Park Club, Picketts Hill, Nr. 
Bordon, Hants.

ATITAISYMAS
Pranešdamas apie Miko 

Giedroyc 5000 svarų auką 
padariau klaidą. Vietoj Rosemary 
— turi būti: Catholic Herald 
bendradarbė Virginia Barton — 
Mrs. Giedroyc (Giedraitis). Už 
klaidą atsiprašau.

S. Kasparas

PAMALDOS
Eccles — gegužės 12 d., 12.15 

vai.
Nottinghame — gegužės 12d., 

11.15 vai., Židinyje.
Nottinghame — gegužės 19 d., 

Sekminės, 11.15 vai., Židinyje.
Derbyje — gegužės 19 d., 14 

vai., Bridge Gate.

Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą 
Valentinui Stirbiui, Ramutei ir Jonui 

Važgauskams, netekus mylimos 
žmonos Onutės, mamos ir uošvienės 

Irena, Stanley, Arthur Timmins 
ir Antanas Linkevičius

Mirus Onai Stirbienei, 
reiškiame giliausią užuojautą 

vyrui Valentinui, dukrai Ramutei, 
Jonui Važgauskams

DBLS Coventrio skyr. nariai

LONDONE

VAIKŲ FONDAS
BRITISH-LITHUA NIA N 

RELIEF FUND FOR 
CHILDREN IN LITHUANIA
A. Kulikauskas iš Derby fondui 

paaukojo 10.00 sv.

VAIKŲ FONDO BAZARAS
Birželio mėnesio pabaigoje 

Ealinge, vakarinėje Londono 
dalyje, vaikų fondas ruoš 
„Bazarą“. Prašome tautiečių 
mums padėti. Siųskite drabužius ir 
kitus daiktus, kurių jums 
nebereikia, bet kuriuos galėtume 
parduoti. Taip pat ir loterijai 
reikės fantų. Reikės maisto ir 
darbo rankų, kad paruoštais 
užkandžiais atvykę svečiai galėtų 
pasisotinti.

Visus šiuos daiktus galite 
perduoti vaikų fondo komiteto 
nariams kiekvieną sekmadienį po 
pamaldų Londono lietuvių 
parapijos menėje. Galite ir 
pasiųsti: 21 The Oval, London E2 
9DT. Iš anksto dėkojame.

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.

MANCH ESTERYJE
IŠLEISTUVES

Balandžio 12 d. MLS klubo 
baro vedėjas A. Bendžius surengė 
šaunias išleistuves savo broliui 
Albinui ir jo žmonai Genei, kurie 
čia svečiavosi tris savaites. Prie 
bendro stalo susėdo 25 žmonės, 
kurie šauniai ir linksmai praleido 
laiką.

Pasitaikė, kad ta pačia proga 
savo gimtadienius šventė V. 
Chadakauskas, B. Kupstienė ir 
savo vardadienį S. Lauruvėnas. 
Juos pasveikino klubo pirm. A. 
Podvoiskis ir kiti. Visi jiems 
sugiedojo Ilgiausių metų ir išgėrė 
tostą už jų sveikatą.

Išvykstantiems svečiams 
palinkėta laimingos kelionės.

PADARE PRANEŠIMĄ
Balandžio 20 d. A. 

Podvoiskienė, atstovavusi DBLS 
Mančesterio, Boltono, Leigh ir 
Ročdalės skyrius DBLS-gos bei 
LNB-vės akcininkų suvažiavime 
16-17 dienomis Londone, MLS 
klube padarė skyriams bendrą 
išsamų pranešimą apie įvykusį 
suvažiavimą, išnagrinėtus reikalus 
bei padarytus nutarimus, ir atsakė 
į iškeltus klausimus.

Pranešime dalyvavo skyrių 
atstovai ir dalis narių. 
Išsiaiškinimas buvo naudingas 
visiems.

Ačiū A. Podvoiskienei už 
padarytą pranešimą.

DALYVAVO EKUMENINĖSE 
PAMALDOSE

Balandžio 26 d. Mančesterio 
lietuviai, ukrainiečių pakviesti, 
dalyvavo jų surengtose 
ekumeninėse pamaldose 
Cheetham ukrainiečių bažnyčioje, 
paminėti 5-kių metų sukaktį nuo 
Černobylio įvykusios nelaimės ir 
pasimelsti už nukentėjusius. Buvo 
pravestos giedotinės apeigos ir 
pasakytas atitinkamas pamokslas, 
primenantis įvykusią nelaimę ir iš 
to išėjusias pasėkas.

Ekumeninėse pamaldose 
dalyvavo apie 200 žmonių ir 
keletas dvasiškių, kurių tarpe 
buvo ir kitų tautybių žmonių bei 
keletas lietuvių.

BENDRI PIETŪS
Balandžio 28 d., po kan. V. 

Kamaičio lietuviškų pamaldų St. 
Chads bažnyčioje, MLK Bendrija 
surengė MLK bendrus pietus- 
pobūvį, paminėti kan. Valentino 
Kamaičio 67-tąjį gimtadienį ir jo 
38 metų kunigystės sukaktį. 
Dalyvavo 47 asmenys, jų tarpe 
viena iš Lietuvos S. Jančienė.

Pobūvį atidarė MLK bendrijos 
sekretorius A. Podvoiskis, kuris 
pasveikino gerbiamą kanauninką 
bei svečius ir paprašė jo palaiminti 
šeimininkių B. Kupstienės, E. 
Stanionienės ir K. Vigelskienės 
paruoštą puikų vaišių maistą. 
Buvo iškeptas jubiliejinis tortas, 
kuriuo pasivaišino visi.

Po užkandžių ir pirmųjų tostų, 
žodį tarė MLK Bendrijos 
sekretorius A. Podvoiskis, 
apibūdindamas kan. V. Kamaičio 
reikšmę Mančesterio ir apylinkės 
lietuviams nuo 1953 metų. Visi 
jam sugiedojo Ilgiausių metų ir 
išgėrė tostą už jo sveikatą. Įteikta 
visų pasirašyta sveikinimo kortelė. 
Dar žodį tarė ir sveikino 
ramovėnų pirmininkas K. 
Murauskas ir boltoniškių vardu 
H. Vaineikis.

Visi pobūvio dalyviai į aukų 
dėžutę įmetė piniginę auką 
Lietuvos reikalams.

Pobūvis, kuris nusitęsė iki 
vėlaus laiko, praėjo pakilioje 
nuotaikoje.

A. P-kis

COVENTRYJE
MIRĖ ONA STIRBIENE

Balandžio 18 d. jau nedidelį 
DBLS Coventrio skyrių pasiekė 
liūdna žinia, mirė skyriaus 
pirmininko miela žmona Ona 
Stirbienė.

Velionė gimė 1925 m. vasario 16 
d. Garžvilų km., Eržvilko valse., 
Tauragės apskr. ūkininkų šeimoje.

1944 m. artėjant rusų 
okupantams ji pasitraukė į 
Vokietiją. Gyveno Oitino 
stovykloje. Ten susipažino su 
Valentinu Stirbiu. 1947 m. atvyko 
į Angliją, į Northamptono miestą 
ir dirbo ligoninėje. Likimas vėl 
suvedė su Valentinu. Visą laiką 
priklausė DBLS-gai, buvo 
linksma, draugiška ir visuomet 
padėdavo rengti minėjimus, 
organizuoti loterijas. 
Nepatingėdavo lankyti ligonių ir 
juos raminti užjaučiančiu žodeliu. 
Palaikė ryšius su savo sesute 
Petrute ir broliu Stasiu Lietuvoje. 
Šiais metais ruošėsi juos ir jų 
šeimas aplankyti Kaune.

Balandžio 25 d. šaltą, saulėtą 
dieną didelis būrys lietuvių, latvių, 
ukrainiečių, lenkų ir anglų 
palydėjo a.a. Oną į paskutinę 
poilsio vietą London Rd. 
kapinėse. Laidotuvių apeigas 
atliko kun. S. Matulis, MIC. 
Dalyvavo giminės iš Vokietijos, 
Nottinghamo, Mansfieldo ir 
Leamingtono.

Daugybė gėlių ir vainikų 
apdengė a.a. Onutės kapą.

Valentinas Stirbys ir dukrelė 
Ramutė su vyru Jonu Važgausku 
pakvietė visus dalyvius arbatėlei į 
savo namus.

Suteik, Viešpatie, a.a. Onutei 
ramybę. Nuliūdę esame visi.

LT.

Taika Angoloje
Po 30 metų civilinio karo Unitą 

sukilėliai ir vyriausybė pasirašė 
taikos sutartį, kuri įsigalios šio 
mėnesio pabaigoje. Tai pareiškė 
Unitą vadas Jonas Savimbi, 
viešėdams neseniai Londone. 
Civilinis karas pasibaigė, nes 
Sovietų Sąjunga nustojo rėmusi 
marksistinę vyriausybę, o Vakarai 
Unitą sukilėlius.

Ar žydai laimėjo?
Nežiūrint to, kad tariamų nacių 

karo nusikaltėliams teisti 
įstatymas buvo net du kartus 
priimtas Britanijos parlamento 
Žemųjų rūmų, Lordų rūmai šį 
įstatymą, didele balsu dauguma, 
antrą kartą atmetė. Vyriausybė, 
palaikydama rinktojo parlamento 
teisę prieš nerinktuosius lordus, 
pasinaudodami seniai parlamento 
nenaudotu konstituciniu 
precedentu paskelbė nacių karo 
nusikaltėliams teisti įstatymą 
galiojančiu.

Daug kas tuo stebisi, kad dėl 
trijų senelių (buvo keturi 
įtariamieji, bet vienas jau mirė) 
tariamai nusikaltusių prieš žydus 
paskutiniojo karo metu, norint 
juos apkaltinti ir nuteisti, bus 
išleidžiamos milžiniškos sumos ir 
gaišinama tiek laiko. Šiuo reikalu 
jau daug buvo rašyta, diskutuota, 
speciali komisija net važinėjo po 
Baltijos valstybes, Baltarusiją ir 
Ukrainą rinkdama duomenis ir 
įvertindama esamus įrodymus, 
kad nuteisus tris asmenis. Lordas 
Shawcross, buvęs kaltintoju 
Niurnberge pareiškė, „kas po 50 
metų galės paliudyti ar 
kaltinamasis tikrai vykdė 
nusikaltimus, ar jis tebuvo 
liudininku? Gi per tiek metų 
pasikeitė veidai, atmintys 
sumažėjo“.

PASAULYJE
JTO policija Irake

JTO policija Irake turės apginti 
kurdus nuo Irako karių 
užpuolimų. Dabar šiaurės Irake 
jiems skirtose vietovėse kurdus 
saugo Britanijos, JAV ir 
Pancūzijos kariai. D. Britanija su 
Europos Bendruomenės pritarimu 
pasiūlė JTO Saugumo Tarybai 
kurdams saugoti pasiųsti JTO 
policiją. Irako vyriausybė tam 
priešinasi, sakydama, kad tai yra 
kišimasis į krašto vidaus reikalus. 
Tačiau jų niekas neklauso. JTO 
policijos daliniai būtų ginkluoti 
lengvais ginklais ir todėl apsaugai 
bus reikalinga stipri lėktuvų 
apsauga, kad policija galėtų 
apsiginti nuo eventualių Irako 
kariuomenės užpuolimų.

Kaip kurdai šiaurėje, taip šiitai 
pietuose baiminasi savo likimu, 
kai pasitrauks juos apsaugojanti 
sąjungininkų kariuomenė. Šiitų 
masės traukiasi į Iraną. Tuo tarpu 
iš Bagdado pranešama, kad 
Saddam Hussein susitarė su kurdų 
vadais dėl jų autonomijos Irako 
šiaurėje. Tačiau mažai kas tam 
susitarimui tiki, nes iki šiol 
prezidentas Hussein jokių 
susitarimų nesilaikė. Visiems yra 
aišku, kad Irake gyvenimas nebus 
normalus tol, kol Saddam Hussein 
bus valdžioje, bet kas jį pašalins?

Pietų Afrikos demokratija 
pavojuje

Prezidento De Klerk planas 
demokratiškai baltiesiems ir 
juodiesiems valdyti Pietų Afriką 
vėl užkliuvo. Nesutariančios 
juodųjų gentys vykdo tarpusavyje 
žudynes. ANC viceprezidentas 
Nelson Mandela kaltina De Klerk 
dėl žudynių ir teigia, kad De Klerk 
remiąs Inkatha genties juodukus, 
kurių vadas yra šefas Buthelezi.

Jelcinas rizikuoja
Visasąjunginės unijos sutartį 

pasirašė devynios respublikos, o jų 
tarpe ir Boris Jeltcinas. Daug kas 
tuo stebėjosi, nes Rusijos 
federacijos prezidentas Boris 
Jelcinas kritikuoja Sovietų 
prezidentą M. Gorbačiovą. 
Klausiama, ar jie susitaikė? 
Rusijos demokratai, o ypač 
streikuojantieji angliakasiai, kurie 
laikė Jelciną savo draugu, buvo 
labai juo nusivylę. Greitai 
paaiškėjo, kad Jelcinas 
rizikuodamas savo prestižu, 
gegužės 1-osios šventės metu, 
susitarė su angliakasiais, kad šie 
nustotų streikavę. Įdomu ar 
jam pasiseks?

Per gegužės 1 d. parade pirmą 
kartą buvo nešami vyriausybę 
kritikuojantys plakatai.

MIRĖ J. URBŠYS
Gegužės 1 d. Kaune mirė J. 

Urbšys, paskutinis 
nepriklausomos Lietuvos užsienio 
reikalų ministras.

MIRĖ S. SANTVARAS
Balandžio 12 d. Bostone, JAV, 

mirė žinomas lietuvių rašytojas 
Stasys Santvaras. Gegužės 27 d. jis 
būtų pradėjęs 
devyniasdešimtuosius gyvenimo 
metus.

Gimęs Rūstekonių kaime prie 
Seredžiaus, Stasys Santvaras buvo 
Lietuvos savanoriu, mokėsi 
Vilniuje, lankė teatro studiją 
Kaune, mokėsi dainavimo 
Klaipėdoje ir Milane, dirbo 
Kauno valstybiniame teatre, 
išvertė nemaža operos libretų. 
Stasys Santvaras 8 poezijos 
knygų, kelių dramų, draminių 
poemų ir daugelio straipsnių 
autorius. Poeto mirtis — skaudi 
netektis visiems literatūros 
mylėtojams tėvynėje ir išeivijoje.
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