
f Lietuvos \
( nacionr.i;'.ie

Yb'biiotcky KMi

iuvis ’
Nr. 10 (2045) Londonas, 1989 m. kovo 15 d. XLIII

ESTUOS NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTĖ

Užsienio stebėtojų apskaičiavimu, apie 
du šimtai tūkstančių žmonių 
Talinne atžymėjo Estijos 
nepriklausomybės paskelbimo 
septyniasdešimt pirmąsias metines. 
Masinis mitingas ta proga vyko Talinno 
senamiestyje, kur anksti rytą ant 
aukščiausiojo bokšto buvo iškelta 
nepriklausomos Estijos trispalvė vėliava 
— mėlyna, juoda, balta. Vatikano radijo 
korespondentas rašo, kad mitingo metu 
minioje matėsi tarsi ištisa jūra Estijos 
tautinių vėliavų, tarp kurių buvo taip pat 
nemažai Lietuvos ir Latvijos trispalvių. 
Nesuskaitomos Estijos vėliavos buvo taip 
pat iškabintos namų languose ir 
balkonuose. Radijo korespondentas 
atkreipia dėmesį, kad vakar Talinne 
Estijos nepriklausomybės šventės 
minėjimų netrukdė, kaip praėjusiais 
metais, milicininkai su šunimis ir su 
guminėmis lazdomis. Pats Estijos 
komunistų partijos lyderis, rašo 
Vatikano radijo korespondentas, 
kalbėdamas mitinge pažymėjo, kad 
nepriklausomybės šventės minėjimas 
stiprina estų tautos pasitikėjimą savimi, 
tautos orumo supratimą ir sukelia naujų 
vilčių ateičiai. Estų liaudies fronto 
lyderis, taip pat kalbėdamas mitinge, 
kvietė estus būti vieningais, siekiant 
suverenumo ir politinės bei ekonominės 
nepriklausomybės. Užsienio 
korespondentai informuoja, kad vakar 
Talinne Estijos nepriklausomybės 
šventės minėjimus surengė ir neformalios 
estų visuomenės grupės, tarp kurių yra 
Estijos nepriklausomybės partija.

JAUNIMAS PROTESTUOJA
Kaip praneša Lietuvių Informacijos 

centras New Yorke, vasario 
dvidešimtrečiąją — sovietinės armijos 
dieną — Kaune įvyko jaunimo 
pacifistinis mitingas, kuriame dalyvavo 
tarp aštuonių ir dešimties tūkstančių 
žmonių.

Mitingą Kauno Rotušės aikštėje 
surengė Tautinės jaunimo sąjungos ir 
Moksleivių sąjungos skyriai, 
talkininkaujant Persitvarkymo sąjūdžio 
vietinei tarybai. Demonstracijos tikslas 
buvo — skleisti pacifistines idėjas ir siekti 
įteisinti Sąjūdžio programos punktus, 
liečiančius karinę tarnybą ir jos 
pertvarkymą. Tarp kalbėtojų buvo 
Tautinės jaunimo sąjungos ir moksleivių 
atstovai, motinos, Afganistano karo 
veteranas. Į demonstracijos dalyvius 
prabilo taip pat rusų tautybės jaunuolis, 
kuris kvietė Lietuvos jaunimą 
nedalyvauti jokiose karinėse operacijose, 

I jokiuose karuose, kurie priešinasi 
Lietuvos interesams.

Beveik pusantros valandos užtrukęs 
mitingas praėjo taikiai, nors rengėjam 
gresia piniginė bauda už tai, kad 
demonstracija buvo surengta nesilaikant 
įsako dėl mitingų. Tuo tarpu Rygoje prie 
Pabaltijo karinės apygardos, pagal 
gautas informacijas, milicija išvaikė 
žmones, susirinkusius protestuoti prieš 

į privalomą karinę tarnybą raudonojoje 
armijoje. Kauno demonstracijose buvo 
priimta tokio turinio rezoliucija:

Lietuvių tauta turi tik vieną tėvynę — 
Lietuvą. Nuo 1940-ųjų metų panaikinus 
Lietuvos valstybę, lietuviai prievarta 
tarybinės armijos sudėtyje buvo 
siunčiami kariauti prieš lietuvių tautos 

t atžvilgiu taikias valstybes — Vengriją 
1956-ais metais, Čekoslovakiją ‘68- 
aisiais, Afganistaną ‘79-ais. Nemažai jų 
ten beprasmiškai žuvo. Dėl to mes 
reiškiame savo tautos valią gyventi taikiai 
ir savarankiškai. Neigiame bet kokią 
prievartą santykiuose tarp tautų, 
pasisakome už neutralią Lietuvą
demilitarizuotoje Pabaltijo zonoje,
skleidžiančioje santarvę kitom šalim.

Reikalaujame, kad būtų nutraukta 
karo propaganda, vykdoma karo filmų, 
karinių paradų, moksleiviškų karinių 
žaidimų bei vaikiškų žaislų pagalba. 
Reikalaujame, kad būtų panaikintas

Vasario 16-toji Noringame ir Mančesteryje
Septyniasdešimt pirmasis 

Nepriklausomybės paskelbimo 
minėjimas Nottinghame įvyko pakilioje 
nuotaikoje. Net tik kad programa buvo 
įvairesnė, įdomesnė, bet gal svarbiau, kad 
naujasis skyriaus pirmininkas Paulius 
Anužis atsistojo skyriaus priešakyje, 
bandymas užpildyti, po ilgamečio sk. 
pirm. K. Bivainio mirties susidariusią 
spragą.

Neseniai pramokęs lietuvių kalbos, 
išdrįso pasakyti ir pagrindinę kalbą. Tai 
dar jaunas žmogus, kuris užaugęs 
mišrioje šeimoje, mažai turėjęs ryšių su 
lietuviais, tik prieš kelis metus 
susidomėjęs lietuvių veikimu, įsijungė į 
mūsų eiles.

Šio vakaro kalboje jis priminė Vinco 
Kudirkos „Varpą“, kuris šiais metais 
švenčia savo pirmo numerio pasirodymo 
šimtmetį ir kuris pradėjo tuometinę 
akademinio jaunimo kovą prieš carų 
priespaudą. Dabar tai ir vėl kartojasi, 
lygiai po šimto metų Lietuvos jaunimas 
vėl stoją į tą pačią kovą, prieš tuos pačius 
įsibrovėlius. Jis pasakojo, kaip jam 
patiko Lietuva, o ypač Lietuvos 
jaunimas, kai praeitą vasarą jis lankėsi 
Lietuvoje.

Lietuvius šia proga sveikino 
Nottinghamo Universiteto politinių 
studijų vedėjas prof. D. Regan, 
Ukrainiečių vardu P. Rafaliuk ir kiti. 
Meninę programą pravedė CV narė V. 
Gasperienė pradžiai pakviesdama iš 
Lietuvos atvykusį poetą ir 
Nepriklausomoj Lietuvoj buvusį 
žurnalistą Leoną Narbutą padeklamuoti 
savo naujos kūrybos apie Lietuvą.

Toliau visus sužavėjo Canty šeimos iš 
Škotijos dūdų orkestro muzika. Jį 
anksčiau girdėjusiems susidarė įspūdis, 
kad yra įdėta daug darbo, kad atsiekus 
tokį aukštą muzikalinį lygį. Pirmoje 
dalyje skoningai pagrojo A. Raudonikio 
kompoziciją „Draugystės Šventė“. 
Keturios „Gimtinės“ ansamblio 
dainininkės, pianinu pritariant jų 
vadovui V. O’Brien, sudainavo glaudžios 
harmonijos keturias estradines ir liaudies 
dainas.

Antroje koncerto dalyje dūdų 
orkestras pagrotjo keturias populiarias 
dainas ir maršus, sugrąžindami mus 
prisiminiamais į Nepriklausomos 
Lietuvos laikus, girdėtą populiarią dūdų 
orkestrų muziką.

Šiai jaunai škotų lietuvių šeimai, tie 
nepriklausomybės laikų dūdų orkestrai 
galbūt ir davė mintį atkurti šią muziką 
tėvynės pasiilgusiai tolimai Škotijos 
kolonijai. Prisiminti tuos laikus, kada jie 
palaikė ryšius su Lietuva ir pasisėmė 
tautai meilės.

Pabaigai „Gintaro“ choras, įsijungus 
porai Londono vyrų ir Škotijos 
lietuvaitėm, sudainavo penkias dainas, 
paskutinę „Toli už girių“ ypatingai 
žavingai.

Minėjimas užbaigtas tautos himnu, 
pritariant dūdų orkestrui.

Įspūdingas minėjimas sutraukė virš 
200 žmonių, svečių buvo iš Lietuvos ir 
visų apylinkinių kolonijų.

Tautos Fondui aukas rinkoj. Šukaitis. 
Loterijos pelnas skiriamas padengti 
minėjimų išlaidom.

Minėjimo metu buvo skautų 
informacijos stalas su įvairia skautų bei 
lietuvių kalbos literatūra, žurnalas ir 
papuošiniai. Pardavinėta naujai išleisti 
„Lietuvos“ šokių grupės marškinėliai, už 

karinis parengimas mokyklose, įskaitant 
aukštąsias mokyklas, reikalaujame, kad 
nebūtų verčiami su ginklu rankose 
tarnauti armijoje asmenys, kurių 
įsitikinimai tam prieštarauja. 
Reikalaujame, kad niekas negalėtų prieš 
Lietuvos valią išgabenti mūsų vaikinų 
tarnybai ar karo veiksmam už Lietuvos 
ribų. Remiame pasaulio taikos šalininkus 
ir žaliųjų judėjimą. Pritariame tarybinės 
armijos išvedimui iš Afganistano ir 
pasauliniam nusiginklavimo procesui, 
pradėtam TSRS iniciatyva. Tegyvuoja 
taika ir santara. Garbė taikdariam, jie 
bus pavadinti Dievo vaikais.

Tokio turinio rezoliucija buvo priimta 
Kaune vasario 23 d. įvykusiame jaunimo 
pacifistiniame mitinge. 

kuriuos gautas pelnas bus skiriamas 
„Gimtinės“ ansamblio kelionės išlaidom 
į Lietuvių Dienas Vokietijoje padengti. 
Tikrai lietuviškas vakaras. Svečius 
skaniais šaltais užkandžiais vaišino 
Nottinghamo Moterų Draugija, 
vadovaujama darbščios F. 
Damaševičienės.

Sekmadienio rytą Židinyje, kun. S. 
Matulis MIC atnašavo iškilmingas 
Mišias. Žinomas giesmes grojo dūdų 
orkestras, naujais vargonėliais pritarė R. 
Gasperaitė. Prie altoriaus stovinčios 
trispalvės, garbės sargybą nešė skautas A. 
Gasperas. Mišių metu savo religinę 
poeziją skaitė L. Narbutas, taip pat 
perduodamas visiem linkėjimus iš 
kardinolo V. Sladkevičiaus.

Po mišių svečiams, skautų rėmėjos V. 
Montvilaitė ir J. Mokovickienė paruošė 
skanius karštus pietus.

H.G.

Vasario 18 d„ DBLS Manchesterio 
skyrius surengė M. lietuvių klube Vasario 
16 minėjimą, kuriame dalyvavo pilna 
klubo salė žmonių, jų tarpe ir svečias iš 
Lietuvos, ekonomikos mokslų kandidatė 
mokslinė bendradarbė Laima L. 
Andrikienė, kuri buvo iškviesta vieno 
Manchesterio profesoriaus parašyti 
mokslinį veikalą apie prieškarinę 
Lietuvos ekonomiką.

Minėjimą atidarė ir pravedė DBLS 
Manchesterio skyr. pirm. A. Podvoiskis, 
kuris pasveikino susirinkusius bei svečią 
iš Lietuvos ir paprašė visų tylos minute

Europos Parlamentaras Lietuvoje
Vienas iš Europos parlamento atstovų, 

kurie lankėsi Lietuvoje vasario mėnesio 
pradžioje, buvo Prancūzijos atstovas 
Philippe Malaud. Paryžiuje jis buvo 
paprašytas pasidalinti savo kelionės 
įspūdžiais Lietuvoje.

Philippe Malaud, buvęs informacijos 
ministeris Prancūzijos vyriausybėje, 
politinių pažiūrų golistas, pareiškė, kad 
jis įsijungė į Baltų Intergrupę, nes domisi 
rytų Europa. Jis yra buvęs 3 metus 
diplomatu Lenkijoje ir daug keliavęs 
Rytų Europoje. Jo žodžiais, šios grupės 
pirmininko Seelerio šeima yra kilusi iš 
Rygos, o kito atstovo šeima yra kilus iš 
Estijos. Bendrai grupė yra neblogai 
susipažinusi su rytų Europos kraštais.

Prancūzų atstovas kalbėjo toliau: — 
mums buvo svarbu asmeniškai 
susipažinti su padėtimi Pabaltijo 
kraštuose. Kontaktai buvo įdomūs. 
Lietuvoje pastebėjom kaip ir „epideminę 
reakciją“ prieš mūsų lankymąsi ir prieš 
mūsų sekretorių Klimaitį. Kai kurie 
lietuviai abejojo, ar mūsų kelionė nebus 
pripažinimas Lietuvos inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą. Taip negali atsitikti, nes 
aš su savo kolegų pritarimu visuose 
pasikalbėjimuose priminiau, kad nei 
vienas Vakarų Europos kraštas nėra 
pripažinęs Pabaltijo kraštų okupacijos. 
Susitikimuose su taip vadinamais vietinių 
parlamentų atstovais mes visuomet 
pabrėžėm, kad mūsų diskusijos negali 
būti laikomos tarp-parlamentarinėmis, 
nes Europos parlamentas nepripažįsta 
dabartinės Lietuvos parlamento.

Kai kuriems, dabartinės valdžios 
pareigūnams, ypač Lietuvoje, mūsų 
pareiškimai prieš Baltijos kraštų aneksiją 
nepatiko. Aš pastebėjau, tęsė jis, kad 
Lietuvoje organizacijos, siekiančios 
nepriklausomybės, yra žymiai stipresnės 
ir užėmė aiškesnes pozicijas negu kituose 
Pabaltijo kraštuose. Asmeniškai aš juos 
palaikau. Jeigu būčiau lietuvis ar latvis, 
aš kartu su visais eičiau su vėliava gatvėse 
ir reikalaučiau nepriklausomybės. Bet 
kaip Europos parlamento atstovas turiu 
būti santūrus. Mes jus, pabaltiečius, 
remsime, sakė Philippe Malaud, kiek tai 
įmanoma ir skatinsim Europos 
Parlamentą nenusileisti sovietams 
Baltijos kraštų išsilaisvinimo atžvilgiu.

Mano supratimu, sovietai, norėdami 
pagerinti savo reputaciją Vakaruose, bus 

pagerbti už Lietuvos laisvę bei 
nepriklausomybę žuvusius savanorius 
kūrėjus, karius, partizanus ir 
koncentracijos lageriuose bei kalėjimuose 
nukankintus mūsų tautiečius. Paskaitai 
pakvietė H. Vaineikį.

Prelegentas savo paskaitoje priminė 
Lietuvos praeitį, okupacijų laikus, 
nepriklausomybės laikotarpį, laisvės 
siekius ir pareiškė, kad mes, būdami 
užsieny, Lietuvos niekad nepamiršime. 
Išreiškė viltį, kad Lietuva vėl bus laisva ir 
nepriklausoma.

Po paskaitos L. Andrikienė atliko 
žodžio bei Lietuviškos poezijos montažą 
ir atsakė į dešimt jai pateiktų klausimų iš 
dabartinio Lietuvos politinio, tautinio ir 
ūkinio gyvenimo, po ko Lietuvos 
dabartinis gyvenimas ir jos reikalai 
pasidarė visiems žymiai aiškesni ir 
suprantamesni. Baigiant ji pareiškė: — 
Svarbu, kad mes būtume vieningi, nes 
mūsų nedaug.

Abu prelegentai susilaukė gausių 
katučių. Besiklausant jų kalbų, ne vienas 
nubraukė graudžią ašarą.

Meninėje dalyje M. Ramonas 
padeklamavo „Vilnius praeityje, dabar ir 
ateityje“, A. Bruzgys padeklamavo 
„Trispalvė“ ir dar vieną eilėraštį.

Pirmininkas išreiškė padėką 
prelegentams, eilėraščių deklamatoriams, 
publikai ir pranešė, kad bus pravesta 
rinkliava Tautos fondui ir prašė gausiai 
aukoti. Surinkta 240 svarų. Minėjimas 
baigtas sugiedant Lietuvos himną.

Vakaras praėjo šventiškoje nuotaikoje.
A. P-kis

priversti kreipti daugiau dėmesio į 
žmogaus teisių pažeidimus ir būtent į 
Helsinkio susitarimus. Dėl Pabaltijo 
kraštų mes ketiname pilnai pasinaudoti 
šiomis sutartim. Rusai dabar ieško 
finansinės pagalbos Vakaruose. Mes 
rekomenduosim Europos parlamentui, 
kad Europos kraštai nesiskubintų 
finansuoti sovietų, nepareikalavę iš jų 
tam tikrų koncesijų, ypatingai Pabaltijo 
kraštams, kurių aneksija niekad 
juridiniai nebuvo pripažinta. Mes 
norime, kad Pabaltijo kraštuose būtų 
įgyvendinti pasikeitimai, kuriuos 
pageidauja tų kraštų žmonės.

Aš žadu pasiūlyti rezoliuciją ir tikiuosi, 
kad mūsų Baltų Intergrupė ją patvirtins, 
kad Molotovo-Ribbentropo paktas 
neįteisina Pabaltijo kraštų aneksijos, 
kadangi tas paktas neturi nei moralinio, 
nei juridinio pagrindo. Todėl mes 
Europos Parlamente pageidaujam, kad 
sovietai pagreitintų šių kraštų 
išlaisvinimą.

Kai kurie manęs klausė, ar Europos 
Parlamentas negalėtų atsiųsti savo 
stebėtojų į Pabaltijo kraštus. Europos 
Parlamentas stebėtojų neturi. Jungtinių 
Tautų organizacija, kai kuriais atvejais 
gali atsiųsti savo stebėtojus. Europos 
Parlamentui mes pabrėšime, kad 
Pabaltijo valstybės juridiniai dar 
egzistuoja ir turi pilną teisę dalyvauti 
Jungtinėse Tautose, kaip tos valstybės, 
kuriuos prieš karą priklausė Tautų 
Sąjungai.

Phillip Malaud nuomone, Pabaltijos 
kraštų išsilaisvinimas turėtų prasidėti 
ekonominiais pagrindais. Būtinybė 
Pabaltijo kraštų tiesioginių komercinių 
ryšių su Vakarų Europos kraštais galėtų 
būti iškelta Europos Parlamento 
diskusijose su Comeconu — Varšuvos 
pakto ekonominio savitarpio pagalbos 
organizacija. Tai būtų dar vienas žingsnis 
į išsivadavimą.

Sovietų Sąjungai užmezgant vis 
daugiau ir daugiau ryšių su Vakarais, 
Europos Parlamento pareiga yra 
visuomet iškelti, kad Pabaltijos valstybių 
problema yra viena iš opiausių Europoje.

Aš manau asmeniškai, kad po 
Afghanistano svarbiausias uždavinys yra 
rūpintis Pabaltijos kraštais, o jų juridinė 
padėtis yra panaši į Afghanistano 
okupaciją. Ž.K.

LIETUVOJE
Atvyko ne viešnagėn

„Valstiečių laikraštis“ (11.14) pranešė, 
kad iš New Yorko į Vilnių ayvyko 
žurnalistė Ina Navazelskytė, kuri 
Lietuvoje dirbs kitų šalių ir vietinei 
spaudai. Ina anksčiau gyveno D. 
Britanijoje.
„Nepriklausomybės“ aukos

Vasario 11 d. LKP Centro komitete 
įvyko partijos sekretorių ir žinybų 
vadovų pasitarimas, per kurį buvo 
išreikštas susirūpinimas dėl „dažnėjančių 
įvairių grupuočių bei atskirų jų veikėjų 
neatsakingų, kartais netgi ekstremistiškų, 
provokacinio pobūdžio pareiškimų apie 
tariamas Lietuvos išstojimo iš TSRS 
perspektyvas...“ padaryta preikaištų 
Respublikos masinės informacijos 
tarnyboms, kurios ne visada paneigusios 
tokias paskalas.

Ne be reikalo TIESA (11.14) pranešė, 
kad informacijos tarnybų buvę vadovai 
paleisti ankstyvon pensijon. LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 
įsaku Jonas Bielinis atleistas iš kultūros 
ministro pareigų ir Juozas Kuolelis 
atleistas iš valstybinio televizijos ir radijo 
komiteto pirmininko pareigų. Abu 
nesulaukę pensijos amžiaus.
BBC korespondentai Vilniuje

Vasario viduryje Lietuvoje lankėsi 
BBC korespondentai Jurijus Goligorskis 
ir Timas Vevelis. Jie pabuvojo „Tiesos“ 
redakcijoje ir susitiko su laikraščio 
darbuotojais.
Ne vienui viena...

Pagal valdžios potvarkį, Vasario 16- 
osios proga turėjo būti iškeltos TSRS ir 
Lietuvos valstybinės vėliavos. Tačiau 
Klaipėdoje „pasitaikė neaiškumas“. 
Atplaukęs į uostą Anglijos tanklaivis 
„British Beech“ laivugalyje iškėlė vien 
Lietuvos trispalvę. Laivo kapitonas Janas 
Petersonas, pasirodo, buvo susipažinęs 
su permainomis Pabaltijo respublikose. 
Bet su permainomis nebuvo pakankamai 
susipažinęs Klaipėdos jūrų uosto 
kapitonas A. Liuba. Jis pareikalavo 
iškelti sovietų vėliavą.
Ekologinė padėtis — katastrofiška

Nemuną ir Kuršių marias tampo 
mirties agonija. Gaišta žuvys. Baltijos 
jūra taip užteršta, kad joje maudytis 
pavojinga. Kaunas neturi kanalizuoto 
vandens valymo įrenginių. Vilniuje ir 
Klaipėdoje — tik mechaninis valymas.

Atmosferą gausiai teršia pramonė, 
energetika ir transportas. Mineralinės ir 
pesticidai griauna nusistovėjusią 
ekologinę pusiausvyrą, kenkia žmonių 
sveikatai. Tokias žinąs pateikė TIESAI 
(11.14) akademikas Vaclovas 
Mališauskas, ekologijos problemų darbo 
komisijos pirmininkas.

Komisijos, pasitelkusi įvairius 
specialistus ir Persitvarkymo Sąjūdžio 
atstovus, priėjo išvadą, kad sėkmingai bei 
efektyviai išspręsti ekologijos problemas 
galima tik pasiekus visišką Respublikos 
suverenitetą ir perdavus visą nacionalinį 
turtą į tikro šeimininko rankas.

Visuomenę labiausiai jaudina ir daug 
rūpesčių kelia, kad Ignalinos atominės 
elektrinės du pirmieji blokai 
eksploatuojami nepakankamai saugiai. 
Avarijų pavojus itin padidėtų, jei nebūtų 
atsisakyta trečiojo bloko statybos. Dėl 
dviejų veikiančių blokų savo nuomonę 
turi pareikšti tarptautinė komisija.

Dėl Kaišaidorių hidroakumuliacinės 
elektrinės statybos savo nuomonę yra 
pareiškęs JAV federalinės gamtos 
apsaugos vadovas Valdas Adamkus. 
Pasitaręs su savo specialistais, jis priėjo 
išvadą, kad statyti Kaišiadorių HAE yra 
didžiausia nesąmonė, nes, pablogėjus 
ekologinėms sąlygoms, žūtų visa 
Nemuno gyvybė. Atsisakius šios 
statybos, sutaupytas lėšas bei medžiagas 
galima būtų panaudoti Kauno 
kanalizuoto vandens valymo įrenginiams 
statyti.

Akmenės cemento fabrikas — vienas 
didžiųjų oro teršėjų. Medikai nustatė, 
kad 88 proc. gyventojų, gyvenančių 2-6 
km. atstumu nuo gamyklos, skundžiasi 
kvėpavimo sutrikimais, apie 2-3 kartus 
daugiau negu vidutiniškai Respublikoje 
serga vėžiu ir kitomis ligomis. Situacija 
tragiška, bet Maskva reikalauja ten 
statyti dar vieną gamybos liniją. Panaši 
padėtis susidaro Kėdainiuose ir 
Jonavoje, kur veikia chemijos įmonės.
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GARSINA LIETUVOS VARDĄ
AUŠROS VARTAI PARYŽIUJE 

(Mūsų koresp. pranešimas)
Kaip jau buvo „E.L.“ pranešta, 

Paryžiuje, Sv. Agnes kriptoje, 
Montmartro gatvėje, nuo 18-tos sausio 
iki 27-tos vasario pakartotinai vyko 
lietuviškas „Aušros vartų“ spektaklis 
prancūzų kalba. Vaidino Karolina 
Masiulytė-Pauliulienė ir Jonas-Kristupas 
Moneys. Spektaklis puikiai surežisuotas, 
įspūdingai pastatytas, su šviesos efektais 
ir lietuviška muzika bei daina. Nepaisant 
to, kad tai grynai lietuviška tema, kripta 
nuolat pilna prancūzų žiūrovų. Vienas 
laikraštis net pažymėjo, kad tai geriausia 
Lietuvai propaganda, daug svaresnė 
negu ilgos prakalbos ir pranešimai.

Paryžiaus spauda nepagailėjo 
spektaliuL entuziaztingų žodžių ir 
pagyrimų. Visko išvardinti neįmanoma 
— perdaug tai užimtų vietos laikraštyje. 
Tačiau negalima nepaminėti, kad ir 
sutrumpintai, dienraščio „Le Figaro“ 
kritiko įvertinimo: „Yra vaidinimų, kurie 
kutena širdį, nes jie reikalingi tiems, kurie 
juos atlieka ir tiems, kurie eina jų 
žiūrėti...“ „Aušros vartai“tai meilės 
šauksmas prispaustai, sužeistai, 
užmirštai tautai. Kas prisimena, kad 
Estija, Latvija, nuostabioji Lietuva 
neseniai buvo laisvos ir nepriklausomos 
valstybės?

Lietuva dar gyva dėka gaivinančios 
Šventosios Dvasios, kuri jai padėjo 
išlaikyti savo sielos savytumą, prasmę 
gyventi... Išbandymai ją kelia. Kiekvieną 
dieną tikinčios ir tikintieji liudija, 
tvirtina, kad neįmanoma sutriuškinti 
tautos, kurią Dievas laiko savo širdyje.

Kaip nesijaudinti stebint aktorius 
gražiais lietuviškais vardais salėje, 
kurioje, kai kurie senesnio amžiaus 
žmonės prisimena su ašaromis akyse, su 
atgaivinta viltimi. Visa tai jaudino ir tai 
buvo svarbu. Tauta kuri praranda 
tikėjimą — pasmerkta mirti. Ką gali rusų 
tankai — prieš Šventąją Dvasia, baigia 
savo straipsnį „Le Figaro“.

Žurnalas „Notre Dame“ rašo: 
„Patrauklus, šiltas spektaklis, kuris palies 
visus žiūrovus dar turinčius šiek tiek 
širdies... Katalikiškoji Lietuva, dažnai tai 
užmirštama, buvo nepriklausoma šalis 
iki tol kol sovietinis žmogėdra ją surijo. 
Nijolės Sadūnaitės memuarai mums 
teisingai primena, kad tauta kuri išlaiko 
tikėjimą, išlaiko savo sielą ir viltį“.

Žurnalas „France Catholique“ plačiai 
aprašęs „Aušros Vartų“ turinį, įvertinęs 
artistus, salę ir nuotaiką, baigdamas rašo: 

„Ką dar pasakyti apie viską bendrai, 
nebent tai, kad aktoriai moka sujaudinti 
paprastu, santūriu, bet ypatingai giliai 
siekiančiu vaidinimu, ir kad žiūrovas 
užburiamas tos taip stiprios istorijos.

Karolina Masiulytė-Paliulienė ir 
Jonas Kristupas Moneys.

Dar žodis apie dekoracijas: stalas, 
kėdė, Nijolė stovi, kuomet nesimeldžia, 
dažnai uždegamos žvakės, jos liudija 
šviesą amžinu ryškumu. Tai ugnis deganti 
Nijolės širdyje ir pasireiškianti išorėje. 
Niekas negalės jos užgesinti“.

Žurnalas „L’Homme Nouveau“ 
(Naujas žmogus) paskyręs „Aušros 
vartams" šešias pastraipas ir patalpinęs 
didelę vienos scenos nuotrauką, tarp 
kitko rašo, kad abu lietuviškieji aktoriai, 
šiame dukters pamaldumo veiksme, 
norėjo būti atgarsiu — aidu dabar 
Lietuvoje pergyvenamo laikotarpio. 
Bažnyčios istorijos, tokios kokią mes 
matytume, jei domėtumėms tuo kas 
dedasi už tylos ir gėdos sienos, skiriančios 
mus nuo mūsų brolių rytuose. 
„Spektaklis rodo tardymų mechanizmą, 
pabaisą kasdien pergyvenamą gulaguose, 
Sibiro tremtyje, priverstiną slapstymąsi 
Lietuvoje, bet taip pat jumorą, 
optimizmą, džiaugsmą gyventi, mergelės, 
kuri tęsia kova be baimės, bet ir be 
neapykantos“. M.J.

SPORTAS IR VASARIO 16-toji 
Kazys Baronas

Pereitais metais surengtoje Lietuvos 
KP demonstracijoje Gedimino aikštėje 
(joje dalyvavo daugiausiai rusai), 
kalbėtojų tarpe buvo vienas geriausių 
Lietuvos ir Europos krepšininkų Šarūnas 
Marčiulionis. Daugelis buvo nustebinti 
tokiu sportininko žingsniu, tačiau kartu 
tvirtai tikėdami, kad į kalbėtojų tribūną 
jis įkopė ne savo noru, bet greičiausiai 
verčiamas aukštų KP pareigūnų.

Beveik po metų laiko, mūsų sostinės 
„Statybos“ krepšinio komandos žaidėjas 
Šarūnas Marčilionis š.m. vasario mėn. 16 
d. vilniškiame „Sporte“ (jo pirmą psl. 
puošia Vytis) davė tokį pareiškimą:

„Istorinę Vasario 16-tosios reikšmę 
žinojau ne iš tarybinių istorikų knygų. 
Bet geriausiai prisimenu praėjusių metų 
vasario 15 dieną. Tai toks akmuo, kad 
ilgiau tyliai jį nešiotis nebegaliu. Nebus 
man šventės, jeigu nenusimesiu. Taigi 
žinote, praėjusių metų vasario 15 dieną 
buvau užkopęs ant pakylos Gedimino 
aikštėje per liūdnai pagarsėjusį mitingą. 
Kopiau, kaip tikriausiai kopiama prie 
gėdos stulpo. Kopiau ne savo noru, ir tai 
gali paliudyti mažiausiai dešimt žmonių. 
Man buvo pasakyta: reikia, pageidavo 
draugas Mitkinas, esi pripažintas 
geriausiu Respublikos sportininku. 
Atsakiau kažką panašaus į tai, kad mano 
reikalas žaisti krepšinį, kad mus 
mokykloje mokė, jog sportas apskritai 
neturi nieko bendro su politika. Dar 
pasisiūliau, jeigu kada reikės, pakalbėti 
apie lietuvių kalbą ir jos svarbą mums, 
lietuviams. Matyt, Partijos miesto 
komitete viena moteriškė šitai palaikė vos 
ne antitarybine propaganda, nes net 
rankomis iš pasipiktinimo sumosavo ir 
reikšmingai pasakė, kad jeigu nekalbėsiu, 
man tai į gerą neišeis... Bandžiau 
sugalvoti išeitį. Atsigulti ligoninėn? 
Paskambinti Gomelskiui ir, sugalvojus 
kokį reikalą, paprašyti, kad iškviestų į 
Maskvą? Tačiau po dviejų dienų 
„Statyba“ Vilniuje žaidė TSRS 
čempionato rungtynes — reikėjo ruoštis, 
treniruotis. Žodžiu, pasidaviau ir nuėjau. 
Tai, kad ten ir be manęs sugužėjo dar 
10000 žmonių, kad greta manęs stovėjo ir 
kalbėjo gerokai už mane vyresni ir 
daugiau patyrę žmonės, nedaug teguodė. 
Ir nors kalbėdamas nepasakiau nieko 
tokio, dėl ko man dabar turėtų būti gėda, 
vis tiek ta diena — kaip akmuo... Nuo tol 
sau įsakiau: niekada neik ten, kur širdis 
netraukia, ir visada žinok, kur eini.

O kad Vasario 16-oji —jau nebe tabu, 
suprantama, džiaugiuosi ir tikiuosi, kad 
daugiau šią šventę švęsti niekas, net labai 
norėdamas, uždrausti nepajėgs.“

MEISTRISKAS 
„ĄŽUOLIUKAS“

„ĄŽUOLIUKAS“ 
VASARIO 16 MINĖJIME 

HUTTENFELDE
Atvykę į šių metų Vakarų Vokietijos 

lietuvių tradicinį vasario 16 minėjimą 
Hūttenfelde vasario 18 dieną, meninėje 
dalyje buvome džiugiai nustebinti. 
Scenoje pasirodė Vilniaus berniukų 
choras „Ąžuoliukas“.

Gal ir nereikėtų specialiai paminėti, bet 
ne vienam klausytojui akyse pasirodė 
ašaros, girdint „Ąžuoliukų“ grynai 
lietuviškų liaudies ir tradicinių chorinių 
dainų žodžius bei melodijas. Kokie 
jausmai klausytojus virgino, būtų sunku 
aprašyti, nes kiekvieno gyvenimo kelias 
tikrai nelangvas ir sudėtingas, kol jie 
atsirado iš Lietuvos čia Vakarų 
Vokietijoj. Apie ,,Ąžuoliukų“ 
meistriškumą surasti kokių nors 
kabliukų beveik neįmanoma. Mano 
manymu jie galėjo vieną kitą liksmesnę 
dainą į savo repertuarą įtraukti, bet ar tai 
tiktų Vasario 16 minėjimui, tai skonio 
dalykas. Savo pasirodymą „Ąžuoliukas“ 
beigė „Lietuva brangi“ daina. Tada ir visi 
salėje kartu atsistojo.

„Ąžuoliukus“ Vakarų Vokietijos 
lietuviai mato jau antrą kartą, nes jie čia 
jau buvo prieš pusmetį su savo 
chorinėmis dainomis. Dabar jie buvo 
Prancūzijoj, dalyvavo vaikų chorų 
festivalyje, kur laimėjo — kitaip ir 
nagalėjo būti — pirmąją vietą. Vyko 
dviem autobusais, ir pakeliui į namus, 
sustojo Vasario 16 gimnazijoj ir ta proga 
dalyvavo minėjime.

Pamilo mūsų vakarų Vokietijos 
lietuviai „Ąžuoliukus“, jau jų pirmu 
apsilankymo metu. Ne tik lietuviai, bet ir 
vokiečiai, kurie privačia iniciatyva juos 
buvo atsikvietę. Dar ir dabar negalime 
atsistebėti, kodėl tokio aukšto lygio ir 
meistriškumo chorą taip ilgai išlaikė, kaip 
mes sakytume, „užpečkėje“?

Daugiau ir intensyviau buvo galima 
pabendrauti su choristais ir jų vadovu 
vykusiame bendrame subuvime. Vaikus 
ir vyresnius choristus, kuriuos jau reikėtų 
„Ąžuolais“ vadinti, persirengusius, 
civiliškai buvo sunku atskirti nuo 
bendros Vasario 16 gimnazijos mokinių 
bei kitos publikos. Ryšiai buvo normalūs, 
nedirbtini, atrodė, lyg jie būtų kartu 
užaugę.

Teko trumpai šnektelėti su choro 
vadovu Vytu Miškiniu. Reikia džiaugtis 
ir stebėtis tokiu nekasdieninių gabumų 
vyru. Ne tik, kad choras meistriškai 
dainuoja, bet ir keblius organizacinius 
dalykus jis sutvarko pasididžiuotinai. Ši 
kelionė į Prancūziją buvo irgi be Maskvos 
„palaimos“, daug kas jį Lietuvoje 

atkalbėjo, bet Miškinis ryžosi ir iš 19 
chorų, kurie tame festivalyje dalyvavo, 
„Ąžuoliukas“ tapo prizininku.

Anksčiau sudarant chorą, buvo 
„pageidavimas“, kad jame tam tikras 
procentas būtų ne lietuvių tautybės 
vaikų, bet į tai „Ąžuoliuko“ vadovai 
nekreipė ir nekreipia per daug dėmesio. 
Jie atsirenka berniukus pagal muzikinius 
gabumus. Pirmenybė teikiama vaikams 
be tėvo, nes patirtis parodė, kad jie 
vyriškame kolektyve gerai vystosi. Aišku, 
„Ąžuoliuke" yra 5-6 tautybių vaikų, 
tikslios statistikos Miškinis po ranka 
neturėjo. Lytinių nukrypimų chore nesą, 
nes visi vaikai gyvena šeimose Vilniuje bei 
artimoj apylinkėj. Jeigu būtų internatas, 
tai gal tai būtų neišvengiama, kaip kitur 
vaikų choruose, kad pasitaiko. Lietuvoje 
pasitaikę balsų, kurie apie tai Miškiniui 
yra asmeniškai primetę, bet ir su tokiom 
kalbom reikia gyventi. Nuostabu, ir 
netikėta, kad šia keblia tema šiandien 
galėjau pasikalbėti su žmogumi iš 
Lietuvos.

Miškinio demokratinis vadovavimas 
chorui, tikrai mus žavėjo. Tai 
atsispindėjo ir vaikų bei paauglių 
laikysenoj. Kai „Ąžuoliukų“ vaikai buvo 
skirstomi nakvynei į artimai gyvenančių 
lietuvių ir jų draugų šeimas, pritrūko 
vaikų. Motinos, antrą kartą mačiusios 
„Ąžuoliuką“ Vokietijoj, jau yra 
išsirinkusius savo „numylėtinius“.

Vienas epizodas, gal labiausiai 
charakterizuoja choristus. Nugirdau, kad 
vienas iš choristų kalba rusiškai. Tai 
papasakojau salėje šalia manęs 
sėdintiems tautiečiams. Nežinau, kokiais 
būdais tai pasiekė „Ąžuoliuką“? Du 10- 
12 metų berniukai susirado tetą, su kurios 
pagalba susirado mane, tą dėdę, kuris 
juos taip „apkalbėjo“. Jiems buvo 
neaišku, nes jie, „Ąžuoliukai“, yra nutarę 
chore vartoti tik lietuvių kalbą. Mūsų 
pokalbyje taip pat paaiškėjo, kad aš 
rusiškai nemoku, bet vaikai pripažino, 
kad vistiek galiu suprasti, kad tai buvo 
rusiškai kalbėta. Apibudinau jiems tą 
berniuką, kuris kalbėjo rusiškai. Jie jį 
surado ir jis jiems prisipažino, kad jis 
vieną sakinį pasakęs rusiškai. Tas 
„kaltininkas“ pasižadėjo rusų kalbos 
kolektyve daugiau nevartoti.

Pagalvojau, jeigu visur Lietuvoje taip 
konsekventiškai bus įvesta lietuviška, 
dabar valstybinė, kalba, kaip 
„Ąžuoliuke“, tai mums nėra ko būkštauti 
dėl jos ateities.

Romas Šileris

Antaninos Garmutės

III
—Atrodai ne daugiau kaip vienuolikos. O tėvai čia — palatoj? Ar 

barakuose?
—Tėvai Lietuvoj... Mane sučiupo gatvėj... pažįstami. Ir į vagoną 

įsodino.
—Tai padėjote vokiečiams? — mongolės akys susiaurėjo.
—Ne, ką jūs! Vokiečiai mus degino ir šaudė. Buvau peršauta. Aš į 

žydaitę panaši...
— Nepasakyčiau, — gydytoja šyptelėjo, — greičiau į 

mongoliukų!.. Gerai, duosiu tau vaistų. Grįši pas mamą savo Lietuvon, 
ir bus viskas gerai.

Gydytoja žodį tesėjo. Kitą dieną ji atnešė pusę stiklinės kažkokio 
kartaus antpilo ir pati man sugirdė. Ir taip visą savaitę, kasdien. Aš 
tikėjau ja: buvo panaši į dorą žmogų. Tačiau tokių vaistų daugiau 
niekas negavo. Kai mano akys prašviesėjo pamačiau, kaip kitoms 
ligonėms davinėjo po juodos duonos riekelę, ant kurios užpildavo 
šaukštą cukraus.

— Moterys, nevalgykit — mūsų viduriai skylėti! — bandžiau 
sulaikyti. Mat buvau girdėjusi apie šiltinės ir dizenterijos epidemijas, 
kurios siautė Lietuvoje po Pirmojo pasaulinio karo.

— Ką tu, vaikeli, juk sakė: kad mūsų žarnos nesuliptų. O tave 
kažkokiais nuodais girdo...

Aš negalėjau nurimti. Paklausiau gydytojos, kodėl tokių vaistų ji 
neduoda kitiems ligoniams. Gydytoja supyko, o gal išsigando, atsakė, 
kad daugiau nėra tų vaistų. Daugiau ir aš nebegavau jų. Bet jau sveikau. 
O moterys viena po kitos mirė. Lavonus išnešdavo paryčiui.

Mirdavo mūsų moterys kantriai, ramiai, kaip ir gyveno. 
Padūsaudavo, papoteriaudavo, amžiną atilsį už savo tėvelių vėles 
sukalbėdavo. Ir užgesdavo — kaip nesudegusios žvakės vėjyje. Kaip ir 
Kapočienė nuo Pakuonio.

—Ješčio odna starucha pomerla! — abejingai pasakydavo išaušus 
rytui daktarė.

Už lango šviesdavo skaisti rugsėjo saulė. Tekėjo rūsti Angara. Ir 
vaiskioje be debesų padangėje į tolius dūlino Sajanų viršukalnės.

Valstybės saugumo komendantas tremtinių reikalams Movčianas 
stovėjo barako tarpduryje ir plyšojo:

—Aš už jus visus atsakau! Gana voliotis: marš į darbą!
—Pasveikę žmonės jau dirba. Visi vyrai ir visos moterys, — buvo 

jam paaiškinta.
—O vaikai?

— Betgi jiems mokyklą lankyti reikėtų — prieštarauja senesni 
žmonės.

— K-ą-ą? Kokią mokyklą? — sustugo Movčianas. Jam trūko tik 
bizūno. — Jie čia dirbt atvežti! — tęsė toliau nepatenkintas. — JUMS ir 
daugybos lentelės nereikės! Tuoj užmiršit! „Zarubite sebe na nosu: 
solzavod — vaša škola!“

Pirmiausia darbą davė į namus. Per dieną kiekvienas vaikas turėjo 
sukirpti ir suklijuoti po penkis šimtus maišelių druskai. Nespėdavom — 
suklijuodavom vos po du šimtus. Tuomet visi, kurie tik galėjo pakelti 
kastuvą, buvo išvaryti kasti druskos.

Mes vaikų brigada, dirbome druskos virimo ceche. Druskos 
gamybos technologija, dabartinėmis akimis žiūrint, čia buvo tokia pat 
atsilikusi ir primityvi, kaip ir praeitame šimtmetyje. Žemės gelmėse 
plytėjo didžiuliai akmens druskos klodai. Giluminiais gręžiniais į juos 
leido Angaros vandenį. Gautą sūrymą kėlė į viršų, į didžiulius 10-15 
metrų diametro ir 8-10 metrų aukščio katilus, kurie virė, vanduo 
garavo, o per katilo vidurį permesta lenta vaikščiojo moteris, 
dažniausiai tremtinė ukrainietė, dideliu samčiu maišė verdantį sūrymą, 
graibė druską. Patekusi ant judančio transporterio, druska grioveliais 
nubyrėdavo žemyn į didžiulius baltus kalnus. Tų kalnų papėdėje vaikų 
brigados pylė druską į maišus. Jeigu pakliūdavo tą pačią dieną išvirta 
druska, ją dar būdavo įmanoma pasemti kastuvu. Tačiau darbo jėgos 
trūko, druskos kalnai augo, o susigulėjusi druska buvo kieta kaip ledas. 
Tuomet imk į rankas laužtuvą ar kaplį. Ypač sunku buvo dirbti su 
kapliu: iškeli jį į viršų, o kai esi nusilpęs, jis krinta ne į priekį — druskon, 
o atgal — tau ant nugaros...

Pripildytus maišus mums reikėdavo sukilnoti į pusantro metro 
aukščio rietuves: kontrolierius jose suskaičiuodavo ir priimdavo 
maišus. Viską reikėjo daryti labai greitai: druska byrėjo iš viršaus, tušti 
vagonai laukė apačioje. O garvežys stūmė ir stūmė naujus sąstatus. 
Lietuviai vyrai dirbo krovikais ir bėgte nešė druskos maišus į vagonus. 
Tačiau jie visada rasdavo laiko ir atskubėdavo padėti mums: 
sukilnodavo mūsų maišus į rietuves. Druska buvo tokia sunki, jog šiaip 
taip pripylę maišą, mes keliese vos išjudindavome jį iš vietos — atrodė, 
žarnos išlįs.

Baltutėlė, smulkiakristalė, aukščiausios rūšies druska buvo skirta 
eksportui ir Maskvai. (Paskyrimo vietą rodė prikabintos lentelės). 
Mūsų gimtinės Lietuvos ji nepasiekdavo. Eksportuodavo ją daugiausia 
į Kiniją.

Po aštuonių valandų darbo dienos mes, paaugliai, vos 
parvilkdavome kojas į savo baraką, esanti už trijų su puse kilometro 
nuo gamyklos. Ypač sunku būdavo grįžti po naktinės pamainos: visur 
pilka, eini tarsi aklas ir niekaip negali įžiūrėti kelio duobių bei pakilimų: 
kojos linguoja ir pinasi, lyg būtum ne žmogus, o guminis robotas.

Gamykloje mums išdavė specaprangą: medžiagines pirštines ir 

pilko brezento aulinukus vaikščioti po druską. Visas cecho oras buvo 
prisotintas druskos. Dabar pasakyčiau, kad neigiami chloro jonai, 
tokie reikalingi žmogaus organizmui, mus, deja, veikė kaip lėto veikimo 
nuodai. Druska nelyginant šerkšnas kristalizavosi, lindo į plaukus, 
skverbėsi į akis, ausis, graužė odą. Ypač kentėjo kojos tuose 
brezentiniuose batuose — pro juos lengvai prasiskverbdavo nelemtoji 
druska, o išgraužtose iki kaulų vietose atsiverdavo negyjančios žaizdos. 
Ilgainiui pripratome prie žaizdų ir prie skausmo, maudžiančio, bet 
pakenčiamo. Tik kojų pėdos tarsi aptirpo. Išeities nebuvo, ir stengėmės 
nekrepti į tai dėmesio.

Retsykiais katilo viršuje drioksteldavo trumpas riksmas. Tai 
reiškė, kad į verdantį katilą nuo lentos netyčia paslydusi, pliumptelėjo 
moteris. Kūnu nubėgdavo šiurpas. Bet gamybos dėl to niekas nestabdė.

— Nesilaikė saugumo technikos, — suburba praeidamas 
laborantas. — Viena banditka mažiau.

Mes, ešelonų vaikai, kasame druską Sibiro Usolėje.
Išeiname į pamainą visi kartu. Temsta, ir eiti per tuščią lauką baisu. 

Iš mūsų barako išeiname dviese — su manimi dar Aldona Jonikaitė (iš 
Prienų), iš kito barako ateis Genė Dranginytė ir Janina Treiderytė (iš 
Balbieriškio), iš trečio — Danutė Rimaitė (iš Margininkų), o ties 
senaisiais Žilgorodkio barakais prie mūsų prisidės Elenutė (iš 
Raseinių). O kur dar Dana Kazlauskaitė su broliu Antanu? Kur 
simpatiškasis Jakinevičių Viktoriukas? Ak ne, jo dar nepriėmė į mūšy 
brigadą — šitas vyras tik devynerių metų: jis savo šeimos, kurioje yra 
keturi vyrai, namų šeimininkė. Nes kas gi valgyt išvirs? Išvežė tėvą ir tris 
sūnus, o mama ir sesutė Lietuvoj pasiliko.

Mes kasame druską. O iš reproduktoriaus, įkelto stulpan, sklinda 
džiaugsmingi maršai. Suskamba ir viena kita liūdnesnė melodija. 
Atpažįstame... Kaip gerai, kad mūsų liaudies dainos visiems atvejams 
tinka! Jos guodžia Lietuvos vaikus, kasančius druską tolimame Sibire. 
Atskirtus nuo tėvų, tėvynės, vietoj mokyklinių vadovėlių laikančius 
rankose kastuvus ir kaplius.

Mes kasame ir kasame druską. Jane, Genė, Aldona, Antanas, 
Vytas ir visi kiti. Pasakodama apie save, aš pasakoju apie jus. Aš noriu 
pagerbti jūsų pūslėtas rankas, žaizdotas kojas ir tyras širdis. Mums 
reikia pasikalbėti. Po penkiasdešimties metų tokių prisiminimų 
pasakoti nebebus kam.

Nieko nėra nemalonesnio už prievartinį darbą. Tačiau sistema, 
pasmerkusi mus šiam darbui, veikė kitaip. Prisiminkite! Tais pačiais 
1948 metais SNO Generalinė Asamblėja priėmė tarptautinį dokumentą 
— VISUOTINĘ ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJĄ. Todėl mūsų, 
tremtinių, laukė tikras PRIEVARTOS FENOMENAS! Buvo 
reikalaujama pasirašyti, kad mes atvykome į Sibirą SAVO NORU! 
Kitaip sakant, patvirtinti, kad prievarta yra neprievarta!

(Bus daugiau)
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DBLS Suvažiavimo Svarstytoms
JAUNIMO REIKALAIS — 

LITUANISTINIS AUKLĖJIMAS 
Paskutinės emigracijos laikotarpyje, 

kada tūkstančiai lietuvių pabėgo nuo 
baisiojo Stalino teroro, tautinė kalba, 
kaip kasdieninė duona, buvo priimta 
savųjų tarpe svetimame krašte. Kūrėsi 
jaunos šeimos, steigėsi šeštadieninės 
mokyklos, energingai veikė įvairios 
organizacijos, įsikūrė Skautų Sąjunga, 
duodamos tai pirmajai naujajai, kartai 
tvirtą tautinę sąmonę.

Pamažu laikai ir politinė padėtis 
pradėjo keistis ir ryškėti. Nesimatė vilties 
grįžti jaunai šeimai į savo tėvų žemę ir ta 
šeima pradėjo keisti savo pažiūras į 
tautinę sąmonę. Daug išemigravo į kitus 
kraštus, o likusieji samprotavo: „Mano 
vaikas duonos neuždirbs mokėdamas 
lietuvių kalbą" ir „nemaišyti vaiko dviem 
kalbom", buvo 
nuomonės. Laikui 
lietuviškų šeimų ir 
rateliuose lietuvių 
kasdieninio 
„savaitgaline" 
susiburdavo 
minėjimus,
retėjant — ta kalba išnyko iš šeimos 
sąmonės. Statistiškai tik apie 2 lietuvių 
vaikų liko lietuviškoje dvasioje ir kalboje.

Tokiu būdu mūsų pirmos kartos 
jaunimas žuvo kitataučiams. Augo jie, 
mokėsi ir subrendo sukurdami šeimas. 
Tada, ir tik tada naujos bangos „Roots" 
įtakoje atsivėrė visų akys. Jaunimas 
pradėjo domėtis savo tėvų ir senelių kilme 
ir kalba.

Per visą tą laiką tik Skautų Sąjunga, 
remiama DBLS-gos, išlaikė savo užduotį 
— bet per paskutinius 10 metų jau viskas 
vyksta anglų kalboje. Vėliau, DBLS 
raginama ir remiama įsikūrė Jaunimo 
Sąjunga. Tuo būdu per 40 metų

Į neperdavėm savo pirmajai jaunajai kartai 
brangiausio tautos žiedo — kalbos.

j Praeitį gvildenant galime praleisti daug 
laiko, bet pasimokius iš to reikia žengti 
pirmyn.

Savo pranešime Tarybos posėdyje 
praeitų metų spalio mėn. sakiau, kad 
DBLS deda visas pastangas atgaivinti

| tautinę sąmonę ir lituanistinį auklėjimą. 
Ši problema buvo nagrinėta skyrių 
specialiuose susirinkimuose Coventry,

I Bradforde, Nottinghame ir Škotijoje, 
j Ką mes dabar darome? Londone 

pastoviai veikia Maironio šeštadieninė 
mokykla. Nottinghame vyksta lietuvių

I kalbos pamokos vyresniems. Škotijoje — 
taip pat vyksta pastovios lietuvių kalbos 
pamokos.

Siūlau skyriams nedelsti, dabar pradėti 
lietuvių šeimų dienas, darželius. 

DBLS BALANSAS 1988
Turtas 1988 1987

Paveikslai 100 100
Video 300 300
LN B-vės akcijos 4754 4662
Prekių atsargos 1547 673
Depozitai LNB-vėje 10241 7646
Skolininkai 1257
Pinigai banke ir kasoje 293 70

1723514708
Atimti neapm. sąskaitas

Finansai

1157 1976
16078 12732

Apyvartos pertekliai 5837 5086
Rezervas 10241 7646

16078 12732
DBLS CENTRO APYSKAITA 

už 1988 metus
Pajamos 1988 1987

Nario mokestis 
Parama iš LN B-vės, 
pereinamos sumos

172 205

ir aukos 2959 4700
Už parduotas prekes 
Kitos pajamos ir

1372 526

suma atkelta iš rezervo

Išlaidos
Parama įvairioms

3591 4072
8094 9503

organizacijoms 1896 5244
Kelionių išlaidos 2136 1202
Centro įstaigos išlaidos 224 127
Soc. ir kult, reikalai 1991 1696
Revizija 200 150
Prekių pirkimas 896 346

7343 8765
Apyvartos perteklius 751 738
Atkelta iš 1987 m. 5086 4348
Keliama į 1989 m. 5837 5086

vakarones ir jeigu rezultatai menki, 
nepamesti vilties ir nenuleisti rankų. Su 
skyrių ir klubų parama galėsime tvirčiau 
žengti į 21-mą šimtmetį žinodami, kad 
nepaliksime vien tik angliškai kalbančios 
kartos ateičiai .

V. Gasperienė,
CV narė lituanistiniams reikalams

Nenorim būti Rusijos kolonija
DEKLARACIJA 

EUROPOS PARLAMENTUI
XIII a. pradžioje Lietuvių tauta sukūrė 

savo valstybę, kurią šimtmečiais 
sėkmingai gynė nuo priešų antpuolių. 
Deja, 1795 m. Rusijos imperija galutinai 
užgrobė mūsų kraštą. Tačiau lietuvių 
tauta su okupacija nesitaikstė, {vyko trys 
stambūs sukilimai (1794, 1831, 1863), 
kurie buvo žiauriai nuslopinti. Galų gale 
1918 m. didelių pastangų dėka lietuvių 
tautai pavyko atkurti Nepriklausomą 
Valstybę. Taigi, daugiau kaip po 120 
metų buvo nusimestas Rusijos imperijos 
jungas. 1920 m. liepos mėn. 12 d. buvo 
pasirašyta taikos sutartis tarp Tarybų 
Rusijos ir Lietuvos. Maskvoje pasirašyta 
Taikos sutartimi Tarybų Rusija be išlygų 
pripažino Lietuvos nepriklausomybę ir 
visiems laikams atsisakė nuo visų teisių, 
kurias ji yra turėjusi lietuvių tautos ir jos 
teritorijų atžvilgiu. Norime dar kartą 
atkreipti dėmesį, kad Tarybų Rusija 
visiems amžiams atsisakė savo teisių į 
lietuvių tautą bei jos žemes.

Didžiausios pasaulio valstybės de jure 
pripažino Lietuvos valstybinį 
suverenitetą. 1926 metų rugsėjo 28 dienos 
sutartimi TSRS pasižadėjo gerbti 
Lietuvos suverenitetą ir neliečiamybę.

1939 metų rugpjūčio 23 dieną TSRS 
drauge su Vokietijos Reichu pasidalino 
joms nepriklausančias Pabaltijos 
valstybes bei Lenkiją. Tų pačių metų 
rugsėjo 28 dienos sutartimi Lietuva 
atiteko TSRS įtakos sferai. Spalio 10 
dieną Maskvos spaudimu ir karinės 
grėsmės akivaizdoje Lietuvos vyriausybė 
buvo priversta į savo teritoriją įsileisti 
Raudonosios Armijos dalinius. Po 9 
mėnesių 1940 metų birželio 15 dieną 
TSRS pareiškė ultimatumą, įvedė į 
Lietuvos teritoriją skaitlingas karines 
pajėgas bei NKVD dalinius ir nuvertė 
konstitucinę Lietuvos vyriausybę. Buvo 
sudaryta marionetinė Lietuvos 
vyriausybė, kuri suklastotų rinkimų būdu 
sudarė vadinamąjį Lietuvos seimą ir jo 
padedama inkorporavo Lietuvą į TSRS 
sudėtį.

1940-1941 bei 1944-1953-ji kruvino 
teroro metai. Pagal Stalino ir Berijos 
sudarytą genocido planą buvo masiškai 
suiminėjami visuomenės veikėjai, 
inteligentija. Lietuvių kaulai nuklojo 
Lietuvos laukus, šiaurės sniegynus.

Pradedant 1940 metų rugpjūčio mėn. 
Lietuva tapo kolonijine teritorija. Pagal 
Maskvoje sudarytą planą į Lietuvą 
pradėta sistemingai keldinti kolonistus. 
Sistemingai naikinami kultūros 
paminklai Prūsų žemėje, kur buvo išleista 
I-a lietuviška knyga, laikraštis. Krašte 
kur gyveno ir kūrė M. Mažvydas, K. 
Donelaitis, Vilhelmas Storosta-Vydūnas, 
1. Kantas. Visa, kas ne rusiška, ten 
naikinama.

„PAMIAT“ STEIGIAMASIS 
SUVAŽIAVIMAS

Vatikano radijo dienraštis praneša, 
kad Maskvoje įvyko Stalino 
teroro aukom pagerbti įsikūrusios 
organizacijos „Pamiat“ steigiamasis 
suvažiavimas. Sovietų aviacijos instituto 
„Kultūros Namuose“ įvykusiame 
suvažiavime dalyvavo apie penkis šimtus 
delegatų, atstovaujančių organizacijos 
skyriam šimtas trijuose Sovietų Sąjungos 
miestuose. Tarp delegatų buvo daug 
žymių rusų intelektualų, remiančių 
Gorbačiovo vykdomą persitvarkymą ir 
besirūpinančių, kad būtų prisimintos 
Stalino represijų aukos. Istoriko Roy 
Medviedievo apskaičiavimu, rašo 
Vatikano radijo dienraštis, Stalino 
valdymo metais buvo nukankinti apie 36 
milijonai žmonių. Vakarų istorikai mano, 
kad Stalino aukų skaičius yra dar 
didesnis. „Pamiat“ organizacijos 
steigiamąjame suvažiavime dalyvavęs 
akademikas Andrei Sacharovas.

KELKITE, KELKITE, KELKITE!
Vakarus pasiekė Vilniuje išleistas prieš 

100 metų ėjusio literatūros, politikos ir 
mokslo mėnesinio laikraščio „Varpo“ 
pirmojo numerio faksimilinis atspaudas. 
„Varpas“ atspaudas, išleistas 10 
tūkstančių egzempliorių tiražu, yra 
skirtas „Varpo“ pasirodymo 100-sioms ir 
dr. Vinco Kudirkos gimimo 130-sioms 
metinėm. Faksimilinį 1889 metų 
„Varpo“ pirmojo numerio atspaudą 
išleido Lietuvos žurnalistų sąjunga.

Prašome didžiai gerbiamą Europos 
Parlamentą visomis priemonėmis padėti 
mūsų kovoje už laisvos ir 
Nepriklausomos Lietuvos atkūrimą, tuo 
likviduojant gėdingo Molotovo- 
Ribentropo 1939 metų rugpjūčio 23 
dienos pakto padarinius:

— tarpininkauti, kad TSRS iš Lietuvos 
būtų išvesta okupacinė kariuomenė;

— reikalauti, kad TSRS atlygintų už 
padarytas skriaudas;

— reikalauti, kad TSRS iškeldintų iš 
Lietuvos kolonistus atgabentus nuo 1940 
metų.

Laikydami save Europos tautų 
bendrijos laisvu nariu, mes pareiškiame, 
kad nenorim būti Rusijos kolonija ar 
vasaline valstybe, nenorim jokių ryšių su 
Maskva, nes Rusija jau du kartus yra 
likvidavusi Lietuvos valstybę 1772-1795 

1940 metais.ir
Kaunas, 1989.11.05
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DBLS ANSAMBLIS

DBLS-gos dainų, muzikos ir šokių ansamblis 1987 m.

DBLS CV posėdžiuose jau yra seniai 
gvildenama mintis įsteigti vieną stiprų 
meninį junginį Didž. Britanijoje. Jis 
apimtų Lietuvos tautinį meną: šokius, 
dainas, muziką ir poezija. Tokiam 
junginiui pradžia buvo padaryta pirmą 
kartą Londone, Vasario 16-tos minėjime, 
prieš du metus, o vėliau Tautos šventės 
(Sąskrydžio) metu Wolverhamptone. Tai 
buvo tik pradžia. Šis darbas yra tęsiamas 
toliau. Praeitais metais spalio mėn. 
susirinkę šio ansamblio vadovai 
Sodyboje sutarė ir ansamblį pavadino 
„Gimtinė". Ansamblis susideda iš seniai 
veikiančios šokių grupės „Lietuva“, 
neseniai įsikūrusios daininkų grupės 
„Harmonija“, kanklininkių būrelio ir 
skudutininkų. Ansambliui priklauso 20 
dalyvių.

Visi ansambliečiai šiuo metu daug 
dirba ruošdamiesi naujai programai. 
Šiuolaikinė didžiausia ansamblio 
užduotis yra apsirūpinti

SKAUTŲ VYČIŲ ĮSKYLA

Sausio 21-22 dienomis. Sodyboje 
susirinkę L.S.S. Europos Rajono skautai 
vyčiai, atgaivino dr. Vydūno skautų 
vyčių būrelį Anglijoje.

Savaitgalinėje iškyloje dalyvavo 5 
skautai vyčiai: Jaras Alkis, Vincent 
O’Brien, Tony Philpott, Matas Julius ir 
Vladas Gedmintas. Prie jų prisidėjo 
keturi s.v. aspirantai: Mykei Ludvik, 
Michael Besnard, Andrian Comish ir 
Antanas Julius.

Iškyla prasidėjo šeštadienį 22.00 vai. ir 
tąsėsi iki sekmadienio vakaro. Kaip 
pridera prityrusiems vilkams, nežiūrint 
šalčio ir lietaus, buvo nutarta miegoti 
lauke. Pirmiausia turėjome pasistatyti 
palapines. Dirbome visi. Pastatėme 
penkias palapines, iškylavietės vartus, 
vėliavos stiebą ir lauko išvietę.

Vakarienę paruošė vyčiai kandidatai. 
Gerai iškeptą mėsą, bulves, salotas ir 
kitus skanumynus visi valgėme 
pasigardžiuodami.

Vakaro programa prasidėjo prie laužo. 
Kalbėjom apie skautavimo reikšmę, būtį, 
paskirtį, tradicijas ir reikalavimus. 
Pasisakė ir kandidatai, parodydami 
didelį entuziazmą skautavimo idealui. 
Išmokome ir vyčių dainų: „Tradicinę“, 
„Mūsų vyčiai kai išeina“ ir kitas.

Nakties programai užbaigti kandidatai 
vyčiai, kad išpildytų uždavinį, po gan 
ilgoko ir vingiuoto žygio, turėjo surasti 
aukštai iškeltą skautišką žymenį.

Žiemos metu stovyklaujant yra sunku 
sušilti. Nors ir turėjome po šiltą 
miegojimui maišą, šaltis kankino tiek 
kandidatus, tiek ir prityrusius vilkus.

Lietuvių Dienose, 
16-tos gimnazijoje.

reikalingos lėšos.

tautiniais rūbais. Sekantis ansamblio 
pasirodymas būtų 
ruošiamose Vasario 
Vokietijoje.

Tam viskam yra
DBLS ansamblį visą laiką rėmė ir rems. 
Atėjo laikas kreiptis ir į lietuvių 
visuomenę, prašant finansinės pagalbos.

Vien kelionė į Vokietiją kiekvienam 
mažiausiai kainuos po 70 sv. Dauguma 
susimokės patys, bet yra jaunesnių ir 
moksleivių, kuriems tai būtų per sunku. 
Todėl prašom visus prisidėti prie šio 
ansamblio gyvavimo ir stiprėjimo. Kas 
norėtų prisidėti prie mūsų tautinio meno 
išlaikymo išeivijoje, prašyčiau siųsti 
aukas Lietuvių Namų bendrovės vardu.

STIPRINKIME MŪSŲ 
ANSAMBLI,

REMKIME „GIMTINĘ“!
Vida Gasperienė, 

Ansamblio Koordinatorė 

Jaunieji skautai, busimieji skautai vyčiai ir senieji „vilkai“.

Tačiau buvo ir stebuklingų momentų. 
Sekmadienio rytą, pravėrę šalčio 
užtrauktas akis, pamatėme turbūt vieną iš 
gražiausių dienų. Dangus buvo mėlynas, 
visiškai be debesio. Nors šalna aiškiai 
matėsi ant palapinių ir aplink ant žolės, 
bet oras buvo tyras, kaip krištolinis 
ašaros lašas. Niekas nenorėjo pajudėti. 
Niekas, išskyrus tą užsigrūdinusį 
fanatiką iš Amerikos Vladą, kuris visus 
kėlė rytinei mankštai. Galiausiai, 
mankštinomės beveik visi.

Po pusryčių, kuriuos paruošė 
kandidatai, vėl išsirikiavome rikiuotės 
pratimams. Tikras jomarkas vyko: vieni 
manė dvi kaires kojas teturį, o kiti — 
neskyrė ar negalėjo prisiminti — kuri 
kairė ir kuri dešinė?

Po pietų jau pradėjome ruoštis kelionei 
ir griauti iškylavietę. 
iškylavietę, nuleidom 
sugiedojom himną.

Savaitgalio pabaigai

Susitvarkę 
vėliavą ir

susirinkome 
salėje ir pravedėme bendrą vyčių ir s.v. 
kandidatų sueigą. Nusprendėm nemažai 
organizaciniai svarbių reikalų ir aptarėm 
ateities veiklą. Nutarėm laiks nuo laiko 
tokias iškylas ruošti kartu su sesėmis. 
Taip pat turime gerai pasiruošti, kad kiek 
galėdami padėtume pravesti ateinančią 
jubiliejinę stovyklą. Stovykloje 
dalyvausime atskiru vienetu.

Taip ir baigėsi mūsų skautų vyčių 
atgaivinimo iškyla. Susitiksime vėl už 
maždaug šešių savaičių.

VI. Gedmintas

ŠV. KAZIMIERO RELIKVIJŲ 
GRĄŽINIMAS | VILNIAUS 

KATEDRĄ
Lietuvių Informacijos Centras praneša 

apie šv. Kazimiero relikvijų sugrąžinimo į 
Vilniaus arkikatedrą-baziliką iškilmes. 
Lietuvos Globėjo relikvijos buvo vyskupo 
Paltaroko paprastai, slapčia išgabentos iš 
Vilniaus katedros koplyčios ir priglaustos 
šventųjų apaštalų Petro ir Povilo 
bažnyčioje 1953 metais. Dabar relikvijas į 
jom priklausančią vietą iškilmingai 
sugrąžins vyskupas Julijonas 
Steponavičius.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

Kanados Lietuvių Dienos šiemet 
rengiamos gegužės mėn. 19-22 d.d. 
Londone (puškelyje tarp Hamiltono ir 
Detroito). Tai ilgas karalienės Victorijos 
— „Viktoria Day — savaitgalis 
(pirmadienis nedarbo diena) duodant 
progą ir tolimesnių Klevo lapo krašto 
vietovių lietuviams, dalyvauti šioje 
tradicinėje šventėje.

Jau sausio mėn. rengėjai patalpino 
spaudoje skelbimus, pranešdami 
dalyvaujančius meninius vienetus — 
chorus, tautinių šokių grupes, sportines 
varžybas ir kt. su KLD surištas 
smulkmenas.

Pirmosios Europos Lietuvių Dienos 
rengiamos š.m. birželio mėn. 23-25 d.d., 
tačiau iki šiol ji yra visiškai 
neišreklamuota, nežinant net kas yra 
rengėjai, nežinant programos, vietovės, 
programos dalyvių, kur bus laikomos šv. 
Mišios katalikams, pamaldos 
evangelikams, kur gali svečiai apsistoti 
(viešbučiai) bei kt. smulkmenas.

Tiesa, „Europos Lietuvyje“ tilpo du 
trumpi pranešimai, kviečiant dailininkus 
dalyvauti parodoje. Taškas. Tyla.

Nenoriu tikėti, kad rengėjai tik tiek 
dėmesio skirtų pirmosioms ELD. O gal jis 
nori jas atžymėti tik „savųjų“ — 
Vokietijos lietuvių tarpe! Tad kam tokia 
iškilminga iškaba?

Kazys Baronas, Vokietija
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Lietuvių Kronika
kas—kada—kur CENTRINIS SKYRIUS

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

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

Birželio 23-25 — Europos Lietuvių 
Dienos vasario 16 Gimnazijoje 
Hflttenfelde, 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 SPAUDAI
V. Ąžuolaitis — 7.50 sv.
V. Girėnas — 2.00 sv.
K. Maldutis — 7.50 sv.
K. Minutas — 1.50 sv.
V. Vilkenas — 2.00 sv.
V. Budrys — 1.71 sv.
P. Vencaitis — 2.50 sv.
J. Viliūnas — 5.00 sv.
A. Džiuvė — 10.00 sv.
V. Janušauskas — 2.00 sv.
G. Kaminskas — 20.00 sv.
P. Grenda — 8.50 sv.
Bubnys — 2.00 sv.
D. Mameniškis — 2.50 sv.
B. Drulia — 5.00 sv.
J. Šulskus — 2.50 sv.
J. Bačinskas — 2.50 sv.
P. Bružas — 3.50 sv.
C. Budrys — 16.50 sv.
K. Skudutis — 2.00 sv.
F. Paulikas — 1.00 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

AUKOS TAUTOS FONDUI
Br. ir P. Voveriai, J. Zdanavičienė, A. 

Žukauskas, Z. Sledziauskienė, J. 
Tamašauskas ir P. Vencaitis — po 10.00 
sv. J. Čapas ir V. Tamošius po 5.00 sv. D. 
Adams— 3.50 sv. J. Šulaitis — 1.00 sv.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

AUKOS TAUTINĖS PARAMOS 
FONDUI

Lietuvių Namų B-vės (vietoj 
nuošimčių) — 250.00 sv.

J. Kvietkauskas — 2.50 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TPF Valdyba

A.A. BRONIUS GLEVECKAS
Kovo 9 d. mirė Bronius Gleveckas, 91 

m. Laidotuvės bus kovo 17 d., 
penktadienį, iš Lietuvių bažnyčios 
Londone, 11 vai.

VELYKŲ PAMALDOS
Did. ketvirtadienį, kovo 23 d., šv. 

Mišios su procesija 5 vai. vak.
Did. penktadienį pamaldos — 3 vai. 

Prieš pamaldas kun. Aleksandras Geryba 
klausys išpažinčių ir per pamaldas 
pasakys pamokslą.

Did. šeštadieni pamaldos bus 6.15 vai. 
vakare.

Velykų rytą Prisikėlimo pamaldos su 
procesija bus 8 vai. Suma 11 vai.

Velykose prasideda vasaros laikas. 
Laikrodžiai pavaromi pirmyn.

SUSIRINKIMAS
Kovo 18 d., 14.00 vai. Lietuvių 

Namuose, įvyks DBLS Centrinio 
skyriaus susirinkimas.

Bus renkama nauja valdyba ir atstovai 
į metinį susirinkimą.

Malonai prašome gausiai atsilankyti.
Skyr. Valdyba

BRADFORDAS
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

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

Po valdybos metinės ataskaitos seks 
sumanymai ir naujos valdybos rinkimai.

Sk. Valdyba

MARGUČIŲ KONKURSAS
Velykų II dieną, kovo 27 14.30 vai., 

Bradfordo lietuvių Vyties klube įvyks 
Velykinių margučių įvertinimas ir už 
meniškuosius margučius premijų 
įteigimas. Trys premijos jauniesiems ir 
trys premijos suaugusiems. Taip pat vyks 
margučių ritinėjimas, o po to kavutė.

Kviečiame gausiai dalyvauti.
Vyties klubo valdyba

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.

W-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

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.

VELYKŲ ATOSTOGOS
Artėja pavasaris, o su juo ir velykų 

šventės, ir žiemos trimestro pabaiga LLM 
mokykloje.

Pernai mokiniai, ypač jaunesniųjų 
klasių, sutūpę ant kilimo it zuikučiai 
pievelėje, rideno velykinius margučius, 
klausėsi pasakojimų apie velykų 
tradicijas nepriklausomoje Lietuvoje.

Šiemet trimestrą baigsime kovo 18 d. 
Viešnia iš Lietuvos parodys skaidres apie 
šiandienį gyvenimą, supažindins su 
nepakartojama Lietuvos gamta, miestais. 
Tikėkim, ji sutiks trumpai papasakoti ir 
mažiesiems, ir didiesiems apie šių laikų 
velykų bobutę, zuikio pyragą, supynęs ir 
kitas tradicines apeigas, susijusias su šia 
gražia pavasario švente.

Tad kovo 18 d. 11 vai. ryto kviečiame 
visus Lietuvių namų gyventojus ir 
svetelius — iš toli ir iš arti — pabuvoti su 
mumis. Bus smagu. Po skaidrių 
pasivaišinsime sausainiais ir kavute, 
prisiminsime jaunystės laikus.

Ta pačia proga LLMM nuoširdžiausiai 
dėkoja „Dainavietėms“ už 50 sv. čekį. Tai 
jau trečioji jų dovana mokyklai. Ačiū 
ponams Varkalams už atsiųstas 
knygutes, ponui Andriušaičiui už 
paveikslą bei žemėlapį ir visiems vienokiu 
ar kitokiu būdu prisidėjusiems prie 
mokyklos gyvenimo.

Iki malonaus pasimatymo,
Žiogeliai

PENKI NAUJI „EL“ 
PRENUMERATORIAI

Praėjusią savaitę net PENKI nauji 
prenumeratoriai užsisakė „Europos 
Lietuvį“. Jeigu tokiu greičiu „Europos 
Lietuvio“ skaitytojų skaičius didės ir 
ateityje, tai jau 2000 metais „EL“ versis 
vien iš skaitytojų prenumeratos, be jokių 
„subsidijų“.

1987-88 metų bėgyje užsisakė 73 nauji 
skaitytojai.

MANČESTERIS
UŽGAVĖNIŲ VAKARAS

Vasario 11 d., M. lietuvių klubas savo 
lėšomis surengė šaunų Užgavėnių 
vakarą, kuriame dalyvavo nemažas 
skaičius žmonių. Gardžius blynus iškepė 
ir kitokio maisto paruošė B. Kupstienė, 
V. Chadakauskas ir S. Keturakienė, kurie 
buvo visų pagirti. Vakaras praėjo prie 
bendro stalo pakilioje nuotaikoje.

Visi esame dėkingi klubo valdybai už 
surengtą šaunų Užgavėnių vakarą.

SKELBIMAI
REIKALINGOS LNB 

AKCIJOS
Galintieji perleisti lietuviškai 

kalbančiam jaunuoliui LNB-vės akcijas, 
prašomi rašyti: „E.L.“ Redakcijai, 2 
Ladbroke Gardens, London W11 2PT.

REIKALINGAS 
TARNAUTOJAS

Lietuvių Sodybai skubiai reikalingas 
Sodybos Vedėjas arba Vedėja. Dėl darbo 
sąlygų ir atlyginimo rašyti: J. Alkiui, CV 
pirmininkui, 2 Ladbroke Gardens, 
London Wil 2PT.

REIKALINGAS BUTAS
Jaunai lietuviškai šeimai Londone 

skubiai reikalingas dviejų kambarių su 
patogumais butas. Rašyti: A. Paliulis, 3 
Quays, Tower Hill, London EC3 R6EP. 
Tel.: 01-623 7575 Ext. 208.

PAMALDOS
Derbyje — kovo 18 d., 13 vai., 

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

Židinyje.
Nottinghame — kovo 19 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Derbyje, Nottinghame kovo 18 d. 

rekolekcijas praves kun. J. 
Sakevičius, MIC.

Nottinghame — Didžiosios Savaitės 
pamaldos.

Ketvirtadienį — 19 vai.
Penktadienį — 15 vai.
Šeštadienį — 20 vai.
Velykų I dieną — 11.15 vai.
Velykų II dieną — 11.15 vai.
Atvelykyje, balandžio 2d. — 11.15 vai.

Viskas vyksta Židinyje.
Leeds — kovo 19 d.
Manchesteryje — Velykų 1 d., 12.45 

vai.
Boltone — Velykų II d., 11 vai.
Bradforde — balandžio 2 d., 12.30 vai.
Eccles — balandžio 9 d., 12.15 vai.

DERBY
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Vasario 26 d., DBLS Derby skyrius 
ukrainiečių klubo patalpose susirinko jau 
41-jam skyriaus metiniam susirinkimui.

DBLS Derby skyriaus pirm. J. 
Levinskas atidarė susirinkimą ir 
pasveikino susirinkusius narius. 
Dalyvavo virš 30 skyriaus narių. 
Susirinkimui sekretoriauti buvo 
pakviestas Br. Zinkus, o pirmininkauti — 
J. Maslauskas.

Susirinkimo darbotvarkė priimta 
vienbalsiai. Skyriaus pirmininkas J. 
Levinskas pranešė, kad skyriuje randasi 
41 aktyvus narys ir su kurių pritarimu 
buvo suruošti keli parengimai bei 
išvykos, kaip į Coventry ir kitur. 
Pastebėjo kad narių skaičius dėl senatvės 
ir mirties mažėja, bet skyriaus veikla 
ir toliau tęsiama.

Revizijos komisijos pranešimą padarė 
A. Tirevičius. Skyriaus kasa ir bylos yra 
vedamos tvarkingai. Iš narių metinio 
mokeščio ir a.a. J. Danilos palikimo 
susidariusi suma laikoma skyriaus 
kasoje. Skyriaus valdybai pavesta 
pastatyti kapinėse a.a. J. Danilai antkapį.

DBLS-gos CV narys E. Šova perdavė 
Sąjungos sveikinimus. Priminė Vasario 
16-os akto ir Varpo reikšmę Lietuvos 
istorijoje ir mūsų gyvenime. Supažindino 
su dabartine padėtimi Lietuvoje ir CV 
užsibrėžtais darbais 
ateičiai.Susirinkusieji priėmė pranešimus 
ir pritarė CV ateities veiklos 
sumanymams.

Mandatų komisijon išrinktos: Rūta 
Popikienė ir Bernadeta Snabaitienė. Į 
DBLS Derby skyriaus valdybą išrinkti: J. 
Levinskas — pirm. J. Maslauskas — 
vicepirm., A. Tirevičius — sekretorius, J. 
Sadula — kasininkas ir nariu J. 
Valentinas. Revizijos komisijon išrimkti: 
Br. Zinkus, Č. Sirvidas ir K. Jogėla. 
DBLS-gos ir akcininkų metiniame 
suvažiavime skyrių atstovaus — J. 
Maslauskas.

Klausimų ir sumanymų punkte Br. 
Zinkus klausė apie ryšių palaikymą su 
Lietuva. Atsakė ir pasaiškino E. Šova. 
Buvo padėkota R. Popikienei už lietuvių 
atstovavimą ukrainiečių šventėje. 
Nepamiršti ir A. Tirevičius bei J. 
Valentinas.

Prezidiumo pirm, visiems padėkojo ir 
ragino dirbti tol, kol dar gyvename už 
tėvynės ribų, DBLS-gos ir skyriaus 
gerbūviui. Kartu su sesėmis ir broliais 
Lietuvoje siekiame Lietuvai laisvės 
gerovės ir esame įstikinę, kad šiendieną 
švytinčios tūkstančiais liepsnos visame 
krašte, atspindės visur, kur tiktai randasi 
lietuvis!

J. Maslauskas nuoširdžiai padėkojo 
skyriaus valdybai, nariams J. Levinskui,
L. ir J. Valentinams, M. Tirevičiui, 
sesėms ir broliams už dovanas, gausius 
sveikinimus, jam sulaukus 65 metus 
amžiaus. Broliškas visoms ir visiems ačiū!

Prie M. ir A. Tirevičių paruoštų 
užkandžių ir kavutės, dalyviai 
vaišindamiesi šnekučiavosi bei dalinosi 
įspūdžiais, diskutavo veiklos planus.

M. ir A. Tirevičiams už skoningai 
paruoštąmaistą, visų dalyvių vardu tariu 
didelį AČIŪ!

Buvo renkamos Tautos Fondui aukos.
J.M.

AUKA STOVYKLAI
Mančesterio apylinkėje gyvenanti 

pensininkė Ona Ramonienė remianti 
lietuviškas institucijas, skautišką spaudą 
ir kasmetines skautų stovyklas. Per s. A. 
Jakimavičių prisiuntė šįmetinei skautų 
stovyklai 2 sv.

Mielajai rėmėjai reiškiame skautišką 
Ačiū!

Skautų Vadija

PRANCCZIJA
MŪSŲ MIRUSIEJI 1988 M.

Jurgis Baltrušaitis, gimęs 1903 m. 
gegužės 7, mirė sausio 26, palaidotas 
sausio 28 Montrouge kapinėse. Velionis 
buvo žymus meno istorikas. Nuo 1931 m. 
jis buvo kultūriniu Lietuvos atstovybės 
Paryžiuje patarėju. Pokario metais 
atstovavo lietuviams tarptautiniuose 
sąjūdžiuose. Ilgametis PrLB-nės garbės 
teismo narys.

Juozas Kusnecovas, sulaukęs 69 m. 
amžiaus, mirė gegužės 1, palaidotas 
gegužės 3 Vaas (Sarthe).

H. Dabrowski, Genovaitės 
Gontcharenko vyras, mirė gegužės 11, 
sulaukęs 74 metų. Palaidotas gegužės 13 
Maule (Yvelines).

Ona Bedogini-Kazlauskaitė, gim. 1903 
m. Liudvinave, Marijampolės apskr., 
mirė gegužės 23, palaidota gegužės 30 
Montreuil-sur-Seine.

PASAULYJE
Atrasti žudynių kapai

Nors sovietai dar iki šiol oficialiai 
neprisipažįsta lenkų karininkų 
žudynėmis prie Katyno, nauji žudynių 
kapai buvo neseniai atrasti Damitsa 
miške, netoli Ukrainos sostinės Kievo, 
kur Stalino teroro metu esą palaidota nuo 
100.000 iki 240.000 sovietų žmonių. Dar 
gyvi liudininkai patvirtina matę vežamus 
lavonus, dar prieš pat karą, iš Kievo 
Korolyenko kalėjimo, kur kaliniai buvo 
masiniai šaudomi. Tada niekas nedrįso 
apie tai kalbėti ir po šiai dienai tebėra 
užrašas ant tų kapų: „Čia yra palaidoti 
6.329 sovietų kareiviai, partizanai ir 
taikingi piliečiai, fašistų nužudyti 1941-43 
m.“ Ukrainos komunistų partijos vadas 
tebėra tas pats, kuris dar prie Stalino 
užėmė aukštą vietą, ir, žinoma, nenori 
prisipažinti prie tokių žudynių. Bet 
nacionalizmas ir Ukrainoje atgijo ir graso 
nušalinti komunistų partijos vadą 
Ščerbicki, nors priešingai Pabaltijo 
valstybių reikalavimui visiškos 
nepriklausomybės, Ukraina būk tai dar 
nenorinti visiškai atsiskirti nuo Sovietų 
Sąjungos.

Maskva pritaria Vengrijos reformoms
Iš visų satelitų Vengrija yra toliausiai 

nuėjusi demokratizacijos keliu. Ministras 
pirmininkas Miklos Nemeth, grįžęs iš 
Maskvos, gyrėsi, kad Kremlius pritaria 
Vengrijos planams įvesti daugpartinę 
sistemą ir ją patvirtino komunistų 
partijos vadovybė.

Vengrijos reformas užgyrė ir dr. Otto 
von Habsburg, Vengrijos sosto įpėdinis, 
kuris neseniai su Europos parlamento 
delegacija lankėsi Budapešte. Jis 
nereiškia jokių pretenzijų į karališką 
sostą ir dabar atstovauja Bavariją 
Europos parlamente. Jis yra gerai 
pažįstamas pabaltiečiams, prieš kelis 
metus jis skaitė paskaitą latvių namuose, 
Londone, apie Pabaltijo valstybių 
išsilaisvinimą.

Afganistane ramiau
Po didelių bauginimų, kai dauguma 

valstybių atitraukė savo diplomatus iš 
sostinės Kabul dėl pavojingos padėties, 
gyvenimas sostinėje lyg ir aprimo ir 
diplomatai pradeda grįžti, nors miestas 
tebėra apsuptas partizanų. Partizanai gi 
nenori didelių mūšių, nes Kabul mieste 
gyvena jų giminės ar pažįstami, o 
prezidentas Najibullah yra apginklavęs 
beveik visus gyventojus sovietų paliktais 
modemiškais ginklais. Jis tačiau siūlo 
partizanams tartis dėl visiems priimtinos 
vyriausybės sudarymo, arba reikalui 
esant jis galįs būk tai atsistatydinti. 
Partizanų politiniai vadai tarp savęs irgi 
nesusitaria.

Kol kraštas atsigaus po dešimt metų 
trukusio karo ir nuniokiojimo, truks 
daug laiko. Penki milijonai pabėgusių 
dabar tikriausiai jų dauguma norės grįžti, 
bet ką jie ras sugrįžę? Sovietai išpildė 
pažadą ir iki vasario 15 d., apleido kraštą 
palikdami daug ginklų prezidento 
Najibulah kareiviams, kad apsigintų nuo 
Mujahedeen partizanų. Politinės partijos, 
kurių yra gana daug, negali tarp savęs 
susitarti. Pakistanas yra kaltinamas 
pasiruošimu invazijai į Afganistaną. Tai, 
žinoma, Pakistanas paneigė.

Ir Dantė musulmonų nemalonėje
Po to, kai Irano vadas ajatola 

Khomeini nuteisė rašytoją Salman 
Rushdie mirties bausme, musulmonai 
vienas po kito prisiekė įvykdyti, kai tik jį 
atras. Rushdie yra policijos saugomas 
slaptoje vietoje. Musulmonų kerštas 
pasiekė ir Italijos miestų Ravenna, kur 
burmistras paprašė policiją apsaugoti 
poeto Dantės kapą. Burmistras gavo 
laišką iš „Revoliucijos saugotojų“, kurie 
grasina išsprogdinti Dantės kapą, jeigu 
valdžia neišims iš mokyklų „Dieviškos 
Komedijos“ posmus, kuriuose 
Muhametas yra pažeminamas.

Kaip buvo grasinta, Iranas nutraukė 
diplomatinius santykius su D. Britanija, 
nes Britanija neišpildė Irano reikalavimo 
išimti iš apyvartos Rushdie knygą. 
Britanija kartu su kitomis Bendros 
Rinkos Europos valstybėmis prieš kurį 
laiką atitraukė savo diplomatinius 
atstovus. Didžiausias susirūpinimas yra 
dabar dėl Beirute laikomų trijų įkaitų. 
Teherano kalėjime sėdi vienas Britanijos 
pilietis, apkaltintas šnipinėjimu, jis tai 
paneigia.
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