
IŠTIKIMYBES 1918-jų 
VASARIO 16-SIOS AKTUI 

PASKELBIMAS

L-/ČĄ-

Esame reikšmingų politinių permainų 
pasaulyje, tame tarpe ir Pabaltijo 
valstybėse, išvakarėse. Mes, Lietuvos 
piliečiai, susirinkę Vilniuje Gedimino 
aikštėje 1988 m. lapkričio 26 d., 
remdamiesi 1960 m. gruodžio 14 d. SNO 
Generalinės Asemblėjos Rezoliucija Nr. 
1514, o taip pat Estijos, Latvijos, 
Lietuvos tautinio nepriklausomybės 
judėjimo I konferencijos, įvykusios 
Rygoje 1988 m. lapkričio 19 ir 20 d., 
Rezoliucija, kuriuose smerkiami 
pagrindinių žmogaus teisių, tautų 
lygiateisiškumo, taikingo tautų 
bendradarbiavimo ir jų apsisprendimo 
principų pažeidimai, iškilmingai 
pareiškiame, kad:

1. Hitlerio ir Stalino 1939-1940 metų 
sandėrį ir tautų Sąjungos narės Lietuvos 
valstybės okupaciją 1940 m. birželio 15 d. 
laikome nusikaltimu.

2. Esame įsitikinę, kad pati lietuvių tauta 
turi teisę spręsti savo likimą.

3. Suvokiame, kad dabartinė Lietuvos 
administracija, Lietuvos AT deputatų 
didžioji dalis yra okupacinio režimo 
statyti ir neišreiškia lietuvių tautos valios.

4. Vieningą lietuvių tautos valią atkurti 
Lietuvos valstybinę nepriklausomybę 
taikiomis priemonėmis išreiškė Sąjūdžio 
surinkti beveik 2 milijonai Lietuvos 
gyventojų parašų.

5. Okupacijos sąlygomis referendumas 
būtų grubi politinė klaida.

Todėl iškilmingai skelbiame ištikinybę 
Lietuvos Nepriklausomybės Aktui.

Reikalaujame iš TSRS vyriausybės:
1) išvesti iš Lietuvos okupacinę 

kariuomenę, tuo sudarant sąlygas atkurti 
Lietuvos suverenitetą ir valstybingumą, 
pašalinti visus kitus okupacijos 
padarinius ir suteikti lietuvių tautai realią 
galimybę tiesioginiuose demokratiniuose 
rinkimuose patvirtinti politinį Lietuvos 
Nepriklausomybės statusą.

2) atlyginti Lietuvos okupacijos metu 
padarytus moralinius ir materialinius 
nuostolius.

Kviečiame LKB, LPS, LLL, užsienio 
lietuvių organizacijas, visą tautą ir visus 
Lietuvos gyventojus susivienyti ir 
taikiomis priemonėmis siekti Lietuvos 
valstybinės nepriklausomybės atkūrimo.

Kreipiamės kartu su Pabaltijo 
tautomis į viso pasaulio valstybes, SNO, 
TSRS tautas visomis jėgomis ir 
pastangomis remti taikų Lietuvos 
valstybės nepriklausomybės atkūrimo 
darbą tarptautinio teisingumo ir laisvės 
vardan.

Vilnius, 1988 m. lapkričio 26 diena. 
LIETUVOS LAISVES LYGA 
(LLL B-nis nr. 2 1988.XII.4) 

(Šiam dokumentui pritarė 
daugiatūkstantinė minia, susirinkusi į LLL 
mitinga 1988 m. lapkričio 26 d. Vilniuje, 
Gedimino aikštėje).

TARPTAUTINIAI KRIKŠČIONIŲ 
DEMOKRATŲ POSĖDŽIAI

BELGIJOJE
Sausio 10 d. Briuselyje, Europos 

Parlamento rūmuose įvyko Europos 
Krikščionių Demokratų Unijos (UEDC) 
ir Europos Liaudies Partijos (PPE) 
Tarptautinės Politikos Komisijos 
posėdžiai, kuriuose dalyvavo inž. A. 
Venskus — Europos Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Tarybos 
pirmininkas.

Šiuose tarptautiniuose posėdžiuose, be 
kitų dienotvarkės punktų, buvo plačiai 
svarstomi ir Rytų-Vakarų Europos 
klausimai. Ypatingas dėmesys buvo 
skirtas okupuotiems Pabaltijo kraštams. 
Išsamų pranešimą apie pavergtos 
Lietuvos padėtį, drauge įjungdamas ir 
Estijos bei Latvijos problemas, padarė 
inž. A. Venskus. Jis plačiai painformavo 
apie ok. Lietuvoje vykstančias masines 
manifestacijas, įkurtų sąjūdžių ir 
organizacijų veiklą bei programas, apie

PAREIŠKIMAS EUROPOS PARLAMENTUI
Vasario 6 d., Vilniaus menininkų 

rūmuose įvyko Sąjūdžio seimo tarybos ir 
grupės seimo delegatų iš Kauno 
susitikimas su Pabaltijy besilankančiais 
Europos Parlamento deputatais.

Susitikimo metu deputatams buvo 
įteiktas Kauno Sąjūdžio tarybos parengtas 
pareiškimas anglų kalba. Pasak Sąjūdžio 
tarybos nario Alvydo Medalinsko, jame 
buvo akcentuojama, kad Europos 
Parlamento „dalini kompromisiniai 
sprendimai... mūsų šiandien nepatenkina. 
Problemų išsprendimas Pabaltijy ir 
konkrečiai Lietuvoje gali būti tik —- 
nepriklausoma ir neutrali Lietuvos 
valstybė“.

Spausdiname pilną pareiškimo tekstą.

1939 metų Molotovo-Ribbentropo 
pakto pasėkoje nepriklausoma Lietuvos 
respublika buvo okupuota Raudonosios 
armijos ir prievarta inkorporuota į TSRS 
sudėtį. Lietuvių tauta niekada nesusitaikė 
su šia inkorporacija, išreiškė savo valią 
nacionalinio išsivadavimo karu per 
aštuonis pokario metus. Visuomenės 
plačiai palaikoma rezistencija įvairiomis 
formomis, tame tarpe intensyviausia 
TSRS savilaidos spauda, nenutrūko 
Lietuvoje iki pat paskutinių dienų ir 
išsiliedavo į masines manifestacijas, 
tokias kaip Romo Kalantos susideginimo 
atveju Kaune 1972 metais.

Daugumas laisvojo pasaulio šalių 
niekada nepripažino prievartinės 
Lietuvos inkorporacijos, kas visada buvo 
realia parama lietuvių rezistencijai. 
Michailui Gorbačiovui pradėjus 
pertvarką Tarybų Sąjungoje ir ypač po jo 
kalbos Suvienytų Nacijų Generalinėje 
asamblėjoje 1988 m. gruodžio mėnesį, 
kurioje buvo pabrėžta tautų pasirinkimo 
teisė, lietuvių tauta patikėjo, kad bus 
atstatyta istorinė tiesa, ir Lietuva atgaus 
nepriklausomybę.

Sąjūdis išreikšdamas tautos valią 
konkrečios veiklos programa, aktyviai 
įsijungė į demokratizacijos procesą. 
Mūsų tautos aktyvumas, kurio 

Prieš įnešant Trispalvę, prie šv. Kazimiero lietuvių bažnyčios rikiuojasi tautinių šokių 
grupės „Lietuva“ šokėjai.

mūsų tautos siekius į laisvą ir 
nepriklausomą gyvenimą. Pranešimas 
susilaukė labai atydaus dalyvių dėmesio 
ir gausių užklausimų.

Tarptautinės politikos posėdžiuose 
tarp 23-jų kraštų atstovų dalyvavo 
Europos Parlamento nariai P. Pflimlin 
(buv. E. P. pirmininkas), Dr. E. Klepsch 
E. P. krikščionių demokratų grupės 
pirmininkas), M. Badenes, J. Mallet, 
Prancūzijos Parlamento narys J. M. 
Daillet ir kiti.

( LKDS Informacija) 

pagrindinis tikslas — nepriklausomybė, 
pasiekė tokį laipsnį, kad šiems lūkesčiams 
neišsipildžius, neišvengiamai susidarys 
pastovus įtempino židinys Europoje. 
Lietuvių tauta savo geopolitine ir 
kultūrine padėtimi, būdama sandaroje 
tarp Rytų ir Vakarų, ir pasiremdama 
savo istorine patirtimi, bei etine 
prigimtimi, taptų stabilumo Baltijos 
regione garantu. Sąjūdžio seimo nariai 
mano, kad šitą įgyvendinti gali tik 
nepriklausoma, neutrali Lietuvos 
valstybė demilitarizuotojoje zonoje. Mes 
manome, kad kompromisiniai 
sprendimai dėl mūsų statuso, siūlomi 
Europos parlamento, mums yra 
nepriimti.

Pasirašė (seimo tarybos nariai 
pažymėti — st):

Antanaitis, Vaidotas (st), 
Antanavičius, Kazimieras (st), 
Balakauskas, Osvaldas (st), Butkevičius, 
Audrius, Glinskis, Leonas, Juozaitis, 
Arvydas (st), Juzeliūnas, Julius (st), 
Karoblis (?), Kaušpėdas, Algirdas (st), 
Klumbys, Egidijus, Laurinkus, Mečys 
(st), Marcinkevičius, Justinas (st), 
Medalinskas, Alvydas (st), Motieka, 
Kazimieras (st), Nasvytis, Algimantas 
(st), Norvilas, Algimantas, Oksas, Jurgis, 
Patackas, Algirdas, Paulauskas, 
Ronaldas, Saudargas, Algirdas, Smailys, 
Alfredas, Šerkšnys, Gediminas, Uoka, 
Kazimieras (st), Vaišvila, Zigmas (si), 
Zingeris, Emanuelis (st).

LIC

VILNIUJE DEMONSTRUOJA 
PRIEŠ EUROPOS PARLAMENTO

DEPUTATŲ DELEGACIJĄ

Vatikano radijo dienraštis, 
remdamasis užsienio spaudos agentūrų 
žiniomis, pranešė apie Lietuvos Laisvės 
Lygos pirmadienį Vilniuje surengtą 
demonstraciją, protestuojant prieš 
Europos Parlamento deputatų 
delegacijos atvykimą į Lietuvą. Už 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymą

SVEIKINIMAS IŠ 
LIETUVOS

DBLS-gos pirm. J. Alkis gavo šį 
pasveikinimą iš Lietuvos.

SU TAUTOS ŠVENTE — 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 

DIENA!
Šiandien naujai apmąstome savo ir 

Tėvynės likimą, jausdami būtinybę 
vienytis, sujungti savo jėgas ir mintis 
vienam tikslui — Laisvos Lietuvos 
suklestėjimui!
Lietuvių jaunimo bendrijos „LITUANICA “ 

Kauno skyrius 1989.11.16 

kovojančios Lietuvos Laisvės Lygos 
įsitikinimu, rašo Vatikano radijo 
dienraštis, Europos parlamento 
deputatai apsilankydami Lietuvoje 
pasitarnavo prievartinio Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjunga įteisinimui. 
Radijo dienraštis atkreipia dėmesį, kad 
Vakarų demokratinės valstybės niekad 
nepripažino teisėtu Lietuvos ir kitų dviejų 
Pabaltijo valstybių inkorporavimo į 
Sovietų Sąjunga 1940-aisiais metais. 
Pagal spaudos agentūrų skelbiamas 
žinias, vasario 6 d. Vilniuje įvykusioje 
demonstracijoje prieš Europos 
Parlamento deputatus dalyvavo 
tūkstančiai žmonių, kurie balsiai 
reikalavo raudonosios armijos 
pasitraukimo iš Lietuvos ir 
nepriklausomybės Lietuvai. Šie šūkiai 
buvo skanduojami ne tik lietuviškai, bet 
taip pat prancūzų, anglų ir vokiečių 
kalbomis. Buvo iškelti taip pat 
transparentai su šūkiais už Lietuvos 
nepriklausomybę. Demonstracijos metu 
kalbėjo įvairūs asmenys, tarp jų Petras 
Gražulis, Vytautas Šustauskas, Antanas 
Terleckas. Terleckas, kreipdamasis į 
Europos deputatus, tarp kita ko, 
pažymėjo: Jei jūs reikalavote sovietų 
kariuomenę išvesti iš Afganistano, kodėl 
nereikalaujat, kad raudonoji armija būtų 
atitraukta taip pat ir iš Lietuvos? Lietuvių 
tauta, pridūrė jis, sudėjo nemažesnes 
aukas ant Lietuvos laisvės aukuro. 
Kalbėtojas priminė, kad už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę kovojo apie 
šimtą tūkstančių partizanų iš kurių bent 
pusė žuvo. O kiek būta ištremtų? 
Kalbėtojas baigė pažymėdamas: Mes 
manome, kad turime moralinę teisę 
prašyti, kad Europos Parlamentas 
kovotų už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę, o ne už vergiją 
svetimos imperijos sudėtyje. Pagal 
turimas informacijas, pirmadienį, po 
Gedimino aikštėje įvykusios 
demonstracijos, kitas mitingas prieš 
Europos deputatus įvyko prie Vilniaus 
arkivyskupijos kurijos, tuo metu, kai 
deputatai joje lankėsi. Antradienį buvo 
numatytas dar vienas piketas prie 
katedros. Europos Parlamento deputatų 
delegaciją sudarė vokietis Seeler, italas 
Gustavo Selva, prancūzas Malaud, britas 
Uexkell ir olandė Boot. Delegacija 
lankėsi taip pat ir Latvijoje bei Estijoje.

V AT. R.

VASARIO 16-SIOS 
MINĖJIMAS LONDONE

Iškilminga, garbinga ir neišdildomai 
įrašyta į lietuvių tautos istoriją ir jos 
sąmonę, 1918 m. Vasario 16-oji — 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
diena. Kaip ir kiekvienais, 71-mais nuo 
nepriklausomybės paskelbimo metais 
švęsdama tauta ją prisimena ir liudija 
lietuvių tautos valstybingumą ir 
nepalaužiamą norą būti laisviems ir 
nepriklausomiems.

Londono lietuviai Vasario 16-tosios 
šventę pradėjo Lietuvių Namuose 
Londone, kitataučių ir lietuvių priėmimu. 
Atvykusį Lietuvos Atstovą V. Balicką su 
ponia pasitiko DBLS-gos pirm. J. Alkis. 
Atvyko ir kitų tautybių, organizacijų ir 
spaudos atstovai, lietuviškosios 
bendruomenės veikėjai bei svečiai.

Vasario 18 dienos vakare, Bishopsgate 
Instituto salėje, Lietuvos 
Nepriklausomybės 71-moms metinėms 
paminėti vyko dainų ir šokių koncertas. 
Programoje, Živilė Šleky tė-Roche, 
aktorė, padeklamavo dr. V. Kudirkos 
eilėraščius „Ne tas yra didis“, „Labora“ 
ir „Varpas“. Ji taip pat yra viena iš 
Londono Lietuvių Maironio mokyklos 
mokytojų. Ji ir Gajutė O’Brien pirmą 
kartą paruošė ir pasirodė su mokyklos 
mokiniais, sudainuodami „Ant kalno 
mūrai“, „Du gaideliai“ ir „Aguonėlė“. 
Tai buvo visiems maloni staigmena. E. 
Vainorienės kanklininkių grupė išpildė

(Nukelta į 4 puslapį)

ĮLIETUVOJE
Atkuriama Lietuvos agronomų 
draugiją

Prieš Antrąjį pasaulinį karą Lietuvoje 
buvo apie 300 agronomų. Jie priklausė 
tuo laiku veikusiai Lietuvos agronomų 
sąjungai. Po karo vien Lietuvos žemės 
ūkio akademija paruošė apie 7000 
agronomų, bet jų vienijančios 
organizacijos ligšiol nebuvo. Dabar 
vienas prieškarinių agronomų, 
profesorius P. Vasinauskas, ir kiti siūlo 
atkurti tokią organizaciją. Atkuriamasis 
suvažiavimas numatomas kovo mėnesį.

Didėja televizorių pareikalavimas
Ligšiol spalvoto vaizdo televizorius 

„Šilelis“ gamino tik Kauno fabrikas, bet 
padidėjus pareikalavimui, dabar naujo 
modelio televizorius „Šilelis-42“ pradėjo 
gaminti ir Šiaulių fabrikas.
Žemę amžinam naudojimui

D. Irmutė „Valstiečių laikraštyje“ 
(11.4) rašo, kad Lietuvoje jau pasigirsta 
„nedrąsių balsų, mėginančių teigti, jog 
žemę valstiečiui, norinčiam savarankiškai 
ūkininkauti, tikslinga ne tik išnuomoti, 
bet ir perduoti amžinam naudojimui“. 
Oficiali nuomonė panašius siūlymus 
tebelaiko neleistinais —- bemaž 
šventvagyste.

Pasirodo, kad Lietuvoje, 
neatsižvelgiant į prievartas, yra išlikusių 
ūkininkų, ramiai sau dirbančių žemę, 
kurią jiems kolektyvizacijos metais 
pavyko išlaikyti per savo užsispyrimą, o 
gal ir kokiais kitais keliais. Pagal 
oficialius duomenis, tokių „laisvų 
ūkininkų“ šiuo metu Lietuvoje yra 42. Jie 
yra išsibarstę Lietuvos pakraščiuose: 
Prienų rajone—4, Biržų — 5, Vilniaus — 
8, o Šalčininkų rajone — net 12 pavienių 
valstiečių. Tad, D. Irmutė sako, žemę 
gražinti valstiečiui, nėra jau tokia 
šventvagiška mintis.

Mokosi lietuvių kalbos
Didžiausios Kauno įmonės — 

„Bangos“ televizijos technikos 
gamybinio susivienijimo kolektyvo du 
šimtai narių pradėjo mokytis lietuvių 
kalbos kursuose. Apie pusantro šimto 
kitų kauniečių lietuvių kalbos mokosi 
Profsąjungų kultūros rūmuose 
veikiančiuose kursuose.

Tiriamos žmonių žudynės
Praeitų metų lapkričio mėnesį 

Respublikos vyriausybės nutarimu buvo 
sudaryta komisija netirtoms žmonių 
žudynėms karo ir pokario metais 
atskleisti. Komisijos pirmininkas J. Šerys 
atsakė į Tiesos korespondentės 
Danguolės Repšienės klausimus apie tos 
komisijos ligšiol atliktus darbus.

Apie iki šiol nutylimus nusikaltimus, 
įvykdytus 1941 metais, traukiantis iš 
Lietuvos Raudonajai armijai, jau buvo 
rašyta Vilniaus spaudoje, iškeliant 
žudynes Rainiuose, Panevėžyje ir 
Pravieniškėse. Pasirodo, kad panašių 
žudynių būta ir kitose Lietuvos vietose. 
Komisija gavo apie 400 laiškų, Tiesos 
redakcija gauna jų dešimtimis taip pat. 
Žmonės rašo apie Vilkaviškio rajono 
Budavonės giraitėje pirmomis karo 
dienomis nužudytus tris kunigus, apie 
žudynes Rokiškio rajone prie Juodupės, 
apie 1941 m. birželio 23 ar 24 dienomis 
raudanarmiečiams traukiantis 
Kvėdarnos apylinkės Usynės kaime 
žiauriai nukankintus tris brolius 
Puleikius, Zarambus ir kitus. Visi tie 
nusikaltimai yra tiriami. Jiems aprašyti 
bus išleistas specialus leidinys.

Mirusios sielos į partiją
Tiesa (II.2) rašo apie Eleną Tautkaitę- 

Mickevičienę, Vinco Kapsuko žmoną. 
Vyrui mirus, ji tebegyveno Maskvoje, bet 
1937 metų pabaigoje buvo suimta. Jai 
pateiktas standartinis kaltinimas — 
dalyvavimas kontrarevoliucinėje veikloje, 
šnipinėjimas. Ji buvo sušaudyta. Dabar ji 
reabilituota ir priimta atgal į partiją.
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Sąjūdžio platforma TSRS liaudies deputatų rinkimuose
Dabartiniai rinkimai į TSRS liaudies 

deputatus vykdomi TSRS Konstitucijos 
pakeitimų ir įstatymo, „Dėl liaudies 
deputatų rinkimų“, priimtu 1988 m. 
gruodžio 1 d., rėmuose.

Šie pekeitimai ir esminiai įstatymo 
punktai pažeidžia lygių ir tiesioginių 
rinkimų principą: trečdalis deputatų 
renkami iš Maskvos centralizuotų 
visuomeninių organizacijų ir Maskvoje 
šaukiamas liaudies deputatų 
suvažiavimas. Taip pat pažeistas ir 
politinis sąjunginių respublikų statusas.

Rinkimų sistema išreiškia „stipraus 
centro“ ir „bendro namo“ beatodairiško 
kūrimo tendencijas, kurios akivaizdžiai 
išreiškia didžiavalstybine hegemonija, 
Rusijos dominavimą visose TSRS 
gyvenimo srityse.

Lietuvos gyventojai 1,800,000 parašų 
protestavo prieš tokią rinkimų sistemą. 
Tai galėtų reikšti, kad mums nedera 
dalyvauti dabartinėje rinkiminėje 
kampanijoje.

Tačiau viena didžiausių politikos 
nuodėmių — neveiklumas.

Sąjūdis, tvirtai tikėdamas 
demokratijos principų amžinumu ir 
matydamas galimybę remtis jais netgi 
esamoje sistemoje, ragina Lietuvos 
gyventojus pabusti aktyviam politiniam 
gyvenimui, toliau ugdyti politinę kultūrą.

Dalyvavimas rinkimuose į TSRS 
liaudies deputatus būtinas dėl šių 
priežasčių:

— rinkiminė kampanija suteikia 
galimybę viešai apsvarstyti visuomenei 
rūpimus svarbiausius Lietuvos 
valstybingumo klausimus; — rinkėjai, 
formuluodami savo priesakus 
kandidatams į deputatus, turės lemiamos 
reikšmės politiškai konsoliduojant 
Lietuvos visuomenę:

— išrinkti deputatai atstovaus Lietuvai 
aukščiausiame TSRS įstatymdavystės 
organe, kur galės pademonstruoti 
Respublikos visuomenės santarvę 
pagrindiniais mūsų gyvenimo klausimais.

Tarp neatidėliotinai spręstinų Lietuvos 
gyvenimo problemų, Sąjūdis ypatingą 
dėmesį skiria politikos, ekonomikos, 
nacionaliniams ir ekologijos klausimams. 
Visi jie gali būti sėkmingai 
reprezentuojami, jeigu TSRS liaudies 
deputatų suvažiavime ir TSRS 
Aukščiausioje Taryboje deputatai veiks 
parlamentine grupe, protestuodami prieš 
bet kokius mėginimus varžyti jų laisvę 
atstovaujant suverenią Lietuvos TSR. /

Politikos srityje būtina pabrėžti, kad:
1. Lietuvos Tauta turi gilias 

nacionalinės valstybės tradicijas, kad ji 
niekuomet laisva valia nėra atsisakiusi 
savo valstybės. Iš to išplaukia prigimtinė 
ir neatimama Tautos teisė atkurti 
nepriklausomą valstybę — tarptautinės 
teisės subjektą.

2. RTFSR ir kitos sąjunginės 
respublikos turi gerbti V. Lenino 
vadovaujamos vyriausybės pasirašytą 
1920 m. liepos 12 d. taikos sutartį tarp 
Lietuvos ir RTFSR.

3. Būtina pripažinti neteisėtais ir TSRS 
viešai pasmerkti 1939 ir 1940 metų 
Stalino-Hitlerio sandėrius, atvėrusius 
kelią į Lietuvos Respublikos aneksiją 
1940 metais.

4. Lietuvos TSR teisėti santykiai su 
TSRS ir sąjunginėmis respublikomis gali 
būti grindžiami sutartimis, Respublikos 
įstatymams turint viršenybę TSRS 
įstatymų atžvilgiu.

5. Karinė tarnyba turi būti atliekama 
nacionaliniuose daliniuose, Respublikos 
teritorijoje.

Ekonomikos srityje būtina pabrėžti, 
kad:

1. Lietuvos ūkinis gyvenimas gali 
toliau vystytis tik ekonominio 
savarankiškumo pagrindu. Lietuva yra 
paruošusi tokio savarankiškumo 
koncepciją, kurios įgyvendinimas gali 
būti pradėtas 1989 m. kovo 1 d. baigtas 
1991 m. pabaigoje.

2. Ekonominis Respublikos 
savarankiškumas turi būti patvirtintas 
vienkartiniu įstatyminiu aktu, kurį 
priimtų Lietuvos TSR Aukščiausioji 
Taryba.

3. Lietuvos ekonominis 
savarankiškumas neįmanomas be savo 
piniginio vieneto, savarankiškos 
finansinės ir mokesčių sistemos.

4. Visi žemės ūkio (pvz. žemės 
grąžinimo valstiečiui), socialinio 
aprūpinimo ir kt. klausimai gali būti 
išspręsti Lietuvai palankiu būdu tik 
įtvirtinant ekonominį savarankiškumą.

Nacionalinių santykių srityje būtina 
pabrėžti, kad:

1. Tautiniai klausimai Lietuvoje gali 
būti sprendžiant tik prisimenant istorinį 
aspektą. Lietuva LDK laikais tapo 
tėvyne daugeliui rusų, lenkų, totorių, 
karaimų, žydų, baltarusių, ukrainiečių ir 
kt. tautų žmonėms, kurie čia rasdavo 
kultūrinio ir religinio pakantumo 
atmosferą.

2. Nesantaika tautų tarpe buvo 
skatinama carinės Rusijos okupacijos 
laikais. Tačiau ir tada Lietuvoje nebuvo 
nė vieno žydų pagromo bei 
tarpnacionalinių riaušių.

3. Milžinišką žalą tautų tarpusavio 
santykiams padarė stalininstinis 
internacionalizmas, neatsiejamai susijęs 
su tautiniu genocidu, masinėmis 
deportacijomis, mechaniniu tautų 
maišymu, kultūrinės atminties 
naikinimu.

4. Tautinis Lietuvos atgimimas apėmęs 
visas be išimties Respublikoje 
gyvenančias tautines mažumas ir 
santykiai tarp jų įgavo dinamiškas, iki 
šiol nepažintas formas.

5. Visos tarpnacionalinių santykių 
problemos gali būti sprendžiamos tik 
Lietuvos teisinio suvereniteto sąlygomis, 
įvedus Lietuvos TSR pilietybę. 
Nacionalinės valstybės rėmuose, 
pripažįstant lietuvių kalbai valstybinės 
kalbos statusų, visoms tautinėms 
mažumoms būtų garantuotas kultūrinis 
vystymasis.

Ekoligijos srityje būtina pabrėžti, kad:
1. Ekologinės situacija Lietuvoje itin 

pablogėjo pastarųjų dviejų dešimtmečių 
laikotarpiu, Respublikai tapus 
ekspansionistinių Maskvos žinybų 
interesų objektu.

2. Ekonomiškai, energetiškai, 
demografiškai nepagrįstas ūkio vystymas 

Vasario 16-tosios minėjimo koncerte Londone dainavo moterų kvartetas. Fone — 
jungtinio Londono ir Nottinghamo choro dainininkės.

kasmet vis labiau naikina gamtą, tampa 
grėsme tautos sveikatai ir net gyvybei. Vis 
aktyviau pažeidžiamas genetinis Tautos 
kodas, gausių imigrantų sveikata (?).

3. Ekologinę padėtį Lietuvoje galima 
pagerinti tik įgijus politinį teisinį 
savarankiškumą, suverenios jurisdikcijos 
galią.

Sąjūdis kviečia visus Lietuvos 
gyventojus balsuoti už kandidatus, kurie 
palaiko objektyvius mūsų reikalavimus, 
siekia radikalių pokyčių!! LIC

LIETUVIŲ MISIJŲ CENTRAS

Lemonte, netoli nuo Čikagos, 
Jungtinėse Amerijos Valstybėse, yra 
įkurtas lietuvių Misijų centras. Jis įsikūrė 
Lemonto seminarijos rūmuose, kuriuos 
vietos lietuviai įsigijo už vieną milijoną 
dolerių. Naujame lietuvių Misijų centre 
Lemonte kiekvieną sekmadienį yra 
aukojamos lietuviškos Mišios, jau veikia 
„Žiburėlio“ Montessori lietuvių 
mokykla, Maironio lituanistinė 
mokykla, centro didžiojoje salėje yra 
organizuojami įvairūs renginiai, 
jaunimas renkasi tautinių šokių 
repeticijom, sporto žaidynėm. Naujojo 
centro patalpose yra įsikūrusi Pasaulio 
lietuvių bendruomenės žurnalo „Pasaulio 
Lietuvis“ redakcija.

Dr.

ATSPAUSDINTAS 
„KATALIKŲ PASAULIS“ 

PIRMAS NUMERIS
Pagal iš Lietuvos gautas informacijas, 

vasario penktą dieną iš spaudos išėjo 
katalikų laikraščio Katalikų Pasaulis 
pirmasis numeris. Jo yra atspausdinta 10 
tūkstančių egzempliorių, bet kiek vėliau 
numatoma atspausdinti dar 90 
tūkstančių šio pirmojo numerio 
egzempliorių. Pagal turimas žinias, 
valdžia pažadėjo parūpinti popieriaus 
dvidešimčiai tūkstančių laikraščio 
egzempliorių. Jei bus norima atspausdinti 
daugiau egzempliorių, tuo atveju, pati 
laikraščio redakcija turės paieškoti 
popieriaus. Valdžia davusi leidimą 
atspausdinti iki dviejų šimtų tūkstančių 
laikraščio egzempliorių. Pirmasis 
laikraščio Katalikų Pasaulis numeris yra 
įprasto žurnalo formato, turi 28-nis 
puslapius, yra iliustruotas. Atspausdinti 
straipsniai liečia religines, psichologines 
ir filosofines problemas. Pateikiamos 
ištraukos iš kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus kalbos, pasakytos prie 
Vilniaus katedros praėjusių metų spalio 
23 dieną, Persitvarkymo sąjūdžio 
suvažiavimo metu. Yra keli eilėraščiai 
apie katedrą.

LAISVI ŽURNALISTAI
Pagal iš Lietuvos gautas informacijas, 

Lietuvoje kuriasi nepriklausomų lietuvių 
žurnalistų organizacija, kurios tikslas bus 
ginti žurnalistų interesus ir palaikyti 
ryšius tarp neoficialiosios lietuvių 
spaudos. Gautomis žiniomis, praėjusį 
šeštadienį, vasario ketvirtą dieną, 
Vilniuje susirinko apie pusantro šimto 
neformalios spaudos žurnalistų iš įvairių 
Lietuvos vietovių. Jie nutarė įsteigti 
nepriklausomą Lietuvos žurnalistų 
sąjunga. Susirinkime dalyvavo tiek 
Sąjūdžio, tiek ir kitų neoficialių Lietuvoje 
dabar veikiančių organizacijų spaudos 
atstovai. Buvo sudaryta iš 20 asmenų 
susidedanti darbo grupė, kuriai pavesta 
parengti nepriklausomos Lietuvos 
žurnalistų sąjungos įstatus ir programą. 
Dar nėra nustatytas oficialus sąjungos 
pavadinimas, nes, pagal, turimas 
informacijas, kai kas pasipriešino, kad 
organizacijos pavadinime būtų įterpti 
žodžiai „nepriklausomų“ žurnalistų. 
Stebėtojai reiškia nuomonę, kad 
sumanymas sudaryti nepriklausomų 
Lietuvos žurnalistų sąjungą kilo laiku, 
nes laukiama, kad valdžia išleis potvarkį, 
kuriuo bus suvaržytas naujų organizacijų 
steigimas.

Antaninos Garmutės

1948 m. trėmimų atsiminimus perspausdiname iš „Literatūra ir 
Menas“, Vilniuje leidžiamo savaitraščio: 36, 37 ir 38 1988 m. numerių, 
iš tragiškų istorijos puslapių skyriaus. Antaninos Garmutės 
atsiminimai pradėti šiuo prierašu.

„Antanina Garmutė, docentė, technikos mokslų kandidatė, dirba 
Lietuvos statybos ir architektūros mokslinio tyrimo institute. 
Publikuojame jos atsiminimus iš paauglystės metų, kurie praėjo gūdžiose 
,gyvenimo mokyklose'."

I
Savo broliams ir sesėms — 

Sibiro tremtiniams skiriu.

Man buvo 13 metų. Mokiausi Kauno 13-oje vidurinėje mokykloje. 
Vagonas, į kurį mane įsodino, nebuvo tryliktas. Devyniašdešimt 
kelintas. Gyvulinis vagonas, lentomis padalintas į du aukštus. Vežė ne 
gyvulius. Žmones. Minias. Apie dešimt tūkstančių kilometrų. Kaip aš 
atsidūriau jame 1948 m. gegužės 22 dieną?

Grįžau tą vakarą Birutės gatve. Į žemę leidosi sutemos. Staiga nuo 
šaligatvio medžių stryktelėjo trys šešėliai ir čiupo mane už parankių:

—Greičiau! Vesk į namus, — skubino du kariškiai ir vienas civilis.
Rusų kariškį iškart pažinau, paskui ir civilį. Todėl ne tiek 

išsigandau, kiek nustebau. Kariškis gyveno už sienos, jo žmona turėjo 
kūdikį, ir mano mama nešdavo iš kaimo jiems pieno. Nežinojome jo 
pavardės, ir dėl nuolatos paraudusių, neblaivių akių vadinome jį tiesiog 
Raudonakiu. Jis trypė, nevinosi, — gal jam ir nemaloni buvo ši 
procedūra. Liepė kareiviui sumesti, kas pakliuvo į pagalvių užvalkalus. 
Kol kereivis darbavosi, aš pasinaudojau tamsa, sprukau pro duris ir 
pasileidau per daržą Nemuno link. Mano budeliai sunkiai šnopavo iš 
paskos. Prie aukšto Nemuno kranto neryžtingai sustojau. Nemoku 
plaukti... Kareivis pribėgo ir atsivedėjęs trenkė automato buože per 
petį. Taip ir nutempė į sunkvežimį be žado, basą.

Atsigavau po keliolikos minučių, kai mašina sustojo Panemunės 
miškelyje, už Basanavičiaus paminklo. Raudonakis ir kareivis buvo 
dingę—jie tęsė nakties medžioklę kitur. Prie manęs sunkvežimo kėbule 
liko tik civilis su šautuvu. Aš pažinojau šį jaunuolį ir jo šeimą. Tai buvo 
Andrius Radzevičius. Todėl sužibo vilties kibirkštėlė: paleis! lieps 
bėgti... O jis prabilo:

— Pinigų turi? Jei turi — duok. Paleisiu!
—Neturiu...
—Tada gal aukso, žiedų? — kamantinėjo toliau.
Nieko panašaus neturėjau — išsipirkti negalėjau. Radzevičius ėmė 

raustis po daiktus, išvertė maišus, paskui į ištuštintus krovėsi tai, kas 
jam atrodė vertinga: mano mamos austas drobes, balintų linų sruogas 
(„Drobės“ darbininko sūnus jautė silpnybę drobėms!).

—Tau vis tiek nereikės! Nuveš kur ir sušaudys! Supratai?
— Už ką? — drebėdama paklausiau.
— Už ką, už ką... — burbėjo nepatenkintas dėl mano žioplumo, — 

o žydus už ką šaudė?!
Širdis nutirpo: nebematysiu daugiau nei mamos, nei tėvelio. Ir 

niekada prie mylimo Nemuno nežaisiu... Kažin, kur mane užkas?
Netrukdomas, ramiai mano palydovas susikrovė „trofėjus“ ir 

nutempė maišus geltono namelio link. Aš likau laukti žadėto 
sušaudymo... Drąsos nebeliko, širdyje kaupėsi kažkokia tuštuma. Tą 
naktį ašaros, kaip dykumoj šaltinio vanduo, dingo iš mano gyvenimo.

Tamsi ir ilga buvo naktis. Grįžo tuščiomis Raudonakis su kareiviu. 
Birutės gatvėje daugiau aukų jie nerado, nes žmonės, kažką pajutę ar 
pamatę, išsislapstė. Sunkvežimis su manimi leidosi medžioklėn į 
aplinkinius kaimus. Egzekutoriai dabar jau buvo kiti, nepažįstami. 
Sustojome prie mažos gryčiutės, arti plataus vieškelio, kur gyveno našlė 
M. Laukti teko ilgokai, gal pusvalandį. Išsivarė aukštą, liesą moterį 
juoda suknele, be daiktų. Kažkas keikėsi, kad „zaraza“ nepasako, kur 
sūnus. Moteris tylėjo ir neverkė. Jos sūnus su manimi kažkada lankė tą 
pačią kaimo pradinę mokyklą ir galėjo būti už mane keliais metais 
vyresnis. Kareiviai sulipo į mašiną. O vienas pasivedėjo moterį keletą 
metrų nuo sunkvežimio, pastatė ant arimo. Moteris susiėmė rankas, 
tarsi jos viena kitai padėti galėtų. Užjos nugaros tolyje dunksojo aukšti, 
medžiais apaugę nemuno krantai. Švito. Kareivis pakelė automatą... 
Triaukštis keiksmas apspjovė aušrą virš Nemuno ir žmogaus mintį. 
Sunkvežimis truktelėjo.

Piliakalnio papėdėje, valstiečio S. sodyboje, medžiotojams 
pagaliau pasisekė. Mašina su manini sustojo atokiai, kareiviai sėlino 
pamažu. Sodyboje, pajutę kažką negera, ėmė loti šunys. Netrukus 
pasigirdo prižadintų iš miego vaikų verksmas, žmonių šauksmai.

Manęs saugoti buvo paliktas tik vienas kareiviukas, ištįsęs toks, 
vaikiškas. Aš vėl ryžausi bėgti: už kelių metrų tekėjo gimtasis Nemunas. 
Upės krantai buvo apaugę tankia žilvičių krūmų juosta — bus į ką 
įsitverti. Pro akmenis gurgėjo vanduo — čia buvo negilu. O priešais 
dunksojo paslaptinga Guogų sala. Norėjau paklausti kareiviuką, ar jis 
turi mamą. Bet nelauktai išsprūdo pats svarbiausias mano argumentas:

—Ja choču k mame! — Ir ryžtingai permečiau kojas už borto.
— Nazad! — šūktelėjo kareivis.
—Počemu? — nenusileidau, — vam ničevo ne budėt — skažete, 

čto sbežala...
— Streliat budu! — atkišo šautuvą. Kareivis neturėjo mamos... 

Taip sužlugo mano antras bandymas pabėgti.
Kauno stotyje stovėjo ilgas prekinis ešelonas ir atlapotomis 

durimis kaip smauglys rijo žmones. Stumdoma kareivių, į vagonus 
liejosi pilka masė vergais paverstų žmonių. Jų tarpe nebuvo valkatų ir 
perėjūnų, girtuoklių ir tinginių. Jų — žeminamų ir skriaudžiamų — 
moralė buvo kur kas aukštesnė negu prievartos tarnų ir juo labiau — 
negu tų, kurie juos gaudė ir kišo į vagonus.

Vykdoma akcija žymiai skyrėsi ir nuo Afrikos vergų pirklių 
metodų, kurie (prieš kelis šimtmečius!) buvo humaniškesni bent jau tuo, 
kad neimta vergijon vaikų, senių, luošų ir ligonių. Carų Romanovų 
dinastija teisė ir varė katorgon tik savo politinius priešus ir 
galvažudžius. O Kauno stotyje Stalino parankiniai — be teismo ir 
tardymo — į ankštus vagonus grūdo XX amžiaus vergijos apogėjaus 
aukas: senelius, ligonius ir vaikus, moteris ir vyrus.

Vos įsikoriau į paskutinį vagoną, ir jo duris užkalė. Užtamsino ir 
mažą grotuotą langelį, kad iš lauko nesimatytų, kokius „gyvulius“ 
veža. Šiaip taip įsitaisiau palubėje tarp suprakaitavusių ir dejuojančią 
kūnų. Plyšo galva, smilkiniuose tarsi plaktukai kalė. Kvėpuoti nebuvo 
kuo. Dusome. Priešmirtinėje agonijoje gargė ligoniai. Kažkas pro lentų 
plyšį įžiūrėjo, kad mus veža... Vokietijos kryptimi. Tačiau Mauručiuose 
ešelonas sustojo, priėjo prikabino dar kelis aukų pilnus vagonus ir vėl 
patraukėme į Rytus.

Žmonės svarstė, kurioj vietoj mus šaudys — pasirodo, ne man 
vienai taip buvo sakoma. Šitaip pasiteisindami „aktyvistai“ galėjo 
lengviau plėšikauti. Spėliota, kad mus šaudys Paneriuose, prie Vilniaus, 
o kiti sakė, kad tam yra patogiausios Baltarusijos pelkės.

Traukinys sustojo Kaišiadoryse. Kareiviai atplėšė duris ir liepė 
norintiems išlipti pasisemti vandens: toliau esą ilgą laiką durų 
neatidarinės. Dauguma išlipo. Aš nežinojau, ką daryti, žvelgiau 
tuščiomis akimis į priplūdusią miestelio smalsuolių minią. Prisiminiau 
Mamą, Tėvelį ir taip panūdau prisiglausti prie jų. Atminty atgijo 
neseniai girdėti pasakojimai, kaip mūsų žmonės gelbėjo Vokietijon 
tremiamus rusų ir žydų vaikus. Kuo aš blogesnė už juos?

Pasiimu arbatinuką ir einu vandens... Smalsuolių būrio priešakyje 
nužiūrėjau moteriškę, šalia kurios stovėjo kokių aštuonerių metų 
mergaitė. Kai sargybinis nusisuko, aš vikriai šmurkštelėjau prie 
moteriškės ir tyliai paprašiau:

— Praleiskit mane už savo nugaros... pamanys, kad ir aš jūsų 
duktė...

—Vajetau, ne! Dar mus išveš! — suspigo nesavu balsu moteriškė. 
Sargybinis atbėgo ir nuvijo mane į vagoną, neleisdamas net vandens 
pasisemti. Žioplių minia pamažu skirstėsi. Kareiviai užkalinėjo 
vagonus. (Bus daugiau)
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Lietuvos Diplomatinės Tarnybos pasitarimai VOKIETIJOS LIETUVIAI
1989 m. sausio mėn. 21, 22 ir 23 d.d., 

Lietuvos Pasiuntinybėje Vašingtone, 
vyko Lietuvos Diplomatinės Tarnybos 
pasitarimai, kuriuose dalyvavo L. 
Diplomatijos šefas dr. S.A. Bačkis, L. 
Gen. konsulas New Yorke A. Simutis, L. 
Garbės Gen. konsulas Los Angeles V. 
Čekanauskas, L. Garbės Gen. konsulas 
Chicagoje V. Kleiza, L. Garbės konsulas 
ir L. Garbės Gen. konsulo Toronte 
padėjėjas, H. Lapas ir Lietuvos atstovas 
Vašingtone ir prie Šv. Sosto S. Lozoraitis 
K-

Pasitarimų metu buvo pirmoje vietoje 
apsvarstyti įvykiai Lietuvoje, jų įtaka 
mūsų valstybės nepriklausomybės bylai ir 
jos tarptautiniai padėčiai. Buvo 
diskutuota dėl paramos, kuri būtų 
naudinga kovojančiai tautai ir jos įvairūs 
aspektai krašte bei užsienyje.

Viename posėdžių susirinkusieji 
prisiminė netikėtai mirusį Liūtą Grinių ir 
jo ilgą visuomeninę bei politinę veiklą. 
Visų vardu, Lietuvos atstovas 
Vašingtone pasiuntė N. Grinienei gilią 
užuojautą.

Kiekvienas pasitarimų dalyvis padarė 
pranešimą apie savo darbą ir padarė 
pasiūlymus kaip jis galėtų būti ateityje 
sustiprintas.

Ilgesnius pranešimus diplomatams 
padarė LIC Vašingtono biuro vedėjas V. 
Nakas ir Baltų Santalkos biuro vedėja G. 
Palubinskaitė.

LDT taip pat susitiko su Latvijos 
Charge d’Affaires dr. A. Dinbergs ir 
Estijos Generaliniu konsulu E. Jaakson.

Su jais buvo apsvarstyti klausimai, 
kurie liečia visas tris Baltijos valstybes ir 
pasidžiaugta, kad Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos atstovų bendradarbiavimas yra 
labai glaudus bei efektingas.

Sekmadienį, Lietuvos Pasiuntinybėje 
Vašingtone įvyko priėmimas, kurio metu 
LDT nariai susitiko su Vašingtono 
lietuvių organizacijų atstovais.

Sausio mėn. 23 d., Lietuvos diplomatai 
buvo pristatyti Rytų Europos skyriaus 
vicedirektoriui, Baltų skyriaus vedėjui ir 
pokalbyje dalyvavusiam sovietų skyriaus 
valdininkui.

Valstybės Departamento pareigūnams 
buvo padėkota už JAV vyriausybės 
vedamą okupacijos nepripažinimo 
politiką ir buvo išreikšta viltis, kad ir 
naujoji administracija laikysis tų pačių 
principų. Ta proga buvo paminėtas vice 
prezidento Busho raštas pasiųstas prieš 
rinkimus vienai lietuvių organizacijai, 
kuriame jis pažada kelti Lietuvos reikalus 
pokalbiuose su sovietais.

Valstybės Departamento valdininkai 
labai aiškiai pabrėžė, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės ir toliau nepripažins 
sovietų aneksijos ir, kad šis nusistatymas 
yra kertinis akmuo santykiuose su 
Baltijos valstybėmis. Jie toliau pažymėjo, 
kad lietuvių tautos pastangos žingsnis po 
žingsnio plėsti bei stiprinti tautines bei 
žmogaus teises yra gerai suprantamas ir 
tų tautų aspiracijos bus remiamos.

Ilgame susitikime buvo paliesti visi 
svarbiausi šio momento klausimai.

Prieš išsiskirdami, LDT nariai kreipėsi 
į Lietuvių tautą ir užsienyje gyvenančius 
lietuvius, karštai sveikindami visus, kurie 
kovoja ir dirba Lietuvos valstybės 
nepriklausomybei atstatyti. Jie 
konstatavo, kad tiktai pilnai suvereni 
valstybė kaip tą apibrėžia tarptautinė 
teisė, gali reguliuoti santykius su 
kaimynais. Lietuva yra vakarų Europos 
dalis. Ji yra pasiryžus gyventi taikoje su 
visais, tačiau laukia, kad ir jos teisės būtų 
respektuojamos.

LDT sveikindama užsienio lietuvių 
didelį entuziazmą ryšium su 
paskutiniaisiais įvykiais ir norą jai padėti, 
įspėja, kad kiek eventuali pagalba tėvynei 
turi būti gerai apsvarstyta nustatant jos 
realią naudą okupuotam kraštui. Reikia 
vengti viso to kas galėtų vienokiu ar 
kitokiu būdu sustiprinti okupanto 
pozicijas. Maskva, nusileisdama kai 
kuriems tautos reikalavimams bando 
išvengti esminių klausimų. Jei lietuvių 
veikla krašte ir yra toleruojama, tai 
specialūs daliniai yra nuolat pasiruošę 
numalšinti taikingų žmonių 
demonstracijas.

Žmogaus teisių padėtis Lietuvoje dar 
toli gražu nėra patenkinama. Padarytoms 
skriaudoms atitaisyti neužtenka gražių 
pažadų, o reikia konkrečių aktų.

Lietuvos Diplomatinė Tarnyba karštai 
sveikina Lietuvos Katalikų bažnyčią. 

kardinolą Sladkevičių ir visus vyskupų 
konferencijos narius, dvasiškius bei 
vienuolius ir vienuoles. Ji džiaugiasi, kad 
vyskupas J. Steponavičius gali grįžti į 
senąją Lietuvos sostinę ir valdyti jos 
arkidieceziją.

Nors religinėje srityje yra įvykę tam 
tikrų pasikeitimų, LDT konstatuoja, kad 
Lietuvos Bažnyčios padėtis nėra 
patenkinama ir , kad sovietai tebelaužo 
pagrindines jos teises.

Lietuvos Diplomatinė Tarnyba yra 
pasiryžusi dirbti su visais veiksniais, 
organizacijomis bei pavieniais lietuviais 
Vasario 16 Akto dvasioje. Lietuvos 
nepriklausomybei atstatyti mūsų tauta 
kaupė geriausias jėgas, dėjo didžiausias 
aukas ir ilgai kovojo. Tuo pačiu keliu ir 
šiandien turi visi eiti, kad galėtų garbingai

Dalis Londono lietuvių Maironio mokyklos mokinių, su mokytoja Živile Šlekyte- 
Stanton, Vasario 16-tosios minėjimo koncerte.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
PERSITVARKYMAS LIETUVOJE
Aiškiai suprantu, kad nesant 

profesorium, nors ir svarbus reikalas, bet 
niekas tavęs nemato ir negirdi. Bet 
būdamas lietuviu, negaliu ramiai sėdėti, 
kada mano tėvynė yra prispausta vergijos 
ir deda didžiausias pastangas išsiliuosuoti 
iš priešo vergijos, ir tapti nepriklausoma. 
Prie šitokios padėties, pačiai Lietuvai 
tapti nepriklausoma, beveik neįmanoma. 
Dauguma Lietuvoje reikalauja 
nepriklausomybės, bet jie yra bejėgiai. 
Tuo tarpu mažuma sėdi viršūnėse, 
bijodami prarasti minkštas sėdynes, kiek 
galėdami viską griauna, stengiasi ilgiau 
užtęsti savo tautos vergiją.

Rusai nesutiks duoti Lietuvai 
nepriklausomybę, be spaudimo iš 
Vakarų. Todėl mes išeivijos lietuviai, kur 
bebūtume, turime pagelbėti savo krašto 
tautiečiams, kovojantiems už Lietuvos 
laisvę. Organizuoti lietuviai turi, 
pradedant iš viršūnių, skatinti skyrių 
vadovybes ir kiekvieną atskirą lietuvį, 
kur jis begyventų, prisidėti prie tautos 
vadavimo. Reikia rinkti aukas skyriuose, 
spausdinti atsišaukimus, 1939-1940 m. 
Molotovo-Ribentropo klastingą paktą, 
kurio pasėkoje Lietuva atsidūrė rusų 
rankose, aiškinti kur Pabaltijo kraštai 
randasi. Skyrių valdybos turėtų atlikti šį 
darbą per kelis mėnesius, visus 
atsakymus surinkdami į vieną vietą, 
pavz., E.L. redakcijoje arba Vyriausio 
Lietuvos Išvadavimo komiteto 
atstovybėje Londone ir visus kartu 
nunešti į Downing Street ir įteikti 
Ministerei Pirmininkei, Mrs. Margaret 
Thatcher.

Tokį atsišaukimą aš jau ruošiu nuo 6- 
tos gruodžio. Iki šiol surinkau kelių 
Parlamento narių, dviejų Lord Mayer, 
kelių Nottinghamo miesto atstovų 
(Counsellors) ir Trent Ward, rinkiminės 
apylinkės, Konservatorių Partijos 
komiteto parašus. Šis atsišaukimas turėtų 
būti įteiktas prieš M. Gorbačiovo 
atvažiavimą Ministerei Pirmininkei. 
Jeigu šimtas tokių atsišaukimų būtų 
surinkta ir jeigu visų parlamento narių 
parašai būtų surinkti, tada tikiu, kad M. 
Pirmininkė į tai turės reaguoti.

Aš žinau, kad kritikuoti yra lengviau 
negu veikti, bet vadovybės išeivijoje per 
mažai veikia Tėvynės Lietuvos reikalu. 

pasiekti didįjį tikslą: laisvą žmogų 
nepriklausomoje valstybėje, kuri būtų 
pilnateisis tarptautinės tautų 
bendruomenės narys ir kuri leistų lietuvių 
tautai laisvai dirbti bandrai gerovei. 
Vašingtonas, 1989 m. vasario mėn. 2 d.

CQ-CQ-CQ-RADIJO MĖGĖJAI
Jau trečias mėnuo, kai Lietuvos 

trumpabangininkų radijo mėgėjų stotis 
LY2Z.Z bando atrasti ir apjungti QSO 
ryšiu viso pasaulio lietuviškai kalbančius 
OM trumpabangininkus.

Lietuviškasis QSO ryšys pradedamas 
šeštadieniais ir sekmadieniais 14 vai. 
(UTC) laiku ir 28.444 Khc banga.

Kviečiami OM lietuviai savo 
mikrofonais ir antenomis tarpusavy 
susirišti eterio tiltu! LY2ZZ ir DL2FAT

Lietuvoje laisvės gynėjai yra areštuojami 
ir daužomi, spardomi, o mes nerodome 
nė mažiausio pasipriešinimo.

Mūsų vadai labai nori būti išrinktais, 
gali surengti šokius, išgerti, palošti, bet 
tėvynės labui nieko. Kai saugu, tai visi 
šaukia: mes vyrai! Bet kai reikia Tėvynei 
pagelbėti, tai visi į krūmus. Teisingai 
Vincas Kudirka yra pasakęs, kad lietuvį 
gali pažinti tik iš kinkų drebėjimo. Kai aš 
ruošiau atsišaukimą, keli Nottinghamo 
lietuviai manęs klausė, ar nebijau aš, kad 
gali komunistai mane su nuodingomis 
adatomis užbadyti?

Praeitą rudenį, kada Estija trenkė 
kumščiu į stalą ir drąsiai pasakė rusams, 
kad nuo šios dienos mes nepripažįstame 
Sovietų įstatymų savo krašte. Lietuvoje, 
per spaudą, radiją ir televiziją, meldė 
visus būti kantriais ir nė piršto 
nepajudinti, nes galime užpykinti rusus, ir 
visi mūsų planai nepriklausomybei gali 
sugriūti. Kokie naivūs bailiai mes esame? 
Nuo meškos atsiginti reikia geros stiprios 
lazdos, o ne meilių žodžių. Šiandien Estų 
reikalavimas išklausytas ir autonomija, 
galbūt, ir nepriklausomybė yra ant jų 
durų slenksčio, kaip tuo tarpu mūsų 
kinkos vis dreba.

Tada M. Gorbačiovas žinojo, kad jis 
turi reikalą su vyrais, bet ne su bailiais, ir 
jų reikalavimas buvo ištesėtas, kai tuo 
tarpu lietuviai meilinasi ruskiams, kad 
numestų jiems kiaulės uodegą ar kojukę, 
o visą kitą likusią mėsą išsiveža į Maskvą.

Ką mūsų vadai išeivijoje iki šiolei yra 
atlikę, nėra gana. Mes turime stoti į kovą 
išeivijoje. Turime organizuoti eisenas 
didesniuose miestuose, eiseną Londone, 
prie 10 Downing Street, prie ministerijų, 
su dideliais plakatais ir įrodinėti anglams, 
kad mes buvome ir esame Sovietų smurto 
ir su didžiausia apgaule pavergti, kad 
mūsų tautos žmonės badauja. Dar 
netolimoje praeityje nebuvo leidžiama 
tautinė lietuvių kalba, tikyba, vėliava, 
menas ir 1.1.

Reikia spausdinti ir kaišioti į anglų 
duris atsišaukimo lapelius, kad anglų 
žmonės girdėtų, matytų, ir žinotų, kad 
pasaulyje yra tauta kuri vadinasi Lietuva.

Nuo senovės yra pasakyta: belsk, bus 
atidaryta. Atėjo laikas, kad mes turime 
nebarškyt su mažu piršteliu, bet baladoti 
su kumščiu, tik tokiu būdu gal ką

ZINAIDĄ GLEMŽIČNĘ 
PRISIMENANT

Vos trys mėnesiai po Jono Glemžos 
mirties, sunkios ligos išvarginta 1988 m. 
gruodžio mėn. 6 d., mirė jo našlė Zinaida 
Glemžienė. Sausio mėn. 12 d., 
Hūttenfelde po gedulingų mišių pelenų 
urna buvo palaidota vietinėse kapinėse, 
kuriose norėjo būti palaidotas ir jos 
vyras.

Zinaida Glemžienė davė didelį įnašą 
Labdaros draugijos ir VLB Stuttgarto 
apylinkės veiklai. Nuo pat Labdaros 
draugijos įsteigimo 1968 metais ji buvo 
artimiausia savo vyro bendradarbė ypač 
daug pastangų ir laiko reikalaujančiuose 
kasdieniuose darbuose. Prie jų priklausė 
ir korespondencija su Punsko lietuviais, ir 
siuntinių paruošimas bei išsiuntimas, ir 
knygvedyba. 1986 metais, kai Jonui 
Glemžai sveikata nebeleidžia ilgiau eiti 
Labdaros valdybos pirmininko pareigų, 
Zinaida Glemžienė vienbalsiai išrenkama 
į šį postą. Ji Labdarai vadovauja iki 1988 
metų; tada Labdaros būstinė perkeliama į 
Hūttenfeldą. VLB Stuttgarto apylinkėje, 
daugiau negu trisdešimties metų 
laikotarpyje nustoja reikšmės atskiros 
datos ir eitosios pareigos, tačiau nuolat 
sutinkame tą patį bruožą — mieliau imtis 
mažiau matomų, paprastųjų darbų. 
Atsisveikindami skaitlingi įvairių 
lietuviškųjų institucijų atstovai su dideliu 
dėkingumu pabrėžė Zinaidos Glemžienės 
nepailstančias pastangas lietuviškiesiems 
reikalams iki pat jos gyvenimo galo.

(nk)

REIKŠMINGOS VIZITACIJOS
1988 m. spalio mėn. 14 d. vysk. P. 

Baltakis, O.F.M., aplankė Bad 
Zwischenahne ir apylinkėje gyvenančius 
tautiečius, kurių čia dar gyvena apie 70 
asmenų. Vyskupo susitikimas įvyko apie 
17 vai. parapijos salėje. Kun. P. Girčius 
nuoširdžiai pasveikino vyskupą savo ir 
parapijiečių vardu. Po to V. Kazirskienė 
įteikė po gėlių puokštę vyskupui, 
delegatui kun. A. Bungai ir kun. Alf. 
Svarinskui. Tada klebonas padarė 
bendrą apžvalgą apie savo parapiją — 
misiją. Po to įvyko pamaldos parapijos 
bažnyčioje, kurias atlaikė vyskupas su 
lietuviais kunigais. Po pamaldų kai kurie 
dalyviai susirinko į svetainę „Zur weissen 
Taube“, ten buvo bendra vakarienė. Dar 
prieš vakarienę mokytoja T. Kelerytė- 
Schmidt įteikė vyskupui ir kunigams 
dovanėles, kaip ekumeninio bendravimo 
ženklą iš evangelikų tarpo. Per vakarienę 
kun. Alf. Svarinskas papasakojo apie 
padėtį tėvynėje. Rytojaus dieną, spalio 15 
d. vyskupas su palydovais aplankė 
Mūnsterio vyskupijos oficialatą Vechtoje. 
Čia juos maloniai priėmė prel. L. Elsner ir 
tarėjas H. Taphom. Po to vyskupas ir 
palydovai aplankė lietuvių kapus 
Vechtoje, kur yra palaidota apie 50 
lietuvių senelių. Jie anksčiau gyveno St. 
Hedwig-Stift, bet dabar yra jau visi 
išmirę. Vyskupo apsilankymas buvo 
aprašytas vokiečių spaudoje: Kirche und 
Leen, Kirchenzeitung fur Oldenburg, Nr. 
45.

Tą pačią spalio 15 d. vyskupas su 
palydovais vyko į Sennestadt- 
Beckhofsiedlung, arti Bielefeldo. 
Beckhofsiedlunge, kuriam vadovauja 
evangelikai, gyvena įvairių tautybių 
žmonės, tarp kurių yra ir keli lietuviai. 
Čia yra pastatyta įvairioms konfesijoms 
po vienu stogu bažnytėlė su atskiromis 

atsieksime. Mūsų vadai išeivijoje yra 
išsitarę, kad čia ne jų kova, o žmonės 
Lietuvoje gyvendami turi patys 
išsireikalauti nepriklausomybę. Man 
atrodo, kad tokios pasakos yra didelė 
„RUBBISH“, tiktai pasiteisinimas, kad 
nieko nereiktų veikti. Skaitosi tegu kiti 
pralupa ir prakanda, o kaip viskas bus 
paruošta, tai mes suėję suvalgysime. Aš 
su tuo nesutinku. Suprantu, kad šitas 
mano atsišaukimas bus numestas į 
šiukšlių dėžę, kaipo mažas gabalėlis 
murzino popieriaus, bet ant to mažo 
murzino popieriaus, pažymėta didelė 
teisybė.

Prašyčiau, kad šitas mano laiškas būtų 
patalpintas Europos Lietuvyje.

J. Domeika, Anglija
P.S. Dėkoju širdingai A. Vilčinskui, 

kuris paruošė laišką anglų Ministerei 
Pirmininkei M. Thatcher. 

koplyčiomis. Vyskupą su gėlėmis 
pasitiko S. Veršulienė, o viską filmavo V. 
Veršulis. Po pamaldų įvyko vietos 
svetainėje pobūvis ir pasikalbėjimas. 
Vietos laikraščio korespondentas padarė 
su Tėv. dr. Konst. Gulbinu ir kun. Alf. 
Svarinsku interviu. Neue Westfalische, 
Nr. 144.

Spalio 19 d. vysk. P. Baltakis ir 
delegatas buvo sutikti ir pavašinti 
Remsede, St. Antoniusheime, kame 
vyskupui ir delegatui buvo įteiktos 
dovanėlės. Po vakarienės vyskupas čia 
dirbančioms seselėms padovanojo po 
rožančių.

Spalio 20 d. buvo aplankytas 
Osnabrūcko Vyskupas dr. L. Averkamp 
ir general-vikaras Prel. dr. H. Heitmeyer. 
Ir vienur ir kitur priėmimas buvo labai 
nuoširdus. Mūsų vyskupas Osnabrūcko 
vyskupui padovanojo Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus medalį, o 
generaliniam vikarui gintarinį rožančių. 
Taip pat Osnabrūcko vyskupas visus 
apdovanojo įteikdamas po knygelę apie 
Dievo tarną Niels Stensen ir savo 
paveiksliuką. Tą pačią dienaą vakare 18 
vai. vokiečių kat. parapijos bažnyčioje 
Rensede įvyko iškilmingos pontifikalinės 
Mišios, kurias atlaikė vysk. P. Baltakis su 
koncelebracija, kurioje dalyvavo del. 
kun. A. Bunga, Pfr. dr. F. Schutz, kun. P. 
Girčius ir diakonas J. Funke. Ta proga 
pamokslą vokiškai pasakė kun. A. 
Bunga, įteikdamas vietos klebonui 
vokiečių kalboje išverstą Lietuvos 
katalikų bažnyčios kroniką ir 
padėkodamas visiems už dalyvavimą 
šiose pamaldose, ypač parapijos chorui 
už gražų giedojimą. Po pamaldų 
dalyviams buvo išdalinti informaciniai 
lapeliai apie Lietuvos krikščionybę. 
Spalio 21 d. pamaldos su vyskupu įvyko 
St. Antoniusheime.

Kun. P. Girčius

ATEITININKŲ VEIKLA 
VASARIO 16 

GIMNAZIJOJE
Vyskupo M. Valančiaus moksleivių 

ateitininkų kuopai priklauso šešiolika 
gimnazijos mokinių iš įvairių kraštų — 
JAV, Kanados, Vokietijos, Argentinjos ir 
Domininkonų Respublikos. Visi turi 
daugybę įvairių įdėjų ir todėl mūsų 
kuopos veikla yra labai įdomi. Valdybą 
sudaro pirm. Antanas Vainius, sekr. 
Audra Baleišytė, ryšininkė Julija Šukytė, 
korespondentė Daiva Baršauskaitė ir ižd. 
Raimundas Laurinavičius.

Mokslo metų pradžioje rugsėjo 8 d., 
tautos šventės proga ateitininkai 
gimnazijos mokiniams suruošė vakarinę 
programą. Jie įscenino įvykius Lietuvoje, 
pradedant 1972 m. LKB Kronikos 
atsiradimu ir baigiant praėjusių metų 
liepos 9 d. mitingu Vingio parke. Spalio 
23 d. gimnazijos jaunimas turėjo pokalbį 
su vyskupu Pauliu Baltakiu ir kun. 
Alfonsu Svarinsku jų apsilankymo 
proga. Pokalbyje dalyvavo skautai ir 
ateitininkai. Lapkričio 12 d. ateitininkai 
suruošė tradicinį gimnazijos talentų 
vakarą. Iš viso buvo devyniolika 
pasirodymų. Pasirodė dramos būreliai, 
muzikantai, dainininkai ir kiti. Tarpe 
pasirodymų ateitininkai imitavo scenoje 
mokytojus ir mokyklos darbininkus, 
linksmindami žiūrovus. Taip pat 
lapkričio mėn. gale buvo minima 
Kristaus Karaliaus šventė. Bažnyčioje, 
Mišių metu, kuopos nariai pantomima 
parodė Kristaus įtaką okupuotuose 
kraštuose ir vakaruose. Gruodžio mėn. 
Advento laiku suruošėm vakarines 
rekolekcijas. Jas pravedė kun. E. 
Putrimas. Buvo susikaupimo ir mąstymo 
vakaras su skaitiniais iš Švento Rašto ir 
adventiniu giedojimu.

Kalėdų atostogų metu vyko 
moksleivių ateitininkų žiemos kursai 
Dainavos stovyklavietėje (JAV). Juose 
dalyvavo mūsų kuopos narys Virginijus 
Jocys iš Vokietijos. Grįžęs iš kursų, 
Virginijus papasakojo savo įspūdžius.

Sekmadieniais, tuoj po vakarienės, 
turim kuopos susirinkimus, kuriuose 
diskutuojam įvairias temas. Egzaminams 
stipriai ruošiasi 8 kandidatai. Įžodį jie 
duos metinėje Vokietijos ateitininkų 
šventėje, kuri įvyks gegužės 19-21 
dienomis Memmingene pas kun. Antaną 
Bungą.

Audra Baleišytė
Vasario 16 gimnazijos mokinė
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Atspausdinti straipsniai išreiškia autorių, ne redakcijos ar leidėjo nuomonę.

Lietuvių Kronika
KAS—KADA—KUR

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

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

Birželio 5 d. — priėmimas Britų 
Parlamento rūmuose. Priėmimo 
šeimininkas Tom Sackville M P; 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.

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

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

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

AUKOS TAUTOS FONDUI
J. Gudynas ir P. Miliauskas — po 

100.00 sv.
Kan. V. Kamaitis — 50.00 sv.
Kun. J. Sakevičius — 25.00 sv.
V. ir M. Žemaičiai, V. Paulauskas, P. 

Kamarauskas, Č Budrys ir J. Tamulaitis
— po 20.00 sv.

K. Skudutis, K. Mendickas, V. 
Balčikonis, C.P. Armalis ir kun. A. Putcė
— po 10.00 sv.

V. Sarocka, J. Jarutis, P. Vičas, M. 
Raudys, E. Dičpetrienė ir L. Kuraitis — 
po 5.00 sv.

DBLS Škotijos skyrius per Vasario 16- 
tosios minėjimą surinko aukų — 74.00 sv.

Visiems aukojusiems ir rinkusiems 
aukas muoširdžiai dėkoja.

TFA D. Britanijoje

AUKOS SKAUTŲ STOVYKLAI
BDLS Maidenhead skyriaus 

pirmininkas Eimutis Šova atskubėjęs su 
40.50 svarų auka skautų stovyklai rašo: 
„Įvertindamas skautišką įtaką, kuri per 
nenuilstamą vadovų darbą įžiebia 
jauniems lietuviams norą užaugti 
tautiniai susipratusiais. Suprantama, kad 
daugiausiai pasireiškiate skautų-skaučių 
vasaros stovykloje.

Šią stovyklą paremti siunčiame kuklias 
aukas: DBLS Maidenhead skyrius 10 sv., 
P. Gimys 10 sv., P. Tričys 5 sv., J. 
Kvietkauskas 5 sv., J. Eigminas 5 sv., E. 
Šova 5 sv., J. Stulgaitis 0.50 sv. Jungiu 
banko čekį 40.50 svarų sumoje. Geriausi 
linkėjimai artėjančiai stovyklai ir tau.

Budžiu, Eimutis
N. Butkus — pensininkas ir gyvenantis 

Saltdean, nenutraukiamai metai iš metų 
remia skautišką sąjūdį. Ir šiais metais 
atskubėjo su nuoširdžia pensininko 10 
svarų skautų veiklai paremti.

DBLS Maidenhead skyriaus valdybai, 
nariams ir skautiškos idėjos rėmėjams bei 
gerbiamam pensininkui N. Butkui, 
reiškiame nuoširdų, didelį ir skautišką 
AČIŪ.

Budžiu, v.s. J. Maslauskas

KAZIUKO MUGE
Šv. Kazimiero šventės proga kovo 5 d. 

mūsų lietuviškas jaunimas ruošia 
Kaziuko mūgę Lietuvių bažnyčios 
svetainėje, Londone. Prašo atsilankyti ir 
jaunimą paremti.

PADĖKA
Broliui ir dėdei A.A. Adomui mirus, 

nuoširdžiai dėkojame S. Matuliui, MIC ir 
kunigui A. Joyce už atlaikytas šv. Mišias 
ir palydėjimą į kapines, organizacijoms, 
tautiečiams ir draugams už užprašytas šv. 
Mišias, vainikus, gėles bei pareikštas 
užuojautas.

Nuoširdžiai dėkingi,
Antanas, Jonas ir Petras Petkevičiai

MŪSŲ MIRUSIEJI
Vasario 21 d., Heme Bay, Kente, mirė 

Stasė Babilienė, 74 m. Ten pat palaidota 
vasario 24 d. Liko vyras, sūnus 
Australijoje ir duktė Anglijoje su 
šeimomis.

Vasario 21 d., Londone mirė Petras 
Nasutavičius, 70 m., gimęs Semeliškėse, 
Trakų rajone. Laidotuvės kovo 6 d., 10 
vai., iš Lietuvių bažnyčios, Londone.

Vasario 22 d., Welwyn Garden City, 
Berks., mirė Klemensas Jankauskas, 71 
m., kilęs Šeduvoje. Laidotuvės iš Lietuvių 
bažnyčios Londone, kovo 9 d., 11 vai.

MIRE J. BALANIUS
Vasario 16 d., Luton, Dunstable 

ligoninėje, po ilgos ligos, mirė Jonas 
Balanius, gimęs 1902.11.1 Lietuvoje. 
Palaidotas Dunstable kapuose.

Jo giminėms ir pažįstamiems reiškiame 
gilią užuojautą.

Kvietelaičių šeima

ROCHDALE
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Kovo 11 d., šeštadienį, 6 vai., 80 
Molesworth st., ukrainiečių klube, 
skyrius šaukia metinį susirinkimą. Bus 
svarstomi skyriaus reikalai, renkama 
valdyba, revizijos komisija ir atstovas į 
suvažiavimą.

Skyriaus narius ir prijaučiančius 
prašome gausiai dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

PAMALDOS
Nottinghame — kovo 4 d., Šv. 

Kazimiere, 19 vai., Židinyje.
Nottinghame — kovo 5 d., 11.15 vai.. 

Židiny.
Corbyje — kovo 5 d., Šv. Patrike. 14 

vai.
Northamptone — kovo 5 d., Šv. 

Lauryne, 18 vai.. Craven St.
Bradforde — kovo 5 d., 12.30 vai.
Gloucesteryje — kovo 11 d., 15 vai., 

Šv. Petre.
Stroude — kovo 11 d., 15 vai., 

Beeches Green.
Eccles—kovo 12d., 12.15 vai.
Nottinghame — kovo 12 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Stoke-on-Trente — kovo 12 d., 

14.30 vai., Šv. Vulstane.
Derbyje — kovo 18 d., 13 vai., 

Bridge Gate.
Nottinghame — kovo 18 d., 17 vai., 

Židinyje.
Nottinghame — kovo 19 d., 11.15 

vai.. Židinyje.
Gloucesteryje — Stroude, kovo 11 

d., Derbyje, Nottinghame kovo 18 d. 
rekolekcijas praves kun. J. 
Sakevičius, MIC.

I-masis SKYRIUS
SUSIRINKIMAS

Kovo 4-tą šaukiamas DBLS-gos I-jo 
skyriaus narių metinis susirinkimas, 
parapijos svetainėje (prie bažnyčios) 18 
vai.

Dienotvarkėje: valdybos ir atstovo į 
Sąjungos metinį suvažiavimą rinkimai.

Valdyba

BIRMINGHAMAS
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Kovo 18 d. 12 vai. S. Štarkos name, 48 
Willows Rd.., Balsall Heath, šaukiamas 
metinis skyriaus susirinkimas. Bus 
renkama skyriaus valdyba ir atstovai į 
metinį suvažiavimą Londone. Turėsim ir 
svarbesnių pasitarimų, liečiančių 
skyriaus veiklą. Valdyba pageidautų, kad 
kas į susirinkimą atsilankytų iš Centro 
valdybos, būtumėm dėkingi.

Pasiekiama autobusu nr. 35 iš Stadion 
St. prie New St. geležinkelio stoties, 
miesto centre. Kviečiame visus senus ir 
jaunus atsilankyti. Skyriaus Valdyba

NOTTINGHAMAS
MIRĖ A. TREČIOKAS

Queens Medical centre, Nottinghame, 
staiga mirė ilgametis notingamietis A. 
Trečiokas, paskutiniu laiku gyvenęs 17 
The Chaddesden, Mapperley Rd., 
Nottingham.

Laidotuvės įvyks kovo mėn. 3 d., iš St. 
Barnabus katedros 11.30 vai.

MANČESTERIS
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

LEIGH
A.A. KAZIMIERAS NENORTAS
Vasario 3 po sunkios ligos Leigh 

miesto ligoninėje mirė Kazys Nenortas. 
Gimęs Lakečių km., Šakių apsk. į Angliją 
atvyko 1947 metais. Gyveno Lowtone 
angliakasių stovykloje. Ją panaikinus 
persikėlė į Leigh miestą. Dirbo anglies 
kasyklose.

Į laidotuves bažnyčioje susirinko daug 
anglų, ukrainiečių ir lietuvių. Laidojimo 
apeigas atliko kan. Kamaitis. Jo kūnas 
buvo sudegintas Overdale 
Krematoriume.

Liko nuliūdusi žmona. J- Blažys

LLMM mokinys Martynukas su 
mokytoja Živile.

LIETUVIAI BRIDŽO LOŠĖJAI 
ANGLIJOJE

Vasario 15-23 dienomis Anglijoje 
pirmą kartą viešėjo sportinio bridžo 
komanda iš Lietuvos.

Anglijos Bridžo Sąjungos kvietimu ji 
dalyvavo turnyre Eastbourne. 
Šveicariška sistema vykusiose varžybose 
užėmė 12-tą vietą 46 komandų tarpe.

Vilniaus komanda taip pat viešėjo 
Londono Lietuvių Namuose.

Komandos nariai: Gediminas 
Klakauskas, Alvydas Saulis, Andrius 
Samalius, Eugenijus Valavičius, 
Vygaudas Vaičekauskas ir Bronius 
Žibaitis nuoširdžiai dėkoja juos 
priėmusiems Londono lietuviams.

PADĖKA
Tautinių šokių grupė „Lietuva“ dėkoja 

visiems juos parėmusiems Vasario 16- 
tosios proga, Bishopsgate Institute.

P. Markevičius

ŠKOTIJA
MIRĖ a.a. HENRIKAS ROP1US

Sausio 24 dieną Glasgove, Viktorijos 
ligoninėje, mirė Henrikas Ropius, 
sulaukęs 82 metų. Paliko liūdinčią žmoną 
Oną ir seserį Lietuvoje. Henrikas gimė 
1907 metais prie Ignalinos, Vilniaus 
krašte. Baigiantis karui su kitais 
pabėgėliais pasitraukė į Vokietiją, kur ir 
sulaukė karo pabaigos. Po karo gyveno 
Vokietijoje pabėgėlių stovykloje. Kai 
prasidėjo verbavimas darbams į D. 
Britaniją, Henrikas nematė tikslo, toliau 
pasilikti Vokietijoje, ir pasitaikius progai, 
su kitais lietuviais 1947 metais atvyko į 
Škotiją į Kinlockleveną darbams. Tuo 
metu Kinlochlevene gyveno 75 lietuviai, 
ir vienas iš jų buvo Henrikas. Visi 
dirbome aluminijaus fabrike įvairius 
darbus. Ten man teko susipažinti su 
Henriku. Nuo tada buvome geri draugai 
iki jo mirties. Gyvendamas Kinlochevene 
Henrikas susipažino Glasgove Škotijos 
lietuvaitę Onutę, kurią 1950 metais vedė 
ir persikėlė gyventi į Glasgovą. Glasgove 
dirbo aluminijaus fabrike, prie metalo 
apdirbimo mašinų. Henrikas šeimos 
neturėjo. Gyveno su žmona Onute 
pasiturinčiai. Abu buvo nuoširdūs 
draugiški ir susipratę lietuviai. Abu 
priklausė organizacijoms, daugiausia 
vietinėms. Taip pat priklausė Šv. 
Kazimiero draugijai ir dirbo įvairius 
darbus. Priklausė DBLS-gai. Henrikas 
buvo taikaus būdo ir religingas, mėgo 
daug skaityt, labiau religines knygas. 
Taip pat buvo E. Lietuvio nuolatinis 
skaitytojas. Bažnyčioje buvo nuolatinis 
kun. Andriušiaus pagelbininkas. 
Glasgovo lietuviai sueigose jaus didelį 
trūkumą netekę Henriko. Šv. Mišios 
buvo atnašaujamos vieną dieną 
lietuviškai, o kitą angliškai. Kunigas 
Andriušius prisimindamas Henriką 
pasakė gražų pamokslą. Visas laidotuvių 
apeigas atliko lietuvių kun J. Andriušius, 
S.M.A. Susirinkus gausiam lietuvių ir 
vietinių škotų būriui Henriko kūnas buvo 
palydėtas į Lin parko kapines Glasgove. 
Iš kapinių visi susirinko į Marie Stuart 
hotelį arbatėlei.

Ilsėkis Henrikai svetimoj žemelėj, toli 
nuo savo Tėvynės, brangios Lietuvos.

S. Gabalis

VASARIO 16-SIOS 
MINĖJIMAS LONDONE 

(Atkelta iš 1 puslapio) 
„Liaudies dainų pynę“. Tautinių šokių 
grupė „Lietuva“ šoko šiuos šokius 
„Žėkelį“, „Mikitą“, Subatėlę“, 
„Rugučius“, „Lenciūgėlį“ ir „Jonkelį“. 
Šokių grupė suruošė loteriją, kurios 
pajamos yra skiriamas šokėjų kelionei 
paremti į Vokietiją, Lietuvių dienų 
koncertą. Šokių grupei vadovauja K. 
Markevičiūtė-Harmes. Jungtiniam 
Londono ir Nottinghamo lietuvių Chorui 
vadovavo Vincentas O'Brien, jis 
akompanavo ir mokyklos vaikučiams. 
Jungtinis choras sudainavo „Eisiu girion 
paklausyti“ — muz. Br. Jonušo 
harmonizuotą liaudies dainą, „Oi toli, 
toli“ — žodžiai J. Mikuckio, muzika S. 
Gailevičiaus, „Kur giria žaliuoja“ — 
žodžiai J. Vanagaičio, muzika J. 
Gudavičiaus ir „Jaunimo giesmę“ — 
žodžiai Maironio, muzika J. Naujalio. 
Moterų kvartetas, vadovaujamas ir 
akomponuojamas Vincento O’Brien, 
vykusiai sudainavo populiarių dainų eilę. 
Jis programoje nebuvo įrašytas. Koncertą 
atidarė DBLS-gos pirmininkas J. Alkis. 
Vasario 16-tosios minėjimo proga žodį 
tarė Lietuvos Atstovas V. Balickas. 
Koncertą uždarė ir dalyviams padėkojo 
DBLS-gos I-jo skyriaus pirmininkas J. 
Čemis. Susirinkusieji buvo pavaišinti 
vynu, o programos dalyviai — maistu.

Vasario 19, šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčioje Londone buvo atnašaujamos 
Mišios už Lietuvą. Jas užprašė Lietuvos 
Atstovas V. Balickas. Mišias už Lietuvą 
atnašavo ir pamokslą pasakė kun. dr. J. 
Sakevičius, MIC. Mišioms giedojo 
Londono lietuvių bažnytinis choras. 
Mišių pradžioje, buvo įneštos vėliavos. 
Jas įnešė ir Mišių metu prie jų budėjo, 
tautiniais rūbais pasipuošę „Lietuvos“ 
tautinių šokių šokėjai. Po Mišių 
„Svetainėje“ susirinkusieji buvo 
pavaišinti. ELR

PASAULYJE
Ginčai dėl branduolinių ginklų

Trumpų distancijų branduolinių 
ginklų Lance raketos Vak. Vokietijoje, 
„sensta" ir greitai nebetiks vartojimui. D. 
Britanija ir JAV nori tuos ginklus 1990 m. 
modernizuoti, bet tam priešinasi 
Europoje, ypač Vak. Vokietijoje. Mat 
Gorbačiovui pavyko įtikinti žmones, kad 
sovietų pavojus yra jau praėjęs. Kancleris 
Kohl norėtų ginklų modernizavimą 
atidėti iki rinkimų, kurie turėtų įvykti 
1991-92 metais. JAV valstybių 
sekretorius James Baker ir Britanijos 
premjerė Margaret Thatcher turėjo 
atskirus pasitarimus su dr. Kohl ir 
atrodo, kad atrado išeitį. Dr. Kohl 
sutinka pagal reikalą modernizuoti 
branduolinius ginklus, gi JAV ir Britanija 
nesiginčija kada tas turi būti padaryta. 
Ponia Thatcher pastebėjo, kad mes visi 
tikimės Gorbačiovo reformų pasisekimu, 
bet privalome išlaikyti stiprią apsaugą, 
jeigu jam tai nepasissektų. Ji nenori 
mažinti branduolinių ginklų, kol nebus 
pašalintas sovietų konvencinių ginklų 
pranašumas.

Egiptas remia sovietus
Sovietų užs. reik. ministras 

Shevardnadze, lankosi Vid. Rytuose ir 
siūlo kviesti arabų-žydų konferenciją 
palestiniečių klausimui aptarti. Tam jam 
pritaria Sirija ir Jordanas, o svarbiausia 
— Egiptas, kuris yra sudaręs taikos 
sutartį su Izraeliu. Būdamas Kaire 
Shevardnadze susitiko ir su Izraelio užs. 
reik, ministru Arens, kuris tuo metu irgi 
lankėsi Kaire ir kalbėjosi su Egipto 
prezidentu Mubarak. Sovietai neturi 
diplomatinių santykių su Izraeliu. 
Shevardnadze taip pat savo kelionės po 
arabų valstybes metu susitiks ir su PLO 
vadu Yassar Arafat, kurį Izraelis 
tebelaiko teroristu ir nenori su juo 
kalbėti.

Afganistane neramu
Nežiūrint to, kad sovietų 

kariuomenė apleido kraštą pagal 
susitarimą, Afganistane tebevyksta 
civilinis karas, o sostinė Kabul yra 
partizanų apsupta. Sakoma, kad sovietai 
ten paliko daug modemiškų ginklų, kurie 
įgalins prezidento Najibullah vyriausybę 
apsiginti. Mujahedeen partizanai gi jau 
ne tik kaimus valdo, bet ir kai kuriuos 
miestus. Visa nelaimė, kad partizanų 
politiniai vadovai nepajėgia tarp savęs 
susitaikinti ir sudaryti vyriausybę, ir 
nemano tartis su dabartine Najibullah 
vyriausybe, kuri taip pat sakoma tarp 
savęs ginčijasi. Gyventojai, žinoma, 
kenčia, ypač Kabul gyventojai, jie yra 
maitinami tik lėktuvais pristatomu 
maistu.

KUN. DR. M. BORDEAUX 
LIETUVOJE

Kestono kolegijos Didžiojoje
Britanijoje, biuletenis atspausdino
išsamų pranešimą apie vasario penktą 
dieną Vilniuje įvykusias iškilmingo 
sugrįžimo į katedrą pamaldas. Biuletenis 
rašo, kad Kestono kolegijos vedėjas 
M. Bourdeaux buvo vienintelis svečias 
iš Vakarų, laiku gavęs sovietinę vizą 
dalyvauti Lietuvos sostinėje įvykusiose 
religinėse iškilmėse. Kiti norėjusieji 
dalyvauti sugrįžimo į Vilniaus katedrą 
pamaldose negavo leidimo nuvykti į 
Lietuvą. Tačiau, rašo Kestono kolegijos 
biuletenis, buvo bandoma sutrukdyti taip 
pat ir kunigo Bourdeaux kelionę. I 
Kestono kolegijos vedėjas, keliaudamas į 
Lietuvą buvo iš anksto susitaręs Maskvos 
aereuoste susitikti su rusų stačiatikių 
veikėju Andrei Bestmertny. Kai 
Bestmertny atvyko į Šeremetevo 
aerouostą prie jo prisistatė du civiliai 
persirengę milicininkai, kurie jį įsodino į 
savo automašiną, išvežė kažkur už 
Maskvos ir tik po kelių valandų 
sugrąžino atgal į namus. Tuo būdu, rašo 
Kestono biuletenis, milicininkai, 
matomai, tikėjosi, kad kun. Bourdeaux, 
aerouoste belaukdamas stačiatikių 
veikėjo, pavėluos į lėktuvą Maskva- 
Vilnius. Šis bandymas sutrukdyti 
Bourdeaux kelionę į Vilnių, betgi, 
nepasisekė ir Kestono kolegijos vedėjas 
laiku pasiekė Lietuvos sostinę. 
Pažymėtina, kad į pamaldas Vilniuje 
vasario penktąją, buvo numatę vykti ir 
kai kurie užsienyje gyvenantys kunigai ir 
pasauliečiai, bet jiem nebuvo duotos 
įvažiavimo vizos. Kestono kolegijos 
vedėjui Vilniuje įvykusios pamaldos 
padarė gilų įspūdį. Jį ypač sujaudino 
Vilniaus katedros aikštėje susirinkusių 
nesuskaitomų žmonių kilni laikysena, 
minios rimtis. Tą kilnumą ir rimtį 
gražiausiai atspindėjo vyskupo Julijono 
Steponavičiaus asmenybė.
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