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LEOPARDAS SAVO KAILIO 
NEKEIČIA!

Vilniaus leidykla „Mintis“ išleido 
„Tėviškės“ draugijos kalendorių 1989 
metams. Tai 223 puslapių knyga, 
atspausdinta gerame popieriuje su 
daugybe nuotraukų vaizduojančių 
užsienio lietuvius besilankančius 
įvairiuose tėvynės kampeliuose. 
Kalendorius skiria daug vietos Lietuvos 
ir užsienio lietuvių kultūriniams ryšiams, 
pasakojimams apie įvairių kraštų 
lietuvius, jų organizacijas ir leidinius, 
užsienio lietuvių kultūros, mokslo ir 
meno veikėjus, jų viešnages Lietuvoje ir 
Lt
Paskutiniai septyni puslapiai 

kalendoriuje yra skirti žymioms lietuvių 
datoms ir sukaktims. Ten yra gimimo 
datos ir įvairios sukatys tarybinių lietuvių 
menininkų, rašytojų ir „pažangiųjų 
veikėjų“, bet mūsų politikų ir svarbių 
veikėjų nepriklausomybės laikais 
pavardės neminimos, ten nėra net tokių 
asmenybių kaip Basanavičiaus, Kudirkos 
Jablonskio, Čiurlionio, Daukanto, 
Mažvydo ir kitų. Svarbiausios datos tame 
kalendoriuje yra: gegužės 1 — darbo 
šventė, liepos 21 — atkūrimas tarybų 
valdžios Lietuvoje, rugpjūčio 3 — 
Lietuva priimta į tarybų sąjungą ir 1.1. Bet 
tokios datos kaip Vasario 16 ar religinės 
šventės ten nefigūruoja.

Kadangi šis kalendorius skiriamas 
daugiausia užsienio lietuviams, buvo 
galima tikėtis, kad dabar, persitvarkymo 
sąlygomis Lietuvoje, visos datos svarbios 
tįsiems lietuviams galėjo būti įrašytos.

Dėl vietos stokos visų kalendoriaus 
straipsnių čia negalima aprašyti, bet tektų 
paminėti „Tėviškės“ draugijos 
prezidiumo pirmininko Vaclovo 
Sakalausko straipsnį „Tarybų Lietuva ir 
išeivija“ ir pokalbį su „Gimtojo Krašto“ 
redaktoriumi Algimantu Čekuoliu.

Pirmininkas Sakalauskas sako, kad 
seniau visi pokario emigrantai buvo 
laikomi socialistinės Lietuvos priešais. 
Bet dabar, neminėdamas „pažangiųjų 
emigrantų“, jis skirsto pokario išeivius į 
dvi kategorijas. Esą, emigracijoje yra 
daug dailininkų, rašytojų, muzikų ir 
mokslininkų, kurie paliko Lietuvą tuo 
laikotarpiu, bet kurių ryšiai su Tėvyne 
nenutrūko. Anot jo, „šie tautiečiai priima 
Tėvynę su dabartine santvarka, idealais ir 
esamomis realijomis“. Toliau jis sako:“ 
Kita vertus, negalime pamiršti ir to, kad 
būtent dalis pokario emigracijos 
aktyviausiai pasireiškė ir dabar reiškiasi 
antitarybinėje kovoje. Nebuvome ir 
nesame utopistai, gerai suprantame, kad 
su ta grupe žmonių mes nerasime bendros 
kalbos“.

Redaktorius Čekuolis savo pokalbyje 
mini kokius tai socialistinius ir 
ekonominius pasiekimus Lietuvoje nuo 
kurių pokario išeivija neva užsiskleidžia. 
Anot jo, „visada buvo bendra kalba su 
pažangiečiais — broliška, atvira, su dalim 
emigrantų jaunimo, jų šviesesnėm 
galvom. Bet su emigrantų mase ir senąja 
inteligentija dar tik šaukiamės naktį 
girioje“.

Toliau jis tęsia: „Politinė pasaulio 
padėtis nepasikeis iki šimtmečio pabaigos, 
o, matyt, ir gerokai vėliau. Pokario 
sankloda Europoje, jos sienos 
legalizuotos Reicho sutriuškinimo faktu 
bei Helsinkio aktu apie valstybinių sienų 
Europoje nekintamumą. Jį pasirašė 35 
Europos valstybės bei JAV ir Kanada“. 
Ir toliau jis sako: „Jūs laikotės 
konservatoriškų, antitarybinių pažiūrų. 
Siuntinėjate paticijas, marias laiko, 
energijos ir lėšų sunaudojate, kad kokio 
nors prezidento ar kongresmano kalboje 
būtų jūsų suredaguota eilutė. Į sveikatą. 
Tai normali skirtingų politinių pažiūrų 
kova. Bet aukoti dėl tos iliuzorinės 
pseudokovos ateinančios išeivijos kartos 
lietuviškumą, kuris neišliks be glaudaus 
kontakto su Tėvyne? Sugalvoti kažkokią 
Lietuvos „pripažinimo“ ar 
„nepripažinimo“ teoriją ir ja grįsti 
santykius? Emigrantinės organizacijos 
neturi valstybingumo, kad galėtų ką nors 
pripažinti ar ne, o valstybės tai padarė 
seniai — ir Jaltoje ir nustatant pokario 
sienas, ir Helsinkyje“.

Tai va, anot „Tėviškės“ draugijos, jei 
esi išeivis ir nori būti geras lietuvis, turi 
priimti Tėvynę su dabartine jos 
santvarka, idealais ir realijomis, turi 
klausytis „taisybės“ apie Lietuvos 
ekonominius ir socialinius atsiekimus, 
nors žinai, kad Lietuva yra ekonominiai

Lietuvoje minės Vasario 16
Šiais metais Lietuvoje numatoma, jei 

valdžia nesutrukdys, įvairiais renginiais 
atžymėti didžiąją lietuvių tautos šventę— 
Vasario Šešioliktąją, nepriklausomos 
Lietuvos valstybės paskelbimo 1918 
metais sukaktį. Pagal turimas 
informacijas, šiai sukakčiai ruošiasi 
įvairios pastaruoju metu Lietuvos 
įsikūrusios visuomeninės grupės ir 
organizacijos. Persitvarkymo Sąjūdis 
svarstąs Vasario Šešioliktosios 
paminėjimo klausimu įsteigti darbo 
grupę, kuriai būtų pavesta suderinti 
įvairius renginius. Remiantis 
neoficialiomis informacijomis, 
Persitvarkymo Sąjūdis numatąs kreiptis į 
valdžią, prašant, kad Vasario 16-oji būtų 
paskelbta nedarbo diena, tautinė šventė. 
Jei valdžia tokio prašymo nepriimtų, 
numatoma rekomenduoti įvairiom 
įstaigom ir žinybom be vyriausybinio

EUROPOS PARLAMENTE 
PRIIMTA REZOLIUCIJA

Iš Štrasbourgo gauta žinia, kad 
Europos Parlamentas savo sesijoje 
priėmė Pabaltijo kraštų reikalu 
rezoliuciją, kurios pilną tekstą 
spausdinsime sekančiame „E.L.“ 
numeryje.

Taip pat buvo pranešta, kad vasario 5- 
6 dienomis Europos Parlamento jungtinė 
delegacija lankysis Vilniuje ir susitiks su 
Sąjūdžio ir krašto vyriausybės atstovais. 
Europos Parlamento delegacija lankysis 
Rygoje ir Talinne.

KUN. A. SVARINSKAS 
GARBES PILIETIS

Buvusiam sąžinės kaliniui, Viduklės 
klebonui kunigui Alfonsui Svarinskui yra 
suteikta Lecco miesto, šiaurės Italijoje, 
garbės pilietybė. Komunalinės tarybos 
dekrete pažymima, kad kunigui 
Svarinskui yra suteikiama Lecco garbės 
pilietybė už jo nuopelnus drąsiai liudijant 
krikščionišką tikėjimą ir ginant lietuvių 
tautos savitumą. Drauge su kunigu 
Svarinsku, Lecco garbės piliečiu šiais 
metais buvo paskirtas taip pat buvęs 
Čekoslovakijos komunistų partijos 
sekretorius, kovotojas už socializmo 
sudemokratinimą Aleksandras Dubček, 
prisimenant jo vadovautą politinį 
laikotarpį Čekoslovakijoje 1968-ais 
metais, kuris daug vilčių buvo sukėlęs 
visai Europai. Pastaraisiais metais Lecco 
garbės pilietybė buvo suteikta taip pat 
uždraustosios lenkų profsąjungos 
„Solidarumas“ lyderiui Lech Walensai, ir 
kovotojui prieš rasinę diskriminaciją 
Pietų Afrikoje, anglikonų vyskupui 
Desmond Tutu. Lecco garbės pilietybės 
suteikimo kunigui Svarinskui ir 
Aleksandrui Dubčekui iškilmės įvyko 
miesto rotušėje gruodžio 4 dieną.
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ir ekologiniai alinama, pamiršti, kad 
Lietuva yra okupuota, nerašyti jokių 
peticijų, o galbūt sustabdyti visą veiklą 
užsienyje, nes pasaulio politinė padėtis 
ilgą laiką nepasikeis.

Ne, gerbiama „Tėviškės" redakcija! 
Mes norime lankyti Lietuvą, norime 
glaudžiai bendradarbiauti su tautiečiais 
Tėvynėje, kurių dauguma, kaip ir mes, 
nesutiks su „Tėviškės“ išvedžiojimais. 
Mes negalime sutikti su „sienų 
legalizavimu“ Jaltoje ar Helsinkyje, nes 
Lietuva ten nebuvo atstovaujama ir jokių 
sutarčių nepasirašė. Mes ir toliau 
rašysime peticijas ir darysime viską, kad 
pasaulis nepamirštų mūsų okupuotos 
Tėvynės. Gaila, bet mes negalim rasti 
bendros kalbos su tautiečiais, kurie 
pripažįsta esamą santvarką Lietuvoje. 
Mes tikime, kad dauguma tautiečių 
Tėvynėje niekada nesutiks su rusų 
okupacija ir su jais mes visada rasime 
bendrą kalbą. Juk ir „Sąjūdžio“ 
steigiamajame suvažiavime buvo 
pasakyta, kad „mes nenorim nei vyžotų, 
nei geležim kaustytų okupantų“. Lietuva 
turi būti lietuvių — nepriklausoma!

J.B. 

potvarkio Vasario 16-tąją paskelbti 
laisva diena. Įvairius renginius 
numatoma pravesti Vilniuje, Kaune ir 
kitur. Vilniaus Sporto rūmuose 
numatoma pravesti masinį renginį, 
kuriame dalyvautų visų formalių ir 
neformalių Lietuvoje veikiančių sąjūdžių 
atstovai, vienybės dvasioje atžymėdami 
pačią reikšmingiausią moderniosios 
Lietuvos istorijos sukaktį — 
nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atkūrimą, kurio prisiminimas 
nepaliaujamai gaivina viltį, kad tauta vėl 
prisikels laisvam ir nepriklausomam 
gyvenimui. Vasario 16-osios proga 
Vilniuje taip pat norima surengti istorikų 
konferenciją, numatoma atidengti 
paminklinę lentą prie namų Pilies gatvėje, 
kuriuose buvo pasirašytas Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo aktas. Čia 
buvusi paminklinė lenta buvo sovietų 
pašalinta.

Kaune Vasario 16-tąją numatoma 
naujai atidengti taip pat sovietų pašalintą 
Laisvės paminklą, kurį yra sukūręs 
skulptorius Zikaras, pagerbti už 
nepriklausomybę kovojusius karius. 
Turimomis žiniomis, Persitvarkymo 
Sąjūdis Vasario 16-tąją Kauno valstybės 
teatre numato surengti iškilmingą seimo 
sesijos posėdį, kuriame bus apsvarstyti 
Lietuvos ateities klausimai.

V AT. R.

BALTGUDŽIU GRUPĖMS 
VILNIUJE ROJUS

Londono dienraščio The Independent 
žurnalistas Maskvoje Rupert Cornwell 
rašo, kad Baltgudijos vyriausybei 
uždraudus jaunimo grupių susirinkimą 
Minske, jie suvažiavo į Vilnių, ir čia, 
Sąjūdžio pakviesti, sausio 14 ir 15 
dienomis svarstė kaip pagreitinti 
„perestroiką“ Baltgudijoje.

Rupert Cornwell sako, tai parodo kaip 
toli tautiškumas ir jo pasireiškimai yra 
pažengę Lietuvoje, palyginus su 
Baltgudijos Respublika.

Viena iš suvažiavimo dalyvių pasakė: 
„Baltgudijoje yra dar labai daug pasyvių 
žmonių ir mūsų tikslas yra juos išjudinti 
akcijai“.

NORI ATIDARYTI KONSULATUS 
PABALTIJO KRAŠTUOSE

Švedijos užsienio reikalų ministras 
Andersson pareiškė, kad Švedijos 
vyriausybė nori užmegzti artimesnius 
santykius su trimis Pabaltijo kraštais — 
Estija, Latvija ir Lietuva. Ministras, 
kalbėdamas vienoje darbininkų 
konferencijoje, pažymėjo, kad Švedijos 
troškimas užmegzti tampresnius ryšius su 
kaimyniniais Pabaltijo kraštais yra 
natūralus reiškinys, kad tuo klausimu 
Švedijos vyriausybė tarsis su Sovietų 
Sąjungos valdžios viršūnėmis ir su 
Pabaltijo kraštų atstovais. Reuterio žinių 
agentūra, perteikdama Švedijos užsienio 
reikalų ministro pareiškimus, rašo, kad 
švedų vyriausybė svarsto galimybes 
trijuose Pabaltijo kraštuose atidaryti 
savo konsulatus.

71-mų metų Lietuvos Nepriklausomybės Šventės minėjimas Londone 
prasidės vasario 16-tą, ketvirtadienį, 18.30 vai., Lietuvių Namuose rengiamu 
oficialiu svečių priėmimu.

PAGRINDINIS
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS

LONDONE
Įvyks vasario 18 d., šeštadienį, 18.00 vai., Bishopsgate Instituto salėje, 230 

Bishopsgate, London EC2. Vasario 16 minėjimo proga kalbės Lietuvos 
atstovas Vincas Balickas.

Programoje: Aktorė Živilė Šlekytė-Roache, Londono Lietuvių Maironio 
mokyklos mokiniai, tautinių šokių grupė „Lietuva“, jungtinis Londono ir 
Nottinghamo lietuvių choras ir Meno Ansamblio „Gimtinė“ kanklininkės.

Vasario 19 d., sekmadienį, šv. Kazimiero bažnyčioje bus laikomos 
iškilmingos pamaldos už Lietuvą. Giedos Londono lietuvių bažnytinis 
choras vad. J. Černiaus. Visi Londono ir apylinkių lietuviai kviečiami 
Šventės proga gausiai dalyvauti oficialiame priėmine, minėjime ir pamaldose. 
Padėkim broliams ir sesėms Lietuvoje, reikalaujantiems mūsų Tėvynei 
nepriklausomybės. DBLS-ga

SĄJŪDIS ĮGALIOJA
A. KLIMAITĮ

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
Seimo Taryba sausio 3 d., įgaliojo buvusį 
Pasaulio Pabaltiečių Santalkos biuro 
vedėją Algį Klimaitį Sąjūdžio vardu 
dirbti informacinį darbą prie Europos 
Parlamento. Algis Klimaitis gavo 
įgaliojimus ir iš Estijos Populiaraus 
Fronto dirbti informacinį darbą prie 
Europos Parlamento.

Sąjūdžio tarybos bei sekretoriato narys 
Mečys Laurinkus, pranešė, kad pats 
Klimaitis dalyvavo posėdyje, informavo 
apie savo veiklą Europos Parlamente ir 
aiškino kuo jis galėtų prisidėti prie 
Sąjūdžio veiklos platinimo Europoje.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo 
Tarybos 1989 m. sausio 3 d. posėdžio 
nutarimas.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
Seimo Taryba nutarė įgalioti Algį 
Klimaitį, Europos Parlamento Baltic 
Intergroup generalinį sekretorių:

1. Įsteigti prie Europos Parlamento 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
informacinę tarnybą, kurios tikslas 
keistis dokumentais ir spaudos medžiaga 
apie Rytų Europą, ypač Lietuvą ir 
Pabaltijį.

2. Atstovauti Europos Parlamente 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
platformai, remiantis Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio dokumentais, 
tarptautinės teisės užfiksuotų, Lietuvos 
statuso ribose.

3. Vesti preliminarias derybas tarp 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio ir kitų 
Europos visuomeninių sąjūdžių, siekiant 
jų abipusiai suinteresuotų kontaktų.

4. Atstovauti Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio interesams, jei per Baltic 
Intergroup arba Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio informacinę tarnybą prie 
Europos Parlamento būtų teikiama 
parama Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžiui.

5. Šie įgaliojimai A. Klimaičiui 
suteikiami vienerių metų laikotarpiui, iki 
1990 m. sausio 1 d.

LIC

VARPO 100 M. SUKAKTIS
1989 m. sueina šimtas metų nuo 

Varpo žurnalo pasirodymo. Šio 
žurnalo pradininkas ir redaktorius 
buvo dr. Vincas Kudirka.

Viso pasaulio lietuviams Varpo 
šimtmečio sukaktis yra istorinė ir 
ypatingai prisimintina. Varpas 
gaivino lietuvių tautos laisvės mintį 
ir ragino ją kovoti už savo 
prigimtas teises.

Šios sukakties visuotinas 
prisiminimas stiprins pasaulio 
lietuvių kovos dvasią tęsti Varpo 
paskelbtus idealus ir siekti mūsų 
tautos nepriklausomybės 
atstatymo.

Pagerbdami šią sukaktį „E.L.“ 3 
psl. spausdiname istorinio VARPO 
nr. 1 ištrauką.

LIETUVOJE
Slapti protokolai

Sov. Sąjungos užsienio reikalų 
ministerijai aiškinant, kad pagarsėjusių 
slaptų protokolų, kurie lydėjo Vokietijos- 
Sov. Sąjungos nepuolimo sutartį, 
pasirašytą Maskvoje 1939 m., Sov. 
Sąjungos archyvuose vis „nepavyksta 
aptikti“, — Tiesos Redakcija kreipėsi 
laišku į Vak. Vokietijos užs. reikalų 
ministeriją, prašydama tą paslaptį 
išaiškinti.

1988 m. gruodžio 20 dieną LKP 
organas paskelbė Vokietijos užs. reikalų 
ministerijos atsakymą kartu su slaptų 
protokolų fotokopijomis. Sov. Sąjungos 
sk. vedėjas dr. Eberhard Heyken 
patvirtino, kad „Vokietijai priklausęs (to 
dokumento) originalas buvo sunaikintas 
Antrojo pasaulinio karo metu. Tačiau 
prieš tai jis drauge su kitais aktais buvo 
nufotografuotas mikrofilme. Šis filmas 
egzistuoja iki šiol. Daugelio kitų tame 
filme nukopijuotų dokumentų tikrumą 
galima įrodyti. Apie slaptų papildomų 
protokolų buvimą kalbą originalūs 
Vokietijos ambasados Maskvoje 
dokumentai, aprašantys derybų eigą“.

Tiesos apžvalgininkas Vilius 
Kavaliauskas, ieškojęs tų dokumentų, 
ragina išeivijos žurnalistus pasinaudoti 
savo galimybėmis ir padėti „mūsų 
istorikams gauti dokumentinių Lietuvą 
liečiančių šaltinių, kurie saugomi Vakarų 
archyvuose“.

Kaip žinoma, ligšiol tarybiniai 
Lietuvos istorikai prisidėjo prie mūsų 
istorijos falsifikavimo ir ignoravo 
Vakaruose esančius dokumentus.

Raebilitavo nepagrįstai nuteistus
LTSR aukščiausio teismo plenumas 

1988 metų gruodžio 16 d. posėdyje 
išnagrinėjo bylas, kuriose 1951-1952 
metais buvo nepagrįstai nuteisti 
žinomi Lietuvos kultūros veikėjai — 
rašytojai Kazys Jankauskas, Juozas 
Keliuotis, Pranas Būdvytis ir vertėjas 
Edvardas Viskanta. Jie visiškai 
reabilituoti. Taip pat reabilituota 18 
asmenų, kurie buvo nepagrįstai nuteisti 
pagal LTSR Baudžiamojo kodekso 68 ir 
199 straipsnius.

Pakeitimai LKP Centro komitete
LKP CK plenumas, įvykęs 1988 m. 

gruodžio 9 d., paleido pensijon N. 
Mitkiną, buv. CK antrąjį sekretorių, 
ligšiol neišmokusį lietuvių kalbos, ir toms 
pareigoms išrinko Vladimirą Beriozovą. 
Jis yra rusas, gimęs 1929 m., vedęs 
Danutę, mokytoją. Turi dukrą ir anūką.

Centro komiteto sekretorium išrinko 
Bronislavą Zaikauską, ligšiolinį Valst. 
plano komiteto pirmininką.

CK ideologijos skyriaus vedėju 
patvirtintas J. Paleckis.

A. Laurinčiukas atleistas iš Tiesos 
redaktoriaus pareigų. Jo vieton 
patvirtintas M. Barysas.

Asmenybių metai
Gimtasis kraštas paskutiniame 1988 

metų numeryje paminėjo praeitais metais 
daugiausiai pasižymėjusius lietuvius. 
Tarp jų — architektas Vytautas 
Landsbergis-Žemkalnis.

Jo gyvenimas ilgas ir turiningas. Visas 
jėgas jis atiduoda Tėvynės labui ir 
gerovei. Už Lietuvos nepriklausomybę 
kovėsi savanorių gretose. Tapęs 
architektu, puošė gimtinę, dėstė 
architektūrą Kauno, Mūncheno ir 
Malbourno universitetuose. Dabar, 
sulaukęs devyniasdešimt penkerių metų, 
darbais ir žodžiais prisideda prie Lietuvos 
atgimimo ir suklestėjimo.

Atsakydamas į žurnalisto klausimus, 
jis tarp kitko pasakė: „Vasario 16 dienos 
Lietuvos nepriklausomybės akto 
signataras Petras Klimas savo 
atsiminimuose rašė: Lietuvos kėlimo 
priešakyje stovėjo susipratę lietuviai 
šviesuoliai, išėję iš tos pačios liaudies, 
kaip ir šimtai, tūkstančiai jų brolių 
savanorių. Ir vienų ir kitų buvo tie patys 
tikslai... Kartojasi ta pati istorija. Ir 
Lietuva ta pati, niekuo nepasikeitusi savo 
dvasia... anais laikais, 1918-1919 metais, 
kuomet prasidėjo šis judėjimas, vienintelė 
partija, Lietuvos socialdemokratų 
partija, išdrįso savo įstatuose įrašyti 
Lietuvos nepriklausomybės 
reikalingumą. Kitos partijos siekė tik 
kažkokios autonomijos“.

1
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APIE LKD VEIKLĄ
LKD veikla pastaraisiais metais liko 

ištikima savo nusibrėžtiems tikslams: 
puoselėti lietuvišką meną, muziką, 
kultūrą savo tautiečių ir kitataučių tarpe. 
Jau antri metai kai tesugebame surengti 
tik po vieną renginį metuose. Praeity 
renginiai buvo bent po du metuose.

1987 metų spalio mėn. Pabaltiečių 
studentų namuose Bonnos-Kolno 
apylinkių, o ir nepatingėję iš toliau, 
grožėjomės Mozūraitytės Vilijos ir prof. 
Lampsatytės (sopranas, akomponavimas 
pianinu ir smuikininkas Kollars) 
rimtosios muzikos koncertu. Rimtos 
muzikos mėgėjai turbūt neperdeda, kad 
tokio koncerto pasiklausyti buvo verta 
atvažiuoti net kelis šimtus kilometrų. Bet 
tai — pernai. O šiemet?

Šiems metams dar nuo pavasario 
prasidėjo susirašinėjimas su menininkais 
iš Lietuvos. Vykstant politiniam 
pavasariui Lietuvoje, toptelėjo galvon 
pasikviesti grupę tenykščių menininkų- 
jaunuolių. Ypač įdomi pasirodė solinio 
dainavimo meistrė, M. Callas vardo 
konkurso Graikijoje nugalėtoja, 
Respublikos nusipelnusios artistės vardą 
gavusi — Sigutė Trimaikaitė.

Šis atvejis, kad lietuviška išeivių 
organizacija kviestųsi Lietuvos 
menininkus oficialiems koncertams, buvo 
pirmutinis atvejis pokaryje.

Tai anaiptol ne pirmas koncertas. 
Lietuviai koncertuoja jau seniai, bet 
kviesti vokiškų organizacijų, o lietuviams 
tenka neutralaus žiūrovo rolė. O ir 
padainuoti ar pašokti meniniai 
kolektyvai, buvodami Vokietijoje, mielai 
pasirodo (nukrypdami nuo savo 
oficialaus maršruto). Vokiečių 
organizacijų kviečiami meno ar kultūros 
kolektyvai Lietuvoje sudaromi, 
atrenkami ir kelionei pasiūlomi R. 
Petrausko vadovaujamos draugijos: 
„Kultūrinių ryšių su užsienio šalimis“. 
Kviečiantis lietuvių išeivių organizacijos 
vardu lietuvišką meno kolektyvą, kelias 
teveda per „Tėviškės“ draugiją. Tuo 
naudotis reikėjo ir mums. Įten kreipęsis ir 
iškart išdėsčius reikalą, atsakymo ilgai 
laukti neteko. Atrašė pirm, pavaduotojas 
su tiek pat aiškiais išvedžiojimais: 
„kviečiamai Trimakaitei kliūčių nėra; jai 
akomponuoti siūlome A. Kisieliūtę ir 
klarneto virtuozą, prof. Budrį. Kadangi 
koncertai numatomi tik tautiečiams, 
skaitome būtinu apie juos parašyti 
reportažą. Tam reikalui siūloma „G.K.“ 
redaktoriaus pavaduotoją, R. Valatką.“ 
Štai toks Rimvydo Valatkos oficialus 
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BUVĘS LIETUVOS UŽSIENIO REIKALU MINISTRAS
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Šiame kontekste pravartu stabtelėti ties „Mokslo“ leidyklos Vilniuje 1980 m. 
išleista knygute „Lietuvių buržuazinių emigrantų istoriografijos kritika“, tiksliau — 
ties galiniu, V. Kancevičiaus, straipsniu „Buržuazinių politinių veikėjų atsiminimai 
apie 1940 metų birželio įvykius Lietuvoje ir istorinė tiesa“.

Autorius, pacitavęs ištraukų iš A. Smetonos, K. Musteikio, S. Raštikio, K. 
Škirpos atsiminimų bei pasisakymų apie 1940 metų birželio įvykius Lietuvoje, daro 
kai kurias išvadas.

Pirmoji. A. Smetona turėjęs slaptų sandėrių su Vokietija, siekiančių „vienaip ar 
kitaip susieti Lietuvą su nacistine Vokietija“ (139 psl.).

Į tai pasakytina, jog slapto sandėrio su Vokietija, ta nacistine, tais laikais iš tikro 
būta. Ir būta kaip tik nukreipto prieš Lietuvos valstybės nepriklausomybę. Tik ne 
Smetonos su Hitleriu, o Stalino-Molotovo su Hitleriu-Ribentropu. Molotovas ir 
Ribentropos pasirašė 1939 m. rugsėjo 28 dieną slaptą nusikalstamą protokolą, pagal 
kurį Hitleris tai, kas jam nepriklausė — nepriklausomą Lietuvos valstybę— perleido 
Stalinui, o šis tą, sakant, svetimą turtą iš Hitlerio priėmė ir 1940 metų birželio mėnesį 
atėjo su savo kariuomene jėga galutinai jo pasiimti. Štai kur istorinė tiesa, kuri, 
sprendžiant iš straipsnio antraštės, V. Kuncevičiui rūpi.

Tuščios būtų pastangos neigti to protokolo buvimą. Stalinas toli gražu jo turinio 
neslėpė. Lietuvos delegacijai atvykus 1939 metų spalio 3 dieną į Kremlių tartis dėl 
Vilniaus grąžinimo Lietuvai, jis pokalbį, kaip ankščiau jau pasakota, nuo to ir 
pradėjo, kad atskleidė savo slaptą sandėrį su Hitleriu. Jo tikslas, tai darant, buvo, 
aišku, noras parodyti Lietuvai, jog ji yra dviejų savo didžių kaimynų įvaryta į aklavietę 
ir jog jai nieko kito nelieka, kaip įsileisti į savo teritoriją brukamas jai tarybines įgulas, 
kurios kaip ateitis parodė, buvo pirmasis aneksijos etapas.

Antroji. „Lietuvos komunistų partijos ir jos vadovaujamų antifašistinių jėgų 
reikalavimai ir rekomendacijos dėl naujos (Liaudies vyriausybės sudarymo buvo 

i įvykdyti konsituciniu būdu“ (148 psl.).
Ryšium su šia V. Kancevičiaus išvada prisiminkime visų pirma, ką Molotovas 

pasakė 1940 metų birželio 15 dieną Lietuvos užsienių reikalų ministrui (žiūr. 
aukščiau). Štai jo žodžiai:

„Ką tik gavome žinią, jog ji (Lietuvos vyriausybė) skiria Raštikį naujuoju 
ministru pirmininku. Kaip jūs galite be mūsų žinios ir be mūsų pritarimo skirti naują 
ministrą pirmininką... ji (naujoji Lietuvos vyriausybė) turi būti mums priimtina. Todėl 
dėl jos sudarymo turite tartis su mumis... Šiandien išskris į Lietuvą mūsų ypatingasis

įgaliotinis... tai su juo jūsų prezidentas ir turi tartis dėl naujos vyriausybės sudarymo. 
Su juo ir su draugu Pozdniakovu (Tarybų Sąjungos pasiuntiniu Lietuvoje)“.

Ypatingasis įgaliotinis, Dekanozovas, tą pačią dieną atskrido į Lietuvą ir paėmė į 
savo rankas naujos vyriausybės sudarymo reikalą.

Vadinasi, į vyriausybės sadarymo konstitucinę tvarką įsiterpė svetimos valstybės 
ginkluotosios pajėgos, užėmusios kraštą, tos valstybės represinis aparatas, atėjęs 
kartu su kariuomene, ir jos valdovų pasisavintoji „teisė“ tarti galutinį žodį, sudarant 
Lietuvos vyriausybę, tai yra „teisė“ patiems tą vyriausybę sudaryti.

Kas ją, tą vyriausybę, ir kokiomis priemonėmis sudarė, tas tokiomis pat 
priemonėmis lenkė ir jos veiksmus, kurių tikslas buvo kuo greičiausiai prijungti 
nepriklausomą Lietuvos valstybę prie Tarybų Sąjungos, kas žaibo greitumu ir buvo 
atlikta.

Šitokia yra istorinė tiesa.
V. Kancevičiaus bandymas parodyti ją kitokią, pasigaunant kai kurių Lietuvos 

konstitucijos straipsnių, 1940 m. birželio vidurio įvykių esmės negali pakeisti, ypačiai, 
kad tais straipsniais jis operuoja savavališkai.

Juk, kvalifikavus A. Smetonos išvykimą į užsienį kaip atsistatymą iš prezidento 
pareigų, pradėjo veikti Konstitucijos 72 str., kuris nusako, kad.... ligi bus išrinktas
Respublikos Prezidentas ir ligi jis perims valstybės vadovavimą, valstybei vadovauja 
Ministras Pirmininkas. Vadovaudamas Valstybei, Ministras Pirmininkas turi visą 
Respublikos Prezidento galią“. Tą jo galią tačiau apriboja 102 Konstitucijos 
straipsnis, kuris yra toks „Kai Ministras Pirmininkas, Respublikos Prezidentui mirus 
arba atsistačius, vadovauja Valstybei jis Ministro Pirmininko pereigų neina. Šitas 
pareigas tuo laiku eina Ministro Pirmininko Pavaduotojas“. Šiuo konkrečiu atveju 
Ministro Pirmininko pareigos turėjo atitekti Ministro Pirmininko Pavaduotojui K. 
Bizauskui. Interiminiam prezidentui teisės sudaryti vyriausybę iš naujų žmonių 
Konstitucija neteikia. Ką jis tokiu atveju turi daryti, nusako 68 Konstitucijos 
straipsnis: „Respublikos Prezidentui mirus arba atsistačius. Respublikos Prezidento 
rinkimai daromi tuoj po mirimo arba atsistatydinimo“.

A. Merkio pareiga, jei jis būtų laisvas, buvo tuoj paskelbti naujo prezidento 
rinkimus. Tik naujai išrinktasis prezidentas galėjo teisėtai skirti ką ministru 
pirmininku, o tas — sudaryti naują vyriausybę.

Taigi, V. Kancevičiaus aukščiau minėtieji „reikalavimai ir rekomendacijos dėl 
naujos (Liaudies) vyriausybės sudarymo“ buvo įvykdyti NE konstituciniu būdu.

Trečioji autoriaus išvada:
„Užsienio diplomatinės atstovybės Lietuvoje pripažino A. Merkį kaip teisėtą 

prezidento pavaduotoją. Jos taip pat pripažino A. Merkio 1940 m. birželio 17 d. 
patvirtintą J. Paleckio vyriausybę kaip konstituciniu požiūriu teisėtą vyriausybę. Tai 
jos pareiškė prisistatydamos naujos vyriausybės užsienio reikalų ministrui V. Krėvei- 
Mickevičiui“. (149 psl.).

Pirmiausia atkreiptinas dėmesys į paskutinį šios citatos sakinį: „Tai jos pareiškė 
prisistatydamos naujos vyriausybės užsienio reikalų ministrui V. Krėvei- 
Mickevičiui“. Autorius nenurodo šaltinio, iš kur jis tą savo tvirtinimą paėmė. Yra tad 
pagrindo manyti, kad tai jo privati, jokiais pozityviais duomenimis neparemta 
nuomonė. (Bus daugiau)

uždavinys. Kitokių jo kėslų ar, anot R. 
Šilerio, „sargo rolės“ — nepastebėjome. 
Buvome paprašyti prisiųsti koncerto 
maršrutą ir apgailestaujant pranešta, kad 
prof. Budrys pakviestas į Prancūziją, jo 
vieton siūlomas teatro aktorius, 
Gediminas Storpirštis. Idealesnių 
jaunuolių ketveriukės (G. Storpirštis — 
23 m., R. Valatka — 30) įsivaizduoti 
negalėjome.

Gaila, jaunuolius sutikti jiems 
bendraamžių iš savo pusės neradome. 
Sutiko šių eilučių autorius.

Apsistoję Annabergo pilyje ėmėsi 
aptarti koncertų apimtį bei formą. Iš kart 
iškilo prašymas: nekelti koncerto lygio iki 
akademinio, leisti kartkartėmis pakviesti 
dainai ir visą auditoriją, po koncerto — 
būtinai pasilikti su tautiečiais 
pabendrauti. Atmesti, ar su kuo nors 
nesutikti, būtų buvę negražu, bet iš kitos 
pusės užsitraukėme nedidelį priekaištą. 
VLB Krašto valdybos „Informacijos“ 
nusiskundžia, kad esą europinio masto 
solistė neparodė „visos viršūnės“. 
Nesiginčysiu — neparodė. Tik primenu, 
kad tokiose primityviose (išskyrus 
gimnaziją) sąlygose, kuriose 
menininkams teko koncertuoti (turiu 
omeny salių akustiką, nepakankamą 
poilsį— pačių kaltė, bet tam juk ir jauni, 
— varginančias keliones, neretai 
koncertuoti reikia po šešių valandų 
kelionės), reiktų likti mažiau reikliems...

Koncertų metu įvairiuose miestuose 
jaunieji menininkai užmezgė daug naujų 
pažinčių su bendraamžiais, išklausė ir 
priekaištų (Turiu omeny Valatką, kuris 
turėjo sutikti su priekaištu, kad „G.K.“ 
tik neseniai liovėsi liejęs pykčio tulžį, 
dažniausiai nepelnytai), o Kultūros 
instituto suvažiavime Valatka paskaitė 
paskaitą, gana logiškai ir objektyviai 
nušvietęs „Sąjūdžio“ užsibrėžtus tikslus. 
„Gimtajame Krašte“ duotas reportažas 
apie kelionę po VFR su koncertais irgi 
parašytas su subtilia proza, nei nieko 
neužpuolus, nei per daug išgyrus.

Kai dėl R. Šilerio rašinio „Europos 
Lietuvyje“, Nr. 43, tai aš niekaip 
nesuprantu, kaip korektorius praleidžia 
tokias frazes, kai jokių sintaksės taisyklių 
napaisančia kalba rašoma apie tai, kad 
esą aktorius blogai taria balses ir 
dvibalses, kad jo kalba skamba: „...mūsų 
ausiai neįprastai“. Įdomu, kokiu 
filologijos autoritetu jis rėmėsi tai 
sakydamas. Klausiausi ir aš abiem ausim, 
ir lietuviškai moku, bet negirdėjau nei 
keistų dvibalsių, nei neįprasto tarimo.

A. Palavinskas

K. Baronas LENKŲ SPAUDOJE APSIŽVALGIUS
Varšuvoje leidžiamas katalikų 

savaitraštis „Lad — Dama“ lapkričio 
mėn. 20 d. patalpino istoriko Petro 
Losouskio plačią Lietuvos krikščionių- 
demokratų gyvenimo apžvalgą. Lenkas 
savo studiją (tai santrauka iš kito 
žurnalo) pavadino „Chadecja na Litwie“ 
(sutrumpintas „Chrzescijanska 
demokracja na Litwie“), paliesdamasjoje 
Kd užuomazgą bei jos indėlį į Lietuvos 
valstybinį ir tautinį gyvenimą.

Lietuvos Kd užuomazgos autorius 
ieško pas vysk. M. Valančių, kuris 
atkreipė dėmesį į liaudį, šviesdamas ją, 
steigdamas blaivybės draugijas. Tačiau 
tikra pilna to žodžio prasme, Kd veiklą 
bei jos užuomazgą autorius randa 1891 
m., išleidus popiežiui Leonui XIII 
encikliką „Rerum novarum“ ir po 
dešimties metų vėl „Graves de 
communi“. Tos abi enciklikos ir buvo 
tolimesniu Kd kelrodžiu.

1905 revoliucija buvo taip pat labai 
svarbiu įvykiu Kd gyvenime, kadangi ji 
jau beveik persiorganizavo — politinę 
partiją, sudarydama Vilniaus seime vieną 
iš didžiausių frakcijų, tuoj pat 
išvystydama plačią veiklą spaudoje, 
steigime įvairių katalikiškų švietimo 
organizacijų. Lenkas istorikas atžymi 
„Saulę“, „Žiburį“, „Rytą“, vėliau 
moterų ir „Lietuvaitės“ leidinį. 
Neužmirštas buvo jaunimas, įsteigiant 
jam „Pavasario“ organizaciją, 
ūkininkams „Žagrė“ ir „Vilija“.

Pirmame didžiajame kare Kd veikėjai 
pasidalino į dvi stovyklas: vieni liko 
Lietuvoje, kiti su pabėgėliais — 
tremtiniais pasitraukė į Rusiją.

Atsikūrusioje Lietuvoje Kd nebuvo 
atstovaujami A. Valdemaro ministerių 
kabinete. Jie randami tik antrame, M. 
Sleževičiaus ir Prano Dovydaičio, 
pastarojo sudarydami net daugumą. Ir 
rinkimuose į seimą Kd susilaukė 
daugumos, tačiau 1926 m. atėjo 
nelauktas pralaimėjimas. Nebuvo 
glaudaus bendradarbiavimo ir su 
tautininkais (A. Smetona paleido seimą), 
tad Kd atsirado opozicijoje, pereidama į 
uždarą kovą su vyriausybe. Nors Kd 
mobilizavo visas galimas priemones 
(vyskupų ganytojiški laiškai KVC 
protestai, „Pavasario“ ir „Ateities“ 
veikla tai tik verbaliniai protestai!), 
tačiau jai neužteko jėgų įveikti valdžios 
partijos, kadangi tautininkai savo 
spaudimui taip pat surado priemones, 
numatydami Klaipėdos pavyzdžiu įvesti 
civilinę metrikaciją, galvodami sumažinti 

ar visiškai sustabdyti donacijas 
diecezijoms, vienuolynams, draugijoms. 
Tik 1939-40 m., gresiant pavojui 
Lietuvai, prieita prie kiek glaudesnio 
bendradarbiavimo.

Teisingai autorius sako, kad Lietuvos 
Kd 1918-1940 m. suvaidino svarbią rolę 
Lietuvos istoriniame gyvenime. Tai 
visiškai normalus reiškinys, nes Katalikų 
Bažnyčią visuomet buvo svarbiu veiksniu 
lietuvių tautos gyvenime. Taip pat, 
negalima užmiršti lietuvių religingumo, 
jų meilės visuomeniniam darbui, 
praktiškos galvosenos, potraukio 
švietimui, didelio pasiaukojimo bei 
solidarumo jausmo.

Tame pačiame savaitraštyje Adomas 
Hlebovič rašo apie neprižiūrimas Rusų 
kapines. Jis remiasi lenkų dienraščiu 
„Červony Štandar“ ir jame tilpusiu 
laišku, kartu primindamas, kad 
apverktinoje padėtyje randasi taip pat 
Bernardinų ir Antakalnio kapinės.

Tas pats A.H. supažindamas 
skaitytojus su įsteigta Vilniuje lenkų 
visuomenine — kultūrine draugija. Jos 
tikslas yra puoselėti lenkų klb. skiepytą 
tautinę sąmonę, remti lenkišką kultūrą. 
Draugija savo veiklą gali plėsti visoje 
Lietuvoje — kur tik yra lenkiškos 
gyvenvietės. Ji yra prisiglaudusi prie 
Lietuvos kultūros Fondo Valdybos. 
Sąraše randamas Henriko Mažul, R. 
Maciejkaniec, V. Strumilo, Survilo ir kt. 
lietuviškai skambančios pavardės (tai 
Vilniaus krašto „tuteješy“). Daugumas jų 
spaudos bendradarbiai, biologai.

Čenstakavos savaitraštis „Niedziela — 
Sekmadienį“ talpina labai ilgus A. 
Markovskio Vilniaus įspūdžius. 
Religingas lenkas lanko Vilniaus 
šventoves, džiaugiasi šv. Dvasios bažyčia, 
kurioje visos šv. Mišios laikomas lenkų 
klb. Jis džiaugiasi kun. Kaškevičiaus 
patriotizmu. Jau keli metai, vykstančių į 
raudonąją armiją naujokų intencija, šv. 
Dvasios bažnyčioje jis laiko šv. Mišias, 
pamoksle prašydamas neužmiršti 
katalikų tikėjimo ir Mišių pabaigoje 
kviesdamas kiekvieną naujoką su tėvais 
palaiminimui.

Gaila, kad autorius savo prisiminimus 
užtempė ant lenkiško kurpaliaus, 
nerasdamas šiandieniniame Vilniuje 
nieko lietuviško. Atvykstantieji nuo 
Vyslos ir Oderio kunigai, laiko lenkiškai 
šv. Mišias Vilniaus bažnyčioje ar sostinės 
apylinkėse (autorius teigia, kad Vilniuje 
yra 120 tūkst. lenkų), pačiame Vilniaus 
krašte, kadangi jis yra lenkiškas. Gaila, 

kad autorius aplankė sulenkėjusią, 
tikriau pasakius „sutejtušėjusią“ 
Maišiagalą. (28 km. nuo Vilniaus), 
Turgelius, Nemenčių, tačiau 
aplenkdamas Šverečių, Mėlagėnus, 
Adutiškį, Dūkštą, Ignaliną, Varėną, 
Valkininkus, Marcinkonius, 
Druskininkus ir 1.1. — grynai ir lankų 
okupacijos metais lietuviškas tvirtoves.

Sustodamas ties kultūrine veikla A.M. 
mini lenkų tautinius ansamblius — 
„Vilenščizna“, „Vilenka“, Vilniaus 
mokytojų „Solčianie“ ir kt. 
„Vilenščizna“ dalyvavo St. Moniškos 
surengtame festivalyje Lenkijoje, giedojo 
bažnyčioje. Aušros Vartuose A.H. 
girdėjęs giedant Balstogės studentų 
chorus.

Žymiai daugiau apie tautinių 
ansamblių veiklą rašo Lietuvos lenkų 
dienraštis (taip pat vienintelis lenkų 
dienraštis vizoje Sov. Sąj.) „Červony 
Štandar“, patalpindama vaikų ir 
suaugusių šokių ir chorų nuotraukas. Tai 
minėtos „Vilenščiznos“ ir „Šviteziankos“ 
atstovai surengę koncertus Vilniuje bei 
išvykose, pasiekdami net Gudiją — 
Kemeliškes.

Spėju, kad ansambliai važinėja šv. 
Dvasios bažnyčios lenkų choro turimu 
turistiniu autobusu (to „liuksuso“ neturi 
lietuvių bažnytiniai chorai). Ir šis 
bažnytinis choras taip pat aplanko 
Nemenčinę, Turgelius, Šalčininkus, 
Eišiškes ir kt. „tutješų“ gyvenvietes.

„Solidamosc“ nariai bei simpatikai 
Prancūzijoje leidžia „Kontakt“ mėnraštį. 
Lapkričio mėn. „Usąsiadov — pas 
kaimynus, Litwa“ rašoma apie mūsų 
tėvynę. Autorė E. Juodvalkė (vertimas 
P.K.) trijuose psl. plačiai supažindina 
skaitytojus su šiandienine Lietuva, 
„Sąjūdžiu“, Lietuvos Laisvės Lyga, 
demonstracijom ir kt. Kiekviena 
mėnraščio laida yra turtinga įdomiais ir 
vertingais straipsniais. Mokantieji lenkų 
kalbą turėtų „Kontakt“ užsisakyti šiuo 
antrašu: Kontakt, 42 rue Raymond, 
92170 Vanves, France.

SVARBI KNYGA ANGLIŠKAI
(Violations of Human Rights in Soviet 

occupied Lithuania).
DBLS-ga, bendrai su JAV LB, išleido 

dokumentinę knygą anglų kalba serijoje 
„Žmogaus teisių pažeidimai okupuotoje 
Lietuvoje“ naują tomą.

Tai jau 12-oji šios serijos knyga, 
apimanti laikotarpį nuo 1983 iki 86 metų. 
Leidinio įvade yra pateikiami du 
įžanginiai straipsniai: Veikalo redaktorės 
Dr. Rasos Mažeikaitės apie 
persitvarkymą Lietuvoje ir Maskvos 
Helsinkio grupės narės, rusės Liudimilos 
Aleksejevos studija apie Lietuvos 
rezistenciją — jos istoriją ir vaidmenį 
ateityje. Toliau leidinyje pateikiama 
žmogaus teisių pažeidimų Lietuvoje 83- 
86 metais dokumentinė medžiaga yra 
suskirstyta į šias dalis: Tautinės ir 
politinės teisės, žodžio ir informacijos 
laisvė, kultūros teisė, tikėjimo teisė, 
pasipriešinimo teisė, politinių kalinių 
laiškai, atsiminimai ir biografijos, 
Lietuva ir Černobilio avarija, 
tarptautinių organizacijų veikla ginant 
žmogaus teises Lietuvoje. Nuotraukomis 
iliustruotas 400 puslapių veikalas 
„Žmogaus teisių pažeidimai okupuotoje 
Lietuvoje 1983-86 metais“ yra išleistas 
1,700 egzempliorių tiražu. Jis yra 
vertingas dokumentas Vakarų Valstybių 
vyriausybių bei tarptautinių organizacijų 
žmogaus teisių komisijom, parlamentų 
nariam, žurnalistam, didžiųjų 
universitetų bei miestų bibliotekom. 
Knygos kaina 6 sv. su persiuntimu. 
Rašyti: Nida Books, 2 Ladbroke gardens, 
London Wil 2PT.

LANKYSIS LIETUVOJE
Paryžiaus arkivyskupas kardinolas 

Lustiger šių metų balandžio 
mėnesio pabaigoje numato aplankyti 
Lietuvos kardinolą Vincentą Sladkevičių 
ir Latvijos kardinolą Vaivods. Tai 
pranešė Paryžiaus arkivyskupijos kurija 
informuodama, kad kardinolas Lustiger 
balandžio mėnesį lankysis taip pat 
Maskvoje, kur vietos stačiatikių 
patriarcho Pimeno kvietimu dalyvaus 
stačiatikių Velykų religinėse iškilmėse. Po 
vizito Maskvoje, be Lietuvos ir Latvijos, 
Paryžiaus kardinolas numato aplankyti 
taip pat Ukrainos sostinę Kijevą, kur 
prieš tūkstantį metų buvo įvesta 
krikščionybė, vėliau išsiplėtusi visoje 
Rusijoje.
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Henrikas Vaineikis

LIETUVOS PAŠTO 
SUKAKTIS

Per Kalėdų ir Naujų Metų šventes, 
išsiunčiame daug šventinių sveikinimų. 
Tada būdami sotūs ir patenkinti, apie 
paštu gautus sveikinimus turėtume 
pagalvoti ir prisiminti tuos svarbius mūsų 
tautai įvykius, kurie vyko per Kalėdas ir 
Naujus Metus prieš septyniasdešimt 
metų, 1918 metais, kai Lietuvos paštas 
pradėjo kurtis.

Per Pirmą Pasaulinį karą, vokiečiams 
Lietuvą valdant, visas pašto ir telegrafo 
susisiekimas buvo vokiečių armijos 
kontroliuojamas. Nors 1918 m. vasario 
16-tą dieną paskelbtą Lietuvos 
Nepriklausomybę vokiečių kaizeris 
priėmė kovo 23 d., vokiečių kariuomenė 
pašto lietuviams neatidavė. Ir net karui 
pasibaigus vokiečiams truko šešios 
savaitės, kol jie staiga, iš anksto nei vieno 
neįspėję, 1918 m. gruodžio 24 d., Lietuvos 
valdžiai pranešė, kad ji turi tuč tuojau 
perimti pašto tarnybą, nes jie, vokiečiai, 
atsisako ją toliau tvarkyti.

Lietuvos valdžia, žinoma, žinojo, kad 
galų gale vokiečiai turės jai paštą 
perduoti, bet toks „ultimatumas“ 
gruodžio pabaigoje buvo visai netikėtas. 
Pirmieji valdžios pakviesti žmonės, kurie 
atėjo to sunkaus darbo atlikti, buvo 
inžinieriai B. Tamoševičius ir A. Sruoga ir 
jiems tas uždavinys jau buvo įteiktas 
lapkričio mėn. Jie ir pradėjo rūpintis 
Lietuvos pašto reikalais, o darbas buvo 
sunkus. Taip vadinama Pašto Valdyba 
nieko neturėjo — nei pinigų, nei 
įrengimų, nei žmonių, kiek nors žinančių 
apie pašto tarnybą. Todėl Vilniuje, naujai 
susiorganizavusi pašto įstaiga dirbo prie 
lango Tautos Tarybos kambaryje, nes 
kitos vietos jiems nebuvo. Vokiečiai, 
kurie dar tuomet Vilnių valdė, netikėjo 
kad jie turės Lietuvą taip greitai apleisti ir 
todėl taip svarbias telegrafo įstaigas 
norėjo savo rankose kuo ilgiau laikyti. Su 
jais derėtis buvo sunku, nes nors vokiečių 
valdžia su lietuviais net kalbėti nenorėjo, 
mūsų Pašto Žinybos tarnautojai 
susiderėdavo su kokiu nors 
demoralizuotu armijos tarnautoju, kuris 
jiems slaptai ir pigiai parduodavo 
visokias paštui reikalingas reikmenis. 
Buvo taip pat tokia padėtis (kaip kokioje 
sensacinėje filmoje) kai mūsų tarnautojai, 
pastebėję, kad seni pašto rūmai Vilniuje 
jau buvo laisvi, slaptai į juos kraustėsi, 
nors gatvėje „dėl viso ko“ vokiečių 
kareiviai dar tebepatruliavo. Paštui 
reikalingos medžiagos labai trūko, nes 
vokiečių valdžia visokį tokį turtą stengėsi 
išvežti į Vokietiją, o ko išsivežti negalėjo 
tai gadino.

Pirmasis Kauno pašto viršininkas F. 
Damijonaitis savo atsiminimuose 
pasakojo, kad kai Kauno paštas buvo 
perimtas iš vokiečių okupacinės valdžios 
tai klausimas iškilo, kaip jį pristatyti į 
provinciją, nes geležinkeliai dar tebebuvo 
vokiečių žinioje. Galų gale, po ilgų 
derybų, vokiečiai leido vienam lietuvių 
paštininkui keleivinio vagono skyriuje 
užimti vieną (!) vietą paštui vežioti. 
Traukiniui atvažiavus į stotį, kad 
lengviau būtų surasti pašto vagoną, 
lietuvis paštininkas iškabindavo lange iš 
storo popieriaus padarytą užrašą 
„Lietuvos Paštas“, bet ir to skelbimo 
vokiečiai nekęsdavo. Jie sakydavo, kad 
tame pačiame vagone buvo vežamas ir jų 
paštas „Feldpost“ (Lauko Paštas). Tik 
vėliau vokiečiai buvo priversti atiduoti ne 
vieną vietą, bet visą vagono skyrių, tai ir 
dėl kartoninio skelbimo „Lietuvos 
Paštas“ daugiau nebesiginčyjo.

Kai, prieš septyniasdešimt metų Kūčių 
dieną, vokiečiai perdavė paštą lietuviams 
(faktinai pašto sutartis su jais buvo 
pasirašyta 1919 m. sausio 1 d.) tai 
klausimas iškilo iš kur gauti lietuviškus 
pašto ženklus. Ir taip, pirmą Kalėdų 
dieną, pašto valdybos viršininko 
padėjėjas A. Sruoga, Vilniuje, M. Kuktos 
spaustuvėje, aptarė kokie turėtų būti 
Lietuvos pirmieji pašto ženklai ir jų 
įrašai. Buvo nutarta spausdinti 10 ir 15 
skatikų ženklus. Juos spausdino per 
naktį, iš gruodžio 25-tos dienos į 26-tą. 
Kiekvieno ženklo buvo išleista po penkis 
tūkstančius. Jie buvo atspausdinti ant 
paprasto knyginio popieriaus, buvo be 
klijų ir ant jų buvo keturiomis eilutėmis 
įrašyta „Lietuvos - 10 (arba 15) - 
skatikų - pašta“. įrašas buvo iš visų 
pusių apsuptas mažais rutuliukais ir buvo

Metas I
„Vrtrpas“ iazleidJ.iamas 

Tilžėje 20. kiekvieno mėne
sio. Metinė prekė su pri- 

siuntimu
Rusijoje .... 4 rubl.. 
Prusūse .... 4 mark., 
Amerikoje ir kitur 5 mark.

literatuos, palitibs ir nekslo menesius laibasrtis.
Įtalpai Naujas laikrasztis, -j-g-. — Varpas, V. Kapsas. — Antanas Valys, Jonns L ... ysy— Sunaudojimas medžio, 

J. Szidarns. — Audiatur et altera pars! Szernas. — Isz tėvyniszkos dirvos, a-b. — Hygiėna, Hygiėjos tarnas. — Literaliszka 
peržvalga, A-z. — Isz visur, Budrys. — Politika. — Muzika. — Isz produktiszku turgaviecziū. — Pasarga rėdystės. — Apgar
sinimai. — Isz bulletinu Vilniaus meteorologiszkos observatorijos.

NAUJAS LAIKRASZTIS
Tose szalyse, kur žodis liūsas, kur aiszkinimas ir platinimas 

tautiszku idėjų neranda trukinimo; kur beveik kiekviena dalis 
dvasiszku turtu žmonijos turi savo organą, per kurį platinasi ir 
didinasi; kur laikraszczei skaitomi yra szimtais, — pasirodymas 
naujo laikraszczio neturi tokio svarbumo, kaip pas mus. 
Szendieniszkame musu padėjime pasirodymas naujo 
laikrszczio turi būti priskirtu prie svarbesniu ir rūstesnių 
dalyku, nės reikia pergalėti daugybę visokiu nelaimiu, reikia 
atsakyti ant daugumo klausymu, reikia pasiekti mierį, einant 
ne keleis nutrintais, bet keleis, kuriūs dar reikia iszvesti. Bet 
koks musu padėjimas, kokie medegiszki turtai, kokios 
spėkos?... Atsakymas trumpas: musu padėjimas yra toli 
biauresnis už padėjimą žydu ir totorių, nės tiems neužginta 
laikyti savo kalbą, iszdūti laikrszczius, turėti mokslavietes.

Medegiszkus turtus galėtume rasti, kad tarp musu butu 
daugiaus žmonių, troksztancziu tarnauti abelnai, tėvynei, be 
paturėjimo ant to, ar darbininkai ant szlovės ir pakėlimo 
tėvynės priguli prie vieno ar kito skyrio, pagal savo dvasiszkas, 
doriszkas, protiszkas ir svietiszkas pažiūras. Ne gražus tai ir 
peiktinas daigtas, kad dar daugel Lietuviu ar su visūmi nenori 
suprasti Lietuvos reikalu, ar aupranta keblei; turėdami-gi 
keblų supratimą, mislyja, kad atneszti gerą tėvynei galima tik 
sutinkant su juju pažiūromis. Tankei matai žmogų, kurs 
turėdams geriausius norus, isz kalno stato savo iszlygas, nū 
kuriu atstoti niekados nenori, ir su visūmi neklauso, jeigu ką 
nors jam užmėtinėji. Numazgoję rankas nū visko, nesirūpina 
nei pirsztu pakrutinti dėl pagerinimo tautiszku dalyku. 
Žinoma, — quot capita — tot seusus — bet ką ežia mislyti, apie 
pervedimą ar tu, ar kitu asabiszku idėjų, kada-gi abelnai 
lietuviszka tautiszka idėja tik pradygo ir iki pilnam užaugimui 
reikia dar gerai lukterėti. Nepritruktu mums ir inteligentiszku 
spėkų, kad Lietuvei — inteligentai butu mažiaus apsileidę ir 
atszalę ant visko, kas priguli prie tautiszku dalyku. Ne perdėsiu 
sakydams, kad nėra dėl Lietuviu — inteligentu sunkesnio 
daigto, kaip elgtiesi pagal reikalą Lietuvystės, lengvesnio-gi, 
kaip iszsižadėti darbūse savo prigimimo ir dvasios. Jau ne 
klausiu dėl ko taip yra...

Dabar pažiūrėkime, kokius reikalavimus stato skaitytojai 
lietuviszko laikraszczio? Daugumas norėtų, idant lietuviszkas 
laikrasztis butu visotiniszku, t.y., idant jame rastu atsakymą 
ant visokiu klausimu ir visokiose dalyse žmonijos mokslo. 
Suprantame tokius norus, nės žinoma, kad kiekvienas tikras 
Lietuvis mėgtu turėti prigimtoje kalboje visokius straipsnius.

Rūpinsimės, idant musu laikrasztis atsakytu norams 
skaitytoju; prižadėti vienok, kad laikrasztyje dabar jau bus 
placzei iszpildytas visos jo dalys, negalime isz priežasties stokos 
medegiszku turtu. Laikrasztyje dusime vietą visiems balsams 
Lietuviu, tikru tėvynės mylėtoju. Talpinsime straipsnius tik 
tokius, kuriūs matysime naudingais abelnai reikalams 
Lietuvystės, atmesdami visus dalykus, pavestus užmanymui ar 
sziokio, ar tokio Lietuviu skyrio, nės mieris musu — tarnauti 
Lietuvai, ne-gi skirtingoms Lietuviu partijoms.

Peržiūrėdami prisiųtus į rėdystę straipsnius, talpinsime tūs, 
kurie taps iszrinkti didumu balsu sąnariu rėdystės.

Pradėjome iszdūti laikrasztį prie mažu spėkų, prie menku 
turtu, bet turėdami didę viltį, kad skaitlius musu sądarbininku 
greit pasididins, kad musu darbas ne liks tuszcziu, bet ras 
atsiszaukimą tarp visu Lietuviu, troksztancziu Lietuveis būti ir 
tėvynei savo tarnauti.

Pradžioje užminėkime, kokius trukinimus randa iszleidimas 
lietuviszko laikraszczio; czia-gi pasakysime, kad trukinimu 
nesibaidome, darbo nesigailėsime ir nor palengva, bet mierį 
sieksime. Nors jau gana buvo pražudyta darbūse Lietuviu ir 
spėkų ir medegos, bet dvasė tautiszka dar ne pražuvo, vietoje-gi 
szalin nusikreipusiu darbininku stoja nauji, su naujomis 
spėkomis, su nauja vilczia. Meskime grūdą po grudui ant 
tautiszkos dirvos, o nors ne greit ir palengva, iszaugs gražus, 
sveiki javai, nės dirva yra iszigulėjusi ir senei jau sėklos laukia. 
Iszmokinti Lietuvius lietuviszkai mislyti, sujudinti ir sutraukti 
jūs į darbą, papratinti kaip pridera Lietuviams elgtiesi, 
iszaiszkinti kelius, kureis eidami garsei galėtu pasakyti: 
„Lietuveis esame!“ pakelti dvasiszką ir medegiaszką Lietuvos 
butę, nukrėsti nū Lietuviu nesuprantamą lipnumą prie svetimu 
tautu, uždegti szirdyje broliu nors mažą kibirksztį meilės 
tėvynės — tai yra musu mieris, tai uždūtė „VARPO“. Kada-gi 
musu mislys liks suprastos, kada „Varpas“ taps reikalingu 
kiekvienam Lietuviui, kada matysime jūs suprantanezius savo 
spėkas ir kelenczius augsztyn galvas — tada pasakysime: 
Mokestį už darbus jau apturėjome!

-J-g-

daug klaidų padaryta. Nors Kuktos 
spaustuvė Vilniuje jau spausdino įvairias 
formas Lietuvos valdžiai, spausdinant 
pašto ženklus jam pritrūko kai kurių 
raidžių. Kai, pavyzdžiui, pritrūko raidės 
„ų“ tai jie pavartojo apverstą raidę „h“ ir 
panašiai. Gruodžio 27 d. tie ženklai buvo 
pristatyti pašto valdybai, pripažinti 
tinkami vartojimui ir tą pačią dieną jie 
pasirodė Vilniaus pašte. Sekančią dieną, 
gruodžio 28, buvę Vokietijos okupaciniai 
ženklai buvo išimti iš apyvartos.

Pora dienų vėliau (gruodžio 28-31 
dienomis) Vilniuje buvo atspausdinta 
antroji Lietuvos pašto ženklų laida, kuri 
susidėjo iš šešių vienetų ir kurių titažas 
buvo daug didesnis. Lietuvos pašto 
įstaiga Vilniuje, atsidarius 1918 m. 
gruodžio 27 d., vėl užsidarė 1919 sausio 5 
dieną, nes miestas buvo ir bolševikų ir 
lenkų užimtas. Pašto Valdyba buvo 
priversta persikelti į Kauną.

Lietuviams perėmus paštą, provincijos 
įstaigas steigti tebuvo galima tik laisvose 
nuo okupantų vietose. Ilgą laiką Šiaulių, 
Utenos ir Zarasų apylinkėse paštams 
neleido dirbti bolševikai arba jau įsteigtus 
paštus sunaikindavo į Lietuvą įsiveržę 
lenkai arba bermontininkai, kurie 
išvydavo lietuvių tarnautojus ir 
pagrobdavo visą pašto įstaigos turtą.

Taigi į švenčių sveikinimų korteles 
žiūrėdami, mintimis nuklyskime į 
Kalėdas ir Naujus Metus, kai mūsų 
seneliai prieš 70 metų beveik iš nieko 
Lietuvos paštą sukūrė. Ir keldami savo 
šventinius stikliukus, nors vieną 
pakelkime jų atminimui ir garbei!

Sausis 1889 m.

VARPAS

VARPAS
Kad, rytą, saulė spinduliu pirmiausiu 
Apreiszkė žiamei pribuvimą savo, 
Užgaudė varpas liepimu aiszkiausiu, 
Tarytum jisai žmogaus lupas gavo:

Kelkite kelkite kelkite kelkite...
Tū darbininkai visi suknibždėjo,
Lyg gyventojai užgauto skruzdyno.
Ir kasdieninei darbai prasidėjo
Žmonių lizdūse ir ant lauko gryno.

Kelkite kelkite kelkite kelkite...
Varpas dar gar siaus ir dar aiszkiaus gaudžia, 
O graudus balsas veržiasi per orą.
Dėlko nebaigia savo dainą graudžią? 
Tinginius prikelt turi tikrą norą!

Kelkite kelkite kelkite kelkite...

Tai skambink „Varpe"! tegul gaudims tavo 
Iszilgai, skersai eina per Lietuvą!
Budink ir szaukie graudum balsu savo, 
O tas szaukimas perniek tenežūva!

Kelkite kelkite kelkite kelkite...
Kas darbininkas ir kas dirbti gali,
Ant tavo balso prie darba teimas!
O kur atrasi tinginį miegali,
Tegul, nelaujant, jį budin ’ gaudimas:

Kelkite kelkite kelkite kelkite...
V. Kapsas

Lietuvos radijo mėgėjai
Pasaulyje randasi virš milijono radijo 

mėgėjų, kurie palaiko ryšius eteryje su 
savo bičiuliais netik savuose kraštuose, 
bet ir tolimiausiuose žemės rutulio 
kampeliuose.

Lietuvoje radijo mėgėjų veikla 
prasidėjo tuojau po Pirmojo Pasaulinio 
karo ir pirmasis ryšys buvo padarytas iš 
Šiaulių 1919 metais, naudojant LYA 
šaukinį.

1932 m. ITU (International 
Telecommunications Union) Lietuvai 
paskyrė LY prefiksą, kuris buvo 
naudojamas iki Nepriklausomybės 
netekimo. Oficialiai šis šaukinys iš 
Lietuvos nebuvo atimtas, tik po Antrojo 
Pasaulinio karo Maskva pasiėmė teisę 
skirti Lietuvai šaukinius; ji Lietuvai 
priskyrė prefiksą UP2.

Nepriklausomybės laikais buvo įkurta 
Lietuvos Radijo Mėgėjų Draugija, kuri, 
sovietams okupavus, buvo uždrausta. 
Visai neseniai, dabartinių Lietuvos radijo 
mėgėjų pastangomis, ši draugija buvo 
atkurta ir jos adresas:

Lietuvos Radijo Mėgėjų Draugija,
P.O. Box 1000,
2322001 — Vilnius, Lietuva.
Lietuvoje dabar yra apie 800 privačių 

mėgėjiškų stotelių ir maždaug 100 klubų 
stočių. Kas anksčiau norėdavo palaikyti 
ryšius su Lietuvos radijo mėgėjais, be 
išimties susidurdavo su aštriomis

Num. I.
Apgarsinimai .Varpe“ 

kasztdja ui kiekviena ket
virtai dalyti} eilutę smulkiu 
rasztu spausti} 20 pfen. arba 
10 kap. priimami „Varpo“ 
rėdystėje BltėnAse per Lum

pėnus, Ostpreussen.

sovietinėmis šiems mėgėjams skirtomis 
taisyklėmis. Jiems tebuvo leidžiama 
kalbėti tik apie radijo techniką ir orą... 
Sovietiniams radijo mėgėjams buvo 
uždrausta palaikyti radijo ryšius su 
Izraelio radijo mėgėjais. Vyravo 
stalinistinė nuostata — jei bendrauji su 
užsieniu — jau esi pavojingas, dabar 
susidaro įspūdis, kad persitvarkymo ir 
atvirumo vėjai atpučia daugiau laisvės ir 
demokratiškumo ir radijo mėgėjams. 
Ribotam laikui yra leista kai kurioms 
didesnėms stotims naudoti 
Nepriklausomos Lietuvos prefiksą LY.

Jau kuris laikas kai iš viso pasaulio 
kampelių lietuviai radijo mėgėjai renkasi 
28.444 MHz dažnume. Kartais, ypač 
šeštadieniais ir sekmadieniais, susirenka 
iki 25 stotelių iš užsienių ir nemaža 
Lietuvos mėgėjų. Šios grupės susitikimus 
paprastai praveda gerai girdima Šiaulių 
klubo stotis su šaukiniu UP1BZZ, dabar 
vieną mėnesį dirbanti specialiu šaukiniu 
LY2ZZ. Visi, kad ir nelaisbai lietuviškai 
kalbantys mėgėjai, nuoširdžiai kviečiami 
į šią grupę. Šiuo laiku grupė susitinka 
(daugiausia šeštadieniais ir 
sekmadieniais) nuo maždaug 14.00 vai. 
GMT. Žinoma, šis laikas ir galbūt 
diapozonas, bus keičiamas prisitaikyti 
prie sklidimo sąlygų.

Iki malonaus susitikimo eteryje!
Jonas (Lekešys), G4BYW,

PARLAMENTARINES GRUPES 
PRANEŠIMAS KARO 

NUSIKALTĖLIŲ REIKALU

1988 m. lapkričio mėnesį buvo 
paskelbtas Britų visų partijų 
parlamentarinės karo nusikaltimų grupės 
raportas: „Apie atvykimą nacių karo 
nusikaltėlių ir kolaborantų į Jungtinę 
Karalystę 1945-1950 metais“. Tos grupės 
pirmininkas yra Merlyn Rees, MP, ir 
nariai — šeši parlamentarai. Grupės 
vyriausias tyrinėtojas yra Dr. David 
Cesarani iš Londono Universiteto; 
tyrinėtojo asistentai — Louise London iš 
Londono Universiteto ir Henry Mizrahi 
iš Montrealio Universiteto Kanadoje.

Grupės raporto redaktorius yra Philip 
Rubenstein.

Raporto įžanginiame žodyje grupės 
pirmininkas sako, kad šis raportas atneša 
naujus ir kruopščiai tyrinėtus įrodymus. 
Jame norima paaiškinti, kaip karo 
nusikaltėliai galėjo rasti prieglaudą 
Britanijoje po antro pasaulinio karo. 
Būdamas pagrįstas vyriausybės 
paskelbtais dokumentais, jis rodo, kad 
daug ministerijų ir departamentų 
pareigūnų nesirūpino apie karo meto 
veiksmus, daugiau negu 90,000 išvietintų 
asmenų (DP) iš rytinės ir centrinės 
Europos. Ir kas blogiau, vokiečių 
mokslininkai, kurių ryšiai su naciais buvo 
žinomi vyriausybės aukštiems 
pareigūnams, buvo atgabenti į Britaniją 
dirbti civilinėse ir karinėse įmonėse. 
Dabar, po keturiasdešimties metų, 
nežinome nei vieno atvejo, kada britų 
vyriausybė rimtai galvotų apie 
deportavimą, išdavimą ar persekiojimą, 
bet kurio asmens Britanijoje, įtarto nacių 
kriminaliniais veiksmais. Jis tiki, kas šis 
raportas sudarys naują pagrindą akcijai.

Savo išvadoje ši parlamentarų grupė 
sako, kad tinkamumo patikrinimas 
(screening) tarp pabaltiečių išvietintų 
asmenų Vokietijos britų zonoje buvo 
paviršutiniškas. Britų užsienio reikalų 
ministerija buvo tiktai suinteresuota kuo 
greičiausiai užverbuoti išvietintus 
asmenis darbams Anglijoje. Vienas 
užsienio reikalų ministerijos pareigūnas 
1947 m. sausio mėnesį išreiškė tipišką 
nuomenę, pareikšdamas, kad pabaltiečiai 
buvo „elitas“ išvietintų asmenų tarpe ir 
jis buvo susirūpinęs, kad „kitos šalys gali 
nugriebti grietinėlę tarp išvietintų 
asmenų“.

Kadangi raportas susideda iš 92 
puslapių, čia nėra įmonoma jį smulkiau 
aprašyti. Galima tiktai dar paminėti, kad 
jame daug vietos skiriama latviams ir 
ukrainiečiams tarnavusiems „Waflfen- 
SS“. Kartais netgi susidaro įspūdis, kad 
raporto autoriai norėtų, kad į kiekvieną 
pabaltietį, kuris tarnavo „Waffen-SS“ ar 
kuriam kitame vokiečių kariuomenės 
dalinyje, būtų žiūrima kaip į galimą karo 
nusikaltėlį.

Raporte lietuviai nėra atskirai 
paminėti. Jame tik sakoma, kad lietuvių 
EVW (Europos savanoriai darbininkai) 
buvo 5858; iš jų 4585 buvo vyrai.

J.B.

VYTIES 7 NR.
Gautas VYTIS, Lietuvos Laisvės 

Lygos periodinio leidinio 7 nr. Turinyje:
Leidėjų žodis, Lietuvos Laisvės Lygos 

programa (projektas); Reportažas apie 
Didžiųjų trėmimų į Sibirą 40-jų metinių 
minėjimą Vilniuje 1988. V 21-22, 
Visuomenės memorandumas, Latvių 
žmogaus teisių gynimo grupė „Helsinkis 
86“ pranešimas, Minėjime dalyvavusių 
nutarimas, Susitikimas Lvove, 
Pranešimas apie TSRS tautų Patriotinių 
sąjūdžių koordinacinio komiteto 
įsteigimą, Lvovo TSRS nacionalinių- 
demokratinių sąjūdžių atstovų 
pasitarimo baigiamasis pareiškimas, 
Lietuvos gedulo diena, LTSR MA PFI 
atviro partinio susirinkimo nutarimas, 
PFI pasiūlymai XIX sąjunginei partinei 
konferencijai, Delegatų išlydėjimas į XIX 
partinę konferenciją, Delegatų sutikimas 
Vingio parke, Protesto mitingas prie 
ELTOS, Mitingas prie LTSR AT 
prezidiumo „Dėl Ignalinos AE“, Liepos 
12-ji Vilniuje, Lietuvių tautos Mažojo 
Seimo rezoliucija, LKP CK sekretoriui 
drg. L. Šepečiui, P. Gražulio išlaisvinimo 
komiteto įsteigimas, Lietuviai 
politkaliniai, Laiškas iš Sibiro (kun. S. 
Tamkevičius), Ar atiduosime Mitkiną 
Zanzibarui?, Atviras laiškas „liaudies 
gynėjams“, A. Dainovaitė „Tik 
akimirkos“, Be teismo (Linkmenų 
apylinkių išvežtieji).

Šį išvežtųjų sąrašą spausdinsime 
sekančiame „EL. — Red.

Leidinį parengė Vytautas Bogušis, 
Leonas Laurinskas, Genovaitė 
Šakalienė. Technikinis redaktorius: 
Eugenijus Krukovskis.

Vilnius, 1988 m. liepa.
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Lietuviu Kronika
KAS—KADA—KUR 

1989 m.
Vasario 16 d. — priėmimas Lietuvių 

Namuose Londone.
Vasario 18 d. — Vasario 16 minėjimas, 

Londone, 230 Bishopsgate Instituto 
salėje, 18.00 vai.

Vasario 25 d. — Vasario 16 d. 
Minėjimas Nottinghame.

Vasario 26 d. — Derby skyrius ruošia 
Ukrainiečių klube Vasario 16-tos dienos 
minėjimą.

Kovo 11d. — Nottingham© skyriaus 
susirinkimas Latvių klube, 6 vai.

Balandžio 8-9— DBLS-gos ir LNB-vės 
metinis atstovų suvažiavimas Lietuvių 
Namuose Londone.

Birželio 5 d. — priėmimas Britų 
Parlamento rūmuose. Priėmimo 
šeimininkas Tom Sackville MP; ruošia 
Baltų taryba D. Britanijoje. įėjimas 12.50 
sv.

Birželio 23-25 — Europos Lietuvių 
Dienos vasario 16 Gimnazijoje 
Hūttenfelde, V. Vokietijoje.

Liepos 29 iki rugpjūčio 5 d. — 
Jubiliejinė skautų stovykla Sodyboje.

Liepos 30 — rugpjūčio 6 d. — Europos 
Lietuviškųjų Studijų savaitė Švedijoje, 
Gotlando saloje.

Rugpjūčio mėn. — (dienos bus 
paskelbtos vėliau) Pavasario ansamblio 
koncertas Londone ir Derbyje.

PADARYTA KLAIDA
Sausio 11 d., „E.L.“ 4 psl. padaryta 

nemaloni klaida, paskelbta, kad 1988 m. 
Kanadoje mirė jaunas kompozitorius ir 
chorų dirigentas Jonas Govėdas. Tai yra 
netiesa. Mirė jo tėvas Jonas Govėdas.

Joną Govėdą ir gimines už šią klaidą 
nuoširdžiai atsiprašome — Red.

AUKOS SPAUDAI
A. Girevičius — 1.50 sv.
K. Kirk — 9.00 sv.
J.G. Ashbourne — 2.50 sv.
B. Urbanavičius — 3.50 sv.
M.S. Rimša — 3.50 sv.
J. Varaškevičius — 7.00 sv.
P. Miliauskas — 7.50 sv.
J. Vaškelis — 7.50 sv.
J.A. Collins — 2.00 sv.
P. Bajoriūnas — 2.79 sv.
A. Saudargas — 0.50 sv.
J. Bardzil — 7.00 sv.
V. Kilius — 2.00 sv.
J. Kvietkauskas — 2.50 sv.
J. Plepys — 2.50 sv.
J. Zokas — 2.00 sv.
J. Babilius — 2.00 sv.
VI. Liaugaudienė — 1.50 sv.
A. Grigaliūnas — 2.00 sv.
J. Klinger — 3.50 sv.
S. Macūras — 7.50 sv.
J. Venclovas — 1.50 sv.
V. Gurevičius — 2.50 sv.
J. Žalys — 2.50 sv.
J. Paulauskas — 1.50 sv.
P. Zdanavičius — 1.50 sv.
S. Grybas — 2.00 sv.
P. Jakubėnas — 2.50 sv.
R. Karalius — 2.50 sv.
A. Galbuogienė — 0.50 sv.
J. Dirvonskis — 2.00 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

BLYNŲ BALIUS
Vasario 4 d., 8 vai. vak., bus tradicinis 

blynų balius, Lietuvių Soc. ir Sporto 
klube Londone, 345a Victoria Park Rd. 
E.9.

Margaretai Vaineikienei mirus, 
jos vyrui Henrikui Vaineikiui 

ir šeimos nariams gilią 
užuotą reiškia ir kartu liūdi 

L.K.V.S-gos „RAMOVES“ 
Manchesterio Skyriaus Valdyba 

ir Nariai

Stefai Jakubėnienei, jos broliui 
Ant. Viržintui mirus Lietuvoje, 
reiškiame gilią užuojautą.

Vyties klubo valdyba 
ir Stefos draugai

A.A. AGOTA PUTINIENE
Sausio 12 d. Londone Šv. Patriko 

katalikų kapinėse, lietuviams skirtoje 
kapinių dalyje, palaidota Agota 
Putinienė 90 m. tauragietė.

Laidotuvių pamaldos įvyko Londono 
Lietuvių bažnyčioje, kurias atlaikė kun. 
J. Sakevičius. Giedojo Londono 
bažnyčios chorvedis Justas Čemis.

Iki 1940 m. Agota su šeima gyveno 
Tauragėje ir ten vertėsi prekyba. Sovietų 
Sąjungai okupavus Lietuvą, Putinų šeima 
gavo leidimą išvažiuoti į užsienį ir iki 
1951 metų gyveno Vokietijoje ir 
Austrijoje. 1951 m. atvyko; D. Britaniją, 
iš karto gyveno Ashforde, Kent, paskui 
persikėlė į Londoną. Gyvendama 
Londone Agota buvo aktyvi Šv. Onos 
Moterų Draugijos ir Londono lietuvių 
bendruomenės narė.

Ilgai prisiminsime ją visada mielai 
norinčią padėti kitiems, kiek ji sugebėjo. 
Anglijoje liko du sūnūs, vaikaičiai ir 
provaikaičiai.

Z. Juras

PADĖKA
Anglijos Lietuvių Klubas Čikagoje per 

K. Rožanską, skautų veikimui paremti, 
atsiuntė 50 sv. čekį. Frank ir Ados Sutkų 
50 sv. auka, per LSS Tarybos Pirmininką, 
perduota mūsų „Aušros Židinio 
Marijos“ d-vei Nottinghame. Mieliems 
užjūrio aukotojams nuoširdus skautiškas 
Ačiū.

Padėka mūsų nepailstamam rėmėjui J. 
Šukaičiui, Nottinghame, už 5 sv. auką.

Nežiūrint tiek darbo įdėjus surenkent, 
suredeguojant „LITHUANIA“ nr. 5, 
persiuntimo išlaidoms M. ir K. Barėnai 
sumokėjo 58 sv. Už tai jiems Rajono 
Vadijos, sesių ir brolių vardu skautiškas 
AČIŪ.

Nuoširdi padėka K. Barėnui už 
redagavimą mūsų leidinio „Budėkime“. 
Pasiliekame Jums dėkingi.

s. S.B. Vaitkevičius
LSS Europos Rajono Vadas

BOLTONAS
PABALTIEČIŲ ŠOKIAI

Boltono lietuviai, estai ir latviai rengia 
savo metinius šokius. Praeityje šie šokiai 
buvo didelis pasisekimas ir kadangi 
vietiniai lietuviai jų rengime aktyviai 
dalyvauja todėl ir apylinkės lietuviai yra 
kviečiami į juos atsilankyti.

Šokiai įvyks vasario 4 d., Boltono 
Ukrainiečių salėje, 99 Castle St., Bolton. 
Pradžia 7.30 v.v.

Bus graži muzika, didelis maisto 
pasirinkimas, turtinga loterija ir pigus 
baras.

Boltoniškiai prašo visus tautiečius 
šiuose šokiuose gausiai dalyvauti!

SODYBA
SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS
Vasario 18 d., 14.00 vai. Sodyboje, 

įvyks DBLS-gos Sodybos skyriaus 
metinis susirinkimas. Dienotvarkėje: 
pranešimai, valdybos ir Sąjungos atstovo 
rinkimai. Valdyba

BRADFORDAS
KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Sausio 29 d., sekmadienį, 2.30 v.p.p., 
šaukiamas Vyties klubo narių metinis 
susirinkimas.

Dienotvarkėje: pranešimai, rinkimai ir 
kt. Prašomi nariai gausiai dalyvauti.

Vyties klubo valdyba

DERBY
MINĖJIMAS IR 
SUSIRINKIMAS

Šiuo pranešame, kad vasario mėn 26 d. 
DBLS-gos Derby Skyrius rengia kuklų 
Vasario 16 d. minėjimą, po kurio bus 
skyriaus narių metinis Susirinkimas.

Minėjimas bei susirinkimas įvyks 
ukrainiečių klubo patalpose 27 
Charnwood St. Derby, 1.00 vai. p.p.

Visus vietos bei apylinkės tautiečius ir 
svečius maloniai kviečiame tiek į 
minėjimą tiek ir į susirinkimą gausiai 
atsilankyti. Sk. Valdyba

NOTINGAMAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 25 d. Ukrainiečių klubo salėje, 
30 Bentnick Road, Hyson Green, DBLS 
Nottinghamo skyrius ruošia plataus 
masto Vasario 16 minėjimą.

Programoje: P. Anužio paskaita. Iš 
Škotijos atvyksta Canty šeimos dūdų 
orkestras. Pasirodys stiprios vietinės 
meninės pajėgos. Prisiminisime V. 
Kudirkos „Varpo“ jubiliejų. Po 
programos gros populiari latvių muzika 
„Kaja“.

Pradžia — 6.30 p.m. (18.30). 
Kviečiame senus ir jaunus iš arti ir toli 
atsilankyti į šį mums visiems reikšmingą 
minėjimą. Valdyba

RELIGINIS KONCERTAS
Naujų metų dieną St. Marys 

Bažnyčioje, „ONE“ komiteto 
surenktame religiniam koncerte, lietuvius 
atstovavo V. Gasperienės kvartetas. Su 
Vida giedojo Nijolė, Rimutė ir Samanta. 
Paydint vargonų muzikai, labai meniškai 
jos išpildė pasirinktą A. Siniaus 
„Užgiedokime“, kun. St. Matulis skaitė 
dienai parinktą maldą lietuviškai ir 
kartojo angliškai. Visa tai sudarė gražų 
įspūdį. Koncertą praturtino stiprus lenkų 
choras ir pagarsėjus ukrainiečių vyrų 
choras ir solistas. Taip pat lenkų ir 
ukrainiečių kunigų maldų skaitymas jų 
kalbomis. Estų ir latvių muzikai papildė 
koncertą vargonų muzika.

Reiškiame padėką kun. S. Matuliui ir 
Vidos talentingam ketvertukui. Taip 
kultūringai pradėjus pirmą metų dieną 
linkime sėkmės ir ateityje garsinti lietuvių 
ir Lietuvos vardą. Dalyvis

PAPILDYMAS
Sausio 18 d., „E.L.“ 4 psl. 

atspausdintame straipsnyje „A.A. dr. S. 
Kuzminsko laidotuvės“ 
priešpaskutiniame paragrafe praleistas 
šis sakinys. — Bradfordo „Vyties“ klubo 
narių ir Šiaurinės Anglijos lietuvių vardu 
atsisveikino A. Bučys.

NAUJI PRENUMERATORIAI 
„Europos Lietuvį“ siuntinėjamc į visus 
pasaulio kraštus. Užsisakykite „Europos 
Lietuvį“.

MIRĖ 1NŽ. LIŪTAS GRINIUS
Baigdami šį „EL“ numerį sužinojome, 

kad mirė inž. Liūtas Grinius, buvęs 
ilgametis VLIKO Tarybos narys ir 
„Europos Lietuvio“ bendradarbis. Apie šio 
tauraus lietuvio mirtį, gavę daugiau žinių, 
pranešime sekančiame „EL“ numeryje.

PAMALDOS
Nottinghame — sausio 27 d., pal. 

Jurgio Matulaičio šventėj, 19 vai., 
Židinyje.

Nottinghame—sausio 29 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Mansfielde — sausio 29 d., 15 vai., Šv.
Pilype, 3 Chesterfield Rd. South.

Manchesteryje — sausio 29 d., 12.30 
vai.

„KATALIKŲ PASAULIS“ 
VILNIUJE

Pagal Vakarus pasiekusias 
informacijas, artimiausiu laiku Lietuvoje 
pasirodys oficialiai leidžiamas katalikų 
laikraštis — „Katalikų Pasaulis“. Jo 
pirmas numeris jau esąs atiduotas 
spaudai ir bus išleistas vasario 5-os dienos 
data. Apie 30-ies puslapių laikraštį 
numatoma spausdinti kas dvi savaites. 
Valdžia leidusi katalikų laikraštį 
spausdinti šimto tūkstančių egzempliorių 
tiražu, bet popieriaus davė tiktai 20-ies 
tūkstančių egzempliorių atspausdinimui. 
Taigi, pačiai redakcijai teks pasirūpinti 
surasti popieriaus, jei norės atspausdinti 
kitus 80 tūkstančių egzempliorių. Pagal 
turimas informacijas, laikraščio 
„Katalikų Pasaulis“ vyriausiuoju 
redaktorium yra kun. Vaclovas Aliulis, jo 
pavaduotoju — Panevėžio vyskupijos 
kunigas Virginius Veilentas. Redakcijos 
nariais yra keli kiti kunigai ir pasauliečiai. 
Redakcija yra laikinai įsikūrusi Vilniaus 
arkivyskupijos kurijos dabartinėse 
patalpose.

V AT. R.

ITALIJA
Sausio 4 d., iš Lietuvos į Romą atvyko 

Marijos Metų Komiteto Lietuvoje nariai: 
Šakių dekanas Vilkaviško vyskupijoje 
Mons. Juozas Žemaitis, Tauragės 
klebonas, Telšių vyskupijoje Kun. Dr. 
Petras Puzaras ir Kauno kunigų 
seminarijos dėstytojas Kun. doc. 
Pranciškus Tamulevičius. Drauge su 
Marijos Metų Komiteto nariais atvyko ir 
šv. Mikalojaus parapijos Vilniaus 
arkivyskupijoje vikaras, kun. Metardas 
Čeponis, kunigai iš Lietuvos Romoje yra 
apsistoję Popiežiškos šv. Kazimiero 
lietuvių kolegijos svečių namuose — 
„Vilią Lituania“.

PRANCŪZIJA
ŽINIOS IŠ PARYŽIAUS

Med. dr. Ismena Mockus iš 
Kolumbijos šiais metais gilino savo 
studijas Lyone. Jos motina skulptorė 
Nijolė Mockus-Sivickas, atvykusi 
aplankyti savo dukrą, surengė savo 
darbų parodą Lyone.

Seselė Antanina gegužės 4 Paryžiuje 
atšventė savo vienuolės įžadų 50 metų 
jubiliejų.

Arūnas ir Karolina Paliuliai sausio 16 
Paryžiuje susilaukė dukrelės Linos 
Aušros Jadvygos.

Algio Kavaliausko šeimoje (jo tėvai 
gyvena Montigny-en-Ostrevent, Nord), 
vasario 18 Crėteil, gimė dukrelė 
Marianne.

J.P. Ivaškevičiams, gyv. Bordeaux, 
kovo 6 gimė sūnus Maylis.

Perkūno ir Sophie Liutkų šeimoje, 
kovo 14 Paryžiuje, gimė dukrelė 
Sėgolėne.

1989 m. Paryžiaus lietuviai susirinks: 
sausio 8 ir vasario 5; kovo 4 — Vasario 
16-osios minėjimas.

ATITAISYMAS
Esu labai dėkingas Henrikui 

Vaineikiui už labai gražų straipsnį apie 
mano tėvą Petrą Klimą (E.L. 1989 sausio 
11 d.), tik norėčiau pataisyti dvi mažas 
klaidas:

1) Petras Klimas mirė Kaune 1969 m. 
sausio 16 d. (o ne sausio 1 d.).

2) Jis nebuvo areštuotas vokiečių 
Vichy, o Pietų Prancūzijoje Grasse mieste 
kur tada gyveno su šeima (1943 m. rugs. 
18 d.).

Petras Klimas, Prancūzija

ŠVEDIJA
1989 M. STUDIJŲ SAVAITE

36-ji Europos Lietuviškųjų Studijų 
Savaitė įvyks 1989 m. 30 — rugpjūčio 6 d. 
Švedijoje, Gotlando saloje, Ljugam.

Pragyvenimas gražiame pensionate 
(kambaryje dviese) kainuos 240 kr. dienai 
kiekvienam.

Registracijos mokestis 200 kr.
Pinigus prašome siųsti šiuo antrašu:
Litauiska Foreningen i Sverige, Post

giro nr. 223029 — 0.
Prašome registruotis kuo greičiausiai, 

o vėliausiai iki kovo mėn. 1 d.
Registruotis pas

Aldona Broland
Murarevagen 2B 

22230 Lund, Sverige
Renginio Komisija

PASAULYJE
Pasibaigė Vienos konferencija

Helsinkio Akto peržiūrėjimo 
konferencija, kurioje dalyvavo 35 
valstybių atstovai, pasirašė dokumentą, 
sutariant dėl Europos saugumo, 
ekonominio bendradarbiavimo ir 
žmogaus teisių. Pasirašė visos 
dalyvavusios valstybės. Tuo pačiu metu 
Prahoje policija jėga išvaikė 
demonstratorius, susirinkusius pagerbti 
susideginusio Palahos metines. Taip pat 
visos valstybės pritarė pasiūlymui laikyti 
1991 m. konferenciją Maskvoje su sąlyga, 
kad sovietai pagerins žmogaus teisių 
priežiūrą Sovietų Sąjungoje. Verta 
prisiminti, kad pasirašant Helsinkio Aktą 
1975 m. ne vien buvo prižadėta laikytis 
žmogaus teisių visose valstybėse, kas 
nebuvo vykdoma, bet taip pat buvo 
pripažintos Rytų Europos sienos, kitaip 
sakant sovietų užgrobimai. JAV 
pasitraukiantis užs. reik, ministras 
Shultzas savo kalboje reikalavo nugriauti 
Berlyno sieną.

Afganistano likimas pavojuje
Sovietų karo vadas Afganistane 

prižadėjo visas savo karines pajėgas 
išvežti iš Afganistano iki vasario 15 d., 
nors dar nėra susitarimo Sovietų 
kariuomenei pasitraukus sudaryti 
vyriausybę. Partizanai visiškai atsisako 
bendrauti su prezidentu Najibullah, o 
sovietai nenori nušalinti savo draugo, 
kurį jie visą laiką rėmė ir žada toliau 
remti, gi Amerika ir Pakistanas žada ir 
toliau remti Mujahedeen partizanus.

Sovietai spaudžia armėnus
Jau nuo seniai Armėnija reikalauja, 

kad Kalnų-Karabakh armėnų 
apgyventa, bet Azerbeidžano valdoma 
sritis būtų prijungta prie Armėnijos. Tos 
dvi skirtingų tikybų ir skirtingų tautybių 
valstybės sudaro daug rūpesčio 
Gorbačiovui, kuris iki šiol švelniai elgėsi, 
bet atrodo, kad to nedarys ateityje. Tą 
sritį Maskva pasiėmė į savo valdžią, o 
taip vadinamą Kalnų-Karabakh 
komitetą areštavo ir narius uždarė į 
kalėjimą.

Užsienio korespondentai spėlioja, 
kodėl Gorbačiovas taip griežtai pasielgė 
su armėnais, tuo tarpu leidžia 
pabaltiečiams statyti net stipresnius 
reikalavimus. Laukiama kovo mėnesio 
rinkimų, kada visos partijos būk tai 
galėsiančios statyti savo kandidatus.

Vengrijoje gi jau leidžiama atgaivinti 
senas partijas. Iš visų sovietų satelitų tik 
trys priešinasi Gorbačiovo reformoms: 
Rumunija, Čekoslovakija ir Rytų 
Vokietija, o Amerikos kontinente Kubos 
prezidentas Fidel Castro irgi būk tai norįs 
savo saloje išsaugoti švarų komunizmą, 
tik jo bėda yra ta, kad jis negali apsieiti be 
Sovietų Sąjungos paramos, o Amerika su 
juo nesikalba.

SVARBI INFORMACIJA
Iš Britų Vidaus ministerijos (Home 

Office) gauta ši žinia:
Ačiū už laišką, kuriame rašote, kad 

norite išsikviesti (to sponsor) svečią iš 
Sovietų Sąjungos. Anksčiau, kad viza 
būtų išduota, reikėjo gauti formas ir 
užpildžius jas grąžinti Vidaus 
ministerijai. Daugiau to daryti 
nebereikia. Nauja išsikVietimo procedūra 
yra ši:

a) Pirmiausia reikia parašyti 
laišką/pakvietimą (angliškai yra 
priimtina) asmeniui, kurį norite 
išsikviesti. Laiške turi būti paminėti šie 
punktai: —

prašančio vardas pavardė ir adresas; 
svečio vardas, pavardė ir adresas; 
giminystės ryšys;
kuriam laikui atvažiuotų; ir kad 
atvykusį galėsite apgyvendinti ir 

reikalui esant paremsite jį/ją pinigais.
b) Taip parašytą laišką nunešti Britų 

advokatui arba notarui, kad patvirtintų 
(kviečiančio) parašą oficialiai, štampu. 
Tokį laišką pasiųsti asmeniui Lietuvoje, 
kurį jis/ji turi pristatyti vietinės valdžios 
įstaigai pasui ir leidimui išvažiuoti gauti. 
Šis procesas gali užtrukti keletą savaičių.

c) Gavęs sovietinį užsienio pasą, 
tinkamą išvažiavimui į užsienį, svečias su 
juo turi kreiptis į Britų ambasadą 
Maskvoje, kad gautų sutikimą įvažiuoti į 
D. Britaniją. Prašyti bent mėnesį prieš 
išvažiavimo datą.

Sovietų įstaigoms atsisakius išduoti 
užsienio pasą ar išvažiavimo leidimą, 
Britų ambasada Maskvoje ir Vidaus 
ministerija Londone negali kištis.

Imigracijos skyrius
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