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Lietuvos diplomatinį atstovą 
Vašingtone Vasario šešioliktosios proga 
asmeniškai pasveikino įvairūs aukšti 
Amerikos valstybės departamento 
pareigūnai, taip pat Vašingtono 
arkivyskupas, kuris aplankė Lietuvos 
atstovybę drauge su dviem savo 
pagelbininkais.

BENDRAS SĄJŪDŽIO IR 
PABALTIJO INTERGRUPĖS 

KOMUNIKATAS
Europos parlamentarų delegacija ir 

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis vasario 6 
d., Vilniuje priėmė bendrą komunikatą:

Šis komunikatas, pasirašytas LPS 
seimo tarybos pirmininko Vytauto 
Landsbergio ir Pabaltijo intergrupės 
vadovo Hans Joachim Seeler, akcentuoja 
aneksijos faktą, „tačiau nekalba apie 
nepriklausomą Lietuvą, nekalba apie 
nepriimtinus, kompromisinius Europos 
parlamento sprendimus“, pasak Sąjūdžio 
seimo tarybos nario Alvydo Medalinsko. 
Užklaustas Lietuvių Informacijos Centro 
kaip Sąjūdis įvertina Europos 
parlamentarų apsilankymą Lietuvoj, 
Medalinskas atsakė, kad „tai buvo 
oficialus Sąjūdžio pripažinimas ir jo 
išėjimas į tarptautines erdves“.

Sąjūdžio būstinės žiniomis, bendrame 
susirinkime LPS tarybos ir Pabaltijo 
intergrupės atstovai „apsvarstė faktą, 
kad nė viena Europos bendrijos šalis 
niekuomet nepripažino Pabaltijo 
respublikų aneksijos; dabartinės politinės 

i padėties Lietuvos TSR vertinimą, 
įsijungus į visuomeninę veiklą Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžiui; tikslingumą 
plėsti kultūros, ekonomikos, Žaliųjų, 
sporto, jaunimo, mokslo tarptautinius 
ryšius tarp Lietuvos ir kitų Europos šalių 
gyventojų; tarptautinio Helsinkio 
susitarimo dėl žmogaus teisių 
deklaracijos laikymosi visoje Europoje 
problemas. Nuspręsta: kviesti 
vyriausybines institucijas toliau plėsti 
realias demokratizavimo garantijas 
Pabaltijo respublikose, vykstant laisvam 
liaudies valios reiškimuisi rinkimų į šių 

| respublikų įstatymo leidybos ir tautos 
atstovavimo formomis; pritarti 
tarptautinio bendradarbiavimo, kad ir 
netiesioginiam vystymui ekonomikos, 
ekologijos, kultūros, sporto ir kitose 
sferose ir kviesti kitas Europos valstybes 
geranoriškai padėti Lietuvai ir kitoms 
Pabaltijo respublikoms aktyviau 
dalyvauti šiame bendradarbiavime. Tad 
tikslinga toliau žymiai išplėsti 
informacijos ryšius tarp Pabaltijo ir kitų 
Europos tautų, sudarant didžiausio 
palankumo klimatą santykiams plėsti“.

L/C

JAV Prezidento Sveikinimas
Jungtinių Amerikos Valstybių 

| prezidentas Bush Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės proga laišku 

1 pasveikino Amerikos lietuvių 
bendruomenę. Prezidentas laiške 

| primena lietuvių tautos prisirišimą prie 
politinės, religinės ir kultūrinės laisvės, 
kuri yra kiekvieno žmogaus prigimtinė 
teisė ir kurią lietuviai brangino nuo 

I karaliaus Mindaugo valdymo metų iki 
moderniųjų laikų. 1918-ais metais 
vasario šešioliktąją, rašo laiške 

I prezidentas Bush, atgimė ilgaamžės 
tautinės tradicijos ir prasidėjo Lietuvos 
istorijoje dar nematytas laisvės 
laikotarpis. Tačiau, po dvidešimt dviejų 
metų, įvykus Molotovo ir Ribbentropo 
susitarimui, įsiveržusi sovietų 
kariuomenė šį laikotarpį staigiai 
nutraukė, prievarta įjungdama Pabaltijo 
kraštus į Sovietų Sąjungą. Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 71-ųjų 
metinių proga, rašo laiške Amerikos 
lietuvių bendruomenei prezidentas Bush, 
mes dar kartą pasmerkiame 1940-ųjų 
metų birželio mėnesio įvykius. Jungtinės 
Amerikos Valstybės nepripažino ir 
nepripažins Lietuvos prijungimo prie 
Sovietų Sąjungos. Lietuvos klausimas yra 
neatskiriamai susijęs su visuotinės laisvės 
problema. Karštai sveikindamas visus, 
mininčius Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį, prezidentas baigia savo laišką 

į Amerikos lietuvių bendruomenei šiais 
žodžiais: jūs liudijate garbingą kultūrinį 
paveldą ir drauge laisvės troškimą, kuris 
niekuomet negali būti nuslopintas.

DALINUS AR PILNOS LAISVĖS?
Lietuvos Laisvės Lygos vasario 6d. 

mitinge už Lietuvos nepriklausomybę, 
buvęs sąžinės kalinys — jaunuolis Petras 
Gražulis pasakė kalbą.

Gerbiami tautiečiai.
Iš pažiūros š.m. sausio 3 d., nieko 

ypatingo neįvyko. P. Klimaitis gavęs ne 
lietuvių tautos, o tik Sąjūdžio įgaliojimus. 
Tačiau, žvilgterėkime giliau. Juk 
Štrasburge sėdi ponai, kurių dorumu 
niekas neabejoja, kaip ir vakarietišku jų 
naivumu, nežino kas yra Sąjūdis, kokias 
politines jėgas jis atstovauja, kokios jėgos 
jam diriguoja. Be abejo yra finansiškai 
stiprių veiksnių, išverčiančių ne tik į anglų 
į kitas kalbas, tas tiradas, kurias Sąjūdžio 
adresu į Lietuvą perduoda mūsų išeiviai 
masinės informacijos priemonėmis. 
Susidaro vakaruose įspūdis, kad 
Klimaitis sausio 3 d. gavo visos lietuvių 
tautos įgaliojimus su maždaug tokia 
formuliuote (žinoma, vaizdžiai kalbant):

„Mes, lietuvių tauta, beveik per 
penkiasdešimt vergijos metų praradome 
valią būti laisvais. Mus lietuvius pilnai 
patenkina Sąjūdžio ir Klimaičio siūloma 
pusiau laisvė, pusiau vergija“.

Be galo sunku apie tai kalbėti. Juk 
Sąjūdyje yra tiek daug garbingų vyrų, 
tačiau tiesa turi būti aukščiau už viską. 
Sekmadienį, prie šv. Mikalojaus 
bažnyčios, p. Klimaičio pažįstamas 
Tomas tikino mus, „Palaikau Klimaitį, 
jis išmintingas. Jeigu mes reikalausime 
okupacinės kariuomenės išsikraustymo, 
nieko negausime. Šiandien okupantai dar 
nepasiruošę išeiti iš Lietuvos. Reikia 
Lietuvos laisvei eiti mažų reformų keliu, 
ką siūlo Klimaitis.

Tragiška, kad mes pasiduodam p. 
Klimaičio valiai. Kas toks Klimaitis? Juk 
prieš dvejus metus atėjo iš Europos 
įspėjimas šalintis Klimaičio, kurio 
praeitis ir politiniai tikslai gan įtartini. 
Praėjusių metų gruodžio 18-19 d. iš 
Klimaičio buvo atšaukti įgaliojimai 
atstovauti Baltų grupei Europos 
Parlamente. Tačiau Lietuvoje jis buvo 
sutiktas su gėlėmis, nors apie jį 
sąjūdiečius sausio 3 d. informavo Nijolė 
Sadūnaitė, Antanas Terleckas ir Viktoras 
Petkus. Sąjūdiečiai ir patys žinojo, kas 
per ponas tas Klimaitis ir kieno interesus 
jis gina Lietuvoj. Tad kaip galėjo įvykti, 
kad jis išsivežė Sąjūdžio įgaliojimus. 
Greičiausia todėl, kad tokia Lietuvos

Vasario Šešioliktosios — Lietuvos 
nepriklausomybės šventės proga, lietuvių 
tautą pasveikino taip pat naujasis 
Amerikos valstybės sekretorius James 
Baker.

Lietuvos diplomatiniam atstovui 
Vašingtone Stasiui Lozoraičiui juniorui 
pasiųstame laiške, valstybės sekretorius 
rašo: Jungtinių Valstybių vyriausybės ir 
tautos vardu turiu garbę perduoti Jums ir 
Lietuvos žmonėms nuoširdžiausius 
sveikinimus ir linkėjimus, jūsų šalies 
nepriklausomybės 71-ųjų metinių proga. 
Su didele nuostaba ir bendru su jumis 
pasididžiavimu stebime naujai iškovotus 
lietuvių tautos laimėjimus. Drąsūs vyrai 
ir moterys, taikingai išreikšdami savo 
tvirtus įsitikinimus, parodė pasauliui, 
kad laisvės ir teisingumo ilgesys nėra 
nuslopintas jūsų okupuotoje šalyje. 
Reikalaudami politinių ir religinių 
laisvių, toliau rašo laiške Amerikos 
valstybės sekretorius, Lietuvos piliečiai 
pradėjo atsikovoti tautinį paveldą ir 
demokratines vertybes, kurios juos 
istoriškai jungia su savo tautiečiais 
Europoje. Mes laukiame tos dienos, kai 
Lietuvos žmonės galės pilnai pasinaudoti 
savo laisvėmis ir teisėmis. Mes niekada 
nepripažinome Lietuvos prievartinio 
įjungimo į Sovietų Sąjungą ir niekados to 
nepadarysime. Mes ir toliau remsime 
teisingus Pabaltijo kraštų siekimus 
kovoje už teisingumą, laisvę ir 
demokratiją. Vieningų Lietuvos žmonių 
taikingi žygiai, siekiant atgauti teisę 
savarankiškai apspręsti savo tautinį 

Komunistų Partijos Centro Komiteto 
valia, o kieno valią vykdo Lietuvos KP 
CK kiekvienam aišku.

Be galo apmaudu, kad mūsų 
emigrantai Vakaruose per 50 metų 
atprato politiškai samprotauti. Žodžiais 
jie prieš Klimaitį, bet dvasia labai 
panašūs. Vienas ponas per Vakarų radiją 
ragino tautą neskubėti į Lietuvos 
nepriklausomybę. Lietuvą jis lygino su 
valstiečių pavasario sėjos metu. Valstietis 
žinojęs kada berti grūdus į dirvą, tai toks 
klimaitiškas raginimas eiti nežymių 
reformų keliu. Vakaruose gyvenantiems 
ir lietuviškai neužmiršusiems ar ten 
išmokusiems kaip Klimaitis ponams, 
noriu pateikti tokį klausimą: Kas būtų 
įvykę su mūsų Lietuva, jeigu 1918 m. 
lietuvių valstietis nepradėjęs berti laisvės 
grūdo vasario 16-tąją, o laukęs iki 
Kapsukas su rusiškom kovos divizijom 
būtų užgrobęs visą Lietuvą? Arba 
Lietuvos okupacijos aktą įvykdęs toks 
pat lietuvis Pilsudskis, tik lenkiškos 
kariuomenės vedinas.

Tautiečiai, neleiskime politinės 
nuovokos stokojantiems kai kuriems 
inteligentams žaisti Lietuvos laisve. Jeigu 
šiandien mes nereikalausime okupantų 
išsikraustymo iš Lietuvos, pasaulis 
įvertins šį mūsų neryžtingumą kaip 
laisvės atsisakymą ir liksime tik su teisėta 
savivalda, kurią irgi dar reikės išsiprašyti 
iš Maskvos. Sakoma, kad kiekviena tauta 
tegali būti laisva tik tiek, kiek pati 
nusipelno. Tad reikalaukime laisvės ir 
nepriklausomybės.

LIC

1988 METŲ VASARIO 16-ĄJĄ 
PRISIMENANT

Dar neišblėso iš atminties beprotiškas 
ažiotažas, kurį pernai okupacinė 
administracija sukėlė aplink Lietuvos 
Nepriklausomybės 70-mečio minėjimą. 
Šimtai milicininkų ir draugovininkų 
Vilniaus gatvėse, kordonai prie Rasų 
kapinių, A. Mickevičiaus paminklo, 
bažnyčių. Ir galop žiaurus susidorojimas 
su taikia demonstracija vasario 16 d., 
vakarą. Nedėkingą vaidmenį tuose 
įvykiuose suvaidino keletas Vakarų 
korespondentų, tomis dienomis 
aplankiusių Lietuvą. Apie tai pasakoja ši 
publikacija.

LLL B-nis nr. 5,

PRANEŠIMAS 
IŠ ŽENEVOS
Žmogaus teisių komisijos 45-oje 

sesijoje, vykstančioje Ženevoje, 
informacijų spaudai HR/2330, vasario 17 
d., biuletenyje rašoma, kad suimtųjų ir 
įkalintųjų teisių svarstybose pasisakė 
Tarptautinės laisvų žurnalistų narys 
Narcizas Prielaida. Jis pareiškė, kad 
daugelyje kraštų laisva nuomonė yra 
vyriausybės ir policijos reguliuojama, 
kaip pvz., Lietuvoje ir kituose Pabaltijo 
kraštuose. Taip pat jis priminė, kad 
sąžinės kaliniai, kunigai Svarinskas ir 
Tamkevičius, nors ir kalėjimuose nebuvo 
fiziškai kankinami, jie buvo kankinami 
psichologiškai. Y ra teisybė, jis sakė, kad 
Sovietų Sąjunga gražino Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai jų tautinius simbolius ir 
vėliavas, bet nesuteikia 
nepriklausomybės. Kita problema, jis 
tęsė, yra Sovietinės teisinės sistemos 
priklausomumas ir šališkumas valstybei. 
Dėl šios priežasties dabartinė sovietinė 
teisinė sistema nėra kvalifikuota teisti 
asmenis tų kraštų, kuriuos ji yra 
okupavusi.

Narcizas Prielaida yra Šveicarijos LB 
pirmininkas.

likimą, baigia laišką Amerikos valstybės 
sekretorius, yra iškalbinga demokratinių 
idealų stiprybės bei jų universalumo 
išraiška, kuriai mes pritariam.

Pasirašė James Baker

DEMONSTRUOJA PRIEŠ 
LIETUVIUS

Užsienio spaudos agentūros, žiniomis 
nepasitenkinimą ir net pasipiktinimą 
Lietuvoje sukėlė rusų organizacijos 
„Jedinstvo“ vasario 12 dieną, Vilniuje 
surengtas mitingas, kurio metu buvo 
protestuojama prieš Vasario 
Šešioliktosios — Lietuvos 
nepriklausomybės šventės — minėjimą ir 
prieš lietuvių kalbos įteisinimą. Tarp kitų, 
protestą dėl šio mitingo pareiškė 
Politechnikos mokslinis centras ir Kauno 
Politechnikos instituto Sąjūdžiui remti 
grupė. Jų pareiškime rašoma:

Protestuojame prieš organizacijos 
Jedinstvo mitingą surengtą vasario 12 
dieną Vilniuje prie Sporto rūmų, kuriame 
oratoriai ir dalyviai bejėgiškai kvietė 
smurtui ir Lietuvos valstybės tautinės 
vėliavos išniekinimui, nors mitinge 
dalyvavo ir tų veiksmų neužprotestavo 
draugai Zaleckas, Trinkūnienė, Ignotas ir 
kiti. Smerkiame respublikos 
prokuratūros neryžtingumą, kuri savo 
pareiškime šį mitingą sulygino su 
ankščiau vykusiais kitų neformalių 
grupių mitingais, nors nė viename iš jų 
nebuvo kviečiama smurtui. Organizacija 
Jedinstvo, toliau rašoma protesto 
pareiškime, savo programoje įsirašiusi 
kovą prieš stalinizmą, tačiau, kaip rodo 
veiksmai, šis programos įrašas yra 
priedanga stalinizmo metodam ir 
prietaram išsaugoti. Reikalaujame 
peržiūrėto organizacijos Jedinstvo 
statusą ir jos veiklą, prieštaraujančią 
LTSR Konstitucijai ir Baudžiamajam 
kodeksui. Kviečiantiems smurtui ir 
keliamiem tarpnacionalines rietenas, 
rašoma pareiškime, siūlome surasti vietą 
vystyti savo veiklą už respublikos ribų. 
Prašome respublikos vyraiusybę visom 
įmanomom priemonėm ginti įsaką dėl 
valstybinės lietuvių kalbos, kuris yra 
pakankamai kompromisinis ir ginantis 
visų Lietuvoje vartojamų kalbų teises. 
Prašome informacijos organus paskelbti 
šį tekstą. Pareiškimas apsvarstytas ir 
vienbalsiai priimtas Kauno Politechnikos 
instituto mokslinio centro kolektyvo 
susirinkimo, įvykusio vasario 15 dieną. 
Kaip savo spaudos agentūros, vasario 12- 
os dienos mitinge dalyvavo daug 
specialiai surinktų žmonių, tarp jų 
nemažai nevilniečių, kurie iš apylinkių 
rajonų ir kolūkių buvo į Vilnių atgabenti 
autobusais.

NORI ATKURTI 
KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 

PARTIJĄ

Pagal Vakarus pasiekusias 
informacijas, Vasario šešioliktąją — 
Lietuvos Nepriklausomybės šventės 
dieną, Vilniuje buvo sudaryta 
vienuolikos asmenų darbo grupė, kuri 
rūpinsis atkurti Lietuvos krikščionių 
demokratų partiją. Grupei, tarp kitų, 
priklauso, Viktoras Petkus, Petras 
Gražulis, ir Vytautas Bogušis. Keletoje 
Lietuvos miestų yra įsikūrę grupės 
rėmėjai. Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos atkūrimo grupė savo veikloje 
vadovausis pirma krikščionių demokratų 
programa, kurią parengė Maironis, 
Dambrauskas Jakštas, padedant Tumui 
Vaižgantui ir kitiem. Keletas teisininkų 
pritaikins tą programą šių dienų 
aktualijom, tačiau, principe bus 
stengiamasi prisilaikyti prie pirmykštės 
programos nustatytų gairių.

Turimomis žiniomis vasario 17-tą į 
Lietuvos Nepriklausomybės šventės 
minėjimus atvykę Pasaulio lietuvių 
bendruomenės atstovai, Vilniuje susitiko 
su pastaruoju laiku atsikūrusių lietuvių 
jaunimo organizacijų atstovais. 
Susitikimas įvyko Persitvarkymo 
Sąjūdžio patalpose.

Vasario 19 d., Vilniuje, Statybininkų 
kultūros rūmuose, įvyko pirmoji 
Lietuvos skautų sueiga, kurioje dalyvavo 
apie septyni šimtai asmenų, tarp jų daug 
vaikų ir jaunimo.

V AT. R.

IIĘTUyOJĘ
Vasario 16-osios gatvė

Lietuvos valstybės atkūrimo metinių 
išvakarėse Vilniaus miesto tarybos vykd. 
komitetas nutarė sugrąžinti Tauro gatvės 
iki K. Požėlos gatvės Vasario 16-osios 
gatvės pavadinimą.
Atgimsta „Ateities“ sąjunga

Sausio 7 dieną Vilniuje susirinkę 
ateitininkai, sendraugiai, buvusieji 
ateitininkai sendraugiai, buvę 
ateitininkai studentai ir moksleiviai bei 
visuomenės atstovai nutarė atkurti 
Ateitininkų federaciją „Ateitis“. 
Organizacijos Dvasios Tėvu išrinktas 
kunigas V. Aliulis. Buvo, taip pat, 
išrinktas organizacinis komitetas (17 
žmonių), kuris sieks sušaukti steigiamąjį 
suvažiavimą (numatomas Velykų 
Didžiąją savaitę) ir bandys atgaivinti 
žurnalus „Ateitis“ ir „Židinys“. V. 
Petkus pareiškė, kad būtų tikslinga 
artimiausiu laiku atkurti aukštosiose 
mokyklose ateitininkų korporacijas.
Pasikalbėjimas su J. Urbšiu

Sąjūdžio informacinis biuletenis 
ATGIMIMAS (Nr. 6,1989 m. vasario 10 
d.) paskelbė pasikalbėjimą su Juozu 
Urbšiu, buv. Lietuvos užs. reikalų 
ministru.

Korespondentas tarp kitko paklausė: 
„Prašom sakyti, kokią matote 
perspektyvą — artima ji Jums rodosi ar 
tolima — tapti Lietuvai suverenia 
valstybe, atgauti Nepriklausomybę, ir 
kokiu būdu?“

Pašnekovas atsako:
— Žinoma, kiekvienos tautos viltis, 

svajonė ir siekis yra gyventi 
nepriklausomai. Šiuo metu mes 
gyvename priklausomai, esame 
priklausomi nuo Tarybų Sąjungos, 
sudarydami neva jos dalį. Tarybų 
Sąjunga, valdydama Lietuvą nuo 
keturiasdešimtųjų metų, sujungė Lietuvą 
su visa Tarybų Sąjunga daugybe gijų, 
kurias išsyk nukirsti vienu mostu, be 
abejo', negalima. Reikia turėti prieš akis 
galutinę Nepriklausomybę, bet eiti į tą 
tikslą protingai, nepasiduodant vien 
jausmams. Aš manau, kad visa, kas jau 
pasiekta ir ko siekiama, kaip, sakysime, 
tautinė mokykla, visiškai suvereni 
ekonomika, išsilaisvinimas nuo centrinių 
žinybų diktato, visa tai yra realūs ir 
galimi įvykdyti tikslai. Ir jų reikia siekti. 
Siekti ir stengtis realizuoti.

Visi mūsų iškovojimai yra per Sąjūdį, ir 
visos mūsų viltys, matyt, taip pat sietinos 
su Sąjūdžiu. Tačiau šiandien jau ir 
Sąjūdžio žmonės kalba, kad reikėtų ir 
daugiau nuomonių, taigi ir daugiau 
partijų... Nieko blogo dėl to nebūtų, o 
nauda galėtų būti didelė, — pasakė buv. 
ministras.
Istorikų konferencijos

Praėjusių metų pabaigoje Varšuvoje 
įvyko TSRS ir Lenkijos istorikų 
konferencija Varšuvoje, kurioje dalyvavo 
ir tarybinė Lietuvos istorikė Regina 
Žepkaitė. Konferencijoje buvo 
nagrinėjama pasaulinės revoliucijos 
koncepcija. Tas klausimas buvo keliamas 
ir Vilniaus istorikų konferencijoje, 
įvykusioje 1988 m. gruodžio 8 dieną. 
„Tiesa“ (1.12) paskelbė R. Žepkaitės 
straipsnį, kuriame autorė nagrinėja kiek 
Rusijos revoliucija paveikė įvykius 
Lietuvoje, ypač 1919-1920 m.

KLAIPĖDOS LAIVAS 
AUDROJE

Times (11.27) pranešė, kad vasario 26 
dieną Atlanto vandenyne siautusioje 
audroje smarkiai nukentėjo Klaipėdos 
žvejybos laivas SALANTAI. Britų karo 
aviacijos malūnsparnis, nuskridęs 200 
mylių, išgelbėjo vieną sužeistą įgulos narį 
ir nuskraidino jį į Truro ligoninę, 
Komvalijoje.

Į 8 metrų aukščio bangų mėtomą laivą 
buvo nusileidęs seržantas Dave Taylor, 
kuris pririšo sužeistą jūreivį prie nuleistos 
kėdės, ir jie buvo iškelti į malūnsparnį.
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REIKIA STIPRIOS PARAMOS
Mieli tautiečiai!
Dėkodami Dievui už Marijos metuose 

Lietuvai suteiktas gausias malones, vis 
dėl to žinome, kad kova dar toli gražu 
nelaimėta. Anaiptol, durims truputį 
prasivėrus, Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa susilaukia daugiau prašymų negu 
anksčiau. Pavyzdžiui, valdžia leidžia 
Lietuvos episkopatui leisti žurnalą, 
„Katalikų pasaulis“. Tačiau tam tikrą 
dalį spausdinimo teknologijos ir popierio 
teks parūpinti iš čia. Trūksta gydymo 
priemonių, vaistų. Lietuva ištroškusi 
spaudos, religinės ir kitos literatūros.

Tais ir panašiais reikalais jau 28-eri 
metai rūpinasi Lietuvių Katalikų 
Religinė Šalpa. Šiuo metu Romoje 
studijuoja trys lietuviai klierikai iš 
Suvalkų trikampio, kurių išlaikymas 
metams kainuoja 25.000 dol. Religinės 
Šalpos ilgametė subsidija Vatikano 
lietuviškom radijo programom pernai 
kainavo daugiau kaip 10.000 dol. 
Nelaukdama persitvarkymo, Religinė 
Šalpa jau eilę metų Lietuvai kasmet 
suteikia vidutiniškai 100.000 dol. 
konkrečios paramos. Ateinančiais metais 
ta suma turės būti dviguba.

Apie vėliausius įvykius Lietuvoje bene 
efektingai informuoja lietuvišką bei kitą 
spaudą, radiją Lietuvių Informacijos 
Centras. Ta svarbi pagalba Lietuvai šįmet

PAGERBĖ PROF.
MARIJĄ GIMBUTIENĘ

Pasaulinio garso Baltistikos 
mokslininkė profesorė Marija 
Gimbutienė praėjusiais metais buvo 
išskirtinai pagerbta dviejų Jungtinių 
Amerikos universitetų: San Francisco 
Visuotinių mokslų Institutas Dr. Marijai 
Gimbutienei suteikė garbės daktaro 
laipsnį, o Washingtono Žmogaus Mokslų 
Institutas išleido knygą Marijai 
Gimbutienei pagerbti: „Proto-Indo- 
Europiečiai: Kalbos klausimų 
archeologija: 400 puslapių knyga apima 
17-kos mokslininkų straipsnius, knygoje 
skelbiama Marijos Gimbutienės 
biografija ir pateikiamas jos mokslinių 
darbų lietuviškomis ir kitomis temomis 
sąrašas. Spaudai šiuo metu yra ruošiamos 
kitos dvi panašaus pobūdžio — Marijos 
Gimbutienės garbei skirtos knygos. Jose 
bus paliečiamos tos mokslo sritys, 
kuriuose per pastaruosius dvidešimt 
metų darbuojasi prof. Gimbutienė, 
būtent: baltistikos, senosios Europos ir 
priešistorinės religijos mokslai. 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse spaudai 

kainavo Religinei Šalpai 400.000 dol., 
(keturi šimtai tūkstančių dolerių). Visi tie 
darbai pernai privertė Religinę Šalpą 
praplėsti senas, ankštas, patalpas New 
Yorke, kas kainavo 175.000 dol.

Visa tai sudarė Religiniai Šalpai 
nepaprastai didelį deficitą. RELIGINEI 
ŠALPAI BEI JOS LIETUVIŲ 
INFORMACIJOS CENTRUI 
SKUBIAI REIKIA STIPRIOS 
PARAMOS. Nors Religinė Šalpa sugeba 
sutelkti lėšų iš kitų šaltinių (Pernai 
pravedė apie 75 rinkliavas kitataučių 
parapijose ir šįmet iš vieno amerikiečių 
fondo pažadėta 25.000 dol.), tačiau 
Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos 
užnugariu lieka susipratęs lietuvis. Todėl 
labiau negu bent kada, Religinė Šalpa 
prašo kiekvieno dirbančio asmens bent 
100 dol. aukos, galimai per parapijos 
rinkliavą Religinei Šalpai, o kur tokios 
nėra, tiesiog paštu Religinei Šalpai. JAV- 
bėse aukos atskaitomos nuo federalinių 
mokesčių.

Visiems už bent kokią auką dėkoja 
atgimstanti Lietuva. Už geradarius 
kasdieną aukojamos šv. Mišios.

Telaimina Jus Dievas!
Vyskupas Paulius Baltakis, O.F.M.,

L.K.R. Šalpos Pirmininkas

dabar yra ruošiamos iš viso penkios 
Marijos Gimbutienės knygos anglų 
kalba: „Deivės kalba", „Senosios 
Europos civilizacija prieš patriarchatą“, 
„Europos dvasingumas“ ir penktoji, 
kurią autorė jau baigia rašyti — „Baltų ir 
slavų kitologija“.

TŽ

LKB KRONIKA Nr. 79
Vasario 24 d. „EL“ redakcijoje gautas 

LKB Kronikos nr. 79, pažymėtas rugsėjo 
8 d. Numeris skiriamas TTGKK nariui 
kun. Alfonsui Svarinskui, 21.5 metų už 
Dievą ir Tėvynę kalintam Sovietiniuose 
lageriuose, o 1988 m. rugpjūčio 22 d. ne 
savo noru turėjusiam palikti Tėvynę.

LKB Kronikos nr 79 turinyje: 1. 
Kardinolo Sladkevičiaus žodis kunigų 
siumpoziume. 2. Dėkojame už auką. 3. 
Kun. Alfonsas Svarinskas atsisveikina... 
4. Laisvės nėra be sąžinės laisvės 
(kreipimasis į Persitvarkymo Sąjūdį). 5. 
Pareiškimai ir protestai. 6. Mūsų kaliniai. 
7 Žinios iš vyskupijų. 8. Sovietinėse 
respublikose. 31-nas mašinėle rašytas 
puslapis.

LIETUVIŲ INFORMACIJOS 
CENTRO ROMOJE 
NAUJAS VEDĖJAS

Nuo 1988 m. rugsėjo pradžios, 
Lietuvių Informacijos Centrui Romoje 
vadovauja Algis Sodonis.

Nustojus ELTai Romoje veikti prieš 
penkerius metus, Lietuvių Katalikų 
Religinės Šalpos išlaikomas Lietuvių 
Informacijos Centras New Yorke ryžosi 
užpildyti susidariusią spragą. 1987 m. 
Lietuvos krikšto jubiliejaus proga, 
besisteigiančiam Lietuvių Informacijos 
Centro Romos skyriui, pasiūlė vadovauti 
Šv. Kazimiero kolegijos Romoje 
rektorius, prel. Algimantas Bartkus.

Lietuvių Informacijos Centras 
aprūpino Romos skyrių telefaksu, kad 
būtų galima telefono linija skubiai 
perduoti bei priimti vėliausias žinias. 
Toks skubus susirišimas naudingas ne 
vien žurnalistams, o taip pat išeivijos 
vyskupui bei kitiems norintiems skubiai 
susisiekti su Roma, ir atvirkščiai.

Lietuvos krikšto jubiliejaus proga, 
Lietuvių Informacijos Centrui Romoje 
talkininkauti buvo pakviestas buvęs New 
Yorke LIC stažininkas, studentas Algis 
Sodonis. Tas pareigas puikiai atlikęs, 
Algis grįžo baigti mokslus Čikagos 
universitete. Prieš pusmetį, prel. Bartkui 
nutarus, kad neįmanoma suderinti 
Lietuvių Informacijos Centro Romoje 
pareigų su rektoriaus pareigomis, 1988 
rugsėjo mėn. jį pakeitė A. Sodonis.

Žygis įvyko kaip tik laiku. Naujas 
biuro vedėjas aprūpino spaudą žiniomis 
apie arkivyskupo Audrio Bačkio 
konsekraciją, vysk. Steponavičiaus pirmą 
vizitą pas popiežių bei kun. Alfonso 
Svarinsko viešnagę Romoje ir Katalikų 
Mokslo Akademijos suvažiavimą.

Lietuvių Informacijos Centras Romoje 
neseniai persikėlė į kitas patalpas. Šalia 
telefakso, veikia ir kompiuteris su 
lietuvišku šriftu.

Sodonis, jau anksčiau mokėjęs 
vokiečių kalbą, pramoko italų kalbą. Jis 
užmezgė ryšius su didžiosios spaudos 
korespondentais iš įvairių kraštų, ir 
glaudžiai bendradarbiauja su Vatikano 
Radiju, Laisvės Radiju. Jis, kaip ir kiti 
LIC skyriai, renka vėliausias žinias iš 
Lietuvos, perduoda lietuviškai ir 
kitataučių spaudai.

Algis taip pat atstovauja Religinę 
Šalpą prie įvairių religinių bei žmogaus 
teisių organizacijų Europoje.

Algis baigė mokslus Čikagos 
Universitete su bakalauro laipsniais iš 
gamtos mokslų, filosofijos bei chemijos ir 
pateko į garbės sąrašus. Nuo mažens

1989-ji PABALTIJO VALSTYBIŲ 
METAI

...Užsienio spauda paskelbė Lietuvos 
Laisvės Lygos Tautinės tarybos atstovo 
išeivijoje dr. Algirdo Statkevičiaus 
pareiškimą, kuriuo Lygos tarybos vardu 
siūloma 1989 metus paskelbti Pabaltijo 
valstybių — Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
— Laisvės metais. Pareiškime dr. 
Statkevičius ragina išeivijos pabaltiečius 
ir jų bičiulius, nepripažįstančius Pabaltijo 
valstybių aneksijos, šiais metais ypač 
suaktyvinti savo veiklą už Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos nepriklausomybės 
atstatymą.

Išeivijos pabaltiečiai yra kviečiami 
rinkti parašus po reikalavimu, kad būtų 
atstatyta Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybė, tuo būdu Pabaltijo 
tautom sudarant sąlygas išsivaduoti iš 
Hitlerio-Stalino premestos vergijos ir 
tapti pilnomis šeimininkėmis savo 
namuose. Turi būti reikalaujama, toliau 
rašoma pareiškime, kad Lietuvos ir 
Estijos valstybių išlaisvinimo byla būtų 
perduota svarstyti Jungtinių Tautų 
generalinei asamblėjai. Reikia kviesti viso 
pasaulio tautų žmones solidarizuotis su 
lietuviais latviais, ir estais jų vedamoje 
kovoje už laisvę ir nepriklausomybės 
atkūrimą. Lietuvos Laisvės Lygos 
atstovas užsienyje taip pat siūlo sudaryti 
koordinacinį komitetą, kuris vienytų 
išeivijos jėgas Pabaltijo kraštų 
Nepriklausomybės atstatymui. Lygos 
atstovas dr. Statkevičius ragina visų 
kraštų lietuvių bendruomenes, rūpintis, 
kad jų valstybių parlamentuose būtų 
pravestos Pabaltijo kraštų okupacijas 
smerkiančios rezoliucijos. Pažymėjęs, jog 
kas toleruoja bent vienos pasaulio tautos 
vergiją — nemyli žmogaus ir nusikalsta 
žmoniškumui, Lietuvos Laisvės Lygos 
atstovas dr. Statkevičius pareiškimą 
baigia pabrėždamas, kad Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos nepriklausomybių 
atstatymas yra pagrindinis pabaltiečių 
dabarties siekimas. Jam nedera pagailėti 
nei jėgų, nei laiko, nei visokeriopos 
paramos.

TA

dalyvavęs lietuviškoje veikloje, aktyviai 
veikęs ateitininkuose, paskutiniu metu 
ėjęs politinių projektų vedėjo pareigas 
Čikagos Lietuvių Jaunimo Sąjungoj.

Algis yra Marijaus ir a.a. Aldonos 
Sodonių jauniausias sūnus. Jo brolis 
Arūnas yra advokatas Los Angeles 
mieste, o brolis Giedrius yra lenktyninių 
automobilių inžinierius.

LIC

KVIEČIAMI MELSTIS 
UŽ LIETUVĄ

Jau eilę metų, Lietuvių Religinė Šalpa, 
šalia milžiniškos medžiaginės paramos 
Lietuvos kenčiančiai-kovojančiai 
Bažnyčiai, kviečia visas lietuviškas 
parapijas bei organizacijas organizuotai 
melstis už Lietuvą. Ta idėja jau seniai 
buvo įvesta buvusio ilgamečio Religinės 
Šalpos reikalų vedėjo, kun. Stasio Railos.

Kiekvienai lietuviškai parapijai bei 
organizacijai, kuri žinoma Religinės 
Šalpos administracijai, skiriama kuri 
nors metų diena melstis už mūsų brolius- 
seses Tėvynėje bei Sibire. Religinė Šalpa 
kasmet išleidžia mažą knygelę su 
pritaikytom maldom ir kalendorėliu, 
kuriame atžymėta kuriai parapijai arba 
organizacijai tenka kurią dieną melstis. 
Didesnių švenčių proga, visi kviečiami 
prisiminti Lietuvos reikalus maldoje. 
Taip, kad kiekvieną metų dieną, lietuviai 
meldžiasi už lietuvius — išeivija už 
Tėvynę.

Vienur maldos diena skirta už Lietuvą 
bendrai, iškilmingai pravedama, kitur 
maldos diena skelbiama ir paliekama 
pavieniems asmenims atlikti šventą, 
laisvą įsipareigojimą. Maldos kalendorių 
parapijų klebonai bei organizacijų 
vadovybės susilaukia paprastai dar prieš 
Naujus Metus, kad turėtų laiko tinkamai 
pasiruošti.

Kartais girdima nusiskundimų, 
„Kodėl nepaskyrėte mums sekmadienį 
arba šventadienį maldos dienai? Juk 
daugelis šiokiadienį nenorės ateiti į 
pamaldas." Į tai Religinės Šalpos reikalų 
vedėjas, kun. Kazimieras Pugevičius 
atsako, „Mes įpratę iš pareigos dalyvauti 
pamaldose sekmadieniais, šventadieniais. 
Ilgesnė malda šiokiadienį, o ypatingai 
pasiryžimas pergalėti sunkumus, 
dalyvaujant pamaldose šiokiadienį, 
parodo didesnę Dievo ir artimo meilę, ir 
suteikia didesnę vertę maldai Dievo 
akyse. Prašydami kai kurių įsipareigoti 
šiokiadieniais, mes stengiamės užtikrinti, 
kad kiekvieną metų dieną kas nors, kur 
nors, organizuotai meldžiasi už Lietuvos 
kenčiančią-kovojančią Bažnyčią“.

Parapijos bei organizacijos, 
sutinkančios dalyvauti minėtose maldos 
metuose už Lietuvą, atvirute praneša 
centrui. Pirmas savo misijos vardu šįmet 
atvirutę grąžino iš Lanarkshire, Škotijos, 
kun. Juozas Andriušius-McAndrew. 
Norintieji daugiau informacijos apie 
Maldos metus — Maldos kalendorių, 
kviečiami kreiptis į Lietuvių Katalikų 
Religinę Šalpą, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn NY 11207. Tel. (718)647-2434.

Antaninos Garmutės

II

Šį kartą atidengė grotuotą langelį vagono viršuje. Prie šio langelio 
pasikeisdami ėjome įtraukti po kelis gurkšnius tyro oro. Taip 
važiavome pirmąją savaitę. Retkarčiai ešelonas stabteldavo laukuose, 
kad žmonės išliptų susitvarkyti gamtinių reikalų. O kareiviai stovėdavo 
šalia, atkišę automatus ir šautuvus. Niekas nė nebandė bėgti. Tik 
kiekvieną kartą, traukiniui sustojus, nudiegdavo širdį: čia šaudys!..

Dairiausi po vagoną. Pažįstamų veidų, išskyrus S. šeimą, susemtą 
piliakalnio papėdėje, nebuvo. Kartą prislinkau prie jų ir nedrąsiai 
paprašiau:

— Dėdyte, gal aš su jumis galėčiau važiuoti? Aš — viena...
— Man savo dviejų vaikų gana! — išgirdau atsakymą ir pamačiau 

atsuktą nugarą. Vėliau, jau iš Sibiro girių, tas žmogus rašė mano tėvui 
laiškus, prašydamas siuntinių.

Ešelone tokių kaip aš, pavienių vaikų, važiavo nemažai, bet jie 
kažkodėl buvo išblaškyti po atskirus vagonus. Mūsiškiame vagone 
greta manęs kiūtojo du pypliai. Juos apglėbusi laikė žila močiutė 
Puodžiūnienė, sakė, kad iš gretimo kaimo. Jų mantos nesimatė. Vėliau 
jie visi trys numirė iš bado, savo kaulais patręšdami ir šiaip derlingą 
Sibiro žemę. Čia, vagone, vaikai buvo nusilpę nuo rėkimo, o moteris, 
linguodama galvą, retkarčiais suaimanuodavo:

—Vaikeliai, jūs mano vaikeliai! Kaip aš berankė, jums duoną 
uždirbsiu?.. — Ji buvo netekusi rankos, kuliant rugius. — Jokios 
duonos nereikės — sušaudys... — nutilo kampe išdžiūvęs senukas. Jo 
lavoną rytojaus dieną kareiviai išmetė pagelžkelėj.

Aš nemačiau išeities. Nusprendžiau negyventi. Reikia, pamaniau, 
tik gerai padaužyti galvą į sieną, ir nieko nebejausiu! Varge tu mano! — 
po poros smūgių pajutau, kad sienos minkštos. Aplipusios storu 
gyvulių mėšlo sluoksniu, į kurį nei galvą prasiskelsi, nei atsiremsi, tad 
nutariau, kol numirsiu, nevalgyti (vis tiek nebuvo ko!) ir negerti (gal 
būtų kas davęs?). Taip ir padariau. Viskam abejinga sėdėjau prie sienos 
ir laukiau mirties. Nieko neskaudėjo. Ištino kojos ir rankos.

O vagone gyvenimas tekėjo savo vaga: kas gimdė — pagimdė už 
paklodės kampe, kas numirė — tą kareiviai išmetė. Nuo drumzlino 
pakelių vandens kai kuriems paleido vidurius. Kažką nežmoniškai tąsė. 
Už Volgos sargybiniai padarė malonę — per pusmetrį atstūmė duris; 
pro jas veržėsi gaivus stepių oras. Ir čia atsitiko nelauktas dalykas: 
žmonės pamatė, kad mūsų ešelonas prisiveja kitus lietuvių pripildytus 

ešelonus! O kai mūsiškis ilgokai pastovėdavo stotyse, mus lenkė ir lenkė 
kiti ešelonai ėję iš paskos.

—Vyručiai! — pasigirdo balsas. — Taigi važiuojame ne mes vieni, 
važiuoja visa Lietuva!

Mano gęstančią sąmonę pasiekė mintis, kad jei „visa Lietuva“, tai 
gal ir mano tėvai? Jei Lietuva, tai ešelonai pilni giminių bus! (Antroji 
versija pasitvirtino). Vadinasi verta gyventi. Kartu su savais nebaisu net 
sušaudytai būti! Praplėšiau akis, o žmonės tupinėjo apie mane, valgyti 
siūlė. Badavimas vagone baigėsi: kas ką turėjo, tuo dalijosi su visais.

—X—X----X----
Perkirtome Uralo upę, kurioje pasisemtą drumzliną, nafta 

pradvisusį vandenį gėrėme kelias dienas. Pakelėje palikdami lavonus, 
artėjome prie Uralo kalnų, jų siluetai ryškėjo horizonte. Pravažiavome 
Uralo sostinę — Svedlovską. Aukštakrosnių dūmuose skendinčio 
Čeliabinsko prieigose ešelonas sustojo. Čia mums visiems liepė išlipti iš 
vagonų, nieko neimti su savimi ir sustoti į kolonas. Pareiškė vesią į pirtį. 
Kadangi viskas vyko labai brutaliai, žmonės buvo stumdomi ir 
daužomi už „nedrausmingumą“. Tai per minią nuskriejo žinia, kad toji 
pirtis būsianti ne kas kita, kaip dujų kamera. Juk taip pat 
pasmerktuosius „guosdavo“ ir Osvencimo budeliai...

Mūsų laukė sunkus išbandymas. Ėjome į pirtį kaip į mirtį. 
Kepinant saulei, purvini, ištroškę ir išalkę, be paliovos ujami sargybos, 
vilkomės keletą kilometrų.

Suvarė į kažkokią dvokiančią patalpą. Liepė visiems plikai 
nusirengti. Vyrams, moterims, vaikams — visiems kartu. Ligonių ir 
negalinčių paeiti mūsų tarpe jau nebebuvo... Kareiviai stovėjo pusračiu 
ir, atkišę šautuvus žiūrėjo, kaip vykdomas įsakymas. Pasitaikė moterų 
ir merginų, kurios dėl suprantamų gamtinių priežasčių negalėjo 
apsinuoginti. Tuomet prie jų priartėdavo kareivis ir, grasindamas 
šautuvu, priversdavo nusirengti. O paskui žvengdavo kaip eržilas!

Kai baigėsi nusirenginėjimo procedūra, visą žmonių, panašių į 
plikai kirptas avis, minią nuvarė į patalpas, primenančias dušus. 
Laukėme, kada prasiverš dujos. Tačiau jų nebuvo. Vis dėlto pirtis, o ne 
dujų kamera! — apsidžiaugėme.

Kol mes maudėmės, vagonuose buvo atlikta vadinamoji 
dezinfekcija. Jos metu „išgaravo“ visi žmonių pasiimti vertingesni 
daiktai, kurių dar nebuvo spėję išgrobstyti per daug aktyvūs 
„aktyvistai“ Lietuvoje... Nepaisant to, žmonių nuotaika žymiai 
pagerėjo. Dabar tapo aišku, kad Stalino emisarų pranašystės 
neišsilpildys: mūsų nešaudys!

Mūsų laukė Sibiras. Tai buvo geriau negu mirtis. Tai buvo 
galimybė išlikti. Ir kam nors kada nors papasakoti viską...

—Kas bus, kas nebus, bet lietuvis nepražus! — atsikvėpė 
pagyvenęs valstietis. Jo žmona pamaldžiai apžiūrinėjo nuo kaklo 
nusirištą mazgelį, kuriame buvo lietuviškos žemės sauja, pasiimta prie 

namų slenksčio. Šios relikvijos jai visi pavydėjom! O ji, su ašaromis 
akyse, įtikinėjo:

— Nepavydėkit... aš vis tiek anksčiau mirsiu už jus, tai į karstą 
įdėsit, ir bus man kaip namie...

Liekna šešiolikmetė nuleido sutinusias kojas iš „antro aukšto“ ir 
netikėtai skambiu balsu užtraukė:

— Yra šalis, kur upės teka! („Tik aš neilgai ten buvau“ — atsiliepė 
mano sąmonėje).

Ir visas pavergtųjų ešelonas kaip šventą giesmę giedojo:
Lietuva brangi, mano Tėvyne, —
Šalis, kur miega kapuos didvyriai!
Iki tolimojo Baikalo dar buvo visa savaitė dainų. Dainavome, o 

vedė dainas ta pati šešiolikmetė Katrytė — Dvylikių kaimo mažažemio 
valstiečio dukra. Dainos, kaip ir mūsų išgyvenimai, buvo unikalios, 
tikros:

Mus veža į Sibirių, vagonai užkalti,
Verkia maži vaikeliai, nuo tėvų atskirti!...
O pro šalį tingiai bėgo svetimo krašto vaizdai. Drumzlinos upės. 

Žalia, niūri taiga. Nebylios kalnų virtinės. Ir toje nesibaigiančioje 
kelionėje veržėsi į laisvę lyg narvan uždarytų paukščių giedojimas:

Vakaruose saulė kruvinai žėrėjo,
O Rytų šalelėn ešelonai ėjo...

—X—X—X—

Pasiekus Irkutsko sritį, ešelono stoviniavimai darėsi dalykiški: 
Čeremchove atkabino pirmuosius vagonus — duoklę juodoms anglies 
kasyklų gerklėms. Taljane — kitus, su potencialiais galiūnų taigos 
medžių kirtėjais: vyrais, vaikais, moterimis ir tebepaeinančiais seniais. 
Po nakties dingo atrankiniai vagonai, kuriuos kitas garvežys nutempė 
tolyn į Šiaurę, į Bodaibo aukso kasyklas.

Mūsų vagonui ir visiems kitiems atiteko caro katorgininkų 
palikimas — druskos kasykla Usoljės-Sibirskojės miesto pašonėje, 
Angaros upės saloje.

Trijų savaičių kelionė iš Lietuvos baigėsi.
—X—X—X—

Ateinu, kruvinom kojom atšliaužiu stačiais, apskritų rąstų 
ligoninės laiptais ir be sąmonės krintu prie kažkieno veltiniais apautų 
kojų. Gal sargo, gal daktaro, kas žino. Paskui atsigaunu didelėje 
pirkioje, o gal palatoje—tenykščiu supratimu. Žmonių be galo daug. Ir 
klejoja visi suprantamai — lietuviškai. Nešaukia, nerėkia balsu. Tyliai 
šnabžda žodžius — gal maldos, gal vaikų vardus, o gal tėvų paguodos iš 
toli šaukiasi?

Gulėjau prie durų. Gal todėl įėjusi mongole gydytoja pirmiausia 
pasilenkė ties manimi. Uždėjo ranką ant kaktos ir paklausė, kiek man 
metų. Kai atsakiau, nustebo: (Bus daugiau)

2
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EUROPOS PARLAMENTARAI LIETUVOJE LAIŠKAS IŠ KAIMO
1989 vasario 6-7 dienomis penki 

Europos Parlamento deputatai dvi dienas 
viešėjo Lietuvoje, praneša Lietuvių 
Informacijos Centras.

Europos Parlamento Pabaltijo 
intergrupės (Baltic Intergroup) nariai 
susitiko su Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos deputatais, 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio seimo 
tarybos nariais, Lietuvos Katalikų 
bažnyčios atstovais ir su kitų nevaldinių 
grupių atstovais, kaip Lietuvos Laisvės 
Lyga, Lietuvos Helsinkio grupe bei 
Lietuvos Demokratų partija. Pastarosios 
grupės buvo priešingos Europos 
parlamentų palydovui Algiui Klimaičiui 
ir delegacijos numatytiems susitikimams 
su sovietinės valdžios atstovais.

Europos Parlamento Pabaltijo 
intergrupė buvo įsteigta pernai gegužės 
mėnesį kaip neoficiali grupė, besirūpinant 
Pabaltijo reikalais. Jai prklauso įvairių 
politinių partijų deputatai Europos 
parlamente, todėl ir vadinama 
intergrupe.

Pabaltijo intergrupės nariai dr. Hans 
Joachim Seeler (Vakarų Vokietija), Elise 
Boot (Olandija), Gustavo Selva (Italija), 
Phillip Malaud (Prancūzija) ir Jacob von 
Uexkell (Didžioji Britanija) atvyko į 
Minską vasario 5 d. vakare. Iš ten jie 
keliavo į Vilnių.

Vasario 6 d. 13 vai. įvyko Lietuvos 
Laisvės Lygos šaukiamas mitingas 
Gedimino aikštėje, kuriame dalyvavo ir 
Lietuvos Demokratų partija bei Lietuvos 
Tautinė jaunimo sąjunga. Mitingo tikslas 
buvo parodyti Lietuvoje besilankantiems 
deputatams, kad lietuvių tauta 
pageidauja pilnos nepriklausomybės. 
Demonstrantai laikė plakatus su užrašais 
įvairiomis Europos kalbomis, pvz., „Red 
Army, go home!“ Vienas šaltinis teigė, 
kad į Gedimino aikštę suplaukė tarp 
15,000 ir 20,000; kitas sakė, kad buvo 
tarp 5,000 ir 7,000. Mitingui vadovavo 
Lietuvos Laisvės Lygos narys Andrius 
Tučkus. Maždaug 40 minučių trukusiam 
mitinge kalbėjo Antanas Terleckas, 
Vytautas Šustauskas, kun. Robertas 
Grigas ir Petras Gražulis.

Kritiškai pasisakyta dėl Europos 
parlamentarų „propaguojamo migloto 
suvereniteto“ ir dėl Sąjūdžio sprendimo 
įteikti įgaliojimą Algiui Klimaičiui. 
Mitingo metu perskaitytas kreipimasis į 
Europos parlamentą ir Jungtines Tautas, 
prašant jų imtis žygių, kad Raudonoji 
Armija būtų išvesta iš Lietuvos. Į 
Gedimino aikštę kviečiami parlamentarai 
neatvyko, tačiau Algis Klimaitis 
trumpam pasirodė su Justu Paleckiu.

Tą pačią dieną įvyko antras piketas 
14:30 vai. prie Vilniaus kurijos, kur 
Europos parlamentarai buvo nuvykę 
susitikti su vyskupu J. Steponavičium. 
Susirinko maždaug 500 piketuojančių, 
kurie laikė plakatus vokiečių, anglų bei 
prancūzų kalbomis. Minia apsupo į 
kuriją einantį Klimaitį ir pradėjo jam 
statyti klausimus bei reikalauti 
pasimatymo su Intergrupės vadovu Hans 
Joachim Seeler. Klimaitis atsakinėjo į 
keliamus klausimus, o Seeler vėliau išėjo 
ir prabilo į minią. Pasak ten buvusio 
Sąjūdžio tarybos nario Mečio 
Laurinkaus, pokalbis buvęs gan 
dramatiškas, ir gale valandą užtrukusio 
dialogo visi taikiai išsiskirstė.

Anot Antano Terlecko, Seeler miniai 
pareiškė, kad Europos Parlamentas 
niekad nepripažino ir nepripažins 
Lietuvos aneksijos. Minia sutiko tą 
pareiškimą plojimais. Tačiau, kai jis 
pasakė, kad „tiktai žingsnis po žingsnio“ 
galima eiti į nepriklausomybę, žmonės 
rėkė, švilpė.

Po Seeler pasisakymo, Terleckas 
kreipėsi į jį ir minią. Klausė kodėl 
Lietuvai siūloma eiti žingsnis po žingsnio 
į nepriklausomybę, kai Afganistano 
atveju buvo reikalaujama išvesti sovietų 
kariuomenę? Terleckas priminė 
Intergrupės vadovui kiek partizanų žuvo 
kovodami už Lietuvos laisvę ir teigė, kad 
lietuviai turi moralinę teisę kreiptis į 
Europos Parlamentą, kad jisai gintų 
Lietuvos nepriklausomybę, o ne jos 
„amžiną vergiją sovietų imperijoje.“ 
Seeler į tai atsakė, kad Terleckas ir jo 
šalininkai nori demokratizuoti imperiją, 
o pasaulio istorija dar nežino 
demokratiškos imperijos.

Pasak sąjūdiečio Laurinkaus, po 
piketo prie kurijos, Seeler ir kiti Europos 
parlamento deputatai pareiškė, kad jiems 
dabar aišku kokios lietuvių nuotaikos, 
kokia sudėtinga jų padėtis ir užtat jie 
džiaugiasi galėję atvykti į Lietuvą.

Vasario 6 d. parlamentarai susitiko ir 
su Sąjūdžio seimo tarybos nariais 
menininkų rūmuose. Parlamentarai buvo 
informuojami apie Sąjūdžio tikslus, 
ryšius su Europa, būsimus rinkimus 
Sovietų Sąjungoje. Susitikimo metu buvo 
priimtas bendras komunikatas ir įteiktas 

Sąjūdžio Kauno tarybos paruoštas ir 14- 
kos Seimo tarybos narių pasirašytas 
kreipimasis į Europos Parlamentą, 
kuriame pasisakyta už Lietuvos 
nepriklausomybę. Tą pačią dieną įvyko 
parlamentarų pasimatymas ir su Lietuvos 
kooperatininkais.

Vasario 7 d. rytą Parlamento deputatai 
susitiko su neformalių grupių atstovais 
prie Draugystės viešbučio. Maždaug 20 
minučių trukusiam pasimatyme dalyvavo 
Lygos atstovas Antanas Terleckas. 
Lietuvos Helsinkio grupės atstovas 
Viktoras Petkus ir Lietuvos Politinių 
kalinių gelbėjimo komiteto atstovas 
Povilas Pečeliūnas. Petkus 
parlamentarams aiškino, kad Klimaitis 
neturi lietuvių tautos pasitikėjimo. 
Susitikimo metu vyko piketas prie 
Draugystės viešbučio.

Po pasimatymo su neformalių grupių 
atstovais, parlamentarai susitiko LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos rūmuose su 
sovietinės valdžios atstovais. Jiems ten 
būnant, prie Auščiausiosios Tarybos 
pasirodė piketuojantys, kurie reikalavo 
nepriklausomybės Lietuvai.

Pasibaigus parlamentarų 
apsilankymui Aukščiausiojoje Taryboje, 
deputatai dar kartą susitiko su 
neformalių grupių atstovais. Buvo 
atstovaujamos ne tik trys anksčiau 
minėtos organizacijos, bet taipogi ir 
Lietuvos Tautinė jaunimo sąjunga bei 
Lietuvos Demokratų partija. Pokalbio 
metu nevaldinių organizacijų atstovai 
išreiškė nepasitenkinimą, kad Europos 
deputatai teikėsi susitikti su sovietinės 
valdžios atstovais, ir tvirtino, kad tai 
pakenkia lietuvių tautos laisvės siekiams. 
Parlamentarų vadas Seeler aiškino, kad 
jų apsilankymas buvo neoficialus.

VASARIO 16 ROMOJE
Vasario 19 d., Romoje, įvyko Lietuvos 

nepriklausomybės atstatymo, Vasario 
16-sios šventės 71 -ųjų metinių minėjimas. 
Lietuvos trispalve vėliava, Vytimi, 
kardinolo Vincento Sladkevičiaus herbu 
ir žymaus lietuvio skulptoriaus Rimanto 
Idzelio darbais, išpuoštoje Popiežiškosios 
Šv. Kazimiero kolegijos svečių namų 
salėje susirinko Romos lietuviai ir jų 
svečiai. Tarp svečių buvo keli lietuviai, 
neseniai atvykę iš Lietuvos ir laukiantys 
emigracijos į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Vasario 16-sios šventės 
minėjimo pradžioje buvo paskaityta, 
malda už Lietuvos laisvę, tylos minute 
buvo prisiminti Lietuvos 
nepriklausomybės kūrėjai ir žuvusieji 
kovose už Lietuvos laisvę. Perskaičius 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 
Aktą minėjimo dalyviam buvo pranešta, 
kad salėje yra dvi Akto signataro Jono 
Vileišio giminaitės dr-ė Barbora Vileišytė 
ir Danutė Vileišytė. Jos buvo pakviestos 
užimti garbės vietas. Buvo prisiminti 
garsios ir veiklios Vileišių giminės, ypač 
Petro Vileišio, pirmojo lietuvių 
dienraščio „Vilniaus Žinių“ leidėjo 
nuopelnai lietuvių tautiniame judėjime. 
Romos lietuvių jaunimo atstovai — 
Saulius ir Jūratė Kubiliai, Nijolė Tutkaitė 
ir Jonas Malinauskas skaitė Maironio, 
Putino ir Strielkūno eilėraščius, drauge su 
kitais bendraamžiais dainavo kelias 
lietuvių liaudies dainas.

Lietuvių Informacijos Centro atstovas 
Romoje — Algis Sodonis detaliai 
painformavo dalyvius apie Lietuvoje 
įvykusius Vasario Šešioliktosios šventės 
minėjimus, plačiau papasakodamas apie 
Kaune ir Vilniuje ta proga įvykusias 
iškilmingas pamaldas, apie įspūdingą 
Laisvės paminklo atidengimą Kaune ir 
Persitvarkymo Sąjūdžio šventinį seimą, 
kurio metu buvo priimta Vasario 
Šešioliktajai skirta speciali deklaracija. 
Dabar Romoje esantis Lietuvos Laisvės 
Lygos narys Gintaras Tarasevičius 
kalbėjo apie jo atstovaujamos 
organizacijos užsibrėžtus tiklus, o 
Lietuvoje besikuriančios Demokratinės 
partijos narys Dalius Vaškevičius pristatė 
šios partijos programą. Minėjime 
pagrindinę paskaitą skaitė kun. dr. 
Vytautas Kazlauskas. Jis savo žodyje 
atkreipė dėmesį, kad tarp 70-ųjų ir 71 -ųjų 
Nepriklausomybės paskelbimo metinių 
Lietuvos gyvenimas yra pilnas sensacingų 
įvykių, viltingų permainų. Dar 
praėjusiais metais Vasario Šešioliktosios 
proga Lietuvos miestuose visos saugumo 
ir milicijos jėgos buvo sukeltos ant kojų, 
grėsmingai budėjo prie bažnyčių, kad 
žmonės, pabūgę prievartos, nesirinktų į 
bažnyčias maldai už Tėvynės laisvę, 
tykojo prie Laisvės paminklų, kad niekas 
neišdristų iškelti trispalvės ar padėti gėlių 
laisvės kovotojų ir nepriklausomos 
valstybės kūrėjų atminimui. Gi dabar 
Lietuvos trispalvė jau laisvai plevėsuoja

Vasario 7 d. popietę įvyko 
parlamentarams suruošta spaudos 
konferencija Lietuvos viešbutyje. Seeler 
ten vėl pabrėžė, kad parlamentarų vizitas 
esąs neformalus ir kad jo grupė atvyko be 
jokių ypatingų Europos Parlamento 
įgaliojimų. Susitikime su LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos nariais nebuvo 
pasirašyti jokie dokumentai, o tik 
pasikeista informacija.

Parlamentarai neatsakė aiškiai į jiems 
pateiktą klausimą, ar buvo nustatytos 
gairės dėl susitarimų su Aukščiausiąja 
Taryba. Kalbėdamas apie atskirų tautų 
nepriklausomybę, socialdemokratų 
partijos atstovas Seeler teigė, kad Vakarų 
Europoje einama valstybių susiliejimo 
linkme. Pasak jo, daug kas mano, kad 
atskirų tautų suverenitetas nesutaikomas 
su federaciniais siekiais. Todėl, grupės 
kurios trukdytų susiliejimo procesui 
susilauktų neigiamos reakcijos iš 
Europos Parlamento ir galbūt iš Vakarų 
Europos valstybių.

Didžiosios Britanijos deputatas 
spaudos konferencijos metu pareiškė, 
kad svetimos armijos Lietuvos 
teritorijoje negali būti, o Prancūzijos 
deputatas išreiškęs nuostabą valstiečių 
pasisakymais, jog nenori būti žemės 
šeimininkais; pasak jo, nėra pasaulyje 
tokio valstiečio, kuris nenorėtų žemės.

Po spaudos konferencijos Eropos 
Parlamento delegacija išvyko į Rygą. Ji 
Latvijoje turėjo būti iki vasario 9 d. Nuo 
vasario 9 d. iki vasario 11 d. lankysis 
Estijoje. Kiekvienoje respublikoje 
numatyti pasimatymai su vyriausybės bei 
liaudies fronto atstovais. Vasario 12 d. 
Europos Parlamento delegacija grįžo į 
Vakarų Europą.

LIC

Gedimino pilies bokšte, plevėsuoja prie 
namų ir laisvės paminklų, bažnyčiose ir 
susirinkimų salėse. Trispalve šiandien 
lietuviai išdidžiai puošia savo krūtines, 
tvirtai tikėdami, kad ji nebus tiktai spalvų 
derinys, tiktai simbolis, bet tikras 
keliarodis, vedantis tautą į tikslą — į 
pilną laisvę ir nepriklausomybę. 
Troškimas gyventi nepriklausomai, 
kalbėjo kun. Kazlauskas, yra įsišaknijęs 
kiekvieno žmogaus ir kiekvienos tautos 
prigimtyje. To troškimo nejausti gali 
tiktai galutinai palaužtas, pavergtas 
žmogus, tik „griaučių tautos“, anot 
Adomo Mickevičiaus. Priminęs 
entuziazmą ir džiaugsmą, kuriuos yra 
sukėlę pastarieji įvykiai Lietuvoje, 
paskaitininkas, betgi, įspėjo, kad 
emocijos greitai praeina, dėl to jos turi 
užleisti vietą blaiviam protui, kasdieninei 
tikrovei.

Vasario Šešioliktosios minėjimas 
Romoje, kurį surengė Italijos lietuvių 
bendruomenė ir Italijos lietuvių jaunimo 
autonominė sąjunga, buvo užbaigtas visų 
dalyvių sugiedotu Tautos Himnu.

KAZIMIERAS MAKŪNAS
NAUJAS PENSININKAS

Turbūt mažai yra tokių, kurių 
gimtadienis sutampa su vardadieniu, ir 
dargi su Lietuvos šventuoju. Mūsiškis 
Kazimieras Makūnas tapo pensininku 
kovo 4 d., švęsdamas savo vardadienį 
dideliame savo draugų ir pažįstamų 
būryje Lietuvių Namuose. Visi jam 
linkėjo visokių gėrybių ateičiai ir žinoma 
„Ilgiausių Metų“.

Kažkaip pensininko titulas nelabai 
tinka Kazimierui, ypač prisimenent tą 
jauną liekną vaikiną, kuris prieš kelis 
dešimčius metų atvažiavo į Lietuvių 
Namus, dar Holland Parke, kaip 
gyventojas, o paskui, po Lietuvių Namų 
persikėlimo į Ladbroke Gardens, kaip 
tarnautojas, kuriuo jis liko iki šiai dienai.

Lietuvių Namų Bendrovė gali 
džiaugtis turėdama tokį ištikimą 
tarnautoją, kuris moka ne tik supykti ir 
išsibarti, bet ir atsileisti, moka prižiūrėti 
Lietuvių Namus, priimti svečius iš arti ir 
toli, pavaišinti, užlaikyti barą, paruošti 
vaišes per priėmimus, ir 1.1, ir 1.1. Todėl 
sunku įsivaizduoti Lietuvių Nemuš be 
Kazimiero.

Neseniai jį aplankė brolis ir sesuo iš 
Lietuvos ir išpasakojo daugiau 
„paslapčių“ iš jo Mauručių, kur jis gimė 
prieš 65 metus. Jau ir ten šnekama, kad 
atėjo laikas Kazimierui apsivesti?

M.B.

„Europos Lietuvį“ siuntinėjame į visus 
pasaulio kraštus. Užsisakykite „Europos 
Lietuvį“.

Ir vėl prabėgo metai, ir tuoj bus 
pavasaris ir kiškiai kels vestuves ant 
žaliuojančių javų laukų. Vėl bus DBLS ir 
Lietuvių Namų B-vės metinis atstovų 
suvažiavimas, kuriame bus svarstoma 
praėjusių metų veikla ir bus siūlomi 
ateities darbų projektai.

Per paskutinius kelis mėnesius mes su 
dideliu džiaugsmu stebėjome įvykius 
Lietuvoje ir todėl gal nereikėtų stebėtis, 
kad apie šio krašto lietuvių veiklą 
Europos Lietuvyje buvo mažai rašoma.

Nėra abejonės, kad kas metai šio 
krašto lietuvių veiklos sąlygos sunkėja ir 
vis mažiau belieka veiklesnių žmonių, 
kurie galėtų tempti DBLS darbų vežimą. 
Kaip jau ne kartą esu rašęs, tiek 
skyriuose, tiek Centre vis matome tuos 
pačius veidus, renkame beveik tuos 
pačius asmenis į vadovaujančius organus. 
Daugumoje tik Lietuvoje gimusi mūsų 
generacija atlieka lietuviškas pareigas, 
palaiko lietuvybę ir prisideda prie mūsų 
krašto reikalų kėlimo pasaulinėje 
arenoje. O čia gimusio jaunimo labai 
pasigendama. Laikas nuo laiko pasirodo 
vienas kitas su geromis mintimis, kelios 
porelės pašoka tautinius šokius, vienas 
kitas jaunuolis lietuviškai padeklamuoja 
ar įsijungia į mūsų chorus (nors ir 
daugelio choristų veiduose atsipindi 
Lietuvos rudens laukų spalva). Tačiau 
aktyvioje mūsų veikloje jų labai trūksta.

DBLS Centro Valdybos metinis 
pranešimas dar nepaskelbtas, dar nėra 
Namų B-vės metinio balanso, todėl ir 
komentuoti apie juos negalime. Žinoma, 
mūsų išrinktieji organai dirbo kiek 
sąlygos leido. Tačiau abejoju, kada 
paanalizuosime mūsų veiklą ir atliktus 
darbus, ar pamatysime, kad jie mažai 
pasikeitė nuo tų, kuriuos dirbome prieš 
30 metų ar anksčiau. Eina gandai, kad 
finansiniai reikalai nuo praėjusių metų 
nepagerėjo. Ypatingai Sodyba vėl kelia 
rūpesčių. Sodybos vedėjai vėl atleisti ir vėl 
reikės ieškoti naujų.

Sąryšyje su Lietuvoje vykstančiais 
įvykiais mums reikėtų rimtai pagalvoti, 
kaip jiems galėtume padėti. Mačiau JAV 
lietuvių spaudoje PLB skelbia 250,000 
dolerių rinkimo vajų, pavadintą 
„Dovana Lietuvai 1989 metais“. JAV 
Krašto Valdybos vardu atsišaukimą 
pasirašė pats pirmininkas dr. A. Razma. 
Šia proga, man prisimena mūsų CV 
pirmininko J. Alkio 1974 metais 
padarytas pranešimas, kuriame jis sakė 
„mūsų lietuviškoji veikla reikalauja vis 
daugiau ir daugiau lėšų. Bet ar skiriama 
pakankamai pinigų mūsų esamų 
kultūrinių ir politinių vienetų išlaikymui? 
Tiem reikalams per praėjusius metus 
Valdyba išleido 500 sv. Tai labai maža 
suma, palyginus su esamo turto verte“. 
Taigi tas pranešimas buvo padarytas 
prieš 15 metų. Žinoma, dabar išleidžiama 
didesnės sumos, bet kritusi pinigų 
pirkimo vertė, vargu ar padengia didesnę 
mūsų veiklą kaip prieš 15 metų. Bet mūsų 
nekilnojamo turto vertė nepaprastai 
aukštai pakilo, ypatingai P. Anglijoje. 
Dabar mūsų namai Londone ir Sodyba 
Hampshire gali būti verti apie 2.000.000 
sv. Todėl ar nereikėtų vėl persvarstyti ar 
iš tokio brangaus turto, mes turime 
atatinkamai aukštą pajamų sumą? Ar ne 
perdaug rūpesčių kelia to turto 
administravimas ir ar nereikėtų 
racionaliai pagalvoti kaip tą turtą 
pertvarkyti, kad jis daugiau atneštų 
mums naudos?

Aš vėl grįšiu prie mano jau keletą kartų 
padaryto pasiūlymo, likviduoti dabartinę 
Sodybą ir įsigyti kitą, kuri daugiau tiktų 
šio krašto lietuvių reikalams. Originaliai 
Sodyba buvo nupirkta, kad joje būtų 
galima apgyvendinti mūsų senelius- 
pensininkus. Bet deja, tų pensininkų 
atvyksta ten labai mažai. Per paskutinius 
20 metų, jų skaičius retai buvo didesnis 
nei dešimt. O Sodybos pastatai yra labai 
dideli, jie galėtų sutalpinti gal 40 
nuolatinių gyventojų. O kiek kaštuoja tų 
namų išlaikymas, remontai, apšildymas, 
aptarnavimas etc. Žinoma, vieta labai 
graži ir daugelis iš mūsų yra prie jos 
sentimentaliai prisirišę, bet deja, mažai 
kas dabar joje lankosi ir ja naudojasi. Gal 
tik per Sekmines ar skautų stovyklą 
daugiau lietuviškų veidų ten matosi. Aš 
ten dažnokai nuvažiuoju, bet dabar retai 
kada randu lietuvių (išskyrus 
pensininkus). Sodyba tarnauja ne mums, 
o kitų tautų žmonėms, o finansinės 
naudos iš jų turime labai mažai.

Kad ši Sodyba yra mums netinkama ir 
kad ją reikėtų pakeisti kita, siūlau ne dėl 
to, kad turėčiau kokių asmeniškų anti- 
sodybinių jausmų. (Ji man tinka nes 
gyvenu tik 15 mylių nuo jos.) Tą darau 
kaip ekonomistas, kuriam kaip lietuviui, 
rūpi šio krašto lietuvių finansinis 
pajėgumas. Gal mažai kam žinoma, kad 
1960 metais LNB-vė buvo atsidūrusi 
didelėje finansinėje bėdoje ir negaudama 
iš niekur papildomų paskolų, buvo ant 
bonkroto slenkščio. Ponų Bendoriaus ir 
Pranskūno prašomas aš paskolinau B-vei 
10.000 sv. (nors turėjau asmeniškų 
problemų). Tuo būdu išgelbėjau B-vę nuo 
bankroto. Kad išlaikyti tą reikalą 
paslaptyje, tą paskolą daviau per savo 
advokatą. Nepamirškime, kad tas buvo 
prieš 28 metus, kada pinigų vertė buvo 
kitokia.

Berods 1979 metais CV pirmininkas J. 
Alkis kreipėsi į šio krašto lietuvius 
kviesdamas pasisakyti „kokios paramos 
ir entuziazmo būtų galima tikėtis iš 
visuomenės, dėl nupirkimo namų 
Vidurinėje Anglijoje“. Deja dėl tos idėjos 
entuziazmo berods buvo nemažai, bet 
finansinės paramos pažadų — mažai. 
Todėl tų namų pirkimo klausimas buvo 
užmirštas.

Aš manau, kad Vid. Anglijos namų 
mintį reikėtų iš naujo atgaivinti. Turimą 
Sodybą būtų galima dabar parduoti gana 
aukšta kaina. Tokių nekilnojamų turtų 
pareikalavimas Pietinėje Anglijoje yra 
didelis. Kol dar vyksta šiame krašte 
ekonominė ekspansija už tą turtą gal būtų 
galima gauti £1.000.000, gal ir daugiau. 
Tokią sumą gavus, už dalį pinigų, 
sakysime už 400.000-500.000 sv. galėsime 
nupirkti tinkamus namus pensininkams 
Vid. Anglijoje, kurie ir tarnautų 
apylinkės lietuvių veiklos reikalams. Esu 
tikras, kad turint namus geroje vietoje, 
atsirastų daug daugiau pensininkų, kurie 
norėtų ten gyventi ir kuriems valdžia 
apmokėtų pragyvenimo išlaidas. Tad 
tokių namų išlaikymas būtų labai 
ekonomiškas. Taipogi manau, kad ten 
būtų lengviau surasti tinkamus tų namų 
prižiūrėtojus. Likusius pinigus, paskyrus 
tam tikrą sumą Londono Namų 
modernizavimui, kad pakėlus jų 
rentabilingumą, protingai investavus 
likučius, iš gaunamų pajamų būtų galima 
daugiau paremti lietuvišką darbą šiame 
krašte ir gal net ten Lietuvoje. Tada dar 
turėtų atsirasti finansiniai resursai 
pasamdyti DBLS reikalų vedėją, kuris 
padėtų Centro organamas tinkamai 
atstovauti šiame krašte Britanijos 
lietuvius.

Aš siūlau LNB-vės akcininkams, per 
ateinantį Suvažiavimą mano aukščiau 
pasiūlyta prasme priimti rezoliuciją. 
Sodybos pardavimo nereikėtų atidėlioti, 
nes dabar nesant aiškiom šio krašto 
ekonomijos perspektyvoms, nekilnojamo 
turto kainos gali kristi. Sodybos 
pardavimui turėtų būti sudaryta 3-jų 
asmenų komisija iš žmonių, 
nusimanančių ir turinčių patyrimo 
nekilnojamo turto srityje. Reikėtų 
pasisaugoti, kad nepadarius panašių 
klaidų, kaip kad buvo padaryta 
parduodant Sodybos malūną.

P.B. Varkala

KRIKŠČIONIŲ KLUBAS

Sausio 17 d. Vilniaus radijas pranešė, 
kad praeitų metų pabaigoje krikščionių 
klubas buvo įsteigtas Vilniaus 
universitete. Vienas to klubo narys 
korespondentui pasakė, kad 30 žmonių 
atvyko į pirmą klubo susirinkimą. Tai 
buvo studentai ir dėstytojai. Klubo veikla 
bus pagrįsta Šventuoju Raštu. Žmonės 
įvairių konfesijų yra klubo nariai. Jis 
išreiškė viltį, kad teologija bus dėstoma 
ateityje Universitete.

Dabar klubas veda kampaniją prieš 
abortus.

Tą pačią dieną Vilniaus radijas 
pranešė, kad praeitą savaitę Vilniuje 
įvyko jaunų žmonių socialinių ir politinių 
grupių iš Baltgudijos kongresas. 
Baltgudžių valdžios organai žiūri su 
nepasitikėjimu į naujus demokratinius 
judėjimus, jie neleido jauniems žmonėms 
rengti sueiga Minske, ir dėl to jie atvyko 
tam tikslui į Vilnių. Čia veikia baltgudžių 
klubas, kuris save skaito Lietuvos 
Sąjūdžio dalimi ir jis priėmė savo 
tautiečius Lietuvos sostinėje.
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Lietuvių
KAS—KADA—KUR

Kovo 11d. — Nottinghamo 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, {ėjimas 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.

AUKOS TAUTOS FONDUI
A. Dziuvė, K. Šova ir A.Ž. — po 

100.00 sv.
Wolverhamptono „Šiluviečių“ moterų 

draugija — 47.00 sv.
P.D. Kaladė, S.B. Vaitkevičius ir P. 

Gimys — po 10.00 sv.
J. Bedulskis, L. Ašmega, Z. 

Kurtinaitienė, B. Gailiūnas ir A. 
Knabikas — po 5.00 sv.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

PAPILDYMAS
Vasario 16-tos dienos minėjimo Lon

done aprašyme, nebuvo paminėta, kad 
Mišiose už Lietuvą dalyvavo 10 uni
formuotų lietuvių skautų, kurie su 
pasididžiavimu į bažnyčią įnešė Lietuvos 
trispalvę.

Valio skautams!
Vincent O’Brien

„Geležinio Vilko“ draugovė

BRADFORDAS
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Visi skyriaus nariai ir ne nariai 
kviečiami dalyvauti susirinkime, kuris 
įvyks Bradfordo klube, kovo mėnesį, 19 
d., sekmadienį, 15.30 vai.

Po valdybos metinės ataskaitos seks 
sumanymai ir naujos valdybos rinkimai.

Sk. Valdyba

PAMALDOS
Gloucesteryje — kovo 11 d., 12 vai., 

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

Beeches Green.
Eccles — kovo 12 d., 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.

Kronika
WOLVERHAMPTONAS

SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Kovo 18 d., „The Tipster“ restorane, 

Dunstall Rd., Wolverhamptone, 13.00 
vai., šaukiamas skyriaus metinis 
susirinkimas.

Bus renkama nauja valdyba ir atstovas 
į metinį suvažiavimą, revizijos pranešimai 
ir svarstomi ateities reikalai.

Maloniai prašome visus narius ir 
prijaučiančius gausiai dalyvauti šiame 
susirinkime.

IV-tono sk. 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, būtume dėkingi.

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

ROCHDALE
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Kovo 11 d., šeštadienį, 18.00 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

NOTTINGHAMAS
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Kovo 11 d., 18.00 vai. Latvių klubo 
patalpose, la, Standhill Road, Carlton 
Road, Nottingham, įvyks metinis 
Nottinghamo skyriaus narių 
susirinkimas. Bus aptarti skyriaus 
reikalai, renkama nauja valdyba ir 
atstovas į visuotinį suvažiavimą.

Po susirinkimo bus arbatėlė su 
užkandžiais. Primenam, kad skyriaus 
nariams dalyvavimas yra būtinas.

Skyriaus Valdyba

FOTOGRAFŲ DĖMESIUI

Lietuvos Fotografijos meno draugija, 
kartu su „Tėviškės“ draugija, siekdamos 
plėtoti kultūrinius ryšius su Lietuvos 
išeivija, taip pat 150-ųjų fotografijos 
atsiradimo metinių proga, 1989 m. 
lapkričio mėn. Vilniaus Dailės parodų 
rūmuose organizuoja svetur 
gyvenančių lietuvių fotografų apžvalginę 
parodą „LIETUVIŲ IŠEIVIJOS 
FOTOGRAFIJA“. Vėliau paroda bus 
eksponuojama ir kituose Lietuvos 
miestuose-

Informaciją apie dalyvavimą parodoje, 
žinias katalogo sudarymui, bei 
fotografijas ekspozicijai prašome siųsti 
iki gegužės 31’ dienos adresu:

S. Paukštys, 
Lithuanian Photo Art Society 
Universiteto 4, Vilnius 232600 

Lietuva, USSR

COVENTRY
NEKROLOGAS 

A.A.
JEREMY PILCHER, M.D., F.R.C.P.

Dr. J. Pilcher mirė 1989.II.2. Coventry 
mieste. Vedęs lietuvaitę, Nijolę 
Puodžiukaitytę, jis palaikė artimus ryšius 
su lietuviais ir turėjo daug pažįstamų jų 
tarpe. Jeremy ir Nijolė dažnai statėsi savo 
palapinę Headley Park sodyboje, kur jų 
vaikai, David-Vytas ir Helen-Rūta 
stovyklavo mūsų skautų gretose.

Baigęs Cambridge universitetą (Caius 
College, iš kurio jis turėjo medicinos 
mokslų daktaro laipsnį) dr. Pilcher dirbo 
Birminghamo ir Sheffieldo ligoninėse, o 
paskutinius 16 metų praleido Walsgrave 
ligoninėj, Coventry, širdies ligų 
specialisto (Consultant cardiologist) 
pareigose. Toje medicinos srityje jis buvo 
pasižymėjęs ekspertas, savo tyrimais 
daug prisidėjęs prie širdies defektų 
supratimo ir naujų pagerintų gydymo 
būdų įvedimo. Ypatingai didelį įnašą jis 
padarė elektroninių širdies ritmo 
reguliatorių (heart pacemakers) 
išvystyme. Pastaruoju metu dr. Pilcher 
daug pastangų dėjo į tobulinimą metodų 
širdies gyslų susiaurėjimo pašalinimui be 
didelių krūtinės operacijų (angioplasty). 
Jis buvo parašęs daug straipsnių 
medicinos žurnalams ir ruošė savo 
mokslų knygą, kurios, deja, nespėjo 
baigti. Nors daug savo laisvalaikio dr. 
Pilcher pašvęsdavo darbui, jis visuomet 
rasdavo progą atkreipti dėmesį į lietuvius 
pacientus ir jais rūpintis.

Dr. Pilcher buvo geras vyno žinovas ir 
didelis žvejys — mėgėjas. Jaunas 
būdamas, studijų ir medicinos praktikos 
metu, jis taip pat buvo valstybinio masto 
lošėjas kortomis (contract bridge), bet 
vėliau jo darbas tam nebepaliko laiko.

Dr. Pilcherio susidomėjimas 
peteliškėmis, ypač naktinėmis kandimis, 
buvo daugiau negu mėgėjiškas. Drugių 
spąstai su specialia lempa buvo įmontuoti 
namo stoge. Kiekvieną rytą juose pagauti 
vabzdžiai būdavo atidžiai rūšiuojami, 
skaičiuojami, statistiškai registruojami ir 
paleidžiami. Tokiu būdu buvo surinkta 
daug naudingų entomologinių duomenų.

Turbūt mėgiamiausias dr. Pilcherio 
laisvalaikio užsiėmimas buvo filatelija. 
Toje srityje jis irgi, tipiškai, buvo tapęs 
žymiu specialistu. Jis domėjosi Filipinų 
salų pašto ženklais ir tam net išmoko jų 
tagalog kalbą. Gal dėl to, kad buvo gimęs 
Indijoje netoli Burmos (aukšto anglų 
karininko šeimoje), jo specialybė buvo 
Burmos pašto ženklai, ypač iš 2-jo 
pasaulinio karo ir japonų okupacijos 
laikotarpio, ir vėlesnės jų falsifikacijos. 
Dr. Pilcher buvo dažnai įvairių filatelijos 
draugijų kviečiamas kaip ekspertas 
nuspręsti eilės Azijos kraštų pašto ženklų 
autentiškumą ir jų vertę.

Nenuostabu, kad jo giminystė su 
Lietuva atkreipė dėmesį ir į mūsų 
filateliją. Kaip visuomet dr. Pilcher tą 
klausimą tvarkė metodiškai ir 
profesonaliai ir sudarė, turbūt, geriausią 
ir pilniausią lietuviškų pašto ženklų 
rinkinį Anglijoje. Ypač gerai 
dokumentuoti yra rusų ir vokiečių 
okupacijos laiko ženklai. Dr. Pilcher 
palaikė glaudžius ryšius su Anglijos 
lietuviais filatelistais ir dalinosi su jais 
savo ekspertize.

Labai gaila, kad toks visapusiškai 
išsilavinęs ir malonus, draugiškas žmogus 
taip anksti pasitraukė iš mūsų tarpo, 
sulaukęs vos 54 metų. Reiškiant 
užuojautą jo žmonai, dukteriai ir sūnui, 
(kuris tęsdamas šeimos tradiciją, 
studijuoja mediciną Cambridge) galima 
tik pasiguosti, kad Jeremy Pilcher dar 
ilgai liks gyvas jo pažįstamų ir draugų 
atmintyje.

P.T.

ŠKOTIJA
SVARBUS SUSIRINKIMAS

DBLS Centro valdyba susitarusi su 
Škotijos skyriaus valdyba ruošia svarbų 
susirinkimą Škotijos Lietuvių Klube, 71 a 
Calder Rd., Mossend, Bellshill, Lanarks, 
sekmadienį kovo 19 d. Pradėsime 14.00 
vai. šv. Mišiomis, kurias laikys kun. 
Andriušius Sacred Heart bažnyčioje, 
15.00 vai. arbatėlė Škotijos Lietuvių 
klube, o 15.30 vai. susirinkimas. Bus 
svarstomi organizaciniai, kultūriniai, 
jaunimo ir lituanistikos reikalai.

Škotijos lietuviai ir jų bičiuliai, o ypač 
jaunimas, maloniai prašomi gausiai 
dalyvauti.

VOKIETIJA
VLB MŪNCHENO APYLINKĖJE 

NAUJA VALDYBA
Vasario 9 d., metiniame Apylinkės 

susirinkime išrinkta nauja valdyba: — 
pirm. — inž. Robertas Šneideris, sek. — 
dr. Saulius Girnius, iždininkė — Kristina 
Pauliukevičiūtė.

Perrinkta Revizijos komisija: Petras 
Noreika ir Vytautas Paškauskas.

Kipras Ausiejus vasario 16 d., atšventė 
80 metų! Sveikiname.

Gimęs 1909.2.16 Kranišky, Biržų 
apskrity, jis visada didžiuojasi būdamas 
„biržėnu“ ir tokiu visiems prisistato. 
Baigęs Biržuose gimnaziją 1928 m., trejus 
metus studijavo Kaune, Aleksoto 
technikos fakultete. Drauge lankė ir 
meno mokyklą. 1931-1934 dalyvavo Igno 
Končiaus archeologinėj-etnografinėj 
komisijoj, Apuolės kasinėjimuose; 
matuodavo ir aprašydavo sodybas. 
Tarnaudamas kariuomenėj, Prienuose 
pastatė 7 m. aukščio Kęstučio paminklą. 
1944 m. pasitraukęs į Vieną, dirbo 
giluminėj statyboj, statė priešlėktuvinius 
bunkerius. Mūnchene nuo 1945 m. dirbo 
miesto savivaldybėj — kelių ir gatvių 
tvarkymo srity; 1953-55 — pas 
amerikiečius — APO 407 statybos ir 
chemijos medžiagų sandėlio vedėju; nuo 
1955 m. — 20 metų tarnavo „Michele" 
inžinierių biure — vandens reguliavimo, 
kanalizacijos ir kelių planavimo srityje. 
1972-1977 buvo Mūncheno Apylinkės 
pirmininkas.

Kun. Alf. Svarinskas įstojo į 
Mūncheno LB Apylinkę! Jis yra tapęs ir 
Italijos, Lecco miesto garbės piliečiu! 
Vasario 8 d., kun. Svarinskas išskrido į 
Australiją, kur šešiose lietuviškose 
kolonijose ves rekolekcijas.

Kun. J. Tautkevičiui Bobingeno 
ligoninėj (prie Augsburgo) vasario 10 d., 
padaryta trūkio operacija. Linkime 
sveikatėlės ir įprasto jumoro!

Aušra Skeberdytė suprojektavo 
Nijolės Sadūnaitės atsiminimų 
vaidinimams Paryžiuje gražų plakatą. 
Kaip žinome, ir kai kas matėme 
pernykščioj studijų savaitėj Hūttenfelde, 
N. Sadūnaitės atsiminimus prancūzų 
kalba vaidina Karolina Masiulytė- 
Paliulienė ir Jonas-Kristupas Moneys.

Sausio 15 d., Munchene-Ludwigsfelde 
Vidmantas Valiušaitis, „Kauno Aido“ 
redaktorius, darė pranešimą apie Sąjūdį 
Lietuvoje ir po to atsakinėjo į daugelį 
klausimų. Tai šaunus, 32 metų jaunuolis, 
kuris dar prieš „perestroiką“ išdrįso savo 
diplominiam darbui pasirinkti temą apie 
Jono Griniaus literatūrinį darbą.

„Haus der Begegnung“ suorganizuotoj 
„Pabaltijo savaitėje“, vasario 9 d. Violeta 
Hermanaitė-Sarrach, palydima vengrės 
Joanos Farkas, išpildė lietuvių 
kompozitorių dainų koncertą. Ji ne tik 
dainavo, bet ir davė plačius paaiškinimus 
St. Šimkaus, K. Banaičio, V. Klovos, J. 
Juozapaičio ir V. Laurušo dainoms.

Centriniame Vasario 16 minėjime 
Hūttenfelde, vasario 18 d., kalbėjo 
Europos parlamento narys Bemhard 
Salzer, meninę dalį atliko gimnazijos 
choras, orkestras ir šokių grupė. Mišias 
atnašavo kat. sielovados direktorius A. 
Bunga ir evang. kunigas F. Skėrys. Oras 
buvo geras, keliai be sniego, tat suvažiavo 
gražus būrys į lietuvišką židinį.
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ITALIJA
MONS. A. JONUŠAS 

ŠVENČIA 40-TIES METŲ 
KUNIGYSTES SUKAKTĮ

Mons. Antanas Jonušas, 
Popiežiškosios Šv. Kazimiero Kolegijos 
Romoje prokuroras-ekonomas, gimęs 
1923.1.15 d., Mažiekiuose, švęs savo 40 
metų kunigystės sukaktį kovo 13 d., 
Romoje.

Mons. Antanas Jonušas eina 
pagrindinio prokuroro-ekonomo 
pareigas Kolegijoje nuo 1950 liepos 1 d. 
Jo pagerbimas įvyks Šv. Kazimiero 
Kolegijoje sekmadienį, kovo 12 d. Mons 
Jonušas yra labai daug kam pasitarnavęs, 
todėl daug kas norės jį pasveikinti ir su 
juo pasidalinti ta neeiline kinigui 
sukaktimi.

Angelė Valentinavičiūtė, gyvenusi 
L’Horme (Loire), o vėliau senelių 
prieglaudoje La Grande Croix (Loire), 
palaidota spalio 6.

PASAULYJE
Smerkiamas Pabaltijo nacionalizmas
Atrodo, kad pagaliau ir Pabaltijo 

nacionalizmas, kuris buvo ilgą laiką 
toleruojamas, įkyrėjo Kremliui. Pravda 
pradėjo smarkią ataką prieš Lietuvos 
nacionalistus, ir įdomiausia, kad ne vien 
prieš Sąjūdį, bet ir prieš komunistų 
partiją, kuri irgi reikalaujanti visiškos 
nepriklausomybės. Bijoma, kad lietuviai 
kitą mėnesį išrinks nacionalistus į 
visasąjunginį seimą ir kad su jais bus 
bėdos posėdžiuose. Komunistų partija, 
nors ir nori, būk tai negali atsispirti prieš 
Sąjūdį.

Rinkimai į seimą neva turėtų būti 
laisvi, bet yra visokių manipuliacijų ir 
suvaržymų ir išstatytieji kandidatai turį 
praeiti per visokias kontrolės komisijas, 
kurios atrenka kandidatus. Atrodo, kad 
kol kas tik Pabaltijo valstybėse 
mėginama atsispirti bet kokiems 
spaudimams.

Bušas Kinijoje
JAV prezidentas Bušas atstovavo savo 

kraštui Kinijoje dar prieš 15 metų kaip 
diplomatinis atstovas. Dabarjis užsuko į 
Kiniją, pakeliui iš Japonijos, kur jis 
dalyvavo imperatoriaus Hirohito 
laidotuvėse. Prezidentas norėjo 
atnaujinti senas pažintis ir užmegzti 
artimesnius santykius su Kinija. Viskas 
būtų buvę gerai, jei ne vienas nemalonus 
incidentas, kuris kiek sugadino vizito 
nuotaiką. Prezidentas Bušas pasikvietė į 
vienas vaišes svarbiausią Kinijos 
disidentą prof. Fang Lizhi, kuris 
visuomet drąsiai pasisako už demokratiją 
ir žmogaus teises. Policija tačiau neleido 
profesoriui į vaišes atvykti — buvo 
pakelyje sulaikytas. Kinija teisinasi, kad 
tas disidentas buvo be jų žinios pakviestas 
ir kad vistiek Kinija neleis svetimiems 
kištis į jų vidaus reikalus.

Tai jau antras nemalonus įvykis naujo 
prezidento kadencijoje: pirmas buvo 
nesutarimas su kongresu dėl naujo krašto 
apsaugos ministro paskyrimo. Sakoma, 
kad prezidento pasirinktasis kandidatas, 
John Tower, yra girtuoklis ir 
mergininkas.

Rumunai kenčia
Rumunijos prezidentas Ceausescu 

visiškai nesiskaito su gyventojais, 
siekdamas Rumuniją padaryti „idealia“ 
komunistine valstybe. Sako, kur 
gyventojai yra daugiausia nusistatę prieš 
komunizmą, jis įsako nugriauti kaimus, 
miestus ir atstato juos pagal savo 
nurodymus. Gyventojus išvietina, ypač 
vengrų ir vokiečių mažumas. Vengrija 
kreipėsi į JT žmogaus teisių komisiją, kad 
įsiterptų ir sulaikytų Rumuniją nuo 
vengrų persekiojimo. Žmonės 
Rumunijoje gyvena beveik tamsoje, nes 
elektra tik trumpam laikui yra tiekiama. 
Benzino beveik nėra, krautuvės tuščios. 
Gyvenimas tik vyksta ten, kur yra 
statomi rūmai prezidentui, kuris, 
sakoma, esąs fiziškai nesveikas.

PRANCŪZIJA
Vasario 16 d., proga, Prancūzijos 

svarbiausi laikraščiai (Le Monde, Le 
Figaro, Liberation ir 1.1...) aprašė apie 
Lietuvoje vykusias manifestacijas Kaune 
ir Vilniuje. Pabrėžė lietuvių išreikštą 
norą, kad rusų kariuomenė pasitrauktų iš 
Lietuvos ir troškimą, būti 
nepriklausomais.

Ryšium su Lietuvos Tautine Švente, 
Paryžiaus radijas „Radio-Courtoisie“ 
sekmadieninėje vidurdienio laidoje dvi 
valandas kalbėjo apie Lietuvos bei 
Pabaltijos kraštų padėtį. Emisijoje 
dalyvavo Ričardas Bačkis ir prancūzas 
prekybininkas, kartu su Estijos bei 
Latvijos bendruomenių atstovais.

Toje pačioje salėje, kur jau mėnesi 
vyksta „Aušros Vartų“ vaidinimas, 
Australijos „Svajonių Aidų" grupė, 
baigusi savo gastroles po visą pasaulį, 
atsisveikino koncertu Paryžiuje su 
Europa. Po koncerto atsisveikinimas 
tęsėsi „Le Vattier“ restorane, kur 
Prancūzijos LB buvo pakviesti artistams 
išreiškti padėką ir džiaugsmą jų talentais 
bei palinkėti tolimesnės sėkmės.

Grįždami iš Vilniaus, kur dalyvavo 
Vasario 16-tosios minėjimuose Kaune bei 
Vilniuje, Gabija Petrauskienė, PLB 
Valdybos atstovė, Vytautas Bireta, 
Kanados LB pirmininkas, Mirga 
Šaltimiraitė ir Arūnas Pabedinskas, PUS 
atstovai, buvo sustoję Paryžiuje jr 
papasakojo apie Sąjūdį ir paskutiniausių 
įvykių vystimąsi Lietuvoje.

Paryžius, 1989 m. Vasario 25 d.
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