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NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTES SVEIKINIMAI
SVEIKINAME JUS 

VASARIO 16 PROGA

Tegul atgimimo pavasaris, taip ryškiai 
prasiskleidęs pereitais metais Lietuvoje, 
paskatina kiekvieną lietuvį, kur jis 
bebūtų, atbusti, siekti asmeninio, 
tautinio atgimimo ir jungtis į bendrą 
lietuvišką darbą tautos išsilaikymui 
išeivijoje ir Lietuvoje.

Šiais metais, 71-mąją Lietuvos 
Nepriklausomybės Paskelbimo Šventę 
pagerbiame mes išeivijoje ir džiaugiamės, 
kad ji iškilmingai prisimenama ir 
tėvynėje. Bet šis mūsų džiaugsmas neturi 
leisti užmiršti, kad Lietuva, nors ir 
švęsdama savo nepriklausomybės šventę, 
savo nepriklausomybės neturi. Lietuva 
tebėra okupuota. To neturime užmiršti, 
mes visi/visos ir visur turime atnaujinti 
savo pasiryžimus, skirtus Lietuvos 
laisvinimui.

Minėkim šią Vasario 16-tąją su 
džiaugsmu, viltimi ir su giliu 
susirūpinimu. Švęskime ir minėkime 
Lietuvos Nepriklausomybės šventę kaip 
pridera: iškilmingai ir garbingai. Jos 
progai pasižadėkime vienytis, išmokti 
kalbėtis viena kalba ir atiduoti savo 
darbą ir jėgas Lietuvos laisvinimui. Šiais 
VARPO METAIS dar tvirčiau 
įspauskime į savo širdis ir protus Lietuvos 
laisvės varpo įrašo žodžius:

„Ir skambink per amžius vaikams 
Lietuvos,

Kad nevertas laisvės kas negina jos“!
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės

Valdyba

PASKIRTAS PLB 
ATSTOVAS ŽENEVOJE

Narcizas Prielaida yra paskirtas 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos atstovu Žmogaus Teisių 
Komitete prie Jungtinių Tautų, 
Ženevoje, Šveicarijoje.

PLB EKOLOGIJOS KOMISIJA
Toronte įsteigta PLB Ekologijos 

komisija, kuriai vadovauja žurnalistė 
Vida Žalnieriūnaitė. Komisija yra 
sudariusi kontaktus su Sesele Rosalie 
Bertell iš Toronto, kuri yra pasaulinio 
masto žinovė radiacijos srityje. Šiuo metu 
Seselė Bertell yra „International Institute 
of Concern for Public Health“ 
pirmininkė.

PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO SĄJUNGA

PUS Valdyba organizuoja visų kraštų 
jaunimo sąjungų pirmininkų 
konferenciją Vasario 16 gimnazijos 
patalpose liepos mėn. 7-10 d. 1989 m. 
vasarą. Konferencijos tikslas reaguoti į 
dabartinę Lietuvos padėtį ir galimybę 
išvystyti ryšius su Lietuvos jaunimu. 
Konferencijos reikalais rūpinasi Mirga 
Šaltmiraitė. Būstinės telefonas: (416) 588- 
8141.

ATEITININKŲ VADAS
Pagal iš Lietuvos gautas informacijas, 

neseniai Lietuvoje atsikūrusio 
Ateitininkų sąjūdžio laikinuoju vadovu 
yra išrinktas dr. Rastenis. Turimomis 
žiniomis, pirmasis Ateitininkų 
suvažiavimas turėtų įvykti per šių metų 
Sekmines, gegužės mėnesio viduryje. 
Suvažiavimo vieta dar nėra nustatyta. 
Studentų ir moksleivių „Ateities“ 
sąjungos atgaivinimo susirinkimas įvyko 
sausio 7 dieną Vilniaus Dailininkų 
sąjungos salėje.

Vasario 15-16 d.d., Vilniuje.
LPS Žemdirbių suvažiavimas. Valdžia 

suvažiavimui darė daug kliūčių ir 
uždraudė televizijai suvažiavimą 
transliuoti.

VLIKO IR TAUTOS FONDO 
ŽODIS VASARIO 16 PROGA

Brangūs Lietuviai,
Artėjant Vasario šešioliktajai, kurią 

šiemet minėsime Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 71-ąsias 
metines, mūsų visų žvilgsnis krypsta į 
Tėvynę.

Prisimename sunkius pirmuosius 
Lietuvos žingsnius į Nepriklausomą 
gyvenimą. Atiduodame pagarbą didžiojo 
ryžto asmenims, išvedusiems Lietuvą į 
pasaulio laisvųjų tautų šeimą. Susikaupę 
lenkiame galvas kritusiems kovose už 
Lietuvos teisę būti laisvu savo žemėje.

Džiaugiamės okupuotoje Lietuvoje 
vykstančiu tautiniu atgimimu, laisvėjimo 
pažanga ir didžiuojamės Jūsų pasiektais 
ir siekiamais laimėjimais. Jūs niekada 
nebuvote vieni ir nebūsite ateityje. Mes 
visada Jums padėsime!

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas ir Tautos Fondas, šios 
reikšmingos sukakties išvakarėse, 
nuoširdžiai dėkoja visiems jų darbo 
rėmėjams ir kviečia visus laisvojo 
pasaulio lietuvius dar stipriau jungtis į 
ištvermingą laisvinimo žygį ir daugiau 
aukoti, kai tėvynėje vyksta tokie 
laisvėjimo reiškiniai.

Visų mūsų tikslas visada lieka tas pats 
— Nepriklausoma Lietuva!

Dr. Kazys Bobelis
Vliko Valdybos pirmininkas 

Juozas Giedraitis
Tautos Fondo Valdybos pirm.

1989.1.21, Washington, DC

Anicetas Bučys

LIETUVA

Kaip iš Baltijos jūros išplaukus, 
Tavo kojas bučiavo banga, 
Ir šukuodavai gintaro plaukus 
Ten prie Vilniaus kalvų, Lietuva...

Tu buvai kaip kokia karaliūnė 
Vainikuota su saulės žara;
Tylią naktį tu būdavo būni 
Apsisiautus žvaigždėta skara...

Tu ne pasaka, ne, o tikrovė, 
Tu tokia mum buvai visada:
Ir didi ir garbinga senovėj. 
Ir gyva kaip ugnis amžina...

Paaukota ant aukuro — laužo 
Tavo laisvės auka kruvina, 
Bet vergijos grandis tu sulaužai 
Ir keliesi kas kartą jauna...

Kaip per amžius buvai, taip ir būsi 
Mum šventa ir graži, Lietuva, 
Tu juk tėviškė — motina mūsų, 
Kaip buvai, taip ir būsi laisva...

Kaip iš jūros laimingai išplaukus, 
Vėl bučiuos tavo kojas banga, 
Ir šukuosi sau gintaro plaukus 
Ten prie Vilniaus kalvų, Lietuva!..

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

PAGRINDINIS
I 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 B 
Nottingham© 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.
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Minėjimų dienotvarkė Lietuvoje
Pirmą kartą pokario istorijoj 

lietuviams bus leidžiama viešai paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės šventę, 
praneša Lietuvių Informacijos Centras.

Valdžia šiais metais paskelbė vasario 
16 d. tautos diena, t.y. nedarbo diena, 
kurią reikės atidirbti šeštadienį.

Praeitais metais, per vasario 16 d., 
saugumas sulaikė žmogaus teisių gynėjus, 
paskelbusius taikingus Vasario 16-tos 
minėjimus. Milicija neprileido žmonių 
prie istorinės reikšmės turinčių paminklų, 
prie kurių buvo numatyta padėti gėlių. 
Tuometiniai rengėjai, kaip pvz., Vytautas 
Bogušis, Petras Cidzikas, Nijolė 
Sadūnaitė ir Antanas Terleckas, buvo 
tardomi ir laikomi saugume, o kiti bandę 
paminėti šią sukaktį buvo sulaikyti, 
išsklaidyti — keliais atvejais net primušti.

Š.m. vasario 15-16 d.d. pagrindinius 
minėjimus Kaune ir Vilniuje rengia 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis.

Vasario 16-tą dieną, 1030 vai., Kauno 
karo muziejaus sodelyje, buvęs savanoris, 
architektas Žemkalnis-l^andsbergis atidengs 
Laisvės paminklą toje pačioje vietoje, kur jis 
anksčiau stovėjo.

Tikimasi, kad visi Lietuvos miestai irgi 
savaip paminės šią sukaktį. Rengėjai 
viliasi, kad valdžios atstovai, dalyvavę 
1988 m. vasario mėn. represijose, pajus 
„moralinę atsakomybę“ ir atsisakys 
dalyvauti iškilmėse. Pasak Sąjūdžio 
seimo nario Henriko Samboros, vietinė 
Sąjūdžio taryba Kaune įdavė miesto 
valdžios atstovams nepasitikėjimo raštą, 
kuriuo juos perspėjo, kad jų dalyvavimas 
iškilmėse nelaukiamas ir 
nepageidaujamas dėl „praeitų metų 
įvykdytų represijų“.

Pateikiame Lietuvos 
nepriklausomybės šventės minėjimų 
dienotvarkę, kurią sausio 25 d. patvirtino 
Lietuvos TSR KP Centro komitetas.

Trečiadienį, vasario 15, Kaune.
4:00 vai. p.p. Svečiai renkasi Kauno 

pilies aikštėje. Važiuoja autobusais į 
karių kapines Aukštuose Šančiuose.

5.00 val.v., Šančių karių kapinėse, 
Iškilminga ceremonija, kurios metu gėles 
ir vainikus padės prie žuvusių už Lietuvos 
nepriklausomybę karių kapų (numatoma 
tarp 1000-2000 dalyvių). Tuo pačiu metu 
vainikai bus padėti Petrašiūnų kapinėse 
prie Nepriklausomybės akto signatarų 
kapų.

5:30 v.v. Autobusų kolona išvyksta iš 
kapinių į Kauno muzikinį teatrą.

6.00 v.v. Kauno muzikiniame teatre 
Šventinis Sąjūdžio seimo posėdis, 
kuriame svarstys Lietuvos dabartį ir 
ateities problemas. Dalyvauja seimo 
nariai ir garbės svečiai. Kviečiami 
atstovai iš Estijos ir Latvijos liaudies 
frontų, iš Rusijos neformalių grupuočių, 
spaudos atstovai, svečiai iš užsienio, 
įvairios lietuvių išeivijos organizacijos.

Ketvirtadienį, vasario 16, Kaune.
8 vai. ryto, Kauno arkikatedroje- 

bazilikoje. Iškilmingos mišios.
9:45 vai. ryto. Šventinė eisena iš Kauno 

bazilikos, Vilniaus, Ožeškienės, 
Donelaičio gatvėmis iki Laisvės 
paminklo (numatoma 15,000 dalyvių).

10:30-12, Kauno karo muziejaus 
sodelyje. Mitingas ir Laisvės paminklo 
atidengimas (numatoma 100.000 
dalyvių). Buvęs savanoris,architektas 
Žemkalnis-Landsbergis atidengia 
paminklą. Laisvės paminklas bus 
atstatytas toj pačioj vietoj, kur jis 
anksčiau stovėjo. Po karo konfiskuota 
statula buvo laikoma Karo muziejuje, o 
šiuo metu ji restauruojama dirbtuvėje. 
Pasak kauniečio Samboros, paminklui 
yra daromas naujas granitinis 
pjedestalas. Prie paminklo buvusios 
keturios lentos su tekstais neišliko, bet jos 
iki iškilmių bus pilnai atstatytos.

2 vai. p.p., Kauno filharmonijoje ir 
sporto halėje. Koncertas.

7 v.v., Neries ir Nemuno santakoje, 
Kaune. Tautinis vakaras: folklorinių 
ansamblių pasirodymai, laužai, 
fejerverkai.

Ketvirtadienį, vasario 16, Vilniuje.
Mišios Vilniaus katedroje.
2 vai. p.p., Pilies gatvėje 26. 

Memorialinės lentos atidengimas ten, kur 
buvo pasirašytas Nepriklausomybės 
aktas (numatoma 10,000 dalyvių).

3 vai. p.p., Valstybiniame dramos 
teatre. Iškilmingas minėjimas, mokslinė 
konferencija apie Nepriklausomybės 
aktą. Bus transliuojama per televiziją.

6 v.v. Įvairūs minėjimai Vilniuje prie 
istorinių vietų, susijusių su Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimu.

7 v.v., Vilniaus sporto rūmuose. 
Iškilmingas koncertas. Pirmoje dalyje — 
chorai, antroje — simfonija.

8 v.v. iki vidurnakčio, Katedros
aikštėje. Mitingas ir šventinis koncertas. 
Visų formalių judėjimų, religinių 
bendruomenių, tautinių mažumų 
atstovai ir svečiai iš užsienio yra 
kviečiami dalyvauti. LIC.
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LIETUVOJE
Vasario 16-toji

TIESA (1.27) pranešė:
Atsižvelgdamas į Respublikos 

gyventojų, darbo kolektyvų, 
visuomeninių organizacijų, kūrybinių 
sąjungų pasiūlymus, Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 
priėmė įsaką, kuriuo vasario 16-tąją — 
Lietuvos valstybės atkūrimo dieną — 
paskelbė tautine švente ir ryšium su tuo 
pavedė Lietuvos TSR Ministrų Tarybai 
išspręsti darbo laiko sureguliavimo 
klausimus.

Tame pat LTSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo posėdyje patvirtinti 
Lietuvos TSR valstybinio himno ir 
Lietuvos TSR valstybinės vėliavos 
nuostatai.
Širdies persodinimo operacija

Vilniaus klinikinėje ligoninėje atlikta 
trečia širdies persodinimo operacija. Ją 
atliko širdies chirurgijos specialistai, 
vadovaujami prof. A. Marcinkevičiaus.

Sausio 14 dieną, šeštą dieną po 
transplantacijos, 25-erių metų ligonis su 
nauja širdimi jau galėjo atsistoti. Širdies ir 
kitų gyvybinių sistemų veikla buvo 
patenkinama.

Palengvinamas išvykimas į užsienį
Vid. reikalų ministerijos vizų ir 

registracijos tarnybos viršininkas pulk. 
A. Velička suteikė žinių „Tiesos“ 
skaitytojams apie naują tvarką 
dokumentams gauti išvykimui į užsienį. 
Jis pasakė, kad tas daroma pagal TSRS 
Ministrų tarybos nutarimą, kuris 
nurodo, jog pilietis privačiai gali išvykti į 
užsienį, .jeigu nėra įsiskolinęs valstybei“, 
Jeigu jam neiškelta baudžiamoji byla“, ir 
dar septyni Jeigu“... Neleidžiama taip 
pat važiuoti pas tuos žmones, kurie 
išvyko iš TSRS pažeisdami nustatytą 
tvarką. Vizų tarnyba, nesurinkusi visų 
atsakymų į visus tuos Jeigu“, negali 
nieko spręsti.

Pagal nustatytą tvarką, viza turėtų būti 
išduota vieno mėnesio laikotarpyje, bet 
dėl padidėjusio išvykstančiųjų skaičiaus, 
įstaiga sutvarkyti dokumentus per mėnesį 
nesuspėja. Ypatingais atvejais — 
artimųjų mirties ar ligos — dokumentus 
sutvarko per tris dienas, ar net greičiau. 
Patartina pradėti rūpintis dokumentais 
du — trys mėnesiai iki išvykos. Išduoti 
dokumentai galioja pusę metų.

Spaudoje buvo skelbta, kad 
vykstantiems į Europos „socialistines“ 
šalis greitai užsienio pasų visai 
nebereikės. Keliaujantieji į tas šalis turės 
vidaus pase specialų įdėklą. Ta tvarka bus 
pradėta praktikuoti šių metų pirmame 
pusmetyje. Visais atvejais keliaujant į 
užsienį iškvietimai iš tos šalies, kur 
ketinama keliauti, yra būtini. Važiuojant 
į kapitalistines šalis, reikalingos dar ir tų 
šalių vizos.

Pulk. Velička pasakė: „Praėjusiais 
metais mes iš esmės pakeitėme savo 
požiūrį į privačias išvykas. Dabar gali 
važiuoti paviešėti į bet kurią šalį, je> tik 
turi iškvietimą. O ir anketos suprastintos, 
ir charakteristikų nereikia.“ Dabar visi 
dokumentai priimami ir išduodami ne tik 
Vilniuje, bet ir vietiniuose milicijos 
organuose. Nusipirkti bilietą į užsienį ir 
išsikeisti valiutą galima Vilniuje. 
Maskvoje valiuta keičiama vien 
maskviečiams.

Ar galima pasikviesti svečių iš 
užsienio? — Pagal veikiančias 
instrukcijas galima sutvarkyti 
iškvietimus į Vilnių, Kauną, 
Druskininkus, ir taip pat į Kauno, 
Kaišiadorių, Trakų, Varėnos bei Prienų 
rajonus. „Duoti leidimą vykti į kitas 
Lietuvos vietoves užsieniečiams 
(atvykusiems pagal iškvietimą) neturime 
teisės. Jos „uždarytos“ užsieniečiams. 
Respublikos vadovybė imasi žygių, kad 
vykstant nusiginklavimo procesui visa 
Lietuvos teritorija būtų „atidaryta“. 
Tikimės, kad tai bus šiemet įteisinta“, — 
pasakė pulk. Velička.
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Lietuvos Demokratų Partijos programa
Lietuvos Demokratų Partijos sukūrimo 

grupės leidinyje „Vasario šešiolikta" 
pirmame numeryje, išėjusiame pernai 
gruodžio mėnesio pabaigoje, buvo 
paskelbtas atsišaukimas ir dešimties punktų 
programa. Spausdiname pilną tekstą.

Šiandien jau trečias bandymas nuo 
1940 metų priartėti prie socialinio- 
politinio teisingumo Lietuvoje. 
Khrushchevizmo periodo patirtis rodo, 
kad prie esamos vienpartinės 
komunistinės sistemos ir net esamos 
valdymo struktūros neįmanoma priartėti 
prie laukiamo tikslo, nes konformistai 
sugeba laiku užimti lemiamas pozicijas ir 
įvykių eigą pakreipti sau naudinga 
kryptimi. Kuriant demokratiną 
visuomenę, reikalingas politinis 
pliuralizmas joje, o ne TSKP viduje, kaip 
bando mums įtikint komunistų partija. 
Toks jos vadovaujančių asmenų teiginys 
yra gana neetiškas kitu atžvilgiu, tarsi tik 
jie sugeba protingai elgtis. Tuo labiau 
reikėtų jiems priminti, kad TSKP nėra 
išrinktoji partija. Ji atėjo į valdžią, fiziškai 
sunaikindama kitas partijas. Per visą 
savo viešpatavimo laikotarpį komunistai 
sugebėjo tik performuoti feodalinę 
Rusijos imperiją į neokolonijalinę 
valstybę, kuri iš antro karto vėl okupavo 
Lietuvą ir atnaujino komandinio 
centralizmo diktatą, šį kartą 
didžiarusišką šovinizmą užmaskuodama 
ideologine demagogija, o jos klestėjimą 
užtikrindama karinės diktatūros 
pagalba. Tad pastato (?) komunistinė 
imperija, kurioje liaudies valdžia ir pati 
liaudis yra tik priedėlis prie TSKP. 
Kiekvienas naujas vadovas atėjęs į 
valdžią mėgina sau autoritetą įsigyti 
ekonomine „perestroika“, o iš tikrųjų 
vyksta postų paskirstymo politika. 
Kiekviena tokia „perestroika“ žlunga, 
pavirsdama represijų ar stagnacijos 
priedu, kad būtų numalšinti pačios 
kompartijos išjudinti ir jau kylantys iš 
letargo miego žmonės.

Mūsų pozicija, parašyta 1988 m. 
gruodžio 12 dieną.

Šiuo metu Lietuvoje vyksta 
demokratinis nacionalinis judėjimas, 
besireiškiantis įvairiomis formomis, 
besikristalizuojąs į neformalius 
susivienijimus. Tas judėjimas plačiausia 
prasme vadinamas sąjūdžiu. Kova už 
demokratiją, šio meto politinė situacija, 
verčia aiškiau pasisakyti svarbiausiais 
mūsų tautos klausimais, išreikšti požiūrį į 
tokius istorinius momentus, kurie nulėmė 

LIETUVA IR TARYBŲ SĄJUNGA 
LEMTINGAISIAIS LIETUVAI 

1939—1940 METAIS
JUOZAS URBŠYS 

BUVĘS LIETUVOS UŽSIENIO REIKALU MINISTRAS
17

„pokalbiui“. Nustebau tada, išgirdęs Kirovo uniformuotą pareigūną bylant į mane 
lietuviškai. Pasisakė pavardę — Taurinskas. Duoda vieną kitą lietuvišką spaudinį, 
išleistą karo metu Maskvoje, pasakoja apie kai kuriuos lietuvių kultūros darbuotojus, 
susibūrusius į Dainos ir muzikos ansamblį, apie 16-tąją Lietuviškąją diviziją... Siūlo 
pasisakyti tokia tema: „Kokia yra kiekvieno lietuvio pareiga dabar, kai kasdien vis 
labiau artėja Lietuvos išlaisvinimas iš vokiečių okupacijos?“

Tada ir subrendo mintis parašyti kalbamąjį memorandumą.
Generolas priėmė mane ramiai ir mandagiai, padaviau jam savo raštą, jis 

pasižiūrėjo pavadinimą, kuris skambėjo taip: MEMORANDUM O 
N1EOBCHODIMOSTI VOSSTANOVLENIJ A NIEZAVIS1MOST1

Ilga kelionė geležinkeliu, Stolypino vienutėje.
1943-tieji metai. Gal vasario ar kovo mėnuo. Išlaipina vėl tarp bėgių. Juodvarnis. 

Kažkoks miestas, kurio nematau ir kuris manęs nemato. Kad tai Kirovas, sužinojau 
tik atsidūręs jo kalėjime.

Vienutė, griežta izoliacija. Kaip iki tol, jokio susižinojimo, jokio susirašinėjimo 
su išorės pasauliu, bet ir jokių, įkyrėjusių tardymų. Šiokios tokios knygos, daugybė 
čiurlių, siuvančių viršum stogo, kurio vienas kraštas matyti pro langą, už sargybinio 
bokšto. Ir debesėlį kartais išvysti, ir saulės blyksnį — mat Kirovo kalėjime neteko 
susidurti su ta šlykščia izoliacijos priemone, kurios slegiamą įspūdį teko patirti visuose 
kituose aukščiau minėtuose kalėjimuose — jis neuždengė lango mediniu skydu iš 
lauko pusės.

O mano langą dvi didžiulės lentos dengia,
Net negali pažvelgti į mėlyną padangę.

(A. Mickevičiaus „Vėlinės“)
Tik skrandis urzgė nepatenkintas — valgyti prašė...
Sužvanga kartą durų užraktai, įeina kalėjimo viršininkas su lieknu uniformuotu 

pareigūnu, atvykusiu iš Maskvos. Tasai teiraujasi, kaip jaučiuosi.
— Ačiū, — sakau, — jaučiuosi laimingas, tik alkanas.
—Gaunate visą kalinio davinį.

13. Du memorandumai
1943-44 metų žiemą parašiau Kirovo kalėjime du memorandumus „apie 

reikalingumą atstatyti Lietuvos valstybės nepriklausomybę“ ir išsiunčiau juos 
Stalinui.

Padariau tai šitaip.
Lankant kalėjimo viršininkui kamerą (sėdėjau, kaip minėta, vienutėje, 

užšifruotas numeriu), paprašiau, kad man duotų keletą lapų gero popieriaus, nes 
noriu parašyti ilgą pareiškimą Stalino vardu.

Davė. Parašiau. Atėjus pareiškimų dienai, rašiau trumpą pareiškimą NKVD 
Kirovo srities viršininkui, prašydamas, kad jis lieptų mane nuvesti pas jį, nes turiu 
parašęs pareiškimą Stalino vardu ir norėčiau įteikti jį jam (tam viršininkui 
asmeniškai).

Po kelių dienų nuveda mane pas jauną generolą mėlynais lampasais, neperseniai į 
garbę grįžusiais auksiniais antpečiais. Priėjo stalo sėdėjo jaunas NKVD pareigūnas 
leitenanto antpečiais. Tąjį pažinojau—mat neseniai buvau iš kameros nuvestas pas jį

L1TOVSKOGO GOSUDARSTVA.
Jis buvo adresuotas Stalinui. Paprašiau kad persiųstų adresatui.
—Gerai, pasiųsiu, — atsakė ir, kreipdamasis į sargybinį, pridūrė, — gali vesti 

(atseit, mane atgal į kamerą).
Įteiktame memorandume reikalingumas atstatyti Lietuvos valstybės 

nepriklausomybę buvo grindžiamas lietuvių tautos plėtotės ir išlikimo interesais. Tik 
turėdama savo nepriklausomą valstybinę organizaciją — dėsčiau — kur visas 
gyvenimas rutuliuojasi savo kalba, savo būdu, tik turėdama savo atskirą, suvereniniai 
valdomą teritoriją, kurioje jaučiausi tikra šeimininkė, tauta susikuria sąlygas savo 
gyvybei, savo kalbai, savo papročiams, tradicijoms ir nacionalinei savimonei išlaikyti 
ir plėtoti. — Įlieti tautą į milžinišką kitatautį katilą reiškia atimti išjos vis didėjančią 
viešojo gyvenimo sričių dalį, infiltruoti ją masyviais kitataučių sluoksniais su jų kalba, 
mokyklomis, gyvensena, niveliuoti ją, galiausiai denacionalizuoti. — Kėliau dar 
aikštėn tą, jog karas negausią lietuvių tautą išsklaidė po visas šalis. Vienos karo 
bangos nubloškė dalį tautos į Rytus, kitosios kitą dalį — į Vakarus, trečiosios — dar 
kitur. Toks „kraujo nuleidimas“ lietuvių tautai yra itin žalingas. Labai svarbu, kad 
karui pasibaigus, visi lietuviai galėtų norėdami grįžti į savo kraštą. Sąlygas tokiai 
repatriacijai gali sudaryti tik nepriklausoma Lietuvos valstybė.

Įteikęs šį memorandumą, pradėjau galvon apie kitą — apie tokį, kuris 
nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymą grįstų pačios tarybų Sąjungos 
interesais.

Parašiau. Tarybinei armijai pergalingai žygiuojant į priekį, — dėsčiau antrame 
memorandume — atrodo, jog aukštesnės politikos požiūriu būtų labai svarbu, kad 
pasaulis neturėtų abejonių dėl Tarybų Sąjungos ištikimybės tautų laisvės ir 
nepriklausomybės, ir laisvo jų apsisprendimo principams, kuriuos skelbė Spalio 
revoliucija ir kuriuos Tarybų Sąjungos vadovybė įvairiomis progomis patvirtindavo iš 
naujo. — Viena iš labai veiksmingų priemonių panašioms galimoms abejonėms 
išsklaidyti būtų kaip tik ir Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimas. Tuo gestu 
būtų it visam pasauliui pasakyta: Ką buvome padarę, padarėme karo būtinybių 
verčiami, dabar, kai mūsų ginklas sugniuždė agresorių, mes grąžiname visiems, kas 
kam priklauso. Toks Tarybų Sąjungos pasielgimas iškeltų jos prestižą į padanges ir 
nepaprastai pagausintų jos bičiulių eiles pasaulyje. — Lietuvių tauta, patyrusi tokį 
Tarybų Sąjungos kilnumą tarptautinės moralės plotmėje, liktų amžiams dėkinga ir 
drauginga jai, ir tai ne iš kokios prievartos, o iš giliausio įsitikinimo ir iš teisingo savo 
pačios interesų supratimo. (Bus daugiau)

mūsų tautos gyvybinius reikalus. 
Reikalinga aiški politinė pozicija. 
Lietuvos demokratai, kovodami už 
Lietuvos valstybingumą, atkūrimą 
demokratiniais pagrindais, 
vadovaudamiesi esminiais demokratijos 
principais, Visuotine Žmogaus Teisių 
Deklaracija bei kitais tarptautiniais 
dokumentais, deklaruojančiais, kad 
kiekviena tauta pati turi spręsti savo 
likimą, išreiškia savo požiūrį į pačius 
svarbiausius lietuvių tautos gyvavimo 
momentus, apsprendžiančius šių dienų 
Lietuvos politinę situaciją.

1) 1918 m. vasario 16 d. 
nepriklausomos valstybės aktą 
pripažįstame kaip dokumentą, išreiškusį 
visos tautos valią ir davusį pagrindą 
Lietuvai tapti nepriklausoma valstybe 
pasaulio tautų bendrijoje.

2) 1918 m. vasario 16 d. 
nepriklausomos valstybės atkūrimo 
aktas konstatavo ne būsimą valstybės 
santvarką, o lietuvių tautos 
valstybingumo atkūrimą politine prasme. 
Tame akte sakoma tik, kad busimoji 
santvarka turi būti grindžiama 
demokratijos principais.

3) Molotovo-Ribentropo pasirašyti 
slaptieji protokolai sudarė realias 
galimybes ir sąlygas okupuoti ir 
inkorporuoti Lietuvą į TSRS sudėtį. 
Kitaip sakant, panaikinti Lietuvą kaip 
nepriklausomą valstybę (1940 m. birželio 
15 d. buvo iš TSRS pusės panaudota 
karinė jėga, kuri ir įvykdė okupacijos 
aktą). Jokios revoliucinės situacijos 
Lietuvoje nebuvo, o vyriausybės „krizę“ 
sukėlė svetimos valstybės prievarta.

4) 1940 m. rugpjūčio 3 d. TSRS 
galutinai vienašališkai sulaužė su 
Lietuvos valstybe 1920 m. liepos 12 d. 
pasirašytą sutartį, deklaravusią, kad 
Rusija visiems laikams atsisako 
pretenzijų į Lietuvos valstybės teritoriją. 
Šios sutarties atkūrimas turi būti pirmas 
TSRS vyriausybės aktas Lietuvos 
atžvilgiu.

5) TSRS, okupavusi Lietuvą, iššaukė 
rezistencinį pasipriešinimą, kuris 
tęsiamas įvairiomis formomis ir būdais 
iki šios dienos. Šiuo metu Lietuvoje 
pasireiškiąs politinis, demokratinis, 
nacionalinis judėjimas yra vienas būdų 
atkurti Lietuvos valstybingumą 
demokratinėmis priemonėmis.

6) Visi okupacinės valdžios įvykdyti 
politiniai aktai Lietuvoje yra neteisėti tiek 
tarptautinės teisės, tiek Lietuvoje 

veikusių kaip nepriklausomos valstybės 
įstatymų atžvilgiu. Okupacinė valdžia 
savo siekius įgyvendino smurtu ir 
prievarta.

7) Visa atsakomybė už okupacinį 
režimą, jo padarinius visose srityse tenka 
TSRS vyriausybei. Ji privalo padaryti 
viską, kad tie padariniai būtų likviduoti, 
o taip pat remti lietuvių tautos pastangas, 
tiek santykiuose su TSRS, tiek 
tarptautinėje arenoje, atkuriant Lietuvai 
savo valstybingumą.

8) Lietuva tiek su TSRS, tiek su kitomis 
valstybėmis siekia gerų, draugiškų 
santykių lygybės, teisingumo pagrindu.

9) Lietuvos demokratinis nacionalinis 
judėjimas, siekdamas atkurti Lietuvos 
valstybingumą, apeliuoja tiek į TSRS, 
tiek į kitų valstybių sąžinę ir teisingumą, 
savo tikslus nori įgyvendinti teisiomis 
priemonėmis ir demokratiniu būdu.

10) Lietuva, atkūrusi savo 
valstybingumą, tapusi Suvienytų Nacijų 
organizacijos nare bei įeidama į Europos 
laisvų valstybių bendriją, būtų stiprus 
taikos aktorius ir daug prisidėtų prie 
teisingos politikos įgyvendinimo tiek 
Europoje, tiek visame pasaulyje.

LIC

Leonas Narbutas

TĖVYNE MŪSŲ LIETUVA

Vėl susitinkam kaip jaunystėj, 
O jau pražilusi galva-------
Nors paukščiais teko mums išskristi, 
Bet liko lizdas — LIETUVA.

Jei tau svetur klajoti lėmė 
Valia sava ar ne sava — 
Žinai kaip šaukia gimta žemė, 
Mažytis kraštas — LIETUVA.

O mums, kurių jaunystės žiedą 
Užgožė kruvina spalva, 
Prisiminimais šiandien gieda 
Brangioji mūsų LIETUVA.

Ji — pirmas mūsų laimės rytas.
Tokia ir liks visad gyva. 
Ir neiškeisim jos į kitą — 
Tėvynė mūsų LIETUVA!

Sveikinimai iš Lietuvos. Anglijoje 
viešintis poetas Leonas Narbutas 
eilėraščiu sveikina po platųjį pasaulį 
išsimėčiusius tautiečius.

DBLS-gos Suvažiavimui pageidaujant, Vasario 16-tos dienos šventės 
proga, spausdiname Lietuvos valstybinių sienų žemėlapį.

SVETIMOJE SPAUDOJE
VIENINTELIS DOMININKONAS 

VIENUOLIS LIETUVOJE
Vatikano radijo dienraštis pirmadienio 

laidoje atkreipia dėmesį, kad Lietuvoje 
yra likęs tiktai vienas domininkonas 
vienuolis. Tai kunigas Jonas Grigaitis, 
klebonaujantis Šumsko parapijoje, netoli 
nuo Vilniaus prie pat dabartinio pasienio 
su Baltarusija. Kunigas Grigaitis yra 74- 
verių metų amžiaus, kunigu buvo 
įšventintas 1939-ais metais, ir nuo to 
laiko, rašo Vatikano radijo dienraštis, 
nepaisant visų įvykių susijusių su 
Antruoju pasauliniu karu, pastoviai 
rūpinasi tikinčiųjų sielovada Lietuvoje. 
Vatikano radijo dienraščio žiniomis, 
domininkono kunigo Grigaičio 
aptarnaujamoje Šumsko parapijoje yra 
apie tris tūkstančius tikinčiųjų, kurių 
dauguma yra lenkų kilmės. Dienraštis 
primena, kad pirmoji Domininkonų 
vienuolijos provincija Lietuvoje buvo 
įkurta 1674-ais metais. Devynioliktame 
šimtmetyje, rašo dienraštis, kai Rusijos 
caro valdžia įsakė uždaryti visus 
vienuolynus, Lietuvoje ir Baltarusijoje 
buvo apie 40 domininkonų centrų su apie 
penkiais šimtais vienuolių. Domininkonų 
provincija Lietuvoje buvo atgaivinta 
1935-aisiais metais ir kunigas Grigaitis 
buvo vienas pirmųjų lietuvių novicijų. 
Kunigas Jonas Grigaitis praėjusių metų 
rudenį buvo apsilankęs Romoje.

KALBĖJOSI SU KARDINOLU 
V. SLADKEVIČIUM

Žymioji amerikiečių spaudos agentūra 
„Associated Press“ paskelbė savo 
korespondento Romoje pasikalbėjimą su 
iš Lietuvos atvykusiu kardinolu Vincentu 
Sladkevičium. Kardinolas papasakojo 
korespondentui apie Lietuvos Bažnyčios 
padėtį, joje įvykusius kai kuriuos 
pasikeitimus ir dar neišspręstas 
problemas. Gorbačiovui atėjus į valdžią, 
pažymėjo kardinolas Sladkevičius, 
Bažnyčios padėtis Lietuvoje pagerėjo, bet 
tikintieji vis tebėra laikomi antros rūšies 
piliečiais. Mes vertiname vykstančius 
teigiamus pasikeitimus, kalbėjo 
kardinolas, bet ateitis, mūsų įsitikinimu, 
tebėra neaiški. Kardinolas pažymėjo, kad 
didžioji dauguma — apie 80 procentų 
Lietuvos gyventojų yra katalikai, kurie 
visada liko ištikimi savo religiniam 
tikėjimui, bet ne visi galėjo savo tikėjimą 
viešai praktikuoti. Dabar kai kurios 
kliūtys tikėjimo praktikavimui yra 
pašalintos, tačiau katalikai dar nėra 
pilnai atgavę jiem priklausančių teisių. Jei 
natūralus tautos troškimas būti 
nepriklausomai bus realizuotas, 
pažymėjo kardinolas, tuomet savaime 
išsispręs ir religinės problemos. Tarp 
teigiamų apraiškų Lietuvos Bažnyčios 
gyvenime, kardinolas Sladkevičius 
paminėjo valdžios duotą leidimą 
vyskupui Julijonui Steponavičiui sugrįsti 
į Vilniaus arkivyskupijos apaštalinio 
administratoriaus pareigas, Vilniaus
katedros ir šv. Kazimiero bažnyčios 
sugrąžinimą tikintiesiem ir katalikų 
žurnalo pasirodymą artimiausiu laiku. 
Katalikai Lietuvoje, pažymėjo 
kardinolas Sladkevičius, karštai trokšta, 
kad Popiežius aplankytų Lietuvą. 
Tokiam vizitui nesipriešina ir Lietuvos 
valdžia, tačiau ne nuo jos priklauso 
Popiežiaus vizitą trukdančių kliūčių 
pašalinimas.

VAT.R.

JĖZUITAI — 
MOKYTOJAI PASAULYJE

Jėzuitų vienuolijos centras Romoje 
šiomis dienomis paskelbė ataskaitinį 
pranešimą apie jėzuitų vykdomą jaunimo 
auklėjimo veiklą pasaulyje. Jėzuitų 
vienuolija dabar turi iš viso 656-ias 
įvairaus lygio mokslo institucijas 65- 
iuose pasaulio kraštuose: 177-nis 
universitetus ir fakultetus, 393 gimnazijas 
ir vidurines mokyklas, 32 pradžios 
mokyklas ir 54-rias kitas akademines 
mokyklas. Visose šiose mokslo įstaigose 
yra daugiau negu 6.200 jėzuitų dėstytoji) 
ir apie 63 tūkstančiai pasauliečių 
dėstytojų. Mokinių bendras skaičius 
siekih apie milijoną penkis šimtus 
tūkstančių. Tačiau dar kiti 300 tūkstančių 
mokinių lanko taip pat jėzuitų 
vadovaujamas įvairias bažnyčios, 
valstybės ir privačių organizacijų 
išlaikomas mokyklas. Jų tarpe 
pažymėtinos vadinamos „Tikėjimo ir 
džiaugsmo“ mokyklos dešimtyje Lotynų 
Amerikos kraštų: jos yra skirtos patiem 
vargingiausiem vaikam, paaugliam ir 
suaugusiem. Šių mokyklų mokiniam yra 
suteikiamas ne tiktai įvairaus lygio 
mokslas, bet ir profesinis parengimas. 
Pastaraisiais metais jėzuitų 
vadovaujamose aukštesniojo mokslo 
įstaigose mokinių skaičius padidėjo 20- 
čia procentų.
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KOMENTARAI AR SVAJA VIRSTA TIKROVE?
Vilniuje, ant Gedimino pilies bokšto 

iškelta senoji, iki šiol drausta, paniekinta 
ir sutrypta trispalvė: geltona, žalia, 
raudona... Trys žaižaruojantieji simboliai
— taip brangūs kiekvieno lietuvio 
širdžiai, jausmams ir protui.

Prie Vilniaus Katedros, po tiek 
daugelio draustinių metų, po išdidaus 
šaipymosi iš tikinčiųjų, buvo laikomos 
pamaldos. Šis istorinis, visiems 
lietuviams brangus, paminklas vėl 
grąžintas tai paskirčiai, kuri jam buvo 
įduota dar prieš šimtmečius.

Skaitai tas visas žinias ir žinutes 
atplaukiančias iš mūsų Tėvynės į užsienį 
ir susimąstai: ar mūsų džiaugsmas tikrai 
pagrįstas, ar mūsų, lietuvių tauta, tiek 
metų kentėjusi savivalės ir priespaudos 
jungą, bent pamaži, žingsnis po žingsnio, 
atgauna prarastą laisvę?

Kai tūkstantinė minia Vilniuje gėrėjosi 
senosios trispalvės iškėlimu, net keli 
užsienio korespondentai paklausė savo 
sovietinius palydovus:

„Kas yra tie žmonės, už ką jie 
demonstruoja?“

Atsakymo jiems nereikėjo ilgai laukti.
— Lietuvos nacionalistai...
Kokie pažįstami, kokie įsidėmėtini 

žodžiai! Tiesa, tų žodžių forma pasikeitė, 
bet turinys liko tas pats.

Dar prieš keletą metų kiekvienas 
lietuvis, išdrįsęs kalbėti apie meilę 
Tėvynei-Lietuvai, išdrįsęs demonstruoti 
savo tautinę priklausomybę, buvo 
vadinamas „lietuviškuoju buržuaziniu 
nacionalistu“. Žodis „buržuazinis“, 
atrodo, dingo, bet „nacionalistas“ liko. 
Taigi, tautinės vėliavos iškėlimo 
Gedimino pilies bokšte metu, 
demonstravo ne iki šiol užguita ir 
paniekinta tauta, o „saujelė lietuviškųjų 
nacionalistų“. Su tokiais „nacionalistais“ 
komunistai iki šiol sugebėjo susidoroti, 
susidoros ir toliau.

„Pravda“ šiandien savo puslapiuose 
talpina nemažai drąsių, sovietinę praeitį 
plakančių straipsnių, tačiau ir čia pilna 
komentarų, kurie ir toliau drabstosi melo 
purvu, kurie ir toliau demonstruoja 
„partijos-motinos“ liniją. Paskutiniuose 
komentaruose negailėta nei žodžių, nei 
išsireiškimų padėčiai Pabaltijo kraštuose 
nušviesti. Prisiekusių rusiškai-sovietinių 
rašeivų nuomone Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje stengiamasi įgyvendinti 
„nacionalinį (tautinį) komunizmą“. Ir čia 
prasideda plakimas rimbu. 
Pasikviečiamos pagalbon Lenino 
teorijos, jos iškraipomos, perrašomos, 
pritaikomos šiandieninei dvasiai ir 
būtinam turiniui.

0 kad rusai, tas „didysis, 
nesavanaudiškas, žmoniją gelbstįs 
brolis“, jau daugiau nei septynios 
dešimtys metų visu aršumu, visomis 
išgalėmis praktikuoja nacionalinį 
komunizmą — gyvena, dirba, svarsto, 
nusprendžia, apiplėšia kitas tautas vien 
tik tokio rusiškai-nacionalinio 
komunizmo teorijų bei įstatymų pagalba
— iki šiol vis nutylima.

Pasidaro neaprašomai skaudu, kai 
tautos, save vadinančios rusais, atstovai 
krašto viduje viską trypia, plėšia, niekina, 
visur uždeda savąjį pranašumo, 
„genialumo“, „išradipgumo“, 
„kultūringumo“ (įsivaizduok tik, kokį 
teatrą, kokį baletą turi rusai!)“ 
antspaudą, o išorėje vaidina nuolankų, 
demokratinį, visapusiškai gelbstintį 
draugą amerikiečiams, anglams, 
prancūzams, vokiečiams...

Vaidina. Štai galbūt ne veltui rusai 
laikomi tokiais gabiais teatro kūrėjais! 
Nuo pirmosios revoliucijos dienos iki šio 
laiko partijos narių tarpe ugdomas, 
visapusiškai palaikomas ir kurstomas 
rusiškasis šovinizmas tiek įsiėdė į 
daugybės „komunistų“ kaulus, jog jie net 
sapnuose negalvoja apie kokias nors 
laisves kitoms tautoms.

„Mes, rusai, jums davėme Leniną, mes, 
rusai, jums atnešėme viską laisvinantį 
ateizmą, mes, rusai...“ yra kažkada 
pasakęs vienas iš partijos sekretorių. 
Kokie velniški mainai! Tuščios, 
pasenusios, nuo šiandieninės dvasios 
visai nutolusios teorijos už duoną ir 
druską, už javą ir vaisių, už mėsą ir vilną, 
už žuvį ir audeklą, už darbą ir kruviną 
prakaitą, už laisvę ir nepriklausomybę...

Tie, kurie mums „davė“ Leniną ir 
toliau stengsis visokeriopai engti, spausti 
bei rusinti tautą, kuri, kad ir teriojama tų 

visų „davėjų“ iki šiol dar nesuklupo ir dar 
vis neatsisakė savo priklausomybės 
Lietuvai.

Rusai turi tokią patarlę, kurios laisvas 
vertimas skamba maždaug taip: 
„Liežuviu gali malti, bet laisvės rankoms 
neduok“. Rusų nacionalinės komunistų 
partijos strategai vis labiau ima 
vadovautis aukščiau minėta patarle — 
laikraščiuose galima talpinti vieną kitą 
aštrų straipsnį, bažnyčiose galima 
melstis, galima išsakyti net tautiškumą ar 
iškelti trispalvę. Tačiau vargas tau, jei 
bandysi atsisakyti rusiškosios imperijos 
globos! Ta „globa“, tas rusiškasis teroras 
yra nekeičiamas ir nedalomas. Nori, jei ne 
gyventi, tai bent egzistuoti — kentėk to 
rusiškojo „brolio“ priespaudą, klaupkis 
prieš jį, pataikauk jam ir nemurmėk, kad 
priklausai kitai tautai!

Nė vienas protaujantis, kultūringas 
žmogus neneigia, kad ir rusų tauta yra 
davusi žmonijai daug idėjų, pažangos ir 
vilčių. Bet nė vienas protaujantis, 
kultūringas žmogus negali pamiršti, jog 
daugybės rusiškųjų rankų pagalba į 
dangaus aukštybės buvo iškeltas teroro 
karalius, beširdis žmonių naikintojas 
Stalinas, kad tos pačios rankos, 
atkurdamos sumenkėjusią carinę 
imperiją, pasiglemžė Pabaltijo kraštus. 
Pasiglemžė ir net šiandien nesigėdina 
sakyti, jog 1940-taisiais metais“ 
„išlaisvino“ mus. Nuo ko? Nuo mūsų 
pačių?

Kad Pabaltijo kraštai net 
„pertvarkymo“ ir „atvirumo“ politikos 
šešėlyje neturi jokių tautinių teisių, jokių 
rusų nacionalinės diktatūros 
nekontroliuojamų galimybių — 
ypatingai išryškėjo prieš paskutiniąją 
sovietų aukščiausiosios tarybos sesiją. 
Rusų nacionalinė komunistų partija, 
besivadovaujanti „cukraus gabalėlio ir 
rimbo“ taktika, į Pabaltijo kraštus 
pasiuntė aukšto rango biuro narius su 
užduotimi „įspėti tuos kraštus, kad 
tolesni žingsniai didesnei laisvei gauti“ 
nėra galimi. TASS’o pranešimais 
Latvijoje viešėjo Vadimas Medvedevas, 
Estijoje — Viktoras Tčebrikovas (buvęs 
KGB šefas) ir Lietuvoje — Nikalojus 
Sliunkovas. Tai patyrę rusų nacionalinės 
komunistų partijos specialistai „gaisrui 
gesinti“. Naujais, saldžiais pažadais ir 
naujais rusiškojo rimbo smūgiais buvo 
pabrėžta, jog visi tie, kurie „kėsinasi į 
tautinius santykius“ turi būti patraukti 
atsakomybėn. Neveltui ir centro 
komiteto plenumas tautiniais klausimais 
vyks ne ateinančių metų vasario mėn., 
kaip buvo numatyta, bet tų pačių metų 
viduryje. Iki to laiko bus galima 
sutramdyti ,, k a rš t a ga 1 v i u s 
nacionalistus“, bus galima nuslopinti 
pasipriešinimą rusiškajam imperializmui.

Pikti liežuviai sako, kad partijos 
nurodymu net už kelis milijonus dolerių 
buvo pasamdyta žymi Amerikos reklamų 
agentūra. Tos agentūros užduotis — 
Gorbačiovo „image“ krašto viduje ir 
užsienyje formavimas bei šlifavimas. Jei 
šie teiginiai turi kokį nors tikrovės 
pagrindą, tai paaiškėtų, kodėl taip staiga 
Pabaltijy buvo leistos tautinės vėliavos, 
kodėl tuose kraštuose vėl prisimenama 
istorinė praeitis ir kodėl „persitvarkymo“ 
sąjūdis įgijo tautinio atgimimo turinį. 
Mažytis, visai mažytis trupinėlis laisvės 
tikrai stiprina Gorbačiovo autoritetą. 
Bent ne rusų tarpe.

O, kad autoritetas gyvybingai 
reikalingas — niekam nėra paslaptis. Štai 
ką neseniai rašė „The New York Times“:

„Michailas Gorbačiovas atleido 
vadžias ir tokiu paprastu būdu iššaukė 
Sov. Sąjungoje iki šiol nebuvusį reiškinį 
— atvirą nuomonę. Dabar jis privalo 
įvykdyti dar vieną revoliuciją — duoti 
liaudžiai duonos. Paskutiniaisiais metais 
išryškėjęs liaudies nepasitenkinimas yra 
gilus: blogos maisto prekės, nuolatinė jų 
stoka, permažai gyvenamojo ploto, 
permažai autonomijos Pabaltijo 
kraštuose, etniniais pagrindais užsidegusi 
neapykanta tarp Armėnijos ir 
Azerbaidžano — beviltiškas, plikas 
gyvenimas“.

Taikliai pasakyta: viskas beviltiška ir 
pilka. Priemones tam beviltiškumui 
įveikti rusų nacionalinė komunistų 
partija su jos poskyriais užgrobtuose 
kraštuose, mato ne didesnėje nerusiškųjų 
tautų autonomijoje, o atvirkščiai — 
didesnėje centrinės valdžios galioje. Dar 

vienas žingsnis į imperialistinės Rusijos 
stiprinimą, kurios priekyje viešpataus 
visagalis caras — prezidentas (būtinai 
rusas) su asmenine kardo ir rimbo 
gvardija: su visais rusų nacionalinės 
komunistų partijos nariais.

Štai kodėl paskutinėje aukščiausios 
tarybos sesijoje iš Sov. Sąjungos 
konstitucijos buvo išbrauktas toks 
sakinys: „...respublikos, kurių liaudis 
vieningai atsisako sovietinės santvarkos, 
turi teisę pasitraukti iš Sąjungos“. Ir 
anksčiau tas sakinys, įrašytas klastingojo 
Stalino ranka (neveltui tas kūrinys buvo 
vadinamas didžiojo Stalino konstitucija), 
nieko nereiškė. Nė viena respublika tos 
teisės neturėjo, bet žmonės, kovojantieji 
už laisvę, kovojantieji prieš viską 
trypiantį rusicizmą, galėjo bent formaliai 
remtis konstitucijoje įrašytais pagrindais. 
Dabar gi tų pagrindų visai nebėra ir į 
kiekvieną bandymą pasitraukti iš Rusijos 
imperijos bus atsakyta tankais, 
šarvuotais automobiliais, MVD (vidaus 
reikalų ministerija) daliniais, Sibiru ir dar 
kietesniais rusiškojo „genijaus“, 
rusiškosios „dvasios“, rusiškojo 
„pranašumo“ pančiais.

Štai kaip tikrumoje atrodo dalis tos 
„persitvarkymo“ bei „atvirumo“ 
politikos! Žinoma, daroma viskas, kad 
tik kiek pagerinti tokios cukraus 
gabalėlio ir rimbo politikos skonį. Štai 
Gorbačiovas, vykdamas į tik ką praėjusią 
suvienitųjų tautų sesiją Amerikoje, šalia 
daugybės patarėjų bei palydovų, paėmė ir 
lietuvį aktorių Donatą Banionį (ilgus 
metus dirbęs Panevėžio dramos teatre). 
Jo užduotis — informuoti Amerikos 
visuomenę apie Lietuvoje įvykusius 
pasikeitimus. Banionis — geras, 
pasižymėjęs aktorius. Galbūt jis yra r 
geras rusų nacionalinės komunistų 
partijos poskyrio Lietuvai narys ir galbūt 
jis gali daug papasakoti. Bet štai ką sako 
vienas iš jaunų sovietinių' specialistų, 
fizikos-matematikos mokslų kandidatas, 
lietuvis Zigmas Vaišvila.

„Stagnacijos reiškinys lydėjo beveik 
kiekvieną Stalino laikotarpio žingsnį, 
persekiojo mus ir vėliau. Netgi dabar dar 
nelabai norima jo atsisakyti, atsimerkti ir 
pažvelgti tiesai į akis. Vėliau galime ir 
nebespėti. Atsidūrėme ne tik prie 
ekonominės, socialines, nacionalinės, 
kultūrinės, bet ir prie ekologinės prarajos 
slenksčio. Kodėl?

Per pastaruosius 40 metų liaudies ūkis 
Lietuvoje buvo vystomas ekstensyviai ir 
nekompleksiškai. Beveik visos pramonės 
įmonės ir kiti objektai, labai smarkiai 
kenkiantys mūsų gamtai ir žmonių 
sveikatai, buvo statomi (ir tebestatomi!), 
plečiami (ir tebeplečiami!), paisant tiktai 
siaurų žinybinių interesų. Į vietinius, 
dažnai net gyvybinius, interesus 
numojama ranka.

Tar. Sąjungoje prasidėjo 
persitvarkymas. Todėl, kad trauktis 
nebebuvo kur. Jei šalyje labai skubiai 
neįvyks realios, demokratiškos 
permainos, ekonomistai jau 1995 m. 
pranašauja visišką ekonominę krizę“ — 
rašo jis viename iš savo paskutiniųjų 
straipsnių.

Ar bereikalingi dar kokie komentarai? 
Mūsų svaja — pamatyti laisvą, žydinčią, 
klestinčią, iš Europos laisvųjų tautų tarpo 
neišstumtą Lietuvą — dar nevirto 
tikrove. Išdidžiai vėjuje plevėsuojanti 
mūsų trispalvė yra tik pirmasis žingsnis 
tautos laisvės kryptimi. Tikėkime, kad tas 
žingsnis nebus paskutinis taip sunkiame, 
bet garbingame kelyje. Tikėkime, kad jei 
ne mes — tai mūsų vaikai, jei ne jie — tai 
mūsų vaikaičiai pamatys laisvą Lietuvą, 
kitų, laisvų Europos tautų šeimoje. 
Testiprina šį tikėjimą mūsų Tėvynės- 
Lietuvos praeitis, testiprina jį mūsų visų, 
lietuvių tautos vaikų, darbas, veikla, 
pastangos ir užmojai laisvai žydinčio 
gimtojo krašto labui. Algis Sadauskas

SKAITYTOJOS LAIŠKAS
„E. Lietuvio“ Nr. 3 skautų rajono 

vado parašyta, kad „LITHUANIA — 5“ 
persiuntimas kaštavo 58 svarai. Tai nėra 
tiesa. „Budėkime“ Nr. 105 jau buvo 
parašyta apie tai. Be to, tos išlaidos yra iš 
privačios kišenės, o ne iš skautų iždo.

Iš „LITHUANIA“ sąsiuvinių aiškiai 
matyti, kad prie to darbo labai daug 
prisideda, kur reikalinga, Paulius Tričys, 
versdamas medžiagą į anglų kalbą, nes

REIKALINGA TALKA
Anglų istorikas, daugelio knygų 

autorius, ruošiasi rašyti istorinį veikalą 
apie Pabaltijo valstybes Antrojo 
Pasaulinio karo metu. Jam reikalingos 
žinios apie lietuvius tarnavusius vokiečių 
kariuomenės įvairiuose daliniuose. Pvz., 
lietuviai vokiečių Armijoje (Das Heer); 
vokiečių policijoje; Polizei ir Sicherheits 
polizei/SD; techniniuose daliniuose 
(TeNo); karo aviacijoje; karo laivyne; 
Vokiečių Raudoname Kryžiuje; Todt 
organizacijoje; darbo tarnybos 
daliniuose ir kitur.

Turintieji šiuo reikalu spaudinių, 
laiškų ar nuotraukų, lietuviškai ar 
vokiškai, prašomi siųsti: „E. L.“ 
redakcijai, 2 Ladbroke Gardens, London 
Wil 2PT, (prašau ant voko pažymėti: 
„Lietuviai Kare“).

Medžiagą ir žinias prisiuntusiems iš 
anksto dėkojame.

RADIJO MĖGĖJŲ ŽINIAI
Minint Lietuvos Nepriklausomybės 

Šventę, Vasario 16 d., dažnumu 28.444 
Mhz (10 metrų banga), 14-17 valandt 
Greenwich arba 8-11 valandą Čikagos 
laiku veiks radijo mėgėjų stotys iš 
Lietuvos.

Jos bandys užmegzti ryšį su pasaulyje 
gyvenančiais lietuviais—radijo mėgėjais 
Bus Kamama lietuviškai.

Penkios radijo mėgėjų stotys Lietuvoje 
vartos specialiai valdžios paskirtus, šiam 
istoriniam įvykiui paminėti, šaukinius. 
Jie yra:

LY2ZZ Mėgėjų klubo stotis 
Šiauliuose.

LY2ZA Mėgėjų klubo stotis Jonavoje.
LY2ZO Mėgėjų klubo stotis Kaune.
LY2WW Mėgėjų klubo stotis Vilniuje.
LY2WR Mėgėjų klubo stotis Vilniuje.
Raidės LY radijo stočių atpažinimui 

buvo Tarptautinės Telegrafistų Unijos 
skirtos Lietuvos Respublikai.

Bus kalbama SSB (žodžiu). Kiti 
turintys SSB trumpų bangų radijo 
priimtuvus prašomi pasiklausyti.

„DAINAVOS“ APYSKAITA 
Londono L.M. Sambūrio „Dainava“ 

1987-88 metų Apyskaita
Pajamos
A.a. Liobės palikimas £6011.27
1987 Bazaro pelnas 568.94
1988 Bazaro pelnas 583.45
Procentai iš L.N. B-vės 85.03

£7248.69

Išlaidos
Parama ligoniams £ 94.09
E.L. Prenumeratos 201.00
E. L. skelbimai 12.00
Parama Gloucester Taut, šokių

grupei 20.00
Vasario 16-tai Gimnazijai 1000.00
Lietuvos Laisvės fondui 1000.00
Religinei katalikų šalpai 300.00
Londono „Maironio“ mokyklai 100.00 
Parama skautams kelionei

į Ameriką 200.00
Seneliams Kalėdinės dovanos 280.00
Mišiom už mirusias nares 25.00
Raštinės ir kitos išlaidos 62.34
Pirkta fantų loterijai 66.84

£3361.27
1987-88 metų likutis £3887.42 keliamas 

į 1989 metus.

LIUTERONŲ BENDRUOMENĖ 
VILNIUJE

Kestono kolegijos biuletenio žiniomis, 
evangelikų liuteronų bendruomenė 
Vilniuje pravedė parašų rinkimą po 
peticija valdžiai, reikalaujant, kad 
bendruomenė būtų įregistruota. 
Liuteronai Lietuvoje taip pat tikisi, 
pažymi biuletenis, kad kultui bus vėl 
sugrąžinta valdžios anksčiau atimta jų 
bažnyčia Vilniuje. Kestono kolegijos 
biuletenis atkreipia dėmesį, kad 
katalikiškoje Lietuvoje liuteronai 
tesudaro tikinčiųjų mažumą. Po 
Reformacijos Lietuvoje įsikūrusią 
liuteronų bendruomenę sudarė 
daugiausiai vokiečių kilmės tikintieji, 
kurių dauguma pokario metais sugrįžo 
atgal į Vokietiją. Kestono kolegijos 
duomenimis, Lietuvoje dabar yra apie 20 
tūkstančių evangelikų liuteronų, 
pasiskirsčiusių 27-niose parapijose, 
daugiausiai krašto šiaurės rajonuose.

Britanijos skautai (išskyrus kelis) moka 
tik angliškai skaityti apie Lietuvą. Tai ir 
jo užmiršti būtų nevalia. M. Barėnienė

r—BE TEISMO—.
Perspausdiname iš VYTIES nr. 7 Stalino 

genocido Lietuvoje aukų sąrašą. Tebūnie jis 
tų 400 tūkstančių nelaimingųjų atminties 
įamžinimo paminklas.

LINKMENŲ APYLINKIŲ IŠVEŽTIEJI
III

Čestaitė Olė, Jono, g. 1936 m., Krivasalio 
km. 1948 m. ištremta į Irkutsko sr. Grįžo 
1957 m.

Mičėnas Jonas, Jurgio, g. 1914 m., 
Krivasalio km., valstietis. 1947 m. suimtas ir 
nuteistas už pyliavų neatidavimą. Kalėjo 
Sibiro lageriuose. Grįžo 1953 m.

Aiškinis Antanas, Kajetono, g. 1914 m., 
Krivasalio km., valstietis. 1951 m. suimtas už 
ryšius su partizanais. Iš lagerio grįžo 1956 m.

Ramonas Vladas, Kajetono, g. 1908 m., 
Krivasalio km., valstietis. 1948 m. ištremtas į 
Krasnojarsko sr. Grįžo 1957 m. Mirė 1980 m.

Ramonienė Veronika, Silvestro, g. 1916 m., 
Malaišių km., valstietė. 1948 m. su vyru ir 
vaikais ištremta į Krasnojarsko sr. Grįžo 
1957 m.

Ramonas Balys, Vlado, g. 1940 m., 
Krivasalio km. 1948 m. su tėvais ištremtas į 
Krasnojarsko sr. Grįžo 1957 m. |

Ramonienė Veronika, Kajetono, g. 1942 
m., Krivasalio km. 1945 m. suimta ir 1 
nuteista. Iš lagerio grįžo 1948 m. i

Aldusevičiūtė Stasė, Prano, g. 1896 m., 
Krivasalio km. 1949 m. ištremta į Irkutskp sr. 
Grįžo 1957 m.

Drūteika Alfonsas, Anupro, g. 1933 m., 
Krivasalio km. 1948 m. ištremtas į Irkutsko 
sr. Grįžo 1957 m.

Drūteikienė Ona, Antano, g. 1937 m., 
Ginučių km. 1949 m. ištremta į Irkutsko sr. 
Grįžo 1957 m.

Dubauskas Anupras, g. 1894 m.,
‘ Krivasalio km., valstietis. 1948 m. ištremtas į ; 
Irkutsko sr. Mirė tremtyje.

Dubauskienė, g. 1902 m. Žickų km., Stirnų 
par., 1948 m. su vyru ištremta į Irkutsko sr. 
Grįžo 1957 m.

Dubauskaitė Anastazija, Anupro, g. 1922 
m., Krivasalio km. 1948 m. su tėvais ištremta 
į Irkutsko sr. Grįžo 1957 m.

Dubauskaitė Genovaitė, Anupro, g. 1927 
m., Krivasalio km. 1948 m. su tėvais ištremta 
į Irkutsko sr. Grįžo 1957 m., gyvena Kazlų 
Rūdoje. j

Kurpė Jonas, g. 1889 m., Antalksnės km., 
Linkmenų par., valstietis. Suimtas 1946 m. ir 
nuteistas 10 metų kalėti už „nepranešimą“. 
Kalėjo Vorkutoje. Grįžo į Lietuvą.

Kurpė Justas, Jono, g. 1926 m., Antalksnės 
km. Partizanas, suimtas 1946 m. ir nuteistas 
10 metų kalėti. Kalėjo Magadano sr. Grįžo, 
gyvena Dūkšto par.

Kurpytė Paulina, Jono, g. 1922 m., j 
Antalksnės km. 1948 m. ištremta į 
Krasnojarsko sr. Grįžo 1961 m., gyvena 
Panevėžyje.

Vilutis Leonas, Jono, g. 1920 m., 
Derviniškės km., Linkmenų par., dirbo 
mūrininku. 1947 m. suimtas ir nuteistas už 
dalyvavimą partizaninėje kovoje. Kalėjo 
Intos lageryje. Grįžo, gyvena Kapsuke.

Vilutis Feliksas, Nikodemo, g. 1909 m., 
Derviniškės km., mokytojas. Su šeima 
ištremtas 1948 m., mirė tremtyje.

Viluticnė Marija, g. 1912 m., 1948 ištremta ; 
su šeima. Mirė gimdydama vagone.

Vilutis Algis, Felikso, g. apie 1940 m., 
Derviniškės km. 1948 m. su tėvais ištremtas.
Negrįžo, gyvena Rusijoje. i

Vilutytė Danutė, g. apie 1938 m., į 
Derviniškės km., 1948 m. ištremta su tėvais. Į 
Negrįžo, gyvena Rusijoje. f

Vilutytė Nijolė, Felikso, g. apie 1945 m., 
Derviniškės km. 1948 m. su tėvais ištremta. 
Negrįžo, gyvena Rusijoje.

Kaušyla Juozas, Juozo, g. 1911 m., 
Lamėsto km., Linkmenų par., valstietis. 1946 
m. suimtas ir nuteistas už dalyvavimą 
partizaninėje kovoje. Liko žmona ir du 
vaikai. Grįžęs mirė.

Baltaduonytė Malvina-Šilinskienė, Stasio, 
g. 1916 m., Ginučių km., Kirdeikių par. 
Ištremta 1952 m. Grįžo.

Šilinskas Jonas, Jono, g. 1912 m., 
Puziniškio km., Kirdeikių par., valstietis. 
Ištremtas su šeima 1952 m. Grįžęs mirė.

Šilinskas-Jonas, g. 1887 m., Antalksnės 
km.. Linkmenų par. 1952 m. su šeima 
ištremtas. Mirė tremtyje.

Šilinskienė-Tijūnėlytė, g. 1890 m.,
Antalksnės km. 1952 m. su šeima ištremta. 
Grįžusi mirė.

Šilinskaitė Veronika-Dervinienė, Jono, g. 
1926 m., Puziniškio km., Kirdeikių par. 1952 
m. su tėvais ir seneliais ištremta. Grįžo.

Šilinskas Juozas, Jono, g. 1927 m., 
Puziniškio km. 1952 m. su tėvais ir seneliais 
ištremtas. Grįžo.

Šilinskas Juozas, Justino, g. 1909 m., 
Grikiapelės km., Linkmenų par., valstiofis, 
baigė vokiečių desanto mokyklą. Suimtas 
Lietuvoje ir nuteistas. Atlikęs bausmę, į 
Lietuvą sugrįžti neleido. Mirė 1985 m.

Šilinskas Justinas, Justino, g. 1911 m., 
Grikiapelės km., Linkmenų par. 1948 m. 
ištremtas. Mirė tremtyje nuo šiltinės.

Šilinskaitė Eleonora, Justino, g. 1914 m., 
Grikiapelės km. Ištremta 1948 m. Mirė 
tremtyje.

Šilinskienė Kristina, jų motina, ištremta 
1948 m. Mirė tremtyje.

Valaika Vladas, g. 1909 m., Maksiūnų 
km.. Linkmenų par. 1948 m. kaip „buožė“ su 
šeima ištremtas. Grįžo.

Valaikienė, jo žmona, ištremta kartu 1948 
m.

Valaika Bronius, Vlado, g. 1937 m., 
Maksiūnų km. 1948 m., ištremtas su tėvais.

Valaikaitė Genė, Vlado, g. 1935 m., 
Maksiūnų km. 1948 m. ištremta su tėvais.

Saulius Antanas, Liudo, g. 1912 m.
Ištremtas 1948 m. su šeima. Grįžo.

Šaulienė Jadvyga, g. 1924 m. Ištremta 1948 
m. Grįžo.

Šilinskienė Teklė, g. 1894 m., Malaišių 
km., Linkmenų par. Ištremta 1948 m. Grįžo 
1956 m.

Šilinskaitė Teklė, g. 1926 m., Antalksnės 
km. Ištremta 1948 m. Grįžo.

Brukštus Jonas, Silvestro, g. 1902 m., 
Šiškinių km.. Linkmenų par. Vokiečių 
okupacijos metais buvo seniūnas. Suimtas 
1945 m. ir nuteistas. Grįžęs iš lagerio mirė.

Kuzelis Bronius, Vinco, g. 1912 m., 
Šiškinių km. 1945 m. suimtas ir nuteistas už 
dalyvavimą vokiečių apsaugos organų 
veikloje. Grįžęs iš lagerio mirė.
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Lietuvių 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 LN B-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 7-10 dienomis — kraštų 
pirmininkų konferencija Vasario 16 
gimnazijoje, Vokietijoje.

AUKOS SPAUDAI
J. Tarulis — 1 sv.
K. Tamošiūnas — 2.50 sv.
A. Paulauskas — 2 sv.
J. Ramauskas — 10 sv.
J. Domeika — 10 sv.
A. Miliukas — 10 sv.
V. Remeikis — 5 sv.
A. Surblys — 2 sv.
J. Petrėnas — 4.50 sv.
D. Adams — 2 sv.
A. Galbuogienė — 4.50 sv.
J. Bedulskis — 2 sv.
P. Grokauskas — 2 sv.
M. Janulis — 2.50 sv.
P. Simonaitis — 2.50 sv.
A. Šlapokas — 2 sv.
J. Viliūnas — 2.50 sv.
E. Žilius — 2 sv.
F. Guga — 2 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

AUKOS TAUTOS FONDUI
Juozas Domeika — 100.00 sv.
M. Reinys ir V. Remeika po — 10.00 sv.
A. Gofmanas — 2.00 sv.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

AUKA VASARIO 16 
GIMNAZIJAI

Londono L.M. Sambūris „Dainava“, 
Lietuvos Nepriklausomybės šventės 
proga, paskyrė Vasario 16 Gimnazijai 
1.000 sv. paramą.

LONDONO LIETUVIŲ 
MAIRONIO MOKYKLA

NEBUS PAMOKŲ
Vasario 17 d. mokykloje pamokų 

nebus, nes mokiniai ir mokytojai 
dalyvaus Vasario 16-tos dienos 
programoje. Bet kitą šeštadienį, vasario 
23 d. Maironio mokykloje pamokos vyks 
kaip įprasta, 10 vai.

Todėl kviečiame į minėjimą 
pasidžiaugti jaunųjų dainininkų, Maironio 
mokyklos mokinių, dainomis.

Dr. J. Pilcher mirus, 
Nijolę Pilcher, 
Helen ir David 

giliai užjaučia ir 
kartu liūdi

LSS Europos Rajono 
sesės ir broliai

Lietuvių bičiuliui 
dr. Jeremy Pilcher mirus, 
jo žmonai Nijolei ir jos 
šeimai gilią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi 

Lietuvių Filatelistų Draugija 
„Vilnius“

Roman Andrejauskui tragiškai 
žuvus Italijoje, reiškiame 

gilią užuojautą jo tėvams, seseriai, 
artimiesiems ir jo šeimoms.

J. Kvietelaitis, šeima, 
ir K. Kriaučiūnas

(J. Evatt ir K.K. Kirk)

A.A. Adomui Petkevičiui mirus, 
jo broliui Antanui 

ir jo sūnums Jonui ir Petrui 
reiškiame užuojautą. 

Sk. Valdyba ir nariai

WOLVERHAMPTONAS
A.A. ADOMAS PETKEVIČIUS

Sausio 24 d. po sunkios širdies ligos 
mirė Adomas Petkevičius, 82 metų 
amžiaus. Jis buvo kilęs iš Šiaulių 
apskrities, Šaukėnų valsčiauš, ūkininkas. 
Perėjęs tremties kelius, 1947 m. atvyko į 
Angliją ir buvo įdarbintas žemės ūkyje. 
Atlikęs sutartį persikėlė pas brolį į 
Wolverhamptoną ir dirbo „Goodyear“ 
padangų fabrike iki pensijos. Priklausė 
DBLS-gai ir visą laiką buvo aktyvus 
narys, skaitė lietuvišką spaudą ir ją rėmė. 
A.A. Adomas visada kalbėjo vien tiesą, 
nieko neapkalbinėjo ir nė vieno 
nekritikavo, net ir „veikėjų“, kaip dažnai 
daroma.

Į laidotuves prisirinko pilna bažnyčia 
anglų, lenkų ukrainiečių ir lietuvių, kai 
kurie iš jų per 40 metų nebuvo pasirodę 
savo tautiečių tarpe. Laidojimo apeigas 
atliko kun. dr. S. Matulis, MIC., kartu su 
parapijos klebonu Anthony Joyce. 
Skaitymus Mišių metu atliko mirusiojo 
brolėnas Jonas Petkevičius ir jo žmonelė 
Irena, o apeigoms patarnavo antras 
brolėnas Petras Petkevičius, vienuolis 
Jerico Benediktinas, iš Škotijos. Kapinėse 
atsisveikino abu kunigai, nes abu Adomą 
gerai pažino kaip gerą ir dosnų 
krikščionį. Keliais žodžiais prie karsto su 
velioniu atsisveikino ir G. Kaminskienė, 
Katalikų B-jos ir W-ton liet, parapijiečių 
vardu. Buvo sunešta daug vainikų.

Po laidotuvių lenkų klube brolis 
Antanas suruošė puikų padėkos 
priėmimą, po užkandžių dar buvo 
pasimelsta.

Ilsėkis, brangus parapijieti, šiame 
Anglijos kampely ir po savo paties iš 
Lietuvos atsivežta žemės sauja. 
Palaidojom tik Adomo kūną, jo siela jau 
pas Aukščiausiąjį Teisėją, meldžiam jam 
patekti į laimingųjų karalystę. Amžiną 
atilsį duok jam Dieve.

G. Kaminskienė

CENTRINIS SKYRIUS
padėka už auką

DBLS-gos Centrinis skyrius dėkoja Z. 
Sledžiauskams už 10 sv. auką ir gražius 
linkėjimus Vasario 16-tos dienos šventės 
proga. Suprantu, kad Jums tolima 
kelionė ir negalite dalyvauti šventėje, bet 
mes, 16-tos proga, prisiminsime Jus.

J ūsų auka paskirstyta šitaip: 5 sv. LLM 
mokyklai ir 5 sv. tautinių šokių grupei 
„Lietuva“, kuri daugelį metų mus 
linksmina Vasario 16-tos proga.

Per mane LLM mokykla ir „Lietuva“ 
dėkoja DBLS-gos Centriniam skyriui ir 
Jums už auką.

Centrinio skyriaus sekr.
St. Bosikis

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 į susirinkimą gausiai 
atsilankyti. Sk. Valdyba

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.
\4LK B-jos 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. 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

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

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.

PAMALDOS
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 muzika- 
giesmėmis bus Canty šeima iš Škotijos

ŠKOTIJA
PENSININKŲ POBŪVIS

Škotijos lietuvių socialinio klubo 
valdyba surengė klubo nariams 
pensininkams metinį priėmimą, kuris 
įvyko gruodžio mėn. 12 d., klubo 
patalpose.

Priėmimo vaišėse dalyvavo 126 klubo 
nariai pensininkai, specialios šeimininkės 
buvo pakviestos paruošti vakaro vaišes. 
Prieš vaišes kun. J. Andriušius palaimino 
vaišių stalus ir palinkėjo gero apetito, o 
klubo pirmininkas J. Bliūdžius maloniai 
pasveikino gausiai susirinkusius klubo 
narius pensininkus.

Po vaišių sekė gausi loterija: kas antras 
pensininkas laimėjo dovaną, kurios buvo 
paruoštos klubo valdybos narių. Sekė 
linksmoji dalis, šokiams grojo klubo 
orkestras, vadovaujamas M. Pautieniaus. 
Jis yra labai populiarus klubo narių ir 
lankytojų tarpe. Pertraukų metu kun. J. 
Andriušius paįvairino programą įvairiais 
posakiais. Vakaras bėgo kaip vanduo 
upėje, visi džiaugėsi ir dėkojo klubo 
valdybai už malonų vakaro pobūvį.

Visi pensininkai prieš išeidami į namus 
buvo apdovanoti.

Iki pasimatymo kitais metais.

SVAJONIŲ AIDAI
1988 m. gruodžio 15 d., vakare iš 

Londono atvyko į Škotiją keturi 
jaunuoliai. Motherwell stotyje juos 
sutiko klubo pirm. J. Bliūdžius ir A. 
Pautienius. Klubo patalpose laukė gražus 
būrys lietuvių. Po trumpo susipažinimo ir 
po ilgos kelionės iš Londono, klubo 
šeimininkių buvo pakviesti vakarienės.

Po vakarienės apžiūrėjo klubą ir 
praleidę vakarą su klube susirinkusiais, 
išvyko poilsiui, nes rytojaus dieną turėjo 
pasiruošti to vakaro koncertui.

Koncertas prasidėjo punktualiai. 
Klubo pirm. J. Bliūdžius pasveikino 
gausiai susirinkusius ir pristatė 
SVAJONIŲ AIDŲ dainininkus. Jie buvo 
šiltai ir maloniai sutikti rankų plojimu.

Visos dainos buvo sugrupuotos į 5 
dalis, kiekvienos pertraukos metu klubo 
pirm. J. Bliūdžius skaitė specialius 
skaitymus lietuviškai, o angliškai skaitė 
E. Pautieniūtė. Koncertas praėjo su 
dideliu pasisekimu, visi to vakaro 
dalyviai buvo patenkinti tų 4 jaunuolių 
gražiomis dainomis ir kurios tikrai 
pralinksmino Škotijos lietuvių 
visuomenę. Pabaigai klubo pirm. J. 
Bliūdžius išreiškė didelę padėką už 
koncerto išpildymą ir tuo pačiu juos 
apdovanojo Kalėdinėmis dovanomis. 
Kitas dvi dienas dainininkai turėjo 
laisvas, tai aplankė Glasgow, Edinburgą 
ir kitas žymesnes Škotijos vietoves, o 
pirmadienį jie išvyko atgal į Londoną.

Didelė padėka jums, mieli jaunuoliai, 
už jūsų gražias ir malonias dainas, kurias 
mes Škotijos lietuviai ilgai_prisiminsime, 
už tai jums lietuviškas AČIŪ. Visas to 
vakaro pajamos buvo perduotos 
jaunimui dėl ateinančio jaunimo 
kongreso.

PRANCŪZIJA
„AUŠROS VARTAI“ PARYŽIUJE
Paryžiuje šiomis dienomis daug kur yra 

išklijuotos afišos, skelbiančios teatro 
pjesę „La Port oliu l’Oror“ — Aušros 
Vartai, kuri nuo sausio aštuonioliktos 
dienos visą mėnesį bus vėl vaidinama 
švento Eustachijaus bažnyčios kriptos 
salėje. Ši teatro pjesė, kuri pirmą kartą 
Paryžiuje buvo pastatyta praėjusiais 
metais, yra sukurta pagal buvusios 
sąžinės belaisvės Nijolės Sadūnaitės 
prisiminimus. Svarbiausią veikalo dalį 
sudaro Nijolei Sadūnaitei už religinę 
veiklą iškeltos teisminės bylos 
atpasakojimas, vaizdžiai perteikiant 
scenai pritaikintą dialogą tarp teisėjo ir 
kaltinamosios. Pagrindinius vaidmenis 
prancūzų kalba atlieka lietuviai aktoriai 
Karolina Masiulytė-Paliulienė 
Kristupas Moneys. Prie salės, kurioje 
vyksta vaidinimas, Paryžiaus lietuvių 
bendruomenės rūpesčiu yra surengta 
lietuviška parodėlė, kurios eksponatus 
sudaro knygos apie Lietuvą, pogrindyje 
spausdinti leidiniai, tarp jų Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika ir jos 
vertimai į svetimas kalbas, į įvairias 
kalbas išversti Nijolės Sadūnaitės 
prisiminimai, lietuvių liaudies meno 
dirbiniai ir kita. Praėjusiais metais pirmą 
kartą suvaidinta ir dabar kartojama pjesė 
„Aušros Vartai“ buvo susilaukusi 
palankių atgarsių Paryžiaus spaudoje. 
Laikraščiai šia proga priminė 
skaitytojam katalikišką Lietuvą ir jos 
tikinčiųjų patirtas skriaudas, kurias 
ryškiai pavaizduoja Nijolės Sadūnaitės 
prisiminimuose atpasakoti ją palietę 
įvykiai.

PASAULYJE
Susitaikė komunistai

Po 30 metų susigerino dvi didžiausios 
komunistinės valstybės — Kinija ir 
Sovietų Sąjunga. Spėjama, kad to 
susigerinimo pasėkoje mažinamas 
apsiginklavimo klausimas, nes nereikės 
laikyti tiek daug kariuomenės tų kraštų 
pasienyje. Sutaupąs galės panaudoti 
kraštų gerovei pakelti. Susitaikymą 
atsiekė Sovietų užs. reik, ministras 
Eduard Shevardnadze, besilankydamas 
Kinijoje. Buvo sutarta, kad Sovietą 
Sąjungos vadas Gorbačiovas aplankys 
Kinijos vadą Deng Xiaoping gegužės 15- 
18 dienomis. Dėl šio susitaikymo 
vakaruose yra ir kitų nuomonių. Mat 
sovietai atitrauktas karines pajėgas iš 
Kinijos pasienio gali panaudoti kur nors 
kitur...

Lenkų vyriausybė kalbasi 
su Solidarumo vadais

Po ilgų, slaptų kalbų, pagaliau 
Solidarumo vadai buvo pakviesti tartis su 
vyriausybės atstovais dėl krašto ateities, 
nes Lenkijos ekonominė būklė yra krizėje 
ir vyriausybė mato, kad negalės pagerinti 
be Solidarumo. Derybų išvadoje 
manoma, kad vyriausybė leis 
Solidarumui oficialiai veikti. Prieš 
pradedant derybas, Solidarumo vadas, 
Lech Walensa pareiškė, kad komunistinė 
sistema nusigyveno ir turi būti pašalinta. 
Turi būti įvesta demokratinė sistema ir 
turi būti leista kitoms partijoms veikti. 
Manoma, kad derybos truks gana ilgą 
laiką..

LIETUVIŠKA DVASIA 

YRA GYVA JAUNIME

„Lietuvos“ tautinių šokių grupė, 
sukurta Veronikos Jurienės ir Francis 
Senkuvienės prieš 20 metų ir nežiūrint, 
kad nedalyvavo paskutinėje Šokią 
Šventėje Kanadoje, yra pasiryžus ir 
toliau išlaikyti lietuvišką dvasią.

Kristinos Markevičiūtės-Harmes, 
„Lietuvos“ šokių vadovės ir mokytojos 
pastangų dėka mes galėsime atstovauti 
lietuvius gyvenančius D. Britanijoje 
liepos mėn. vykstančiose Europos 
lietuvių Dienose Vokietijoje, Vasario 16- 
tos gimnazijoje, kur šiuo metu randasi 
daug lietuvių, užsiimančių lietuviška 
kultūrine veikla.

Buvo daug stengtasi, kad „Lietuva“ 
galėtų šioje lietuviškoje šventėje 
dalyvautų ir tai įvyko tik dėka Vidos 
Gasperienės, Jaro Alkio, Vincento 
O’Brien ir Kristinos ypatingų pastangą 
bei glaudaus bendradarbiavimo. 
„Lietuva“ yra pasiryžusi jų neapvilti.

Tai atsiekti turime planuoti 
ir daug repetuoti ir todėl „Lietuvai“ yra 
reikalinga lietuviškos visuomenės 
parama, už kurią būsime labai dėkingi.

Dalis šokių grupės narių yra studentai, 
jiems padėti įsigyti tautinius rūbus ir 
užsimokėti už kelionę į Vokietiją, 
„Lietuva“ ruoš eilę šokių koncertų ir 
kitokiais būdais stengsis surinkti sumą 
pinigų. Pirmasis toks koncertas bus 
Vasario 16-tos dienos proga, vasario 18 
d. Bishopsgate Institute, Londone. Šiai 
progai „Lietuva“ specialiai paruošė 
pardavimui „T-Shirt“, marškinėlius ir 
prašo juos pirkti ir paremti „Lietuvos“ 
tautinių šokių grupę.

Taip pat „Lietuva“ nori padėkoti DBL 
S-gos Centriniam skyriui už 5 sv. auką ir 
visiems, kurie parems ateityje.

Už visuomenės suteiktą paramą, 
„Lietuva“ pasižada daug dirbti ir 
išlaikyti gyvą lietuvišką dvasią jaunime.

Povilas Markevičius

„EUROPOS LIETUVIO“ 
REDAKTORIUS VAŽIUOJA

Į LIETUVĄ
Jeigu gausiu vizą, vasario 14 d. važiuosiu 

į Vilnių Vasario 16-tos dienos minėjimo 
iškilmėm. Esu pakviestas Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio Tarybos. Lietu
voje išbūčiau 4 dienas ir vasario 18 d., kad 
nesusitrukdytų „Europos Lietuvio" 7 nr. 
išleidimas, grįšiu į Londoną. Jeigu dėl 
kurių nenumatytų priežasčių laiku 
negrįžčiau ir vėluotų sekantis „Europos 
Lietuvio“ numeris — atsiprašau iš 
anksto.

Su savimi vežuosi kelis šimtus „Euro
pos Lietuvio“ nr. 6 egzempliorių. Juos 
tikiuosi galėsiąs išdalinti tautiečiams 
Lietuvoje. Apie jų likimą, Vasario 16-tos 
dienos iškilmes Vilniuje ir kelionę į 
Lietuvą, parašysiu grįžęs. VI. Dargis
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