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Nr. 5 (2040)
VYSK. J. STEPONAVIČIUS
VILNIUJE

Vilniaus arkivyskupijos apaštaliniam
administratoriui vyskupui Julijonui
Steponavičiui valdžia leido sugrįžti į savo
pareigas be jokių suvaržymų ir
apsigyventi
senuose
Vilniaus
arkivyskupijos rūmuose. Apie tai
Lietuvos
kardinolui
Vincentui
Sladkevičiui telefonu iš Vilniaus oficialiai
pranešė Religijų reikalų tarybos
įgaliotinis Petras Anilionis.
Sovietinė valdžia beveik dvidešimt
aštuonerius metus vyskupui Julijonui
Steponavičiui neleido eiti Vilniaus
arkivyskupijos
apaštalinio
administratoriaus pareigų. Jis buvo
prievarta iš Vilniaus išvežtas į Žagarę
netoli nuo Latvijos sienos, 1961-ais
metais sausio 24 dieną už atsisakymą
paklusti valdžios reikalavimam,
prieštaraujantiem jo vyskupiškai sąžinei,
bažnytinės
teisės
kanonam
ir
arkivyskupijos Sinodo nutarimam. Savo
bekompromisine ištikimybe Dievui ir
Bažnyčiai, taip pat nepalaužiama
ištverme,
vyskupas
Julijonas
Steponavičius buvo tapęs kenčiančios
Lietuvos Bažnyčios gyvu simboliu,
nepalaužiamo tvirtumo vėliava, kaip yra
pažymėjęs Popiežius Jonas Paulius II-sis,
laišku
sveikindamas
vyskupą
Steponavičių jo kunigystės 50-mečio
proga. Ministrų tarybos nutarimu
leidžiančiu vyskupui Steponavičiui
sugrįžti į savo pareigas Vilniuje yra
atitaisoma viena iš daugelio Lietuvos
Bažnyčiai padarytų skaudžių skriaudų.
VAT. R.
EUROPOS PARLAMENTARŲ
APSILANKYMAS PABALTĖJE
BALTIC 1NTERGROUP
DELEGACIJA VILNIUJE,
RYGOJE IR TALINNE

Strasburgas, 1989.1.31

Europos parlamento Baltic Intergroup
gen. sekretorius nuo praėjusių metų
gruodžio 20 iki sausio 5 d. ruošė
Pabaltės valstybėse
apsilankymo
programą ir kaip buvo sutarta, Europos
parlamentarai vasario 5 d. iš Berlyno
išskrido į Vilnių, Rygą ir Talinną savaitei
esamai padėčiai ištirti (fact finding tour).
Ten nuvykę jie susitiko su Lietuvos
„Sąjūdžio" ir Latvijos bei Estijos liaudies
frontų atstovais. Taip pat Baltic
Intergroup delegacija lygiagrečiai susitiks
su Bažnyčios atstovais, buvusiais
politiniais kaliniais, respublikiniais
žurnalistais
ir
tų
valstybių
parlamentarais.
Europos parlamento delegacija
apsilankymui yra pakviesta Liaudies
Frontų, „Sąjūdžio" ir Lietuvos, Latvijos
bei Estijos parlamentų.
Parlamentarų apsilankymas remiasi
aiškiu supratimu, jog 1940 m. buvo
pažeista Pabaltės valstybių laisvo
apsisprendimo teisė ir žmogaus teisės.
Baltic Intergroup siekia, kad šios teisės
būtų vėl atstatytos. Šiuo tikslu
parlamentarai
veikia
Europos
parlamente Strasburge, Briuselyje ir
Liuksemburge.
Baltic Intergroup
įsikūrusi praėjusių metų gegužės mėn.
pareiškė, kad susiriš ir pradės pokalbius
su visais tiesioginiai atsakingais
politikais.
Europos parlamento delegaciją
sudaro: Baltic Intergroup pirmininkas dr.
Hans Joachim Seeler, socialdemokratas
iš Vakarų Vokietijos; du krikščionys
demokratai — Elise Boot iš Olandijos ir
Baltic Intergroup vicepirmininkas
Gustavo Selva iš Italijos; buvęs ministras,
gaulistas, Phillipe Malaud iš Prancūzijos;
„Žaliųjų“ frakcijos atstovas Jacob Von
Uexcuell iš D. Britanijos; Baltic
Intergroup gen. sekretorius Algis
Klimaitis ir dvi asistentės.
Apsilankymui sudaryta ši programa.
Vasario 5 d.: „Sąjūdžio“ ir Liaudies
Fronto atstovai bei
Respublikų
parlamentarai pasitinka delegaciją
Minske. Kartu su delegacija vykstama į
Vilnių.
Vakarienė
privačiame
kooperatyvo „Stiklių“ restorane.

VIKTORO PETKAUS KALBA KALNŲ PARKE
Politinių kalinių Jūsų tarpe buvusių čia
turbūt yra daug. Norėčiau šį kartą į Jumis
kreiptis ne kaipo politinis kalinys, bet
toks pat, kaip Jūsų čia tūkstančiai stovi.
Norėčiau į Jus kreiptis kaip Helsinkio
grupės narys, iš steigėjų dabar gyvųjų
tarpe Lietuvoje likęs vienas. (Plojimai).
Truputį, ne daug istorijos. Grupė
susikūrė 76-sias metais, kada atrodė buvo
neįmanoma viešai veikti. Bet mes šventai
tikėjome mūsų tautos didžiojo atgimimo
dainiaus Maironio žodžiais: „O vienok,
Lietuva, juk atbus ji tada, neveltui ji tiek
PAŠVENTINTA
VILNIAUS KATEDRA
Vasario 5 d., iškilmingai

buvo
pašventinta Vilniaus Katedra. BBC
radijo žiniomis Katedra buvo pilna
tikinčiųjų. Šventinimo apeigose kalbėjo
J.E. vyskupas Julijonas Steponavičius.
Vilniaus
Katedros šventinimo
iškilmėse dalyvo iš Anglijos pakviestas
Kestono Kolegijos direktorius kun. dr.
Michael Bordeaux.
LIETUVOS HELSINKIO
GRUPĖS NAUJAS NARYS

Į Lietuvos Helsinkio grupę buvo
priimtas naujas narys — Vilniaus
arkivyskupijos kunigas Edmundas
Paulionis. Kiti grupės nariai yra —
Viktoras Petkus ir Balys Gajauskas,
kunigas Gustavas Gudanavičius,
Mečislovas Jurevičius,
Vytautas
Vaičiūnas, spalio mėnesį į komitetą
įsijungę Gintautas Iešmantas ir Vytautas
Bogušis. Viktoras Petkus ir Balys
Gajauskas, kaip žinoma, už dalyvavimą
šiame komitete ir kitą tautinę veiklą,
buvo nuteisti dešimt metų laisvės
atėmimo ir tik neseniai sugrįžo atgal į
Lietuvą. Ir kiti grupės nariai buvo
persekiojami ar kalinami. Grupės narys
kun.
Bronius Laurinavičius žuvo
neaiškiomis
aplinkybėmis, Ona
Lukauskaitė-Poškienė mirė, o penki kiti
nariai — Tomas Venclova, Eitanas
Finkelšteinas, Vytautas Skuodis ir
Algirdas Statkevičius buvo priversti
emigruoti į užsienį. Helsinkio baigiamojo
akto nutarimų vykdymų kontrolės
visuomeninė grupė Lietuvoje buvo
įsteigta 1976-ais metais. Dėl persekiojimų
ji buvo priversta kurį laiką savo veikią
nutraukti, bet ją vėl atnaujino šių metų
pavasarį. Lietuvos Helsinkio grupė yra
paskelbusi įvairių dokumentų apie
Lietuvoje vykdomus pagrindinių teisių
pažeidimus.
L1C
AUSTRALIJOS LB
NAUJA KRAŠTO VALDYBA

Australijos Lietuvių Bendruomenės
Krašto Tarnybos 21 -je sesijoje Adelaidėje
išrinkta nauja Krašto Valdyba:
Pirm. — Juozas Maksvytis, vicepirm.
ir politiniams reikalams — Kastytis
Stašionis, kultūros ir švietimo — Kęstutis
Protas, Iždininkas ir informacija — Jonas
Zinkus ir sekretorė — Pajauta Pullinen.
Garbės teismas: pirm. — dr. V.
Doniela, sekr. — I. Dudaitienė, narys —
dr. A. Mauragis.
Kontrolės komisija: pirm. — A.
Dudaitis, sekr. V. Patašius, narys — A.
Balsys.
Vasario 6 d.: Susitikimai su „Sąjūdžio,
Bažnyčios atstovais, disidentais ir
prekybininkais.
Vasario 7 d.: Susitikimas su Lietuvos
parlamentarais. Spaudos konferencija.
Išvykimas į Rygą.
Vasario 8 d.: Susitikimas Rygoje su
Liaudies Frontu ir parlamentarais.
„Adazo" agrofirmos aplankymas.
Vasario 9 d: Talinne. Susitikimas su
Estijos Liaudies Frontu. Viešnagė pas
privatų ūkininką.
Vasario
10 d.: Susitikimas su
parlamentarais ir prekybininkais.
Vasario 11 d.: Išvykimas.
Sąjūdžio Informacijos Centras (SIC).
Strasburgas.

Iš Lietuvos gauta Viktoro Petkaus
kalba, pasakyta Kalnų parke sausio 10 d.
Žemiau spausdiname tos kalbos tekstų. Iš
magnetofono juostelės kalbų nurašė
Lietuvių Informacijos Centras.
daug iškentėjo“. Ir šitas tikėjimas mums
padėjo karceriuose, kalėjimuose,
persiuntimo punktuose, konclageriuose,
sibjruose ir taip toliau.
Šiandien minime trečiąją grandį iš tos
grandinės, kurią už mūsų pečių svetimieji
imperialistai — Stalinas su Hitleriu —
uždėjo mūsų tautai. Tauta buvo
pasiryžusi gyventi ir atrodė sėkmingai
vykdė savo paskirtį šioje žemėje, drąsiai
stojusi tarp visų Europos tautų. Anų
metų mūsų žmonės sakė, kad tauta
pasiruošusi dideliems išmėginimams.
Džiaugėsi, pavyzdžiui,
ilgametis
kariuomenės vadas generolas Stasys
Raštikis,
kad
kariuomenė yra
pribrendusi dideliems žygiams, nes
paskutiniaisiais metais valstybės
biudžeto pagrindinė dalis buvo skirta
kariuomenei.
Deja, sprendžiamu
momentu mes nepasielgėme kaip
suomiai, kuriuos bandė pavergti, bet
atsikando. (Plojimai).
Taigi, šiandien minime ne baltą dėmę
savo istorijoje, apie kurią mėgsta dažnai
kalbėti tie, kurie falsifikuoja mūsų
istoriją, už tai gaudami daktarų ir
profesorių laipsnius. (Šūksniai: „gėda“).
Mes šiandien minime vieną kruviniausių
ir vieną juodžiausių mūsų tautos istorijos
gyvenimo laikotarpį.
Todėl, šiandien nenorėčiau būti juodu
pranašu, kreipdamasis į Jus, bet man
atrodo, kad už mūsų pečių ir šiandien, už
mūsų nugaros, pradeda vykti dideli
dalykai. O štai kokie tie dalykai: Varlė,
kiek besipūstų, galų gale ateina jai galas,
sprogsta dėlto, kad per daug išsipūtė.
Taip ir šitai imperijai ateina galas.
(Plojimai, šūksniai: „bravo“).
Ir mano supratimu, ji pradeda
laviruoti. Štai kaip. Buvo laikas, kada jie
kartu su Trečiuoju Reichu pasidalino
pasaulį, o paskui Trečiojo Reicho
veikėjus pasodino ir teisė, ir patys grįžę
atgal namo irgi teisė savo žmones. Kaip
teisingai pasakė mūsų poetas Vincas
Mykolaitis-Putinas: „Po tribunolo
išdidžiai teisiuosius teisia žmogžudžiai“.
(Plojimai) vieni žmogžudžiai savo
mirtimi numirė, kitus bandė truputį su
pirštine aštria lyg tai pakutenti.
Pavyzdžiui, vieną iš cinikų didžiųjų
politikoje Molotovą lyg nuėmė nuo
vietos, o paskui vėl priėmė į partiją,
kadangi, kodėl? Todėl, kad jis imperiją
gynė ir imperijai tarnavo. (Šūksniai:
„gėda“). Ir šiandien supranta, kad atėjo
laikas pastatyti klausimą šitaip: Jeigu
Stalinas buvo paranoitikas, jeigu Stalinas
buvo išsigimėlis, tai tada, kodėl tik vidaus
politikoje jis pristatomas kaip
nusikaltėlis? O kas rovė tautas, kas mindė
ir po kojų pamynė visą Rytų Europą? Tai
čia Stalinas teisus buvęs? Ne!
Atėjo laikas perkainoti istoriją, ir šitą
Maskva šiandien jaučia. Ir jau, man
atrodo, ji imasi šitą daryti. Imasi, kaip ir
anais 40-aisiais metais, mūsų pačių
rankomis. Kalbama apie savivaldą —
kultūros, ekonomikos savivaldą. Ačiū,
Jums. Šitokią savivaldą mums buvo
suteikę vokiečiai, vokiečių okupacijos
metais. (Juokas, plojimai). Ir dabar štai
važinėja, gastroliuoja žmonės, atvyksta.

O surasti tokių žmonių niekada nesunku
pasaulyj, nei tautoj. Ir pradeda kažkur
ieškoti, kažkur įteisinti dabartinę padėtį,
kad, girdi, va, jau Lietuvą beveik galį
atstovauti Europos Parlamente, ji jau
beveik laisva. (Šūksnis iš minios: „Algis
Klimaitis").
Aš ir kalbu, aš ir kalbu apie Algį
Klimaitį.
(Šūksniai:
„gėda“,
skandavimas: „gėda“, švilpimas). O
kodėl šitai daroma? Kadangi ryt, poryt
Maskva galų gale turės pasakyti: sutartis
radome, ir reikia tai, kas buvo padaryta
39-ais metais, atitaisyti, aišku. Taigi, štai,
šitokių vyrų, kurie nemoka žiūrėti į
priekį, neturi ateities perspektyvos,
reikalinga pagalba. Va, dabar mes su
Maskva, konfederacijoj ar federacijoj, nu
žodžiu, kaip tik įmanoma, kad tik arčiau
Maskvos. (Juokas, plojimas).
Laiko nenoriu jums gaišti, čia daug
kurie žmonių dar kalbėti nori. Tik
šiandien noriu aiškiai ir tiksliai Jums
pasakyti: kas sulikvidavo mūsų
nepriklausomą valstybę? Ji buvo du
kartus sulikviduota, kaip žinome iš
istorijos, ir kieno iniciatyva? Maskvos.
(Šūksniai: „gėda“, skandavimas: „gėda",
švilpimai). Karalienės Jekaterinos
Antrosios iniciatyva,
1772-1795-ais
metais sulikviduota federacinė LietuvosLenkijos valstybė, o 40-ais metais Stalino
ir Hitlerio iniciatyva taip pat sulikviduota
mūsų valstybė. Šito čia, kurie esate
susirinkę, šitų šventų kalnų akivaizdoje,
kurie matė mūsų valstybės vyrus, mūsų
valstybės kunigaikščius, prašyčiau
niekados nepamirškit. (Plojimai).
Ne tik į lietuvius, bet čia itin kreipiuosi į
lenkus, Lietuvoje gyvenančius. Noriu
jiems priminti, kad kam, o jiems su
mumis teks gyventi ir toliau kartu.
Kreipiuosi į tautą, kviesdamas suprasti
momento rimtumą. Neleisti niekad
daugiau svetimųjų tankų šešėlyje,
šeimininkaujant svetimiems ir vykdant jų
direktyvas, apgauti save. Jokių
okupacinių rinkimų negalį būti
Lietuvoje. Turi būti atstatyta Lietuvos
valstybė, turi būti panaikintas gėdingasis
Stalino-Hitlerio sandėris. (Šūksnis:
„valio", plojimai).
Prašau Jūsų ypatingo susitelkimo.
Prašau atsisakyti įvairių sąskaitų
suvesdinėjimo, prašau pamiršti senas
žaizdas, prašau pamiršti asmeniškumus,
virš visko turi būti viena, šventa visiems
Lietuva. (Šūksniai: „valio", plojimai,
skandavimas: „Lietuva, Lietuva").
Vienybėje, galybė! Pamirškim, dar
kartą prašau, visas sąskaitas. Kartu su
mūsų didžiuoju tautos poetu Brazdžioniu
kviečiu;
Šaukiu balsu aš Jūsų vargo, žemės
Vardu piliakalnių ir pievų tų šventų
Nekeršykit, kad karštos kraujo dėmės
Nekristų prakeiksmu ant mūs visų,
visų.
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
LIETUVOJE

TIESA (1.27) pranešė, LKP CK biuras
nutarė Vasario 16 dieną paskelbti tautine
švente, „kuri turi tapti susitelkimo ir
dvasinio apsivalymo aktu, visiems
laikams įtvirtinančiu buvusio požiūrio
negrįžtamumą".
Biuras aptarė Vasario 16-osios —
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos
paminėjimo programą Vilniuje ir Kaune.
Numatoma teletransliacija ir reportažai.
Nepritarta oficialiam požiūriui į šią datą
praėjusiais metais. Pritarta panaikinti
bausmes tiems, kurie buvo nuteisti
ryšium su šia data.
Tautinės mokyklos kūrimas

Maskvoje įvyko TSRS Liaudies
švietimo darbuotojų suvažiavimas,
kuriame dalyvavo ir Lietuvos mokytojai.
Vilniaus statybos technikumo direktorius
R. Durasevičius, dalyvavęs suvažiavime,
pasakė „Tiesos“ korespondentui, kad
Lietuvos mokytojai vyko į suvažiavimą
gerai pasiruošę ginti Lietuvos mokyklos
koncepciją. „Visi suvokėme, jog tik
tautinė mokykla padės pataisyti švietimo
reikalus“ — sakė R. Durasevičius. Bet
lietuviai Maskvoje „gavo šaltą dušą“.
Suvažiavime bandyta
Pabaltijo
respublikas kaltinti nacionalizmu.
Vienintelis Lietuvos delegatas, kalbėjęs
suvažiavimo plenariniame posėdyje,
buvo Vilniaus inžinierinio statybos
instituto profesorius Vytautas Liustikas.
Jis pasakė, kad kiekviena respublika
turėtų kurti savą nacionalinę mokyklą,
kuri remtųsi pažangiomis savo tautos,
krašto tradicijomis, papročiais. Tas
aiškinimas nepatiko TSRS liaudies
švietimo komiteto pirmininkui ir kitiems
„centralistams". Bet prieš pernelyg didelę
centralizaciją pasisakė RTFSR, Latvijos,
Estijos, Moldavijos ir kitų respublikų
delegatai. Todėl, pasakė V. Liutikas
„Lietuva dirbs pagal savo švietimo
koncepciją. Turime būti labai vieningi,
darbštūs. V. Kudirkos žodžiais tariant:
„Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi“.
Kitas suvažiavime dalyvavęs Lietuvos
mokytojas, A. Žemgulis, pasakė
žurnalistui: „(turime) kurti originalius
vadovėlius. Nuo šiandien visi šviesiausi
Lietuvos protai tegu sėda prie stalo ir rašo
visų dalykų vadovėlius, kurie atspindėtų
mūsų siekius, darbus, praeitį ir ateitį,
gerumą ir kilnumą. Be jų neįmanoma
tautinė mokykla...
Suprantama,
neįsivaizduojamemokyklos be Maironio,
V. Kudirkos portretų, be Vyčio, Lietuvos
Šia valandą visi supraskime, kad esame himno, kitų istorijos relikvijų. Mokiniai
ir turime būti lietuviais, kol mūsų gyslose turi pajusti tautos dvasią, išmokti dirbti
teka lietuviškas kraujas. (Plojimai).
vardan Lietuvos ateities. Tai ilgas ir
L/C sunkus mokinių ugdymo kelias. Mes juo
žengsime.“
Vasario 15-16 d.d.

Vysk. Motiejaus Valančiaus blaivybės
sąjūdis, kuris laiko save Sąjūdžio dalimi,
tomis dienomis skelbia blaivybės akciją
visoje Lietuvoje ir kviečia visus tarti
penkis kartus „ne": negerti, nevaišinti,
nepirkti, nepardavinėti ir negaminti.

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 18d., 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, 11 vai. Lietuvių bažnyčioje bus už Lietuvą
Mišios, kurias užprašė p. V. Balickas. Giedos Londono lietuvių bažnytinis
choras.
Visi Londono ir apylinkių lietuviai kviečiami Šventės proga gausiai
dalyvauti oficialiame priėmime, minėjime ir Mišiose. Padėkim broliams ir
sesėms Lietuvoje, reikalaujantiems mūsų Tėvynei nepriklausomybės.
DBLS-ga

Klimaitis pas Brazauską

„Tiesa, (XII.27) pranešė, kad LKP CK
pirmasis sekretorius A. Brazauskas
priėmė Algį Klimaitį. Pokalbyje dalyvavo
ir J. Paleckis, CK ideologijos sk. vedėjas.
Atskleidžiami 1940 m. įvykiai

TIESA (1.14-15) perspausdino
ištrauką iš Aleksandro Merkelio
monografijos ANTANAS SMETONA,
kur aprašoma 1940 m. birželio mėnesio
Sov. Sąjungos ultimatumas Lietuvai ir
Prezidentos pasitraukimas į užsienį.
Rastas lobis

Šalčininkų rajono gyventojas E.
Nosevičius 1988 m. sausio mėnesį rado
lobį, kurio verte — 29321 rb. Po ilgų
ginčų su valdžios įstaigomis, radėjui
pagaliau pripažinta 25 procentus radybų.
Gyventojų surašymas

Sausio pradžioje Lietuvoje, kaip ir
visoje Sov. Sąjungoje, vyko gyventojų
surašymas, pagal JTO visoms šalims
rekomenduotas taisykles. Anketose buvo
tradiciniai klausimai: lytis, amžius,
šeimyninė padėtis, tautinė, gimtoji kalba,
dirbamas darbas ir t.t. Kai kuriems
gyventojams kilo abejonė, kodėl buvo
reikalaujama užpildyti anketas pieštuku?
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EUROPOS LIETUVIS

Kauno Žalgirio krepšininkai

AK, AK!

LAIMĖJO BA YREUTHE

Yra gražus lotyniškas posakis: Non
muitą, sėd multurn. Lietuviškai nelengva
jį atgaminti, nors lietuvių ir lotynų kalbos
labai giminingos. Čia, žinoma,
susiduriame ne tiek su kalbos, kiek tiesiog
su mąstymo skirtumais. Daugis mums
labai atsaji sąvoka, tokia atsaji, kad
lietuviui sunku įsivaizduoti daugybę
vienaskaitos prasme. Atsajumą mes
suprantame labai metafiziškai. Tai toks
abstraktumo laipsnis, kur mums jau
nekyla mintis, kad čia galėtų turėti
reikšmės skaičius. Jei daug, tai daug. Ir
galima galvoti, jog tai gana pagrįsta,
tarkime, logiška mūsų lietuviško
protavimo prieiga. Senieji romėnai,
kalbėję lotyniškai, buvo čia kur kas
dalykiškesni. Daugį jie įsivaizdavo
įvairiau. Iš čia ir daugio skyrimas
vienaskaitos ir daugiskaitos prasmėmis.
„Muitą“ — daugių daugybė ir „multurn“
— tiesiog daugybė, tikras, ne bet koks
daugis. Reikia pripažinti, tai irgi
nuosaku, kitaip tariant, logiškas
galvojimas. Pagarba lotynų kalbai!
Bet ne apie tai šį kartą norėtume
kalbėti. Mums tik reikalinga šį kartą
daugio vienaskaitos reikšmė, kad
pabrėžtume negausiais žožiais paskelbtą
mums nepaprastai reikšmingą dalyką.
Sausio 25 tarybinė žinių agentūra
Tassas paskelbė trumpą pranešimą, kad
Lietuvos Aukščiausioji taryba (agentūra
ją išpūstai skliaustuose vadina
„parlamentu“) išleido įsaką apie
valstybinio statuso suteikimą lietuvių
kalbai. Pranešimas iš trijų pastraipų. Bet
šiame sąryšyje pati įdomiausia ketvirtoji.
Joje tik du sakiniai: „Šiandien buvo
paskelbtas dar vienas įsakas: Vasario 16ji skelbiama šventė — Lietuvos valstybės
atgimimo diena. Tą dieną 1918-tais
metais buvo priimtas
Lietuvos
nepriklausomybės aktas“. Citatos
pabaiga. Nedaug žodžių, bet tiek daug
pasakyta. „Non muitą, sėd multurn“.
Ak, ak! Pakanka tik prisiminti, kasgi
buvo tiktai prieš metus, kai, regis, tik
saujelė, tik vienetai buvo viešai paskelbę
savo ketinimą paminėti šią brangią dieną
ir pasikviesti į ją svečių iš užsienio. Tada
Vilniuje ir Kaune ir visoje Lietuvoje
tyliai, bet veiksmingai buvo dėl to
ketinimo įvestas savotiškas karo stovis.
Net iš kitų respublikų buvo atsiųsti
ypatingi saugumo daliniai. Užtenka
prisiminti paprastą, bet ryžtingą jaunuolį
Petrą Gražulį, kuris sumuštas,
niekinamas, terorizuojamas tik gruodžio
pradžioje sugrįžo į tėvynę. O štai Vasario
16-ji šiemet —jau valstybės šventė ir visi,
neišskiriant nėjo persekiotojų ir budelių
švęs šią dieną. Ak, ak! Non muitą, sėd
multurn!
J.Vd.

Sausio 10 dieną „Europacup“
krepšinio ketvirtfinalyje Kauno Žalgirio
vyrams žaidžiant su vokiečių Steiner
Bayreuth krepšininkais Bayreutho
bažnytkaimyje nebuvo daug ko veikti.
Kauniečiai laimėjo 99:81 rezultatu.
Žalgiriečiai atvyko į Vokietiją su
garsenybėm: Arvydu Saboniu, Valdu
Chomičių, Rimu Kurtinaičiu ir Sergejų
Jovaiša. Komandoje buvo ir jaunesnių
žaidėjų, kurių pavardžių mes Vakaruose
gyvenantieji dar neįsidėmėjome. Treneris
Vladas Garastas, kuris, jeigu jam būtų
pasiūlyta, perimtų Sovietų Sąjungos
krepšinio komandos trenerio vietą iš
Aleksandro Gomelskio, neturėjo
rūpesčių, nes Vokietijoj krepšinis nėra
populiarus ir gana žemo lygio.
Kauniečiai jautėsi Bayreuthe kaip
kokioj treniruotėj. Laiks nuo laiko
Sabonis publiką džiugino savo
artistiniais sugebėjimais. Ryškiausiu
žaidėju Bayreuthe buvo
Rimas
Kurtinaitis. Jis metė ir baudas.
Visai netikėta staigmena buvo, kad į
krepšinio rungtynes atvyko 2 autobusai
„palydovų“ iš Lietuvos. Jų tarpe —
Sabonio motina, kai kurių žaidėjų
žmonos, keli kolchozo pirmininkai,
Lietuvos radijo darbuotojai ir keletą
pagyvenusių žmonių. Jaunimo trūko.
Nors jų pagalbos šiame silpname žaidime
prieš Vokietijos krepšinio taurės
laimėtoją Steiner Bayreuth ir nereikėjo,
bet 4.000 žmonių talpinančioje salėje tų
80 žmonių balsai pertraukose buvo
girdimi. Prie jų prisidėjo ir keletas vietinių
lietuvių.
Krepšinio „sirgalius“ priėmė Steiner
Byreuth sporto klubas, parūpino jiems
nakvynę ir pavalgydino. Tikimės, kad
gegužės mėnesį, kai Žalgiris vėl žais
Dortmunde krepšinio turnyre, „sirgaliai“
vėl atvyks autobusais iš Lietuvos.
Kelionė šen ir atgal jiems kainavo 60
rublių.
Jau lietuvių spaudoje buvo rašyta, kad

Žalgirio paskutiniųjų metų intensyvus
rungtyniavimas neeina jiems į naudą. Jie
atrodė pavargę, net apatiški, dė to
stebėtina, kad nenukentėjo lietuviškas
draugiškumas su tautiečiais. Pagal jų
tvarkaraštį jie daug keliauja į visokius
turnyrus,
iš
kurių
sovietai
pasipinigauja, o Žalgirio vyrams tik
trupinėliai lieka... jų sveikatos kaina.
Mums Vokietijoj labai įdomus Rimo
Kurtinaičio likimas. Jau ilgai laikraščiai,
ir televizija skelbia, kad jis atvyks į SSV
Hageno krepšino aukščiausios Vokietijos
lygos komandą žaisti. Užklaustas, ar jam
apsimoka, Kurtinaitis tvirtino, kad taip.
Bet kaip iš tikrųjų yra, gana plačiai aprašė
rimtas Vokietijos laikraštis „Frankfurter
Allgemeine Zeitung“ savo gruodžio 28
dienos laidoje.
SSV Hageno komanda jau senokai
bendrauja su Kauno Žalgirio komanda.
Šių metų rudenį prasidedančiame sezone
jie nori, kad Rimas Kurtinaitis atvyktų į
Vokietiją. Rimas atvyktų vieniems
metams su savo dviem vaikais ir žmona.
Kauno Žalgirio komandos treneris
sutinka, taip pat sutinka ir Lietuvos
sporto ministras, kaip rašo laikraštis. Dar
reikia, kad sutiktų Maskvoje esanti „Sov.
Intersport“ organizacija. Ji reikalauja už
Kurtinaitį 250.000 markių sporto
prekėmis. Tai 100.000 markių daugiau
negu „Atlanta Hawks“ siūlo už Šarūną
Marčiulionį, jeigu jis atvyktų į Ameriką.
(Sabonio ir Marčiulionio persikėlimas į
Ameriką paaiškės po šių metų balandžio
mėnesio Pasaulio Krepšinio Federacijos
posėdžio, ar profesionalai krepšininkai
gali dalyvauti Olimpiadose). Dėl pinigų
gal ir kaip susitartų, kaip pareiškia SSV
Hageno sporto draugijos reikalų vedėjas
Joachim
Reinecke.
Bet
Rimas
Kurtinaitis, pagal Maskvos nurodymą,
tegalės čia uždirbti tik 600 dolerių (vos
1.000 markių) už mėnesį. Kurtinaitis,
kaip mes jį iš seno pažįstame, kandžiai
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“

VINCO KUDIRKOS „VARPAS“
Čikagoje, Jungtinėse Amerikos
Valstybėse veikianti Lietuvių istorijos
draugiją Vinco Kudirkos „Varpo“ šimto
metų sukakties proga perspausdins ir
išleis visus „Varpo“
numerius.
Literatūros, politikos ir mokslo
mėnesinis laikraštis „Varpas“ ėjo nuo
1889 iki 1906 metų. Per 17 metų buvo
išleista daugiau kaip 190 „Varpo"

LIETUVA IR TARYBŲ SĄJUNGA
LEMTINGAISIAIS LIETUVAI
1939—1940 METAIS
JUOZAS URBŠYS
BUVĘS LIETUVOS UŽSIENIO REIKALU MINISTRAS
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Taip iki 1941 metų birželio 22 dienos. Tos dienos vėlų vakarą atvyko vietinio
NKVD viršininko pavaduotojas su keletu kitų pareigūnų, visi uniformuoti ir
ginkluoti. Kiaurą naktį kratė surašinėjo daiktus, rašė protokolą. Kratos ir visos
„ceremonijos“ kviestiniu liudininku dalyvavo savas NKVD žmogus, to kiemo
kiemsargis, buvęs šventikas. Surašinėjant daiktus jis sako man:
—Atiduokite man tą kostiumą, jums vistiek jo nebereikės. — Paklausiau viršininko
pavaduotoją, ar galiu atiduoti. Tas leido. Atidaviau.
Auštant žmoną ir mane pristatė į kalėjimą ir uždarė į vienutes.
Tambovas, Saratovas, Maskva, Kirovas, Gorkis, Ivanovo, Maskva, Vladimiras
— tokie buvo mano žmonos ir mano (kiekvieno, žinoma, atskirai ir izoliuotai) trylika
metų, vienuolika — vienutėse, trukusio kalėjiminio „tumė“ etapai. Be susirašinėjimo
ar šiaip kokių santykių su išorės pasauliu.

Pirmą Tambovo kalėjimo — antrąją karo naktį, suraginę iš guolio, nuvedė mane
pas NKVD Tambovo srities viršininką.
Erdvus kambarys. Už rašomojo stalo sėdi viršininkas, už kito, ilgo,vienu galu
prigludusio prie rašomojo — kiti pareigūnai ir sekretorė. Kambaryje šviesos nedaug
— veikia karo meto šviesų temdymo potvarkis. Sodina ir mane gale ilgojo stalo.
Klausinėja apie mano susitikimus su Ribentropu ir Hitleriu — mat pas pirmąjį
teko būti Klaipėdos atplėšimo metu, pas antrąjį — tų pačių metų (1939) gegužės
mėnesį, pasirašant Lietuvos-Vokietijos prekių apyvartos sutartį.
Papasakojau. Tas truko neilgai, nes ką gali daug pasakyti apie diktatą, apie jėgos
prievartą — sugriebė už gerklės ir atplėšė itin svarbią teritorijos dalį, kartu dumdami
pasauliui akis, neva tai atsitikę grobikui ir aukai geruoju susitarus ir neva grobikas
nieko kita taip netrokšiąs ir nesiekiąs kaip taikos tarpvalstybių ir abipusiškai
naudingo ekonominio bendradarbiavimo.
Dėl Klaipėdos krašto, kai buvau pas jį dviem mėnesiams praėjus po atplėšimo
(pasakoju toliau tardytojams), Hitleris saldžiu, sakytum pasiteisinamuoju balsu tiek
tepasakė:
—Eine Grossmacht konnte es nicht dulden (Didvalstybė negalėjo to pakelti).
Tardytojams mano pasakojimas pasirodė per trumpas ir per paprastas, jie įtarė
slepiant kokius sąmokslus, sandėrius.
Galiausiai pasiteiravo, kokios politinės partijos esąs generolas Vincas Vitkauskas
(paskutinysis nepriklausomos Lietuvos kariuomenės vadas). Kai negalėjau į tą

numerių. Lietuvių istorijos draugijos
Čikagoje perspausdintas „Varpas“ bus
išleistas 5-iuose tomuose. Kiekvienas
tomas apims apie 600 puslapių. Prieš
penkius metus Lietuvių istorijos draugija
Basanavičiaus „Aušros“ šimtmečio
proga, perspausdino ir dviem tomais
išleido 1883-86 metais ėjusią „Aušrą“.
TŽ

LLL ATSTOVŲ VAKARUOSE
LAIŠKAS RADIJUI IR SPA ŪDAI
Dėl Europos Parlamento „Baltic
Intergroup“ prezidiiano ir generalinio
sekretoriaus pareiškimo „Apie Pabaltijo
respublikų busimą ateitį“.

Europos Parlamento
„Baltic
Intergroup“ (Pabaltijo grupė prie
Parlamento) prezidiumas ir atsisveikinąs
generalinis sekretorius (A. Klimaitis),
kaip rašo okupuotos Lietuvos „Gimtasis
Kraštas“ (1988, lapkričio 24-30 d.), 1988
m. spalio 28 d. paskelbė pareiškimą
„Apie Pabaltijo respublikų būsimą
vystymąsi“. Pareiškimas yra pasekmė A.
Klimaičio
lankymosi
Lietuvos
Persitvarkymo Sąjūdžio suvažiavime,
šiam Sąjūdžiui kviečiant, ir jo pašnekesių
su
Sovietų
komunistų
partijos
pareigūnais, reziduojančiais Lietuvoje.
Pareiškimas padarytas, kaip rašo minėtas
savaitraštis, tuoj po A. Klimaičio
pranešimo
Europos
šalių
parlamentarams „Apie Pabaltijo
respublikų valstybinio suvereniteto
siekimą“. Betgi pareiškime valstybinė
Nepriklausomybė yra paversta vergišku
Rusijos federacijai pakaitalu.
Prie Parlamento veikiančios Pabaltijo
grupės pareiškimo pradžioje sakoma,
kad „Beveik prieš 50 metų Hitlerio-

reportenui ITiomas Daniel ir sako:
„Anksčiau „Sov. Intersport“ šefas
prekiavo traktoriais, dabar — žmonėmis,
todėl tokia nesąmonė“.
Nesąmonė? Tai jau labai švelniai
Rimas
Kurtinaitis
išsireiškia.
Paskaičiuokime. Per metus Kurtinaitis
uždirbtų 12.000 markių. Maskvai liktų
sporto prekėm 238.000 markių.
Tai 4,8% liktų Kurtinaičiui. Jau
padavėjas gauna 10-15%. Daugiau negu
1.000 markių jis gautų Vokietijoj
socialinės pašalpos su šeima, jeigu visai
nedirbtų. 1000 markių tai labai mažo
tarnautojo pusė mėnesinio atlyginimo.
Tokiom pat sąlygom savo laiku „Sov.
Intersport“
pardavė krepšininkę
Semjonovą. Ji bežaisdama pradėjo silpti.
Paskui paaiškėjo, kad ji, už tuos Maskvos
numatytus pinigus, negalėjo kaip reikiant
pavalgyti.
Aišku, jeigu Rimas Kurtinaitis atvyktų
į Vokietiją, sušelptume, nereikėtų nei jam
nei šeimai badauti. Bet ir Lietuvoje
reikėtų kuo greičiau atsikratyti Maskvos
„globa“.
Romas Šileris

klausimą atsakyti, kai pasakiau, jog nežinau, viršininkas drūčiai užsirūstino — kaip
aš, buvęs su Vitkausku vienoje vyriausybėje, nežinąs, kokiai partijai Vitkauskas
priklausęs. Paliepė vesti į kamerą. Rytą nuvedė mane pas jauną tardytoją. Tas man
apskelbė, kad aš suimtas kaip įtariamas špionažu, kad suimti sankciją davęs
prokuroras ir kad per dešimtį dienų arba būsią įrodyta, jog įtarimas pagrįstas arba
priešingu atveju, aš būsiąs paleistas.
Nei to, nei kito, aišku, neatsitiko nei per dešimtį dienų, nei per dešimtį metų —
prokuroras kuo ramiausiai visą laiką savo sankciją pratęsinėjo.
Po poros mėnesių išvežė į Saratovo kalėjimą — mat į tą miestą buvo evakuotas
centrinis Lubiankos aparatas.
Saratovo kalėjimas sutiko šiurkščiai: išpjaustė sagas, kabliukus — kelnes, kad
nenusmuktų, laikykis ranka.
Prasidėjo naktiniai tardymai — klausinėja apie žmones, apie įvykius, apie
tarnybos eigą, ieškodami už ko galima būtų užsikabint, iš ko „bylą“ suregzt.
Saratovo kalėjimas tą žiemą buvo tikra šaltoji, nes nekūrenamas, ir alkanoji. Tik
elektros negailėta — visą naktį dega lempa, kad kiekvieną akimirką pro vilko akį
prižiūrėtojas matytų, ką tu kameroje veiki.
Ernus dažnokai gaust sirenoms, pradėta gesinti elektrą, tada prižiūrėtojai,
atidarę durų prakarpą švysčioja žibintuvėliu po kamerą.
— Kto na „U“, podchodi! — pašaukė kartą prižiūrėtojas, taip pasišvietęs. (—
Kas nuo „U“, prieik! — prižiūrėtojui nevalia šaukti iš koridoriaus kalinį pavarde, kad
kitų kamerų kaliniai neišgirstų).
Priėjau.
— Sobirajsia s vieščami! (Ruoškis, susiimk daiktus).
Nuvedė į kitą kamerą. Iškratė. Paskiau rūsčiai:
— Kur eisim, ką darysim, nieko neklausinėt, niekur į šalį nenukrypt, neįspėję
šausim — Pošli! (Eiva!).
Du ginkluoti sargybiniai, vienas iš priekio, kitas iš užpakalio. Išvedė į tamsų
kiemą, įstūmė į juodvarnio vienutę — stovintį karstą. (Čiomyj voron — kalėjiminis
autobusas kaliniams vežioti).
Ilgai važiuojam. Pagaliau pasigirdo geležinkelio bilsmas ir net tartum jo kvapu
padvelkė. ■
Išlaipino iš juodvarnio kažkur prie bėgių, tamsu.
Kas gi bus čia, kas gi bus čia.
Naktį tamsią naktį, rūsčią? (Vėlinės).
Ilgai klupinėjame per bėgius ir tarp bėgių.
Galiausiai sėdžiu traukiny, Stolypino vienutėje. (Stolypino vagonais vadinasi
vagonai kaliniams vežioti). Traukinys ilgai nejuda iš vietos, bet kai pajudėjo, tai movė
visu greičiu. (Tai buvo Stalingrado kautynių metas).
Kažkur atvažiavom. Traukinys sustoja. Išlaipina toli nuo stoties, taip pat tarp
bėgių. Aklas juodvarnis. Vėl kalėjimas. Kad tai Maskvos Butyrkų kalėjimo vienutė,
sužinau iš antspaudų skalbiniuose. Trumpas, gal kokių dešimties dienų etapas. Vėl:
susiimk daiktus, kruopščiausia izoliacija, juodvarnis, geležinkelis.
—Nuo šiol niekam savo pavardės nesakyk. Vadinsies 6-tu numeriu. Paklaustas
pavardės, taip ir atsakinėk.
(Bus daugiau)

Stalino pakto slapti protokolai pažeidė
tarptautinę teisę ir tuo laiku užbaigė
Pabaltijo
respublikų
valstybinę
nepriklausomybę“. Tai tik pusė tiesos.
JAV prezidentas 1940 m. spalio 15 d.,
Baltuosiuose
Rūmuose lietuvių
delegacijai patikslino, kad įvykdyta
okupacija
tik laikinai sutrikdė
suvereniteto
vykdymą.
Deja,
Strasbourgo pareiškėjai sutinka, kad
okupuotos Pabaltijo valstybės įgiję kiek
didesnį savarankiškumą liktų „Sovietų
Sąjungos konfederacijoje“. Tačiau
Pabaltijo šalių gyventojų daugumą
sudarančios lietuvių, latvių ir estų
pavergtos tautos (kolonistai čia negali
būti
imami
domėn)
niekados
nesusitaikins su vergo ar pusiau vergo
dalia, su satelito statusu. Ne už tai
pokario metais Lietuvos partizanai
paaukojo tiek daug gyvybių. Naikinamų
tautų valstybinei Nepriklausomybei
atkurti būtina, kad Maskva pasitrauktų
iš Pabaltijo šalių lygiai taip, kaip
stalinizmo bendrininkai hitlerininkai
išsineždino iš Norvegijos, Prancūzijos,
Belgijos, Danijos, Olandijos ir kitų
okupuotų valstybių teritorijų.
Kiti prie Parlamento veikiančios
Pabaltijo grupės pareiškimo teiginiai taip
pat yra žalingi ir pavojingi tikriesiems
okupuotos Lietuvos, Latvijos ir Estijos
Nepriklausomybės siekiams. Visa tai
liudija, kad Pabaltijo grupės prezidiumas
ir generalinis sekretorius yra pasiryžę
įteisinti viso pasaulio pasmerktų Hitlerio
ir Stalino labiausiai nusikalstamo darbo
rezultatą. Paskutiniai kolonizatoriai
Europoje — rusų okupantai to laukia ir
rezga progas jau beveik pusė amžiaus.
Nepriklausomybė yra didelis ir
gyvybinis tautų turtas. 1920 m. balandžio
3 d., nepriklausomos Lietuvos Užsienio
reikalų ministras A. Voldemaras rašė
sovietų
Rusijos Užsienio reikalų
komisarui
Čičerinui,
kad
„Nepriklausomybė privalo būti
pripažinta iš anksto. Ji yra tautos
pagrindinė teisė ir neprivalo būti
diskusijų objektas“.
Gi nuolaidžiaudamas okupantui
Pabaltijo grupės prezidiumas savo
posėdyje nutarė sudaryti penkių
parlamentarų ir spaudos darbuotojų
grupę kelionei į Pabaltijo šalis ir Maskvą.
Ir jeigu pasiuntiniai patikrinę padėtį
vietoje — Pabaltijyje ir Maskvoje — ras
priimtiną padėtį (iš minėto pareiškimo
neaišku kokią padėtį grupė laikys
normalia,
tik
aišku,
kad
Nepriklausomybės atkūrimo linkme
apčiuopiamų poslinkių, vykstant
laisvėjimo procesui, nėra), tai „Europos
Parlamento Pabaltijo grupė stos už tai,
kad toks sprendimas gautų tarptautinės
teisės užtikrintoje tautų bendruomenėje
atitinkamą teisinį pripažinimą, įskaitant
pačią Europos bendruomenę ir jos
valstybes“. Betgi Maskva jau beveik 50
metų kaip skelbia, kad jos užgrobtos
Pabaltijo šalys yra suverenios valstybės ir
todėl ji Pabaltijo komunistams dabar
leidžia žongleruoti
iškreipto ir
visokiausio
plauko suvereniteto
sąvokomis.
Ryšium su tuo, kas aukščiau pasakyta,
Lietuvos Laisvės Lygos Tautinės
Tarybos vardu mes, jos atstovai
Vakaruose, pačiu ryžtingiausiu būdu
protestuojame
prieš betkokius
kapituliantiškus žingsnius, trukdančius
lietuvių, latvių ir estų tautoms siekti
pilnos valstybinės Nepriklausomybės,
išsilaisvinant iš okupacinės „federacijos“
varžtų. Todėl dabar ypač svarbu pasiekti,
kad vykstančios į okupuotas Pabaltijo
šalis Europos Parlamento narių grupes
prieštarautų Maskvai, vulgarizuojančiai
suvereniteto sąvoką, ir pasišvęstų tikslui
atkurti okupacijos išvakarėse galiojusių
Lietuvos, Latvijos ir Estijos Konstitucijų
veikimą ir tuo nekomplikuojant
tarptautinės teisės problemų siektų
atgaivinti
sutrikdytą valstybinę
Nepriklausomybę. Dėl to mės griežtai
pasisakome prieš Pabaltijo grupės
prezidiumo sekretorių A. Klimaitį, kuris
apeidamas grupės vadovybę ar grupei
nuolaidžiaujant, pasitarnavo HitlerioStalino ir dabartinių Kremliaus valdovų
interesams.
Dr. Algirdas Statkevičius
Dr. Kazys Eringfc

Lietuvos Laisvės Lygos
Tautinės Tarybos Atstovai Vakaruose
Čikaga, 1988 m. gruodžio 12 d.,
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SVETIMOJE
SPAUDOJE
APIE SUSIBŪRIMĄ VILNIUJE
Apie Vilniaus Kalnų parke sausio 10
dieną, Lietuvos Laisvės Lygos ir
Demokratų partijos surengtą masinį
mitingą šiomis dienomis plačiai pranešė
užsienio spauda. Spaudos agentūros ir
laikraščiai ypač akcentavo gausiai
susirinkusios žmonių minios iškeltuose
transparantuose
užrašytus
ir
skanduojamus šūkius „Laisvės ir
nepriklausomybės Lietuvai“. Mitingas
buvo surengtas reikalaujant atšaukti
sovietų ir nacių pasirašytuosius
susitarimus, pagal kuriuos buvo smurtu
sužlugdyta trijų laisvų Pabaltijo valstybių
nepriklausomybė. Laikraščiai taip pat
pateikia kai kurių mitinge kalbėjusių
išreikštas mintis. Vienas kalbėtojų buvo
Helsinkio grupės narys buvęs ilgametis
sąžinės belaisvis Viktoras Petkus. Jis
nurodė, kad šiame mitinge yra atžymimas
vienas kruviniausių ir juodžiausių
lietuvių tautos istorijos laikotarpių, kai
du svetimi diktatoriai grandimis surakino
tautą, trokštančią laisvai gyventi ir
nepriklausomybės laikotarpiu sėkmingai
vykdžiusią savo paskirtį tarp laisvų
Europos tautų. Kalbėtojas pažymėjo, jog
nepakanka iškelti Stalino nusikaltimus
vien vidaus politikoje, bet būtina
pasmerkti ir jo veiksmus pavergiant
ištisas Rytų Europos tautas. Viktoras
Petkus savo kalboje kvietė visus surasti
dabartinio momento svarbą ir rimtumą,
padėti į šalį įvairius susiskaldymus ir prieš
akis turėti tik vieną šventą tikslą —
Lietuvos laisvę ir gerovę, primindamas
šūkį „Vienybėje, galybė“. Turime
suprasti, pareiškė Petkus, kad visi esame
ir turime būti lietuviais kol mūsų gyslose
teka lietuviškas kraujas.
Viktoro Petkaus kalbą, pasakytą
sausio 10 d. susibūrime Vilniaus Kalnų
parke, spausdiname pirmame puslapyje.
-Red.
Mitingui surengti Vilniaus miesto
administracija davė atitinkamą leidimą,
valdžia net parūpino kalbėtojam
garsiakalbius. Milicininkai mitingo
nesutrukdė. Mitingo metu vienbalsiai
buvo priimta rezoliucija Jungtinių Tautų
organizacijos dekolonizacijos komitetui,
protestuojant prieš tebetęsiamą trijų
Pabaltijo kraštų kolonizavimą ir
kviečiant Jungtinių Tautų Organizaciją
trijų Pabaltijo kraštų okupacijos
likvidavimo klausimą įrašyti į generalinės
asamblėjos darbotvarkę.
Rezoliucijoje primena, kad Sovietų
Sąjungos ir Vokietijos Reicho Maskvoje
pasirašytais slaptaisiais protokolais buvo
baigtas Lietuvos respublikos — Tautų
Sąjungos narės — teritorijos dalybos ir
buvo galutinai įvykdytas nepriklausomos
Lietuvos inkorporavimas į Sovietų
Sąjungą. Praėjo beveik pusė amžiaus nuo
tų įvykių, pažymima rezoliucijoje.
Nepaisydama lietuvių tautos kovos už
laisvę ir nepriklausomybę, TSRS'
administracija lieka ištikima savo
pirmtakų idėjom. Mes ir toliau esame
pavergti, pažymima rezoliucijoje.
Lietuvos respublikos teritorijoje toliau
laikomos gausios TSRS ginkluotosios
pajėgos.
Protestuodami
prieš
tebesitęsiančių trijų Pabaltijo valstybių
kolonizaciją, rašoma rezoliucijoje, mes,
šio mitingo dalyviai, kreipiamės į
Suvienytų
Tautų
organizacijos
dekolonizacijos komisiją ir į pasaulio
visuomenę, atkreipdami jų dėmesį į šį
grubų tautų gyvybinių teisių pažeidimą.
Prašome įtraukti į busimosios Suvienytų
Tautų organizacijos generalinės asamblėjos
dienotvarkę Lietuvos, Latvijos ir Estijos
okupacijos likvidavimo klausimą.
Spaudos agentūros rašo, kad mitingo
dalyviai perskaitytą rezoliucijos tekstą
priėmė ilgais plojimais.
Apie Vilniuje įvykusį mitingą už
sovietų ir nacių slaptojo sandėrio
atšaukimą, pranešė kai kurie didieji
amerikiečių ir Vakarų Europos
laikraščiai. Įtagingasis amerikiečių
dienraštis The
Washington Post
informaciją pristato stambia antrašte: 50
tūkstančių lietuvių reikalauja pilnos
nepriklausomybės. Laikraščiai pateikia
mitinge priimtas rezoliucijos pagrindines
mintis, pasakytų kalbų ištraukas. Spauda
pažymi, kad kai kurie kalbėtojai
paragino lietuvius susilaikyti nuo
dalyvavimo kovo 26 dieną įvyksiančiuose
Liaudies deputatų kongreso rinkimuose.
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VILNIAUS KRAŠTO LENKINIMAS
KAZYS BARONAS

Lietuvos lenkų dienraštis „Čemovy
Štandar“ (jis spausdinamas „Spaudos
namuose“ Vilniuje, Kosmonautų prosp.
60. Ten spausdinama taip pat „Tiesa“,
„Komjaunimo tiesa“, „Sportas“,
šiandieną „Sąjūdžio“ rezoliucijos. Tai
Lietuvos KPCK spaustuvė — K.B.) 1988
m. spalio mėn. 20 d. patalpino iš
„Tarybinio
Mokytojo
„Vinco
Martinkėno straipsnį „Klaidas reikia
taisyti“.
Kas paskatino lenkus šį vilniečio
(rašančio šias eilutes Vilniaus Vytauto
Didžiojo gimnazijos istorijos mokytojo)
straipsnį persispausdinti? Spėju, kad jis
stipriai užmynė ant lenkiškos
nuospaudos,
kadangi
„Červony
Štandar“ įžangoje rašo, „kad paskutiniu
metu, šis mokytojų laikraštis atspausdino
eilę straipsnių, liečiančių mokyklas
dėstomąja lenkų kalba. Autoriai tvirtino,
kad Vilniaus krašte lenkų nėra, tad
Lietuvos TSR mokyklos su lenkų
dėstomąja kalba yra nereikalingos.
„Vieną tokį straipsnį — rašo toliau
„Č.Š.“ — kurio autoriumi yra
pensininkas, istorijos mokytojas Vincas
Martinkėnas, dirbęs 1950 m. vienintelėje
lenkų dėstomąja kalba penktoje Vilniaus
vidurinėje mokykloje, pristatome
(prezentujemy) mūsų skaitytojams.
Persispausdiname
be
jokių
sutrumpinimų, laukdami pasisakymų ta
tema“.
Deja, neturiu „Tarybinio Mokytojo“,
tad esu priverstas svarbesnias Vinco
Martinkėno straipsnio dalis versti iš
lenkų kalbos, parodant lenkų užkulisius
šiandieninėje Lietuvoje.
Jau rugpjūčio mėn. 31 d. „Tarybinis
Mokytojas“ patalpino V. Graučio
straipsnį “Kodėl sumažėjo lietuviškų
mokyklų skaičius?“. Autorius palietė
buv. Vilniaus krašto labai svarbius
kultūrinius reikalus. Vyresnės kartos
mokytojai gerai atsimena tuos laikus ir
gali vieną klausimą papildyti.
„Lenkijos dvarininkų okupuotoje
Rytų Lietuvoje — sako V. Martinkėnas
— 1919-1939 m. po antro pasaulinio
karo, tik kur nekur veikė lenkiškos
pradžios ir vidurinės mokyklos. Lietuvių
kalba buvo dėstomoji kalba. Tai tėvų,
neužmiršusių gimtosios kalbas noras.
Apie 1950-tuosius m. staiga papūtė
nauji vėjai. Liaudies Lenkija, kuri
paveldėjo prieškarinės buržuazinės
Lenkijos pretenzijas į Vilniaus kraštą ir
kartu paveikė, kad respublikoje būtų
steigiamos naujos lenkiškos mokyklos.
Tuo
pasinaudojo
prolenkiškos
orientacijos veikėjai, dirbantieji Švietimo
ministerijos Vilniaus srities ir pietrytinių
rajonų skyriuose, steigdami lenkiškas
mokyklas lietuviškai, lenkiškai ir
gudiškai („paprasta kalba“) kalbantiems
gyventojams. Jas steigė Švietimo
ministerijos inspektorius J. Cukierzis
(lenkiškas žydas), Lietuvos KP atstovas
švietimo reikalams Vidmantas (buv.
dvarininkas), Vilniaus srities, švietimo sk.
vedėjas B. Purvinis (Dūkšto lietuvis,
tačiau dar prieš karą žinomas
polonofilas). Visagalinčio diktatoriaus
Stalino bei
buržuazinės „Armijos
Krajovos — Krašto Armijos“ terorizuoti
gyventojai vykdė visus vyriausybės
reikalavimus.
Steigiant
lenkiškas
mokyklas, agituota Lenkijos naudai. Ten
. palikę ir prasiskverbę prie valdžios
■ baltalenkiai, skleidė gandus, kad bus vėl
Lenkija, kad lietuvių kalba nebus
reikalinga ir 1.1. Tokiom paskalom lengva
buvo patikėti: juk nuo caro laikų čia
valdžios keitėsi net 12 kartų. Ir taip, po
kelių metų, Rytų Lietuvoje įsteigta 370
lenkiškų mokyklų, progimnazijų bei
vidurinių mokyklų.
Buv. Lietuvos respublikos teritorijoje,
kur prieš antrą pasaulinį karą veikė
keturios lenkiškos gimnazijos —
tarybinės valdžios metais neatidaryta nė
viena lenkiška gimnazija, o pradžios
mokyklos neįleido net šaknų, nežiūrint į
Lietuvą „į svečius“ atvykstančių lenkų
emisarų, kaip ir dabar, jau sėkmingai
kurstant vietinius lenkus išreikalauti iš
vyriausybės lenkiškų mokyklų.
Iš Lvovo į Vilnių perkeltas mokyklinių
vadovėlių bei lenkiško laikraščio
leidimas, įsteigtas dvimetinis lankų
kalbos institutas. Tokiu būdu, Vilniuje ir
jo apylinkėse sukoncentruotas buv.
lenkiškų provincijų visas pokarinis
švietimas. Vakarinėse Gudijos ir
Ukrainos žemėse, kurios prieš karą

priklausė Lenkijai, uždrausta steigti
lenkiškos mokyklos, leisti laikraščius.
Piliečiai, kalbą gudiškai, buvo gudais.
Tad iš vakarinės Gudijos į Lietuvą
persikėlė daug jaunimo. Jis mokosi
lenkiškai Naujosios Vilnios mokytojų
institute.
Toliau V. Martinkėnas rašo, kad po
Stalino mirties politinė padėtis
palaipsniui pasitaisė galvojant, kad kas
nors bus laimėta, švelniai statant
pasipriešinimą prolenkiškai švietimo
politikai Lietuvoje. 1956 m. A. Vienuolio
gimnazijos tėvų susirinkime buvo
pajudintas opus vietinių lietuvių
klausimas, kadangi jie, — lietuviai buv.
Vilniaus krašte beveik neturi lietuviškų
mokyklų. Paruoštas raštas (prie jo
redagavimo prisidėjo ir Vilniaus krašto
autochtonas V.
Martinkėnas),
persiunčiant vietos bei visasąjunginei
vyriausybei ir nurodant, kad Rytų
Lietuvoje atidaryta tiek lenkiškų
mokyklų, kiek jų nebuvo lenkų
okupacijos metais ir be abejo — su didele
žala kitoms tautybėms. Tai nenormalus
reiškinys.
Kokie buvo iniciatorių motyvai? Girdi,
toje Lietuvos dalyje piliečiai, išgyvenę 20
lenkų okupacijos metų, moka lenkų
kalbą. Tačiau lenkų kalbos mokėjimas
dar nėra pagrindas steigimui lenkiškų
mokyklų.
Ignalinietis V. Martinkėnas toliau
rašo, kad nuo pat baudžiavos laikų lenkai
pasauliečiai ir dvasiškiai lenkino lietuvius
sakydami, kad jų kalba yra pagoniška,
primindami lietuviams „ponišką“ —
lenkų kalbą. Tačiau nėra prasmės
socializmo laikotarpyje tęsti priverstinį
gyventojų nutautinimą. Dalis gyventojų,
nemokančių lietuvių kalbos, namuose
daugiausiai vartoja gudišką tarmę.
Lenkų kalba yra bažnytinių sekmadienių
maldos kalba, kurios jie neišmoko juk
mokykloje. Lenkiškumas ir bažyčia tiems

Liudyti tiesą

Perspausdiname iš VYTIES nr. 7 Stalino
genocido Lietuvoje aukų sąrašą. Tebūnie jis
tų 400 tūkstančių nelaimingųjų atminties
jamžinimo paminklas.
LINKMENŲ APYLINKIŲ IŠVEŽTIEJI

žmonėms buvo dvi artimos sąvokos. Dar
ir dabar yra labai daug žmonių,
nepajėgiančių atskirti katalikų tikėjimo
nuo lenkų tautybės. Eišiškių, Šalčininkų,
Trakų apylinkėse ir pietinėje dalyje,
daugumas gyventojų kalba „po
prostemu“ (tutejšų tarmė — K.B.), o
vyresnioji karta lietuviškai. Deja,
mokyklos veikia svetimoje kalboje.
Susipažinęs su prolenkiška politika
Lietuvoje, rašytojas A. Vienuolis 1956 m.
Lietuvos Aukščiausios Tarybos sesijoje
pasakė: „vienu metu mūsų Vilniaus
krašte pradėta masiniai uždarinėti
lietuviškas mokyklas ir vietoje jų steigti
lenkiškas, su bažnyčia ir mokykla
priverstinai lenkinant Vilniaus krašto
apylinkes. Tokiu būdu, prieš lietuvių
norą, jie yra verčiami lenkiškai
nemokančius vaikus siųsti į lenkiškas
mokyklas. O jose nuolatos „kalama“
jiems į galvą, kad jie yra lenkai ir turi likti
lenkais. Pa v. Vievio rajone, visi lenkiškos
mokyklos auklėtiniai, perėjo į lietuvišką
mokyklą. Bet švietimo ministerijos
lenkiškų mokyklų inspektorius Cukierzis
iš karto juos visus grąžino į lenkišką
mokyklą. Tačiau, kada lietuvių grupė
prie Gudijos sienos paprašė atvykusio
švietimo ministerijos tarnautojo atidaryti
čia lietuvišką mokyklą ir jis šį klausimą
referavo ministerijos posėdyje — tuoj pat
lenkiškų mokyklų inspektoriaus buvo
apkaltintas platinimu tariamo lietuviško
nacionalizmo. Graži logika: įsteigimas
lenkiškų mokyklų lietuvių gyvenamose
žemėse nėra lenkiškas nacionalizmas.
Tačiau lietuvių noras savų mokyklų ir
gimtoje kalboje jau laikoma lietuvišku
nacionalizmu.
Aukštesnieji „tarybų“ Lietuvos
valdininkai buvo labai nepatenkinti A.
Vienuolio kalba, negalėdami net išsėdėti
savose vietose, tačiau netrukdydami A.
Vienuoliui pasakyti savo nuomonę.
(Nukelta į 4 puslapį)
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kiekvieno pareiga

Didieji Lietuvos ir lietuvių vargai
prasidėjo 1940 m. gegužės 15 d.,
rusiškiesiems imperialistams okupavus
kraštą, likvidavus nepriklausomybę. Jau
beveik pusė amžiaus kaip lietuvių tauta
gyvena pačius tragiškiausius savo ilgos
istorijos laikus: lietuvis dar niekad
nebuvo taip paniekintas ir pažemintas,
taip beteisis, taip vergas ir kalinys savo
paties namuose. Vargu ar jam kada nors
ir kas nors linkėjo blogesnį likimą.
Lietuvių tauta, gyvendama taip
vadinamame „kultūros ir mokslo“
amžiuje, staiga buvo užpulta ir, tartum
plėšrios bei peralkusios vilkų gaujos
išgąsdinta avių banda, tapo išblaškyta po
visus pasaulio kontinentus. Lietuvių
kankinių
kaulais tapo nuklota
užpoliarinio rato sritis, Azijos ir tolimųjų
Rytų platybės.
Išeivijoje gyvenantis dar beveik
kiekvienas prisimena šiurpias ir
siaubingas pirmojo bolševikmečio dienas
ir vėliau siautusios hitlerinės okupacijos
laikus. Daug kas asmeniškai stebėjo
vykusias dramas ir tragedijas ir tapo
gyvais tautos istorijos liudininkais. Be to
dabar Vakarų pasaulyje jau vis dažniau
sutinkami ir tie, kurie gali paliudyti kas
vyko pokario laikotarpiu.
Beveik kiekvienas iš jų vienaip ar kitaip
gali paliudyti kaip, kur, prie kokių
aplinkybių, kodėl, kas vykdė niekados
nedovanotinus
genocidinius
nusikaltimus prieš žmoniškumą, prieš
taiką ir žmonių bei tautų laisvę.
Daug kas prisimena savo tėvų ir senelių
pasakojimus apie visa tai. Ne vienas dar
neužmiršo tame laikotarpyje dainuotas
dainas, sektas pasakas, girdėtas raudas,
anekdotus, mįsles, patarles, priežodžius,
o taip pat vestą gyvenimo būdą įvairius
įvykius. Ne vienas stebėjo kovas, girdėjo
ginčus, buvo įsijungęs į pogrindžio veiklą,
stebėjo okupanto žingsnius. Kai kas
atsivežė dienoraščius, dokumentus,
fotografijas, užrašų knygelėje užfiksuotas
mintis. Kai kas gali nurodyti tų dienų
vargo klaikumą, kiekvieną žingsnį
lydėjusį pažeminimą, gėdingas ir sunkias
gyvenimo sąlygas.
Visos tos žinios — tai neįkainuojamą
vertę turįs istorinis lietuvių tautos turtas.
Jeigu jis prarastas — bus prarastas dėl
visų ir ant visados.

Kiekvienas tą savo žinojimą bei patirtį,
tą žmonių ir tautos likimo istoriją
raštininkame pavidale turėtų palikti
busimosioms kartoms.
Taip pat kiekvieno pareiga papasakoti
savo vargus ir patirtus džiaugsmus radus
prieglobstį svetimose šalyse, kur daug kas
glaudė ir šildė.
Sunkiai būtų nusikalsta, jei savo
vaikams ir tolimiems ainiams su visomis
smulkmenomis nepasakytume tai, kas
vyko mūsų gyventose dienose.
Pavergtoje Lietuvoje dabartiniu metu
taip pat vyksta istorinių žinių rinkimo
vajus apie tai, kas vyko nepriklausomybę
praradus. Neatsitikime nuo jų,
nedelskime laiko. Konkrečiais faktais
atremkime tuos, kurie turėdami nedorus
tikslus sąmoningai falsifikuoja mūsų
istoriją, kurie mėgindami pateisinti savo
didingą ir nusikalstamą praeitį, stengiasi
savo kaltę suversti kitiems.
Suskubkime padaryti tai, ką
privalėjome padaryti prieš keletą
dešimtmečių, bet iki šiol nepadarėme.
Prisiekime kiekvienas sau, kad šia prasme
iki galo būsime ištikimi tėvų ir tolimų
protėvių kapams bei toms būsimoms
lietuvių kartoms, kurios ateis gyventi po
šimtų ir tūkstančių metų.
Visą tą, beveik ištisai jei ne krauju, tai
ašaromis rašytą lietuvių tautos istoriją,
kaip tikrosios tiesos žodį, mes privalome
kaupti moksliniame archyve. Tokiam
užmojui ir buvo įsteigtas Lituanistikos
tyrimo ir studijų centras, kuris veikia
Jaunimo centre Čikagoje. Medžiagą,
klausimus bei sumanymus galima siųsti
LTSC, 5620 South Claremont Avenue,
Chicago, Illinois 60636 USA. Telefonas
(312) 434-4545.
Algirdas Statkevičius, M.D.
VENGRAI GALI
LAISVAI KELIAUTI
Vengrijoje yra panaikinti nuostatai
apribojantys keliones į užsienį. Nuo
vasario 2-ros dienos, visi Vengrijoje
turintys galiojantį užsienio pasą, galės
laisvai keliauti į užsienį be jokių
formalumų ar suvaržymų. Pagal naujus
nuostatus, į užsienio kraštus norintiems
keliauti vengrams, tereikės turėti
užsienio valiutos už 4 tūkstančius florinų,
tai yra apie 125 dolerius.
OssR
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Paukštienė Uršulė, Jono, g. 1901 m.,
Pajuodinęs km., Saldutiškio par., valstietė.
1949 m. ištremta į Irkutsko sr., nes žentas
buvo partizanas. Grįžo 1958 m., dirbo
kolūkyje.
Paukštytė Janina-Bilkienė. g. 1925 m.,
Dvariškio km. Vyras buvo partizanas ir
žuvo. 1949 m. su motina ištremta į Irkutsko
sr. Grįžo 1958 m., dirbo kolūkyje.
Bilkis Antanas, Antano, g. 1944 m.,
Dvariškių km. 1949 m. su motina ir senele
ištremtas į Irkutsko sr. Grįžo 1958 m.
Mičėnas Jonas, Juozo, g. 1919 m.,
Krivasalio km., valstietis. Suimtas 1945 m.,
kalėjo Komių ATSR. Grįžo 1956 m.
Gurkšnys Kazimieras, g. 1915 m.,
Drobiškio km., Saldutiškio par., valstietis.
Suimtas 1945 m. (partizanas). Kalėjo Komių
ATSR. Grįžo 1956 m.
Aleknienė Ona, Liudo, g. 1908 m.,
Kripaičių km., Kirdeikių par., valstietė. 1949
m. ištremta į Irkutsko sr. už ryšius su
partizanais. Grįžo 1958 m., dirbo miško
darbus.
Alekna Jonas, Liudo, g. 1928 m.,
Linkmenyse. 1949 m. su motina ir seserimi
ištremtas į Irkutsko sr. Grįžo 1958 m.
Aleknienė Elena, Liudo, g. 1942 m..
Linkmenyse. 1949 m. su motina ir broliu
ištremta į Irkutsko sr. Grįžo 1958 m.
Alekna Liudas, g. 1901 m., Linkmenyse,
valstietis. Vežant šeimą pasislėpė ir liko
Lietuvoje, bet vėliau, 1954 m. pats atvyko pas
šeimą į Irkutsko sr.
Alekna Jurgis, Liudo, g. 1949.V.23
Krasnojarsko sr. tremtinių šeimoje. 1958 m.
grįžo kartu su tėvais.
Juršys Kazys, Vinco, g. 1886 m., Šiškinių
km., valstietis. 1948 m. suimtas už ryšius su
partizanais. Kalėjo Vorkutos lageriuose.
Grįžo 1958 m.
Juršys Vikrotas, Kazio, g. 1922 m.,
Šiškinių km., 1945
suimtas už ryšius su
partizanais, kalėjo Noriklsko lageriuose.
Grįžo 1955 m.
Dervinis Antanas, Gabrio, g. 1882 m.,
Kripaičių km., Kirdeikių par., 1948 m.
ištremtas kaip „buožė“. Mirė tremtyje.
Dervinienė Kotryna, g. -Kirdeikių par.,
1948 m. ištremta su vyru. Grįžo 1958 m.
Kazelis Kazys, Anupro, g. 1907 m.,
Šiškinių km., ūkininkas. Vokiečių
okupacijos metais buvo viršaitis, suimtas
1945 m. Kalėjo Vorkutos lageriuose. Grįžo
1955 m.
Mičėnas Antanas, Kajetono, g. 1907 m.,
Krivasalio km., mažažemis valstietis.
Ištremtas 1941 m. birželio 14 d. Žuvo
lageryje.
Mičėnienė Janina, Liudviko, g. Krivasalio
km. Ištremta su tėvais 1941 m. Mirė tremtyje.
Mičėnas Algis, Antano, g. 1939 m.,
Krivasalio km., ištremtas su tėvais 1941 m.
Grįžo 1945 m.
Mičėnaitė Marija, Antano, g. 1941 m.,
Krivasalio km. Ištremta su tėvais 1941 m.
Grįžo 1945 m.
Naruševičius Antanas, g. Krivasalio km.
Ištremtas 1941 m. Žuvo lageryje.
Narusevičienė, ištremta 1941 m. Grįžo
1957 m.
Naruševičius Vytautas, ištremtas 1941 m.
1946 m. pabėgo iš tremties, tačiau 1948 m.
sugautas ir nuteistas. Grįžo 1957 m.
Naruševičius Algis, ištremtas 1941 m.,
negrįžo.
Naruševičiūtė Aldona, ištremta 1941 m.,
negrįžo.
Naruševičiūtė Marija, ištremta 1941 m., .
negrįžo.
Terleckas Ignas, Viktoro, valstietis iš
Krivasalio km. Ištremtas 1941 m. su žmona ir
4 vaikais. Žuvo konclageryje. Šeima iš
tremties negrįžo.
Kušečiauskaitė Elena, Stasio, g. 1920 m.,
Krivasalio km., valstietė. Ištremta 1948 m. į
Irkutsko sr. Grįžo 1957 m.
Pazdėkaitė Liudvisė, g. 1889 m.,
Krivasalio km., valstietė. 1948 m. ištremta į
Irkutsko sr. Grįžo 1957 m.
Kušeliauskaitė Stefanija, Juliaus, g. 1945
m., Krivasalio km. Ištremta 1948 m. į
Irkutsko sr. Grįžo 1957 m.
Astrauskas Mykolas, g. 1897 m.,
Krivasalio km., bežemis valstietis. 1946 m.
suimtas ir nuteistas už ryšius su partizanais.
Iš lagerio grįžo 1953 m.
Rastenis Ignas, g. 1902 m., Krivasalio km.,
mažažemis valstietis. 1946 m. suimtas ir
nuteistas už ryšius su partizanais. Lageryje
mirė.
Rastenis Jonas, Jono, g. 1912 m.,
Krivasalio km., mažažemis valstietis. 1946
m. suimtas _ ir nuteistas už ryšius su
partizanais. Iš lagerio grįžo 1957 m.
Mičėnas Vincas, Kajetono, g. 1896 m.,
Krivasalio km., mažažemis valstietis. 1946 m.
suimtas ir nuteistas už ryšius su partizanais. Iš
lagerio grįžo 1957 m.
Krinickas Juozas, g. 1889 m., Krivasalio
km., valstietis. 1945 m. suimtas ir nuteistas už
ryšius su partizanais. Kalėjo Sibiro
lageriuose. Grįžo 1948 m.
Pa zd nė k as Liudas, g. 1892 m., Krivasalio
km., valstietis. 1948 m. ištremtas į Irkutsko
sr. Grįžo 1957 m., reabilituotas.
Pazdnėkienė Michalina, g. 1898 m.,
valstietė. 1948 m. su vyru ir vaikais ištremta į
Irkutsko sr. Grįžo 1957 m., reabilituota.
Alinauskienė-Pazdnėkaitė, g. 1924 m.,
Krivasalio km. 1948 m. su tėvais ištremta į
Irkutsko sr. Grįžo 1957 m., reabilituota.
Alinauskas Česlovas, .g. 1918 m.,
Pabradėje. 1948 m. ištremtas į Irkutsko sr.
Grįžo 1957 m.
Alinauskaitė Česlovą, g. 1945 m.,
Lukiškėse. 1948 m. su tėvais ištremta į
Irkutsko sr. Grįžo 1957 m.
Krinickaitė Janina, Antano, g. 1923 m.,'
Krivasalio km. 1948 m. suimta už ryšius su
partizanais. Kalėjo Sibiro lageriuose. Grįžo
apie 1952 m.
Čestienė Veronika, g. 1896 m., Krivasalio
km., mažažemė valstietė 1948 m. ištremta j
Irkutsko sr. Grįžo 1958 m.
Čestas Algis, g. 1938 m., Krivasalio km.
1948 m. ištremtas j Irkutsko sr. Grįžo 1957 m.
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Lietuvių K romka
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.
AUKOS SPAUDAI

J. Bernotas — 7.50 sv.
A, Heid — 2.00 sv.
D. Banaitis — 2.00 sv.
J. Blūdžius 10.00 sv.
V. Gruzdys — 2.00 sv.
V. Byla — 2.50 sv.
P. Liesis — 13.50 sv.
S. Žilinskas — 7.50 sv.
C. Tamašauskas — 7.50 sv.
C. Sirvydas — 10.00 sv.
St. Lauruvėnas — 2.50 sv.
V. Rudys — 2.50 sv.
A. Podvoiskis — 2.00 sv.
E. Silnickienė — 2.50 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.
AUKOS TAUTOS FONDUI

Tąutos Fondui aukojo:
P. Liesis ir J. Pakalnis po 10.00 sv.
K. Vilkonis — 3.00 sv.
Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje
VASARIS —
TAUTOS FONDO MENUO

Vasario Šešioliktosios proga aukokime
Tautos Fondui — kovos dėl Lietuvos
laisvės iždui.
Aukas prašome siųsti šiuo adresu:
Lithuanian National Fund,
2, Ladbroke Gardens,
London, Wil 2PT.

LONDONO LIETUVIŲ
MAIRONIO MOKYKLA

LLM mokykla nuoširdžiausiai dėkoja
Onutei Fairmanez, A. Andriušaičiui ir P.
Bielskiui už padovanojimą mokyklai
Lietuvos žemėlapių. Dabar turėsime net
3! Ir visi jie skirtingų dydžių.
Džiaugiamės žemėlapiais, džiaugiamės
tautiečių jautriu reagavimu.
,,
Drįstame ir toliau su prašymu: gal kas
turite atliekamų medžiagų, juostelių,
tinkamų vaikų tautiniams kostiumėliams?
Ryškių spalvų ar vienos spalvos; lininės,
medvilninės ar vilnonės medžiagos —
viskas pravers. Ačiū iš kalno.
Jūsų Žiogeliai

NOTINGAMAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 25 d. Ukrainiečių klubo salėje,
30 Bentnick Road, Hyson Green, DBLS
Nottingham© skyrius ruošia plataus
masto Vasario 16 minėjimą.
Programoje: P. Anužio paskaita. Iš
Škotijos atvyksta Canty šeimos dūdų
orkestras. Pasirodys stiprios vietinės
meninės pajėgos. Prisiminsime 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

Klubo vicepirmininkui
Antanui Pakrosniui mirus,
jo žmonai Marytei, sūnui Tomui
ir
broliui
Lietuvoje
reiškiame
gilią
užuojautą
Škotijos Lietuvių
klubo valdyba

Gerbiamam valdybos nariui
a.a. Antanui Pakrosniui
mirus, giliai užjaučiame
jo žmoną Marytę, sūnų Tomą
ir brolį Lietuvoje
DBLS-gos Škotijos
Skyriaus Valdyba
VI. ir H. Andrejauskams
jų brangiam sūnui Romualdui
tragiškai žuvus, gilią
užuojautą reiškiame su malda
Lietuvių Sodyba

Gerinamiem bičiuliam
VI. ir H. Andrejauskams
jų brangiam sūnui Romualdui
tragiškai žuvus,
reiškiame giliausią užuojautą

DBLS-gos Škotijos skyriaus valdyba
ruošia nepriklausomybės paskelbimo
minėjimą, kuris įvyks vasario 12 d., klubo
patalpose.
2 vai. p.p. vietinėje katalikų bažnyčioje
bus atnašaujamos šv. Mišios, o po
pamaldų iškilmingas minėjimas klubo
patalpose.
Programoje bendras pasivaišinimas,
skyriaus pirm, žodis. Paskaitą skaitys J.
Alkis iš Londono. „Aušra“ šokėjai
išpildys pirmąją programos dalį, o
antrąją dalį išpildys V. Gasperienė su
savo dukrele iš Nottinghamo. Be to
turėsime vietinių svečių, Councellor ir dr.
J. Reid M.P.
Kviečiame gausiai dalyvauti iš visų
apylinkių.
Valdyba
PAMALDOS UŽ MIRUSIUS
KLUBO NARIUS

Sausio mėn. 15 d., 2 vai. p.p. vietinėje
katalikų bažnyčioje buvo specialios
pamaldos už mirusius klubo narius, kun.
J. Andriušius atnašavo šv. Mišias. Šiais
metais klubas neteko 10 narių. Skaitymus
skaitė J. Bliūdžius ir P. Gečionis. Baž
nyčioje visi gražiai giedojo, vargonais
pritarė P. Dzidolikas. Po pamaldų visi buvo
pakviesti į klubą arbatėlei, kurią paruošė
klubo šeimininkės.

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
Chamwood 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

VILNIAUS KRAŠTO LENKINIMAS
Kazys Baronas

(Atkelta iš 3 puslapio)

VI. ir N. Dargiai

Skyriaus nariui ir bičiuliui a.a. dr.
J. Pilcher mirus, reiškiame gilią
užuojautą žmonai Nijolei, vaikams
Helen-Rūta,
David-Vytui
ir
giminėms
DBLS Maidenhead skyrius

MANČESTERIS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 18 d., šeštadienį, 6 vai., v.
DBLS Manchesterio skyrius rengia M.
lietuvių klube Vasario 16 minėjimą.
Paskaitą skaitys H. Vaineikis. Bus ir
meninė dalis.
Kviečiame tautiečius dalyvauti.
Skyriaus Valdyba
ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS

Kovo 4 d., šeštadienį, 6 vai. v. MLK
Bendrija rengia M. Lietuvių klube šv.
Kazimiero minėjimą. Paskaita V.
Bernatavičiaus.
Prašome visus gausiai dalyvauti.
MLK B-jos Valdyba

BRADFORDAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 18 d., šeštadienį, rengiamas
VASARIO ŠEŠIOLIKTOS
MINĖJIMAS.
J. Adamonio paskaita, P. Pucevičiaus
koncertas (iš juostelių).
Pradžia 6 val.v.
Visi kviečiami minėjime dalyvauti.
Vyties klubo valdyba
„VYTIS“ KLUBO SUSIRINKIMAS

Sausio 29 d. įvyko „Vyties“ klubo
narių metinis visuotinis susirinkimas.
Buvo išrinkta nauja klubo valdyba 89tiems. metams šios sudėties: pirm. S.
Grybas, vicepirm. A. Bučys, sekr. V.
Gurevičius, kasin. J. Adomonis,
administratorius R. Karalius, kult,
reikalų vadovas A. Traška ir sporto
reikalų — A. Girdžiūnas.
Revizijos komisija: M. Grybienė, F.
Šilingas, S. Vaicekauskienė.
V. Gurevičius

Rašytojas taip pat pareiškė, kad tuo
reikalu yra paruoštas raštas Maskvai.
Tuomet Lietuvos vyriausybės atstovai
neoficialiai, bet ryžtingai pareikalavo,
kad šis raštas (jeigu būtų siunčiamas) eitų
per „tarybų“ Lietuvos „rankas“. Buvo
aišku, kad tuo keliu raštas niekuomet
nepasieks adresato. Tačiau raštą nuvežė
„patikėtas“ žmogus. Apie tai rašė Kauno
„Tiesa“, kalbėta vidurinės mokyklos nr.
1 tėvų susirinkime (rašytojo A. Vienuolio
vidurinė mokykla nr. 1 randasi buv.
lenkų jėzuitų gimnazijos patalpose prie
šv. Kazimiero bažnyčios. Auklėtiniai
pareikalavo jai grąžinti Vilniaus Vytauto
Didžiojo gimnazijos vardą — K.B.),
etnografiniame istorijos institute. KPCK
priimtame nutarime pripažinta, kad
padaryta daug klaidų. Daug tėvų
nežinojo (kartu bijojo) kur jie turi
kreiptis. Dar nevėlu pataisyti senas ir
naujas klaidas kai kuriose apylinkėse —
Paškonyse, Kalesnikuose, Telėnuose,
Lazdėnuose, Sudervėje ir kt. — baigia V.
Martinkėnas.
Iš savo pusės norėčiau pridėti mažą
pastabą: kada Europos lietuvių studijų
savaitėje po doc. V. Skuodžio paskaitos
užklausiau kaip vystosi lietuvių-lenkų
santykiai šiandieninėje Lietuvoje,
primindamas Lietuvos lenkų kultūrinės
autonomijos reikalavimus, dar ir
šiandieną pastebimą antagonizmą (juk
Lenkijos turistai lietuvius Vilniuje vadina
„chamy Litwini“ — Tygordnik
Povšechny, Krokuva, 1988 m. sausio
mėn. 31 d. „Niechodzmy tylem“ — K.B.)
— išgirdau labai gražų atsiliepimą. Girdi,
jokio lietuvių-lenkų antagonizmo nėra
(tai vėliau patvirtino dr. K. Čeginskas),
lietuvių-lenkų sugyvenimas yra puikus ir
t.t. Norėjau Vilniaus krašto autochtonų
— tikrų vilniečių draugų laiškais bei
lenkiškų laikraščių ištraukom parodyti
visai kitą šio „puikaus“ sugyvenimo
vaizdą. Tačiau pirm. dr. K. Čeginsko
buvau pertrauktas, primenant brangų
laiką. Tikiu, kad po šio vilniečio Vinco
Martinkėno straipsnio daug kam plačiau
atsidarys akys, daugelis pakeis savo
nuomonę ir sušuks SOS Vilniaus krašte!

PASAULYJE

VOKIETIJA
KONCERTAI HAMBURGO
LIETUVIAMS

Spalio mėn. 16 d. Lietuvių Kultūros
Draugijos pakviesta, Hamburge viešėjo
Vilniaus operos solistė (sopranas) Sigutė
Trimakaitė (Graikijoje vykusio Marijos
Callas
Tarptautinio
konkurso
nugalėtoja), konservatorijos dėstytoja
(pianistė) Audronė Kisieliūtė, filmų ir
Jaunimo Teatro aktorius Gediminas
Storpirštis. Šiai grupei vadovavo
„Gimtojo Krašto“ vyr. redaktoriaus
pavaduotojas Valatka. Šionykščiams
lietuviams solistė Trimakaitė, palydint
pianistei Kisieliūtei, atliko Lietuvos ir
pasaulinių kompozitorių — klasikų
kūrinius, o aktorius Storpirštis paskaitė
lietuvių rašytojų poemas ir balades.
Gaila, kad solistė Trimakaitė, dėl balso
stygų pertempimo, turėjo Hamburge
kreiptis į gydytoją — specialistą, kuris
patarė patausoti balsą. Jų koncertas
Hamburge buvo aukšto lygio, nes tai
menininkai — profesionalai, turį
atitinkamą išlavinimą ir patirtį. Be to, iš
meno pajėgų, atvažiavusių iš Lietuvos,
galim ir reiktų pasimokyti lietuvių kalbos
fonetikos ir kirčiavimo.
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos
iniciatyva Australijos vokalinė ir
instrumentalinė grupė „Svajonių Aidai“
atvyko ir į Vokietiją. Hamburgo Lietuvių
Bendruomenės pirmininkės Teresės
Lipšienės dėka, mes turėjome didžiulį
malonumą išgirsti „Svajonių Aidus“ ir
Hamburge. Čia jais rūpinosi pirmininkės
pavaduotojas jaunimo
reilalams
Gintaras Mooras. Pasiėmęs laisvą dieną
jis juos ne tik pasitiko, aprodė
Hamburgą, pravedė koncerto programą,
bet ir visą trupę pas save apnakvydino bei
išlydėjo. „Svajonių Aidai“ tai tolimo
žemyno jaunimo atstovai, lyg šaukliai
ragina neužmiršti meilės dainai, kuri
lydėdavo mūsų protėvius darbe,
džiaugsme ir liūdesyj, sopranas Virginija
Bruožytė, jos brolis gitaristas Arūnas
Bruožis, pianistė Zita Prašmutaitė ir
Tomas Zdanius (kai kurias dainas visi
trys atliko) — lietuviškos dainos
mylėtojai. Sopranos Virginija Bruožytė
labai lyriškai, ir kai kurias dainas
temperamentingai, perdavė mūsų
liaudies ir lietuvių kompozitorių dainų
mintis bei grožį. Ačiū jiems.
Deja, šių dviejų koncertų klausėsi tik
po maždaug pusšimtį lietuvių. Ne
paslaptis, jog ne tik išeivijos organizacijų
viršūnėse, bet ir jos žemesnėse grandyse
yra nesutarimų ir skirtingų pažiūrų,
nuomonių į mūsų veiklos užduotis,
siekius. Tad ir į kai kurių vietinių lietuvių
bendruomenių valdybų organizuojamus
koncertus,
renginius,
sakyčiau,
nevienodai reaguojama.
Kiekvienas
žmogus, žinoma, gali dalyvauti ar
nedalyvauti
savo
pamėgtuose
pobūviuose,
kultūriniuose
parengimuose, bet, mano manymu,
privalu jungtis pagrindinei veiklai.
Kas džiugu tai, kad mūsų jaunoji karta
pradeda labiau įsijungti į bendruomenės
veiklą.
Klaipėdiškis

NORI SUSIRAŠINĖTI

Teisininkė, 40 m. lietuvė, kaunietė nori
susirašinėti su lietuviais neturinčiais
giminių Lietuvoje. Rašyti: Giedrei, M.
Kazakevičienei, TSRS 50-čio 8a-30,
233009 Kaunas, Lietuva, USSR.

PAMALDOS
Nottinghame — vasario 12 d., 11.15

vai. Židinyje.
Coventryje — vasario 12 d., 14 vai. Šv.

Elzbietoje.
Leamingtono Spa — vasario 12d., 16
vai. Šv. Petre.
Eccles — vasario 12 d., 12.15 vai.
Nottinghame — Vasario 16 d., 19 vai.,
Židinyje.
Wolverhamptone — vasario 18 d.,
15.30 vai., Švč. Širdyje.
Nottinghame — vasario 19 d., 11.15
vai., Židinyje.
Birminghame — vasario 19 d., 16.30
vai., Šv. Onoje, 96 Bradford St.
Nottinghame — vasario 26 d., 11.15
vai., Židinyje. DBLS sk. užprašytos
pamaldos už Lietuvą. Su muzikagiesmėmis bus Canty šeima iš Škotijos.

J.E. KARDINOLAS VINCENTAS
SLADKEVIČIUS ROMOJE

Sausio 25 d. į Romą atvyko Lietuvos
Vyskupų Konferencijos pirmininkas,
Kaišiadorių vyskupijos apaštalinis
administratorius, kardinolas Vincentas
Sladkevičius lydimas
Kauno ir
Vilkaviškio vyskupijų Apaštalinio
Administratoriaus augzilijaro vysk.
Vlado Michelevičiaus. Svečius iš Lietuvos
Romos Fiumicino aerouoste pasitiko du
Bažnyčios Viešųjų reikalų tarybos
atstovai — prelatas Antonio Frauco,
besirūpinantis Pabaltijo reikalais ir
jėzuitas kun. Stanislovas Šlovieniec, taip
pat grupė Romos lietuvių kunigų ir
pasauliečių. Kardinolas Sladkevičius su
Vysk. Michelevičium Romoje išbus apie
dvi savaites. Svečiai iš Lietuvos yra
apsistoję Popiežiškosios Šv. Kazimiero
lietuvių kolegijos Romoje svečių
namuose „Vilią Lituania“.
Izraelis nusigando

Po to, kai ir Amerika pradėjo kalbėtis
su PLO (Palestiniečių Išlaisvinimo
Organizacija) Izraelio premjeras Shamir
privačiai prasitarė, kad jis gal ir sutiksiąs
tartis su PLO ir kad jis turįs planus
Izraelio okupuotoms sritims, Gazai ir
Vakarų krantui leidžiant ten laisvus
rinkimus. Palestiniečiai gi reikalauja
visiškos nepriklausomybės. Kad kiek
nors prisigerinti palestiniečiams, Izraelio
vyriausybė išleido iš kalėjimo vienų
svarbų palestinietį, Husseinį, kuris būk
tai sutikęs tarpininkauti tarp žydų ir
palestiniečių. Tačiau jis tai paneigė ir
pastebėjo, kad Izraelio pasiūlymas
pravesti rinkimus gali būti priimtas, bet
kad intifada (palestiniečių sukilimas prieš
žydus) tęsis toliau.
Gorbačiovas aplankys popiežių

Lapkričio mėn. Gorbačiovas lankysis
Italijoje ir ta proga apsilankys Vatikane.
Vatikano diplomatai pranašauja, kad
pasikalbėjimas su popiežium užtruks ilgą
laiką, nes jiedu turį išdiskutuoti labai
daug „neapskaičiuojamos vertės dalykų
iš religinio, istorinio ir diplomatinio
taško.“ Tas susitikimas buvo sutartas
pernai, kada valstybės sekretorius
kardinolas Casaroli susitiko su
Gorbačiovu Maskvoje. Manoma, kad
popiežius pakartos savo norą aplankyti
Lietuvą, o iš savo pusės Gorbačiovas
galės pakviesti popiežių vizitui Maskvoje
ir kitose Sovietų Sąjungos vietovėsi.
Naciai Berlyne

Pirmą kartą į Berlyno senatą buvo
išrinkti taip vadinamos respublikonų
partijos atstovai, krikščionių demokratų
partijos sąskaiton. Ta partija, nors ir
užsigina, sako esanti nacių partija, kuri
ypač priešinasi emigracijai. Jie, sako,
išnaudojo žmonių
pasipriešinimą
emigrantams iš trečio pasaulio.
Tautybės pešasi Jugoslavijoje

Jugoslavija yra dideliam pavojuj
visiškai suirti. Ūkinis gyvenimas labai
blogas, gi tautybės pešasi viena su kita ir
verčia savo vyriausybes. Atsigaivino
nesutikimai tarp ortodoksų serbų ir
katalikų kroatų.
Arabų lyga priims Egiptą

Kai 1979 m. Egiptas pasirašė taip
vadinamą Camp David taikos sutartį su
Izraeliu, visos arabų valstybės nutraukė
su Egiptu diplomatinius santykius ir
išmetė Egiptą iš Arabų Lygos, kuriai
priklauso 22 arabų valstybės. Pamažu
reikalai taisėsi, viena valstybė po kitos
pradėjo atnaujinti santykius su Egiptu.
Pirmoji buvo Jordanas, kurios karalius
Hussein dažnai susitinka su Egipto
prezidentu Mubarak. Dabar liko tik trys
valstybės, kurios dar neturi pilnų
diplomatinių santykių su Egiptu, tai
Sirija, Lebanas ir Libija. Artimiausiu
laiku kviečiama Arabų Lygos viršūnių
konferencija, į kurią, manoma, ir Egiptas
bus pakviestas.
Vokietijos teologai puola popiežių

163 Vokietijos teologai pasirašė
deklaraciją, kurioje kaltina popiežių,
išnaudojant neklaidingumo dogmą ne
tam, kam ji buvo skirta, sumažinant
Antro Vatikano Susirinkimo liberalines
reformas ir ragina katalikus jo
neklausyti. Vienas iš tos deklaracijos
autorių yra prof. Hans Kung, kuris jau
prieš dešimt metų turėjo susikirtimą su
popiežium dėl gimdymų reguliavimo.
„Europos Lietuvį“ siuntinėjame į visus
pasaulio kraštus. Užsisakykite „Europos
Lietuvį“.

