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VYSK. PAULIUS BALTAKIS 
LIETUVOJE

J.E. vysk. Paulius Baltakis nuvyko į 
Lietuvą, kardinolo Sladkevičiaus 
kviečiamas, dalyvauti jo Ingrese, 
balandžio 2 d., Kauno bazilikoje.

Šventasis Tėvas šio mėnesio pradžioje 
pakėlė kardinolą Vincentą Sladkevičių iš 
tiruliarinio vyskupo bei Kaišiadorių 
apaštališko administratoriaus, į Kauno 
arkivyskupus.

Tuo pačiu metu sekmadienį vyks ir trys 
kiti Ingresai Lietuvoje. Vyskupas 
Baltakis, kuris apsistoja Vilniaus 
arkivyskupijos kurijoje, išbus Lietuvoje 
iki balandžio 17 d. L/C

SĄJŪDŽIO SEIMO POSĖDIS
Balandžio 1 d. Vilniuje įvyko Lietuvos 

Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo posėdis. 
Buvo svarstomi šie punktai 1 rinkimų 
resultatai, 2 politinės padėties po rinkimų 
įvertinimas, 3 Sąjūdžio veiklos 
įvertinimas Lietuvos („kraštas“ tai LPS 
regioninis-organizacinis vienetas, 4 
konstitucijos projekto klausimai. 
Balandžio 9 d. įvyks rinkimų antras turas. 
Kandidatuoja dar 8 Sąjūdžio atstovai.

Balandžio 15/16 d.d. bus tęsiamas 
balandžio 1 d. pradėtas LPS Seimo 
posėdis.

Balandžio 15/16 d.d. taip pat įvyks 
Lietuvos Caritas suvažiavimas Kaune.

LPS Informacijų 
biuras Strasburge

MOT ERŲ REIKALAVIMAI
Lietuvių Informacijos Centras praneša, 

kad balandžio 2 įvyko mitingas už 
Lietuvos jaunuolių teisę atlikti karinę 
tarnybą Lietuvoje.

Štai pakvietimas visiems kam svarbu 
atliekančių kariną tarnybų vaikų ir brolių 
likimas.

Lietuvos moterų sąjunga pradeda 
akciją, kad Lietuvos jaunuoliai atliktų 
karinę tarnybą Lietuvoje,kad būtųįkurta 
civilinė tarnyba, kad būtų panaikinti ne 
statutiniai santykiai armijoje, leistų 
surengti mitingą šm. balandžio 2d., 15 
vai. Vilniuje Kalnų parke. Kviečiame 
visus pasidalinti savo skausmu ir nerimu 
dėl mūsų vaikų ateities. L/C

PAREIŠKIMAS SPAUDAI

Europos Parlamento Baltų Intergrupe 
(Baltic-Intergrup) yra sudaryta Algio 
Klimaičio, grupės sekretoriaus ir 
Pabaltijo Sąjūdžių įgaliotinio iniciatyva, 
su tikslu pagerinti Pabaltijo valstybių 
padėtį ir pagal Helsinkio Baigiamąjį aktą 
gauti Pabaltijo tautoms apsisprendimo 
teisę.

Baltų Intergrupės rėmuose jo atlikti 
darbai visiškai atitinka virš paminėtam 
tikslui, kuris, priklausomai nuo politinių 
faktų, šiandien žingsniais yra siekiamas.

Baltų Intergrupės parlamentarų ir 
Algio Klimaičio kritiką, kuri remiasi tuo, 
kad mūsų informacinė kelionė vasario 5- 
11 dienomis buvo 1939/40 metų apgaulės 
pripažinimu — mes atmetame. Visuose 
pokalbiuose, ypač su partijos ir 
vyriausybės atstovais, pabrėžėme 
Pabaltijo valstybių aneksavimo 
nelegalumą.

Tuos pasakymus ir paskatą 
tolimesniam demokratizacijos procesui 
vesti, laikyti aneksavimo pripažinimu, 
laikome paprastu faktų iškraipymu.

Dėkojame Algiui Klimačiui už atliktą 
darbą ir reiškiame jam mūsų pilną 
pasitikėjimą.

Dr. Hans-Joachim Seeler, Baltų 
Intergrupės pirmininkas, Socialistų 
frakcija.

Philippe Malaud, RDE (golistų) 
frakcija.

Jakob von Uexk'ull, vaivorykštės 
frakcija, alternatyvios Nobelio premijos 
įkūrėjas.

Elise Boot, Baltų Intergrupės 
vicepirmininkė, PPE (krikščionių- 
demokratų) frakcija.

Jjrgen Brondlund Nielsen, Baltų 
Intergrupės vicepirm.. Liberalų frakcija.

KARDINOLO 1NGRESAS KAUNE
Lietuvių Informacijos Centras susisiekė 

su religinio leidinio „Katalikų pasaulio“ 
bendradarbiu Kastantu Lukėnu Lietuvoje, 
kuris padarė pranešimų apie kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus Ingresų Kaune. 
Kaip žinia, balandžio 2 d. Kaune. 
M arijampolėje, Panevėžyje ir 
Kaišiadoryse [vyko iškilmingi šių vyskupų 
Ingresai. Kauno Mišioms koncelebravo 
Kauno arkivyskupijos augziliaras vysk. 
Vladas Michalevičius ir vysk. Paulius 
Baltakis iš JAV-bių, dalyvaujant porai 
tūkstančių žmonių. Štai K. Lukėno 
pranešimas apie Kauno iškilmes.

Po neįprastai šiltų sausio, vasario ir 
kovo mėnesių orų, nustojus pavasariui, 
numatytos iškilmių dienos išvakarėse 
papūtė žvarbus šiaurės vėjas. O šiandien, 
sekmadienį, iš pat ryto buvo tikra žiema; 
sniegas ir žvarbus vėjas. O šiandien, 
skambant arkikatedros varpams, 
procesija su baldakimu nuo pačių durų 
sutinka Kauno arkivyskupijos ganytoją 
Vincentą Sladkevičių. Jį lydi šiuo metu 
Lietuvoje viešintis lietuvių išeivijos 
vyskupas Paulius Baltakis, vyskupai 
Romualdas Krikščiūnas ir Vladas 
Michelevičius, svečias iš Romos kun. 
prof. Paulis Rabikauskas, prelatai, 
kunigai, spalvinga naujai atgimusių 
Lietuvos jaunimo organizacijos atstovų 
palyda.

Prezbiterijoje išsiirikiuoja Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio Kauno tarybos 
nariai, ateitininkai moksleiviškomis 
uniformomis, uniformuoti jauni lietuviai, 
skautai, mergaitės tautiniais rūbais. 
Arkikatedra pasipuošusi Vatikano balta 
ir geltona ir mūsų Lietuvos tautine 
trispalve vėliavomis. Arkivyskupui 
Sladkevičiui įteikiami ganytojinės 
valdžios žnklai: pastoralas, uždedama 
mitra. Jis pirmą kartą prabyla nuo savo 
arkikatedros į arkivyskupijos 
tikinčiuosius.

Jo pirmais pamokslo žodžiais 
kardinolas išsklaido žieminės nuotaikos 
debesėlius. Jis pats su humoru pradeda, 
anglų pavyzdžiu, kalbėti nuo oro. Tikrai 
oras išgąsdino, gal kiek nors sumažino 
tikinčiųjų skaičių. Nors katedra buvo 
pilnutėlė, gal palankesniu oru lauke būtų 
daugiau žmonių. Kardinolas priminė, 
kad nuo kunigų seminarijos laikų jis buvo 
labai pamaldus į populiarią šventąją. 
Švento Kūdikėlio Jėzaus Teresę ir kaip 
atsimename, jos įžado šventėje šiltoje 
Prancūzijoje taip pat iš ryto pasnigo. Tai 
buvo Dievo palaimos ženklas. Ir taip pat 
kardinolo Vincento Sladkevičiaus 
primicijų dieną, nors buvojau balandžio 
9, panašu kaip dabar, taip pat pasnigo ir 
jis tai suvokia, kaip ypatingos Dievo 
malonės ženklą. Štai dabar jis sakė, kad 
kiekvienas oras yra tikrai tinkamas ir 
visos apylinkės yra palankios ir štai 
kardinolas nurodė tikintiesiems, kad net 
ir žvarbus oras yra Dievo palaimos 
ženklas.

Jis sakė, kad labai nedrąsu užimti 
tokios Kauno arkivyskupijos sostą, 
prisimenant kokios žymios asmenybės jai 
vadovavo, kokios jos buvo kupinos 
išminties ir takto. Ir tai sakytina ne tik 
apie ganytojus vyskupus, bet taip pat ir 
apie pokario metais vadovavusius 
vyskupijoj vyskupus.

Kardinolas su giliu nusižeminimu 
vadino save pačiu menkiausiu ir 
neverčiausiu šioms pareigoms. Bet vėlgi, 
tai, kad jis paskirtas joms yra Dievo valia. 
Jis pabrėžė, kad Dievas pasirenka tai, kas 
menka, kad sugėdintų išdidžiuosius. Ne 
ąžuolas didingas medis, duoda mums 
Eucharistinės duonos, bet menkas 
kvietys, menkas augalas. Niekas nestoja į

( Nukelta į 4 psl.)

Christopher Beazley, Baltų Intergrupės 
vicepirm., ED (konservatorių) frakcija.

Hans-Jūrgen Zahorka, Baltų 
Intergrupės narys, PPE frakcija, Europos 
Parlamento delegacijos vadovas prie 
GATT (Bendroji Prekybos ir Tarifų 
sutartis) ir Ministrų Tarybos 
konferencijos Montrealyje.

METINIS SUVAŽIAVIMAS

Į 41-jį DBLS ir LNB Suvažiavimą atvyko Lietuvos Atstovas Vincas Balickas. Jo kairėje 
matosi Coventrio skyriaus atstovė L Timmins, o fone — Boltono atstovas H. Vaineikis ir kiti 
Suvažiavimo atstovai ir svečiai. Nuotraukos: S. Štarkos

DBLS ir LNB 41-jo Suvažiavimo atidarymas. Suvažiavusius sveikina DBLS ir LNB 
pirmininkas Jaras Alkis, šalia jo sėdi DBLS ir LNB sekretorius Aleksas Vilčinskas

Susiklausymas, drausmingumas ir vieningumas
Lietuvos Atstovo Vinco Balicko žodis 

metiniame DBLS suvažiavime, 
įvykusiame Londone, balandžio 8-9 d.
Gerbiamas Pirmininke, malonūs 

suvažiavimo dalyviai.
Nuoširdžiai sveikinu Jus visus ir linkiu 

geriausios sėkmės Jūsų darbams.
Prieš 42 metus, kai buvo steigiama 

DBLS, tai vienas iš numatytų pagrindinių 
tikslų buvo — rūpintis, kad mūsų tautos 
dalis, gyvenanti šiame krašte, Sąjungos 
pagalba galėtų lengviau atlikti pareigas 
savo tautai. Iš tikrųjų Sąjunga, 
vykdydama šį savo uždavinį, yra atlikusi 
daug gerų darbų. Linkiu, kad jinai ir 
toliau pasiliktų įrankiu, kurio pagalba šio 
krašto lietuviai pajėgtų išsilaikyti ir 
kultivuoti savo tautines vertybes.

Įvairiais keliais pasiekiančios žinios 
liudija apie herojišką mūsų tautos 
kamieno laikyseną. Gili tėvynės meilė ir 
nepavergiama jų dvasia žavi mus. nes 
jiems tenka užimti bibliškojo Dovydo 
poziciją: Dovydo, kovojančio prieš 
milžiną Galijotą.

Tiesa, lietuvių tautai jau ne pirmą kartą 
tenka atlikti šioji Dovydo rolė ir, todėl 
nenuostabu, kad mūsų valstybės himnas 
Lietuvą didvyrių žeme vadina. Taigi, kaip 
praeityje, taip ir dabar lietuviai Dievo 
Apvaizdos yra pašaukti didvyriškuman. 
Kur jie begyventų — tėvynėj ar išeivijoj, 
visur jų laukia tas pats pašaukimas, nes 
kova su galijotiniais milžinais dar nėra 
baigta.

Pašaukimas gyventi didvyriškai
anaiptol nereikalauja pasižymėti 

nepaprastais darbais. Pakanka to, kad 
mes ištikimai vykdytume dabarties 
gyvenimo iškeliamas pareigas.

Mes turime įsisamoninti, kad 
pirminiais kovotojais už Lietuvos laisvę 
esame mes patys — lietuvių tauta. To 
tikslo siekiant, asmeniški ir grupiniai 
interesai neturėtų nuodyti mūsų kovines 
nuotaikas, nes pagrindinis mūsų sėkmės 
laidas yra mūsų pačių susiklausymas, 
drausmingumas ir vieningumas. 
Nepasitikėjimo kurstymas savoms 
institucijoms tarnauja priešui, o ne 
Lietuvos reikalui.

Tokios padėties akivaizdoje mums 
belieka viena išeitis: suglausti savo gretas 
ir dar daugiau aukotis. Žvelkime į ateitį 
blaiviai ir su tvirtu pasitikėjimu. Būkime 
stiprūs, laikykimės organizuotai ir 
vieningai.

Tokiomis mintimis ir tokiais jausmais 
sveikinu suvažiavimo dalyvius ir linkiu 
Jums geros sėkmės.

DBLS METINIO SUVAŽIAVIMO 
SVEIKINIMAI IR REZOLIUCIJOS

DBLS suvažiavimas, įvykęs 1989 m. 
balandžio 8-9 dienomis Londone.

1. sveikina brolius ir seseris Tėvynėje, 
kovojančius kartu su broliškomis latvių ir 
estų tautomis dėl savo kraštų laisvės ir 
nepriklausomybės;

2. sveikina Nepriklausomos Lietuvos 
Diplomatinę Tarnybą, saugojančią 
Lietuvos valstybingumo tęstinumą 
laisvajame pasaulyje.

LIETUVOJE 
«zz»zz»zz»zz»zzwzz»zz» 
Žemdirbių suvažiavimas

Kovo 10-11 dienomis Vilniuje įvyko 
Lietuvos žemdirbių suvažiavimas, 
kuriame pagrindinę kalbą pasakė LKP 
CK pirmasis sekretorius Algirdas 
Brazauskas. Suvažiavimas išrinko 
Lietuvos žemdirbių tarybą ir priėmė 
programinius dokumentus.

A. Brazauskas tarp kitko pasakė, kad 
žemdirbiams turi būti leista tikrai 
savarankiškai pasirinkti vieną ar kitą 
ūkininkavimo formą, t.y. likti kolūkio 
darbininkais, ar ūkių nuomninkais. 
„Pabrėžiu — be jokio diktato iš šalies! 
Tegul mūsų politikos centre visada laisvai 
apsisprendęs žemdirbys, turintis sąlygas 
našiai dirbti, pasiturinčiai ir kultūringai 
gyventi."
Dailininkų suvažiavimas

Kovo 11 d. Vilniuje įvykęs Lietuvos 
dailininkų suvažiavimas priėmė naujus 
įstatus, pagal kuriuos Lietuvos dailininkų 
sąjunga tampa savanoriška, suvereni, 
nepriklausoma nuo žinybų kūrybinė 
organizacija, vienijanti profesionalus 
dailininkus ir dailėtyrininkus.

Neeilinis L. D. suvažiavimas priėmė, 
taip pat, rezoliuciją smerkiančią 
aneksionistinius TSRS ir Vokietijos 
1939-1941 metų sutartis bei protokolus.

NAUJA DBLS IR LNB VALDYBA
41-jame DBLS ir LNB suvažiavime į 

Centro ir direktorių valdybas išrinkti du 
nauji nariai: P. Podvoiskis ir K. 
Tamošiūnas. Iš pasitraukiančių ir 
perrenkamųjų narių E Šova 
nekandidatavo, o VI. Dargio neišrinko.

Naujoji valdyba susideda iš šių 
asmenų: J. Alkio, B. Butrimo, V. 
Gasperienės, S. Nenorto, P. Podvoiskio, 
K. Tamošiūno ir A. Vilčinsko.

Pareigomis valdybose jie pasiskirstys 
sekančiame valdybų posėdyje gegužės 14 
d.

Naująją DBLS ir LNB valdybas 
sveikiname ir linkime pasisekimo 
lietuviškame darbe.

3. sveikina Vyriausiąjį Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Centro 
Komitetą sutartinai veikiančius ir 
remiančius lietuvių tautos kovą dėl 
valstybės nepriklausomybės ir 
demokratinės santvarkos.

Artėjant Sov. Sąjungos-Nacių 
Vokietijos gėdingos sutarties, pasirašytos 
1939 metais rugpjūčio 23 dieną 
Maskvoje, 50 metų sukakčiai, DBLS 
suvažiavimas prašo Europos Parlamentą 
ir laisvojo pasaulio valstybių vyriausybes:

1. pasmerkti tą sutartį ir slaptuosius 
protokolus, kaip prieštaraujančius 
tarptautinei teisei,

2. pripažinti tarptautiniu nusikaltimu 
Baltijos respublikų okupaciją ir aneksiją,

3. reikalauti, kad Sov. Sąjunga 
pasitrauktų iš Baltijos respublikų ir 
remiantis tautų apsisprendimo principu, 
leistų Lietuvai, Latvijai ir Estijai atstatyti 
suverenias valstybes.

Lietuvių tautos ryžtingas siekimas 
atkurti suverenią valstybę buvo 
parodytas praėjusiais ir šiais metais per 
vykusias masines demonstracijas, peticiją 
su 1.800.00 parašų, ir š.m. kovo 23 dienos 
balsavimą, per kurį didžioji tautos dalis 
atmetė okupacinės valdžios siūlytus 
kandidatus ir išrinko tuos, kurie pasisakė 
už Lietuvos savarankiškumą ir 
nepriklausomybę.

Atsisžvelgdamas į istorinius 
poslinkius, vykstančius Lietuvoje, DBLS 
suvažiavimas sveikina plintantį išeivijos 
santykiavimą su Tėvynėje gyvenančiais 
tautiečiais. Taip pat remia DBLS Centro 
Valdybos iniciatyvą puoselėti santykius 
su Lietuvoje veikiančiomis 
organizacijomis, siekiančiomis panašių 
tikslų.
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Kada Maskva, dideliu kariuomenes 
paradu Raudonojoje aikštėje džiaugėsi 
pergale prieš nacius, parodydama taip 
pat virš Lenino mauzoliejaus stovinčiam 
Stalinui ir kt. Kremliaus valdovams 
atvežtus vokiečių belaisvius (prieš keletą 
metų matytas filmas vokiečių televizijoje) 
— Lietuvos miškuose dar vyko nelygi 
kova tarp laisvės kovotojų, NKVD 
dalinių, raudonosios armijos, strebitelių. 
Šis partizaninis karas tąsėsi beveik 8-nius 
metus, pareikalavęs virš 30 tūkst. jaunų 
gyvybių. Jų auka, jų kova, ne vieną kartą 
iki paskutinio šovinio, paskutinės 
granatos gal ir liktų šiandieną kaip 
legenda ar pasakojimu vyresnės kartos 
jaunąjai, jeigu ne Juozas Daumantas- 
Lukša, vienas iš vadovaujančių 
partizaninio karo vadų.

Gaila, kad bostoniškė LE IV t. paskyrė 
tik keturias eilutes (psl. 373) šiam narsiam 
vyrui, suminėdama tik jo parašytą knygą 
„Partizanai už geležinės uždangos“. Tad 
tenka kiek daugiau žinių semti iš 
angliškos „Lituanica“ enciklopedijos, 
kurioje rašoma, kad Juozas Daumantas- 
Lukša 1947 m. pasiekė vakarus, 
atveždamas kartu popiežiui Pijui XII 
laišką bei dokumentas, įrodančius sunkią 
Lietuvos gyventojų padėtį. Deja, 
Lietuvos katalikų prašymas liko be 
atgarsio, greičiausiai lietuvišku krauju 
rašytą skundą, padedant Vatikano 
archyve...

J. Daumantas vakaruose išgyveno 
beveik trejetą su pusę metų, parašydamas 
šį istorinį dokumentą „Partizanai už 
geležinės uždangos“. 1950 m. J. 
Daumantas vėl grįžo į Lietuvą, kur žuvo 
išduotas vilniečio J.K. Jo 75-rių metų 
tėvas, keturi broliai, vienuolika kt. 
artimų giminių mirė nuo NKVD kulkos, 
o dvidešimt išvežti į Sibirą. Tai buvo 
Maskvos kerštas.

J. Daumanto, Partizanai už geležinės 
uždangos“ lietuviška laida pasirodė 1950 
m. Čikagoje (išleido Lietuvių katalikų 
spaudos d-ja) ir angliška — „Fighters for 
freedom — Lithuanian partisans versus 
the USSR“ 1975 (copyright Nijolės 
Bražėnaitės, leidyklos „Manyland Books 
Inc.“). Pirmas angliškas leidinys kietais 
viršeliais, kurio pirmą psl. puošia 
partizanų skyrius (10 vyrų), kadangi nuo 
1948 mūsų laisvės kovotojų struktūra 
buvo panaši į Lietuvos kariuomenės. 
Daugumoje partizanai buvo apsirengę 
Lietuvos karių uniforma, naujokų 
apmokymas ėjo taip pat

Partizanai už geležinės uždangos
nepriklausomybės laikų pavyzdžiu 
(rikiuotė — tankinė, manevrinė-vilnis. 
vorelė ir pan.) intendantūra aprūpindavo 
maistu.

Beveik po trylikos metų susilaukėme 
antros papildytos angliškos laidos, šį 
kartą išleistos Kanados Lietuvių 
Žmogaus teisėms ginti komiteto Toronte. 
Data — 1988 m., tačiau leidinys pasiekė 
mane tik šiemet kovo mėn.

Tai 279 psl. dydžio leidinys 
(paskutiniame telpa angliški 
paaiškinimai, pav. MVD ..initial of 
Russian words designating Ministry of 
Internal Affairs — rusiškų raidžių 
pradmė Vidaus reikalų ministerijai, 
N KGB, Strib ir 1.1), o pats leidinys žymiai 
geresniame popieriuje už pirmąjį, nors 
minkštais viršeliais. Ir jį taip pat puošia 
vieno sk. partizanų nuotrauka, palydint 
J. Daumantą į vakarus. Ji randama ir 
1975 m. angliškame leidinyje su tokiu 
prierašu: „kairėje klūpo autorius su 
vyrais, kurie jį saugojo (protected) jo 
kelionėje (journey) į laisvą pasaulį“.

Pirmame angliškame leidinyje 
aštuonios nuotraukos įdėtos knygos 
viduryje, šį kartą tik šešios (knygos 
pabaigoje), kurių dvi skirtos autoriui. Be 
to, naujoji laida papildyta vieno psl. 
dydžio Pabaltijo kraštų žemėlapiu ir 
dviejuose psl. Lietuvos žemėlapiu, 
partizanų kovų ties Prienais, Šilavotu, 
Punia, Raišupės-Šunskai ir Liudvinavo- 
Buktos schemom. Taip pat, kelių JAV 
savaitraščių trumpais, gražiais 
atsiliepimais. Vietovardžių pavadinimai 
— lietuvišku raidynu.

Leidinio epilogas parašytas Adolfo 
Damušio (angliškas vertimas N. 
Gražulytės), pažinojusio J. Daumantą 
dar vokiečių okupacijos metais kaip 
jauną, tačiau drąsų antinacinį rezistentą.

J. Daumantas, atvykęs į vakarus su 
partizanu Audronių tuoj pat susisiekė su 
JAV gyvenančiu A. Damušiu, duodamas 
jam du klausimus: 1) ar gali Lietuvos 
partizaninė kova (angliškai rašoma 
„resistance“) artimiausioje ateityje 
susilaukti karinio konflikto tarp Sov. 
Sąjungos ir laisvojo pasaulio ir 2) ar yra 
vilties (courage) susilaukti pagelbos iš 
laisvojo pasaulio nelaisvėje (captive) 
esančioms tautoms.

Į abu klausimus A. Damušis atsakė 
neigiamai, patardamas „members of the 
resistance“ (pasipriešinimo nariams) 
sprendimuose bazuotis, atsižvelgus į 
realią padėtį. Taip pat, visiškai teisingai 

A. Damušis angliškai kalbančiam 
skaitytojui primena, kad beveik po 35 
metų raudonoji armija įsiveržė į 
Afganistaną. Ir čia tuoj pat atsiradę 
partizanai susilaukė paramos ginklais. Jų 
kova buvo sėkminga, nes sovietai turėjo 
gėdingai apleisti Afganistaną.

Ad hoc. Leidinys yra labai brangus 
istorinis dokumentas, už Lietuvos ribų 
užaugusiai kartai, silpnai arba visiškai 
nemokančiai lietuvių kalbos, tačiau ir 
išeivijoje aktyviai dalyvaujančiai 
lietuviškame laisvės bare. Tikėkime, kad 
„Partizanai už geležinės uždangos“, kaip 
dr. A. Šapokos Lietuvos istorija, vieną 
dieną pasirodys ir gintarų krašte, 
supažindindama mūsų tėvynės jaunimą, 
kad miško broliai buvo laisvės kovotojai, 
o ne Maskvos pavadinti banditai.

Vertėjo leidėjams patalpinti bent 
keliuose psl. mūsų partizanų laisvės kovų 
dainas. Jos randamos 1962 m. išleistoje 
knygoje „Laisvės kovų dainos“. Tai LLK 
Tauro apygardos „Geležinio Vilko“ 
rinktinės štabo 1947 m. leidinio ir kt. 
dainų ir eilėraščių rinkinys. Spausdino 
„Vilties“ Spaustuvė Clevelande. Be to, 
yra paruoštas sutrumpintas J. Daumanto 
knygos vokiškas vertimas. Gal kas 
susidomėtų jos išleidimu Vokietijoje? 
Spėjama, kad anglų kalbos laida turėtų 
apmokėti vokišką laidą.

Juozas Daumantas „Fighters for 
Freedom — Lithuanian Partisans versus 
the USSR. Translated from Lithuanian by 
E.J. Harrison and Manyland Books. 
Second Edition. Copyright 1975 by Nijolė 
Bražėnas-Paronetto. Kaina Kanadoje 10 
dol. plius 1 dol. persiuntimo išlaidoms. 
JA V taip pat 10 dol. plius 2 dol. 
persiuntimui. Egz. skaičius nepažymėtas.

K.B.

STUDENTŲ DĖMESIUI
A.a. biochemijos dr. Kazio 

Martinkaus (1953-1984) prisiminimui yra 
įsteigtas 1985 m. jo tėvų, sesers ir 
artimųjų draugų stipendijos fondas, 
kuriuo gali pasinaudoti visi laisvojo 
pasaulio studentai, siekientys magistro 
arba doktorato laipsnio iš griežtųjų 
mokslų.

Dėl daugiau informacijos ir gauti 
prašymų formų, rašyti šiuo adresu: 
Kristina Martinkus, Dr. Kazys 
Martinkus Memorial Scholarship Fund, 
7120 S. Richmond, Chicago, Illinois, 
60629 USA. Prašymų formos turi būti 
grąžintos iki gegužės 20, 1989.

IŠ TAUTOS FONDO VEIKLOS
1988 m. Finansinė Apžvalga

1989 metais Tautos Fondo pajamos 
buvo 606,264.00 dol. iš kurių aukos 
palikimai ir kitos aukotojų nurodytos 
sumos 526,637.00. Praėjusiais metais 
VLIKO veiklai ir aukų kėlimo reikalams 
buvo išleista 213,805.00. Tautos Fondo 
finansinis stovis 1988 m. gruodžio 31 d.:

Tautos Fondo ir VLIKO veiklai — 
460,548.00 dol.

Laisvės Iždas: Nepriklausomos
Lietuvos atstatymui — 

834,839.00
Nekilnojamas turtas ir kiti

įsipareigojimai — 80.787.00

VISO — 1,376,174.00

Metinis susirinkimas
Metinis Tautos Fondo narių 

susirinkimas šaukiamas 1989 m. gegužės 
6 d., šeštadienį, 10 vai. ryto, Kultūros 
Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY 11207. Tautos Fondo nariai, 
aukotojai ir rėmėjai kviečiami dalyvauti. 
Tautos Fondo {staiga

Tautos Fondo raštinė įsikūrė KASOS 
Unijos namuose, 86-21 114 Street, 
Richmond Hill, NY 11418. Įstaigai 
vadovauja Vida Penikienė.
Namai Hondoje

Tautos Fondas yra paveldėjęs namus 
Pasadena Heights, Pinellas County, FL. 
Norintiejo šiuos namus pirkti už labai 
prieinamą kainą, prašomi krieptis į 
Tautos Fondo Atstovybės Pirmininką 
Floridoje — C.P. Vilnis, tel. (813) 360- 
8552.
Žemės Sklypas Kanadoje

Tautos Fondas gavo kaip auką žemės 
sklypą (apie 40 akrų) Oro, Ontario. Pagal 
aukotojo pageidavimą, už šį žemės plotą 
gauti pinigai skiriami Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Norintieji šį sklypą pirkti, 
prašomi krieptis į Tautos Fondo 
Valdvbos pirmininką Juozą Giedraitį, tel. 
(516) 757-0055. ELTA

LIETUVIŠKO MUZIEJAUS 
APŽVALGA

Dailininkė Dalia Kolbaitė iš Čikagos, 
Balzeko Lietuvių Kultūros muziejui 
padovanojo savo aliejinį paveikslą 
„Moters portretas“. Muziejaus meno 
rinkinys vis auga ir auga.

Kovo 3 d., doc. Vytautas Skuodis, 
kuris Lietuvoje buvo disidentas, 
persekiojamas ir kalinamas ir pagaliau 
gavo leidimą su šeima persikelti į laisvę, 
Balzeko muziejaus Gintaro salėje skaitė 
apie paskutiniųjų mėnesių įvykius 
Lietuvoje. Po paskaitos Skuodis 
atsakinėjo į atsilankusiųjų klausimus. 
Vytautas Skuodis ką tik buvo grįžęs iš 
kelionės po Pietų Amerikos kraštus, 
kurios metu jis aplankė Argentinos,

TĖVYNĖS MEILĖ
Myliu tave, mano šalie gimtoji, 
Ilgiuos tavęs, tavo laukų žalių, 
Paveikslų tavo širdyje nešioju, 
Pamiršt tavęs aš niekad negaliu.

Kai liausis plakus manoje krūtinėj, 
Tavo didžios širdies maža dalis, 
Tu nebūsi pamiršta, tėvyne — 
Mani vaikai tave toliau mylės.

Mani vaikai — sūnus ir dvi dukrelės,
Mylės tave, žavinga Lietuva,
Širdyse jų tėvynės meilė dega, 
Ta meilė ir per amžius liks gyva.

Ričardas Skiriu;,

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 
SĄJUNGOS AUGIMAS

Iš Lietuvos praneša, kad 1989 m., 
vasario 16 d. atgaivinta Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Sąjunga labai 
Sparčiai auga, stiprėja ir plečiasi. Jau yra 
skyrių įvairiuose miestuose ir 
miesteliuose. Jiems yra ypatingai sunku, 
nes negauna jokios Vakarų spaudos. 
Gauna žinių iš Vokietijos laikraščių, o 
kartais per Vokietiją net ateina lietuviški 
laikraščiai. Norėtų gauti Vakarų spaudos 
kuri juos geriau painformuotų apie 
įvykius. ELTA

Brazilijos, Uruguajaus ir Venezuelos 
lietuvių kolonijas.

Algimanto Mackaus Fondas, Petras 
Burneika, Bernice Kantrimas, Aldona 
Olienė, Mykolas Razutis ir Edvardas 
Mankus Balzeko muziejui padovanojo 
įvairios lituanistinės medžiagos.

Balzeko muziejus yra pasiryžęs išleisti 
knygą „The Lithuanian Heritage: The 
Many Views of Youth“. Ši knyga būtų 
skirta lietuvių jaunosios kartos etninės 
tapatybės (ethnic identity) 
charakteristikai. Ji susidėtų iš 
pasikalbėjimų su vidurinių mokyklų ir 
universitetų lietuviais studentais ir 
naujosios, Amerikoje gimusios 
generacijos pažiūras į įvairiausius 
lietuvybės aspektus. Turima čia omenyje: 
lietuvių kalbos mokėjimas, Lietuvos 
istorijos ir lietuvių literatūros įsisavinimo 
laipsnis. Daug dėmesio būtų kreipiama į 
sakytiną istoriją (oral history) ir jos 
reikšmę naujosios generacijos jausmų ir 
pažiūrų formavimuisi. Labai svarbus 
būtų skyrius, kuriame būtų patalpinti 
jaunųjų lietuvių pasikalbėjimai su tėvais 
apie pastarųjų atvykimą į Ameriką, jų 
imigracinį patyrimą naujoje šalyje. 
Matytųsi kokiu laipsniu tėvų tautinė 
tapatybė susiformavusi dar Lietuvoje 
įtakojo jų, čia gimusių vaikų, mentalitetą 
ir jausmus. Ši knyga būtų išimtino 
pobūdžio, nes atrodo, kad panašios 
studijos neišleido jokia etninė grupė, 
kilusi iš Rytų Europos.

Antaninos Garmutės

VII

Mama tuomet suskaičiavo: mūsų ešeloną, suformuotą Vilkaviš
kyje, sudarė 80 vagonų. Iš priekio juos traukė du garvežiai, o dar du 
stūmė iš užpakalio. Vagone buvo įrengti trijų aukštų narai, grindyse 
skylė — tualetas, o viršuje — langelis. Ešelonui sustojus, eidavom 
atsinešti kibirą buizos. Mažai kas ją valgė, nes dar turėjome maisto 
pasiėmę. Išpildavo tą buizą „tualete“. Tačiau greit apsižiūrėjom, kad 
taip daryti nedera. Mat kiekvieno sustojimo metu mūsų ešeloną 
apipuldavo alkanos rusų moterys ir laukdavo, kol pilsime tą „sriubą“ 
laukan... "Vagone moteris gimdė. Be reikiamos pagalbos, apsupta 
paklodžių. Vyrai užsikimšo ausis, kad negirdėtų mirties riksmo. Bet 
gimdyvė liko gyva. Vaikas mirė. Rusės moterys jį palaidojo už duoną.

— Pirmas ilgesnis mūsų sustojimas, — tęsia Dalia, — buvo 
Altajaus kraštas, netoli Bijsko. Žmonės, suvargę daugelis sirgdami, 
išlipo iš vagonų. Čia pat mirė. Buvo liepta, kad kiekvienas vagonas 
sustotų atskirais būreliais. Laukėme ilgai. Pagaliau atvyko vergų 
pirkliai. Taip pavadinom fabrikų ir įmonių atstovus, atvykusius rinktis 
iš mūsų tarpo darbo jėgos. Mūsų palydovai, NKVD darbuotojai, 
susirinkusiai paprastai rusų žmonių miniai charakterizavo mus taip.

ETO VRAGI NARODA I TUT ICH MOGILA!
Ir uždraudė jiems su mums bendrauti.
Vergų pirkliai ieškojo sau tinkamos prekės. Tos žmonių grupelės, 

kurios turėjo daug vaikų, buvo iš tolo apeinamos. Pasiimdavo tas 
grupes, kuriose buvo daugiausia vyrų. Mūsų grupėje buvo labai daug 
vaikų ir mažai vyrų. Todėl vienas vyrukas, stengdamasis pakelt savo 
kainą, griebė akordeoną ir ėmė groti. Jo pastangos pasiteisino: vergų 
pirkliai priėjo prie mūsų: „prigoditsa!“ Apsigyvenom Altajuj. Čia 
praėjo pirmoji žiema. Išmirė beveik visi iki 2-jų metų. Prisimenu mamą, 
visą juodai apsirengusią ir verkiančią. Numirė mano mažasis broliukas.

Pavasarį lietuviai, pamatę, kad žemės derlingos, vienokiu ar 
kitokiu būdu gavo bulvių ir jas pasodino. Skaldė sėklą smulkiai, tiesiog 
po kiekvieną akutę. Bulves mainė už rūbus. Viena lietuvė už auksinį 
žiedą įsigijo pusantro kilogramo ryžių ir kelias dėžutes degtukų. Bulvių 
negavo. Bet ryžiai irgi buvo reikalingi, gelbstint vaikų gyvybes. Bulvės 
augo vešliai. Tik nusikasti jų neteko. Vieną naktį pažadino ir išvežė. 
Vežė traukiniais, sunkvežimiais, varžomis Lenos upe į Tolimąją Šiaurę. 
Atsidūrėme Lenos žiotyse. Toliau žemynas pasibaigė. Atgabeno į 

ARKTĮ. Žmones išlaipino vietovėse Tit Aras, Mastachas, Bykovo 
kyšulys, Trofimovsko ir kitose salose. Mūsų šeima pakliuvo į Bykovo 
kyšulį. Tai buvo ledo kalnas Laptevų jūroje, su 80 centimetrų žemės 
sluoksneliu paviršiuje. Šiame ledo kalne buvo iškasti lediniai tuneliai — 
juose ankstesni tremtiniai šaldė žuvis.

Gyvenome mes, lietuviai, didelėje ilgoje jurtoje, kurią įsirengėm iš 
velėnų. Kartą žiemos naktį mūsų būstas užsidegė. Visi puolė rengti 
vaikus, o aš įkyriai klausinėjau:

— Mama! Ar jau dabar į Lietuvą veža?
— Taip, žinoma,skubėdama atsakė mama, — tik greičiau 

renkis!
Vyresniems mokytis neleido, jie dirbo, bet mano amžiaus vaikams 

buvo leista lankyti mokyklą. Per žiemos ir vasaros atostogas mokslas 
nenutrūkdavo: tėvai pastoviai mokė mus gimtosios kalbos ir 
literatūros! Tai buvo labai svarbu, nes kai kuriose mokyklose 
mokytojai drausdavo mums tarpusavyje kalbėtis lietuviškai.

Suaugę žmonės kas mėnesį turėdavo eiti atsižymėti į Valstybės 
saugumo komendantūrą. Mūsų moterys tąsyk klausdavo:

— Kada galėsime parvažiuoti į Lietuvą?
Atsakymas būdavo vienas:
— Nikogda!
Sibiras — praeityje. Bet Sibiras ir širdyje! Viskas įrašyta 

deimantiniuose mūsų atminties lapuose. Mes, „sibiriečiai“, suprantame 
vienas kitą iš pusės žodžio. Šiandien, atrodo, jau supranta mus ir kiti!

Džiaugiamės, kad žiaurūs mūsų tautai kataklizmai baigėsi. 
Socializmas atgauna savo teises ir prarastąjį prestižą. ’Vyksta antra 
didžioji revoliucija — Persitvarkymas. Staliniečiams tai — tragedija, 
didesnė negu mums šimto vagonų ešelonai: jie lieka visam laikui 
moraliai pasmerkti. Jie — persitvarkymo priešai, o mes — nuoširdūs jo 
draugai.

Verta įkurti Muziejų.
Liko žmonėms Osvencimas ir Lidicė. Štuthofas ir IX fortas. 

Afrikos vergų muziejai. Tebūna įamžintas ir Sibiras! Tiek žmonių jame 
prarado gyvenimą ir sveikatą. Kai į Išlaužo kapines lydėjome mano 
brolienę, tą pačią Sibiro dainininkę Katrytę, iš TEN parsivežtas jos 
vaikų pulkelis bučiavo motinai kojas, o į mažą Čiudiškių kaimelį Prienų 
rajone važiavo ir važiavo buvę Sibiro žmonės iš visos Lietuvos. Atrodė 
nesutilps. Sutilpo. Ant smėlėtų kalvų. Po mėlynu dangumi. 
Neužpučiami vėjų.

...Kai lankydama tėvų kapus vaikštau Išlaužo ramybės sodo 
alėjomis, atpažįstu kas kelintą kapą: sibirietis! Varkalai, Skučai, Vilkas, 
Jančiauskas, Grybauskas, Šalčiuvienė... Išsipildė varguolių artojų 
(nevisus) didžioji svajonė: atgulė poilsio gimtojoje žemėje.

Po rymančiu lietuvišku mediniu Rūpintojėliu skaitau užrašą, 
motomą iš tolo: „LIETUVA — BRANGI TĖVYNĘ MŪSŲ“. Ir 

žinau, kad šie nepažįstami broliai ir sesės, Sibiro tremtiniai, netgi mirą 
myli savo Tėvynę!

Tėve mūsų — gimtasis krašte!
Tebūnie šventas Tavo vardas — LIETUVA!
P.S. Honorarų už publikacijų skiriu Lietuvos persitvarkymo 

sąjūdžiui.

Pabaiga

LITERATŪROS METRAŠČIO LEIDIMAS

1984 m. Nidos knygų klubo 30-toms metinėms atžymėti, mano 
buvo sudarytas Jubiliejinis literatūros metraščio tomas. Tai turėjo būti 
560 psl. iliustruota knyga su įvadu, vardynu ir autorių biografijomis, 
lačiau nesuradus knygai išleisti mecenato, ji buvo atidėta į šalį. 
Dabar norime ją spausdinti „Europos Lietuvyje“ savaitiniai atkarpoje.

1983-84 m. metraščiui sukaupta medžiaga šiandien gal ir nebus 
taip aktuali, kaip kad ji buvo anuomet, bet vistiek ji atidengs bent dalį to 
meto kūrėjų mąstymą, laiko, žmonių ir erdvės įvertinimą.

VI. Dargis

SKKI.BIM SS

IŠEIVIO RAUDA

Ieškau žodžių, tų gražiausių, kaip tave paguosti, 
Prisiglaudus prie Tavęs karštai išbueuoti.

Dovanok, brangi Tėvyne, už mano bailumą, 
palikau tave naktyje vien pačios likimui.

Tavo žaizdos neužgiję, teka kraujas šiltas, 
tave drasko žiaurus, lyg žvėris, įniršęs.

Aš norėčiau sugrįžti ir tave apkabinti, 
bet jau mano jėgos senka, tuoj reikės numirti.

Kai buvau Mamos glėbyj tavęs nepažinojau, 
dabar mano širdis verkia, ir tavęs vaitoja.

Tavo vaikai ginklus šveičia ir stiprybę semia, 
ateis greitai išvaduoti numylėtą žemę.

Cit neverk, brangi Tėvyne, tavęs neužmiršiu, 
gal išvysiu tave kartą bent prieš pačią mirtį.

Jei taip būtų — nesuspėčiau tavęs aplankyti, 
tu žinosi: aš troškau tave pamatyti.

Juozas Domeika
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VISUOMENINES GRUPES 
PASISAKĖ PRIEŠ 

RINKIMUS LIETUVOJE
Lietuvių Informacijos Centrų pasiekė 

Lietuvos Katalikų Bažnyčios vadovybei 
skirtas laiškas, kuriame Krikščionys 
Demokratai, Helsinkio Grupė ir Laisvės 
Lyga kritiškai vertina dalyvavimų 
rinkimuose okupacijos sų lygose. Štai 
pilnas laiško tekstas.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios vadovybei 
— Jo Eminencijai kardinolui, Jų 
Ekscelencijoms vyskupams ir vyskupijų 
valdytojams, visiems Bažnyčios 
dignitoriams ir kunigams, taip pat visiems 
tikintiesiems ir Lietuvos gyventojams.

ATVIRAS LAIŠKAS
Kada žlugdavo Lietuvos valstybė, 

lietuvių tauta nelikdavo viena pagairėje 
šiaurinio šalto vėjo. Ji turėdavo 
neįveikiamą užuovėją Lietuvos katalikų 
bažnyčios asmenyje. Iš ten ir gūdžiausią 
beviltiškumo naktį sklisdavo šviesa, 
padėjusi lietuvių tautai neprarasti vilties, 
nepasiklyst. Su didžiule pagarba ir 
dėkingumu mes tariame didžiųjų 
vyskupų Juozo Anupro Giedraičio, 
Motiejaus Valančiaus, Antano 
Baranausko, Vincento Borisevičiaus, 
Mečislovo Reinio, Teofilio Matulionio, 
Pranciškaus Ramanausko vardus. Kol 
prie Baltijos jūros skambės lietuviškas 
žodis, niekados nebus pamirštos ir 
didžiosios šviesos asmenybės tokių 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios kunigų kaip 
Jono Mačiulio-Maironio, Aleksandro 
Dambrausko-Adomo Jakšto, Juozo 
Tumo-Vaižganto. Lietuvos Katalikų 
Bažnyčia visados buvo su tais, kurie 
kovojo už lietuvių tautos laisvę ir už tai 
juos korė, šaudė, žudė, kankino, trėmė ir 
persekiojo. Bažnyčia tuos kovotojus ir 
persekiojamuosius laimino, guodė ir už 
juos meldėsi. Taip buvo ligi paskutiniųjų 
dienų. Tebūnie mums leista dabar vėl 
kreiptis į Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
vadovus.

Šiandien Lietuvoje jau beveik visi, nuo 
istorikų iki eilinių piliečių, suprantame, 
kad ir vėl gyvename okupuotame krašte. 
Taigi kyla klausimas, ar galimas 
normalus religinis, valstybinis, tautinis 
bei visuomeninis gyvenimas pavergtoje 
mūsų tėvynėje? Savo valstybės neturime. 
Ji buvo prarasta 1940 m vasarą. Taigi ar 
galimi normalūs rinkimai okupacijos 
sąlygomis? Atsakymas gali būti tik 
vienareikšmis — „ne.‘, Bent truputį 
pasvarsčius iš karto aišku, kad susidaro 
absurdiška situacija, nes iškyla baisus 
klausimas: ką mes darome? Ogi sau 
renkame okupacinę įstatymus leidžiančią 
valdžią, tuo ją pripažindami ir 
įteisindami. Todėl kiekvienam lietuviui 
šiandien turi būti visiškai aišku: kas 
balsuos, tas parduos tą nepriklausomą 
Lietuvą, kurią su didžiausiu pasišventimu 
ir atkaklumu gynė ne vien tik mūsų 
proseneliai, bet ir mūsų tėvai, ir mūsų 
broliai. Eidami balsuoti už okupacinę 
administraciją, mes išduotume ir 
paniekintume už Lietuvos laisvę bei 
nepriklausomybę idealą, ryžtą, 
pasišventimą ir auką. Be to vadinamųjų 
rinkimų diena yra mūsų tautos nuo 
senovės labai gerbiamų ir mylimų šv. 
Velykų švenčių diena. Tą dieną mūsų 
Viešpats prisikėlė, tad argi tą pačią dieną 
mes savo tautą guldysime į karstą jos 
pražūčiai ir sunaikinimui? Kadangi 
balsuodami už svetimųjų mums primestą 
administraciją negalime būti tikri dėl 
savo rytojaus, nes nežinome, ar ir vėl tos 
administracijos pareigūnai neišleis įsakų, 
liepiančių šimtus tūkstančių Lietuvos 
gyventojų išvežti į Sibirą ar sukišti į 
kalėjimus ir konclagerius, tad kartu su 
prisikėlusiu Kristumi kelkimės ir mes, Jo 
tauta, iš to karsto, į kurį mus įstūmė 
svetimieji. Tebūnie šv. Velykos visos 
lietuvių tautos ir visų Lietuvos gyventojų 
sąmoningo prisikėlimo švente. Išdrįskime 
mūsų pavergėjams drąsiai ir aiškiai 
pasakyti: mes prisikėlėme kartu su mūsų 
Viešpačiu, mes jau nebe vergai.
Lietuvių Krikščionių Demokratų Partija, 

Lietuvos Iniciatyvinė Helsinkio 
Susitarimams Remti Grupė, 

Lietuvos Laisvės Lyga 
Lietuvos globėjo šv. Kazimiero šventėje 

Vilnius, 1989 m.
LIC

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

Rinkiminė kampanija Lietuvoje Sąjūdžių konferencija Vilniuje
Artėjant kovo 26 dienos rinkimams, 

Sąjūdžio rinkiminei kampanijai visaip 
dar buvo kliudoma. Velykų dieną 2,250 
atstovai buvo renkami į visasąjunginę 
Liaudies deputatų kongresą Sovietų 
Sąjungoje. Sąjūdiečiai statė 39 jų 
remiamus kandidatus į 42 Lietuvai 
skirtas vietas.

Pasak Sąjūdžio rinkiminio štabo narės 
Agonitos Rupšytės, Sąjūdis tikėjosi 
laimėti 30 vietų, „nors agitacija prieš mus 
labai didelė. Tačiau žmonės dar yra ant 
tos pakilimo bangos, kuri tęsiasi nuo 
vasaros“. Oficialūs organai kaip galima 
ilgiau delsė pildant Sąjūdžio prašymus, 
tik paskutinę minutę leidžiant spausdinti 
arba per televiziją rodyti rinkiminę 
medžiagą.

Pvz. Praeitos savaitės pradžioje 
Lietuvos televizijoje buvo uždrausta 
parodyti Sąjūdžio penkių minučių 
rinkiminę videojuostą. Ji kurį laiką net 
buvo dingusi. Sąjūdžiui ėmus protestuoti, 
videojuosta atsirado ir pirmą kartą buvo 
parodyta 10.30 v.v. praeitą ketvirtadienį. 
Videojuostoje, kurioje reklamavo 
Sąjūdžio kandidatus, buvo muzikinis 
fonas, dainuojant Vytautui Kemagiui ir 
klausant poeto Bernardo Brazdžionio 
eilių, su ištraukomis iš mitingų, kaip pvz. 
Laisvės statulos atidengimo Kaune, gėlių 
padėjimo prie dr. Jono Basanavičiaus 
kapo, atidengimo memorialinės lentos 
Vilniuje per Vasario 16-tąją. Tame fone 
buvo rodomi Sąjūdžio remiamų 
kandidatų nuotraukos, jų apygardų 
numeriai ir kvietimas balsuoti „Už 
Lietuvą, už Sąjūdį. Balsuokime už 
Sąjūdžio kandidatus".

LYGIATEISIŠKUMO STOKA
Rupšytė pastebėjo, kad „Tiesa“ ir 

„Vakarinės naujienos“ nelygiai traktavo 
valdžios ir Sąjūdžio kandidatus: apie 
partinio aparato kandidatus nuosekliau 
ir daugiau buvo rašoma negu apie 
sąjūdiečius. Pvz. Komunistų partijos 
Šilutės rajono komiteto biuro nutarimu, 
medžiaga apie Sąjūdžio kandidatus 
Egidijų Bičkauską ir Mečį Laurinkų 
,,Pamario“ laikraštyje nebuvo 
spausdinama.

Kitoj apygardoj, t.y. 233-čioj 
Vilkaviškyje, atspausdino Sąjūdžio 
oponento Vytauto Astrausko, 
Aukščiausios tarybos prezidiumo 
pirmininko interviu, o Sąjūdžio 
kandidato Juozo Oleko pasisakymus 
nutylėjo. Olekas, Vilniaus universiteto 
vyresnysis mokslinis bendradarbis, kuris 
nėra Komunistų partijos narys, yra gimęs 
tremtinių šeimoje Krasnojarske. 
Šakiuose, t.y, Janonio kolūkyje ir kitur, 
partinių organizacijų sekretoriai ir 
pirmininkai užkirto kelią Olekos 
patikėtiniams susitikti su kolūkiečiais. 
Protestuodamas prieš šiuos ir kitus 
rinkimų įstatymo pažeidimus Šakių 
rajone, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
seimo narys Gintautas Bendoraitis kovo 
22 d. pradėjo bado streiką.

Rajoninėje spaudoje daug kur buvo 
išspausdinta prieš Sąjūdžio kandidatus 
nukreipta medžiaga. Pvz., Naujosios 
Akmenės laikraštyje „Vienybė“ praeitą 
savaitę paskelbė prieš Kazimierą 
Prunskienę, kuriame autorius abejojo dėl 
kandidatės įsitikinimų, netgi 
sąžiningumo, jai prikaišiojo dėl tariamai 
emocingų kalbų apie Lietuvos ekonominį 
savarankiškumą. „Vienybės“ redakcijos 
prierašas atskleidė susidariusią padėtį. 
Ten pažymėjo: „Šį laišką mums perdavė 
ir nurodė išspausdinti Liaudies deputatų 
tarybos vykdomasis komitetas. 
Skelbiame jį faktų netikrinę, nieko 
netaisę. Apie laiško autorių jokių 
duomenų neturime.“

LYGIAI NELEIDO SPAUSDINTI 
RINKIMINES MEDŽIAGOS

Praėjusį trečiadienį Sąjūdžio taryba 
pasiuntė protesto telegramą Maskvos 
rinkiminei komisijai dėl įvairių 
rinkiminės kampanijos taisyklių 
prasižengimų. Proteste nurodyta, kad 
valdžios organai neleidžia Sąjūdžiui 
lygiais pagrindais spausdinti rinkiminius 
spaudinius, plakatus — ir tai nepilnu 
tiražu. Pvz., trim asmenim, 
baloty ruojantiems didžiosiose 
teritorinėse apygardose, reikėjo 
išspausdinti po 10.000 sp'nių ir 5.000 
plakatų, bet vyriausybė tiražą sumažino 
per pusę.

Sąjūdis, tuo tarpu, paruošė tris 

plakatus, kuriems reikėjo gauti leidimą, 
norint juos iškabinti. Pasak Rupšytės, 
leidimas nebuvo duotas, liepta kreiptis į 
Vilniaus miesto partijos komitetą, pas 
asmenį pavarde Aukneris. Jis pranešė, 
kad vienam plakatui „Už Lietuvą, už 
Sąjūdį“ leidimas buvo duotas, o kitiems 
dviems ne, nežiūrint to, kad valdžios 
paslapčių saugojimo komiteto atspaude 
užrašyta „Spausdinti ir platinti galima.“

Viename „Rinkėjai būkime budrūs“ 
plakate, kuriame nebuvo duotas 
leidimas, buvo matyti susegtas švarkas ir 
kaklaraikštis — Lietuvos tautinė vėliava 
— o apačioje iš po susegimo kyšoja sena 
sovietinė vėliava. Antrame buvo 
pavaizduotas Stalinas, o jo krūtinės fone 
yra Stalino su Molotovu, Brežnevo ir 
Kruščevo nuotraukos. Matyti 
perbraukimas ir užrašas „Už juos jau 
balsavome („kabutėse“).

NEAIŠKUMAI DEL PAČIŲ 
RINKIMŲ EIGOS

Nors Sąjūdis dabar yra įsiteisinusi 
juridiškai kaip visuomeninė organizacija 
ir turi teisę siųsti į rinkimus savo 
stebėtojus, kai kurie rajonai nepriėmė jo 
stebėtojų. Ryšium su galimu sukčiavimu, 
Sąjūdis nusiuntė raštą Aukščiausiąjai 
tarybai, kurios atstovas pareiškė, kad ji 
padėtį išsiaiškins, kad vietiniai organai 
neturi teisės taip elgtis, ir rajonuose bus 
priimami stebėtojai.

Plačiai sklido gandai, kad į kai kurias 
apygardas žadėjo suvažiuoti iš kitur 
asmenys, t.y. iš Latvijos ir Kaliningrado 
srities, su balsavimo pažymėjimais 
paremti partinio aparato kandidatus. 
Kilo įtarimas, kad gali būti tokių, kurie 
pervažiuos kelias vietoves ir kelis kartus 
neteisėtai balsuos už norimą asmenį. 
Sąjūdiečiai ketino reikalauti balsuotojų 
sąrašų, išsiaiškinti, kiek balsuotojų ten 
suvažiavo iš kitur.

Nepatvirtintomis žiniomis, buvo 
bijomasi, kad panaši padėtis gali 
susiklostyti Klaipėdos ir Utenos 
rajonuose. Buvo kalbama, kad bus 
atvežta daugiau kariuomenės ir kareiviai 
turės teisę tuose rajonuose balsuoti, nors 
jie gyvena kitur.

LIC

SPORTINIS GYVENIMAS

Vilniaus „Statybos“ penketukas 
nugalėjo SS-gos meistrį Maskvos CASK 
kariškių klubą pasekme 78:76 (kitos 
pralaimėtos 82:78) bei Kauno Žalgirio 
pirmavimę prieš kitas komandas. Štai 
kaip atrodo aukštosios SS-gos krepšinio 
lygos lentelė:

(vieta, komanda, žaistų rungtynių
skaičius, pergalių skaičius):

1. „Žalgiris“ (Kaunas) 20 12
2. „Dinamo“ (Maskva) 30 19
3. CASK (Maskva) 25 18
4. „Budivelnikas“ (Kijevas) 20 17
5.ASK 26 17
6. „Kalevas“ (Talinnas) 28 14
7. „Statyba“ (Vilnius) 28 13
8. RTI (Minskas) 22 8
9. „Dinamo“ (Tb.) 26 8

10. „Šachtioras“ 22 7
11. „Spartakas“ 26 6
12. VEF (Ryga) 27 4

Greičiausiai kauniečiai šiemet laimės
meisterio vardą, kadangi Maskvos 
kariškių klubas pergyvena krizę.

Kauno Kūno Kultūros Instituto rėkt. 
St. Stonkus ilgame straipsnyje priešinasi 
krepšininkų išpardavimą užsieniui, 
kadangi tuo nukentės Lietuvos tautinio 
sporto lygis, o pinigai nukeliaus į 
Maskvos banką, nes Kremlius tvarko 
visų sportininkų perkėlimus į stiprios 
valiutos kraštus, gaudama milijonines 
sumas, o trupinius atiduodama 
sportininkams. Teko sužinoti, kad A. 
Sabonis, Š. Marčiulionis greičiausiai 
iškeliaus į Dėdės Šamo žemę, o R. 
Kurtinaitis į „germanų“ — Hageno 
klubą.

Vokiečių spauda, pranešdama 
ištrauktą Bazelyje burtą Europos IHF 
(International Handball Federation) 
taurės važybose tarp Bayer Leverkusen ir 
Vilniaus Eglės sako, kad vokietės turės 
labai sunkų uždavinį. Dalis vokiškų 
laikraščių įrašė „Eglė Vilnius“ UdSSR, 
kiti pažymėjo tik „Wilna UdSSR“. 
Pirmos rungtynės įvyks Lietuvos 
sostinėje.

K.B.

Sausio 29 d. Vilniuje įvyko Sovietų 
Sąjungos tautinių demokratinių sąjūdžių 
konferencija, kurioje dalyvavo apie 40 
atstovų iš Latvijos, Estijos, Armėnijos, 
Gruzijos, Baltarusijos, Ukrainos, ir 
Krymo totoriai. Lietuvą atstovavo 
Lietuvos Laisvės Lygos, Helsinkio 
grupės, Politinių Kalinių gelbėjimo 
komiteto, ir Lietuvos tautinio jaunimo 
Sąjungos atstovai — Antanas Terleckas, 
Viktoras Petkus, Nijolė Sadūnaitė, Petras 
Gražulis, ir kiti. Dalyviai painformavo,- 
kad milicija ir saugumas sekiojo 
konferencijos dalyvius, bet jos netrukdė.

Konferencija priėmė kreipimąsi į rusų 
inteligentiją, kuriame sakoma, kad ji ne 
tiktai nepadėjo tautoms jų kovoje už savo 
teises, bet tylėjo ir net spaudoje kovojo 
prieš tautinį judėjimą; rusai inteligentai 
prašomi atgailauti už šią klaidą ir remti 
nerusų tautų siekius. Pabaltijo atstovai 
kreipėsi į Europos parlamentą dėl Algio 
Klimaičio, tvirtindami, kad tokie

ŠKOTIJA
SVARBUS SUSIRINKIMAS 

ŠKOTIJOJE
Jaučiant kai kurių skyrių veiklos 

silpnėjimą, CV ėmėsi tirti padėtį, 
asmeniškai susipažinti su trūkumais, 
pasitarti su visuomenės veikėjais, ir, 
svarbiausiai, atrasti būdų sustiprinti 
skyrių veiklą. Šia mintimi jau buvo 
sušaukti našūs susirinkimai vidurinėje 
(Coventry) ir šiaurinėje Anglijoje 
(Bradforde). Škotijos eilė. DBLS Škotijos 
skyriaus ir Škotijos Lietuvių klubo 
pirmininkas J. Bliūdžius, stengdamasis 
pritraukti kuo skaitlingesnį skaičių 
dalyvių, pasinaudojo net didžiųjų vietinių 
laikraščių reklamomis.

Škotijos lietuvių sudėtis skiriasi nuo 
tautiečių Anglijoje. Dauguma yra ne 
„dipukai“, bet ankstyvesnių išeivių, net 
pereito šimtmečio, palikuonys. Jų 
kolonija savaip vystėsi ir užaugino 
užgrūdintus veikėjus. Pav., Klubo 
valdyba ir padėjėjai dirba nemokamai. 
Taip sutelkta arti 50000 sv. indėliuose ir, 
pagal pirmininką, tai užgarantuos 
lietuvio kunigo išlaikymą sekantiems 
dešimčiai metų.

Prieš susirinkimą, suėjome išklausyti 
kun. J. Andriušiaus atnašaujamų šv. 
Mišių. Jungėmės prie skaitymų ir prie 
choro pastiprinimo. Verbų sekmadienio 
ir Didžiosios Savaitės ilgus skaitymus 
lietuviškai atliko P. Dzidolikas, K. 
Rugienienė ir I. Juliutė. Pastaroji, berods, 
ketvirtos kartos lietuvaitė. Iš šv. Šeimos 
bažnyčios maldininkai rinkosi klube, kur 
šeimininkai skaniu maistu pavaišino 
išalkusius.

Salėje eksponatai dengė stalus. 
Reprezentuota DBLS, DBLJS ir ypač 
gausiai LSS Europos rajono veikla. 
Žmonės domėjosi, vartė albumus, pirko 
knygas ir spausdintus marškinėlius. 
Viskas parūpinta V. Gasperienės. Vienas 
susižavėjęs jaunuolis tuoj pat pasiprašė, 
kad būtų priimtas į M. Juliaus Škotijoje 
vadovaujamą skautų draugovę.

Pagaliau skyriaus pirmininkas atidarė 
susirinkimą sveikindamas lietuviškai ir 
baigdamas angliškai, nes dauguma 
nepratusi prie dabartinės lietuviškos 
kalbos arba jos nevartoja. Eiga tęsėsi 
angliškai. Sekretoriavo K. Bliūdžiuvienė. 
Pranešimus darė DBLS centro valdybos 
nariai E. Šova ir V. Gasperienė, o 
jaunimo vardu DBLJS valdybos narys 
M.G. Šova, visi trys specialiai atvykę iš 
Anglijos. Diskusijose vienbalsiai 
pageidauta išlaikyti lietuvišką koloniją 
Škotijoje, pagyvinti ją literatų rateliu, 
menu ir rankdarbių parodomis, 
kviestiniais paskaitininkais ir išvystyti 
glaudesnę bičiulystę su kolonijomis 
Anglijoje. CV nariai įsipareigojo į Škotiją 
nukreipti pravažiuojančius studentus 
darbo atostogoms. Jie perduotų savo 
lietuvišką žinyną ir pamokytų lietuvių 
kalbos. P. Dzidolikas, chorvedys, aiškino 
būtinumą atiduoti visas jėgas ir aukoti 
visą laisvalaikį pasirinktai veiklai. Tuo 
tarpu jaunimas prašėsi būti toleruojamas 
jaunatviškose silpnybėse, E. Pautieniūtė 
tvirtino veiklių tėvų įtaką jaunuoliams. 
Jinai yra Klubo kultūrinių parengimų 
vadovė.

Ne viskas darniai klostėsi. Ne dėl 
didelių nuomonių skirtumų, bet dėl 
nuovargio, stokos susikaupimo ar 
klaidingai išgirsto žodžio. Neveltui V. 
Gasperienė išsireiškė: „Vakar per dieną 
keliavome. Vakare susitikom nosėdžiui 
su jaunimo vadovais. Šiandieną 
sustatėme parodėlę. Tuomet atlikome 
pusantros valandos pareigą bažnyčioje. 
Po to priiminėjome svečius. Sekė 
susirinkimas. Tai yra per daug ir kūnui ir 
protui. Sekantį kartą apsiribosime 

apsilankymai, kaip E.P. atstovų, padeda 
sovietinei vyriausybei ir klaidina tautas. 
Konferencija taip pat paskelbė 
pareiškimą, kuriame protestuojama prieš 
Armėnijos Karabacho komiteto narių 
suėmimą.

Į „Pasaulio valstybes ir tautas“ 
konferenciją kreipėsi su „SSRS-os 
pavergtų tautų laisvės chartija,“ kurioje 
pranešama apie jungtinio komoteto 
įsteigimą. Chartija pabrėžia laisvo 
apsisprendimo principą ir atmeta 
koegzistenciją, federaciją ar 
konfederaciją imperijos rėmuose. 
Pasaulio vyriausybės ir sambūriai 
prašomi remti jungtinį tautinį 
demokratinį sąjūdį. Tautiečiai užsienyje 
kviečiami sudaryti panašų komitetą ir 
glaudžiai bendradarbiauti su SSRS-os 
tautų komitetu, kurio atstovas užsienyje 
bus ištremtas armėnas Paruiras 
Hairikianas.

ELTA

VOKIETIJA
VYSKUPO PAULIAUS BALTAKIO 

APSILANKYMAS 
BAD ZWISCHENHNE

Spalio 14 d. (1988) vyskupas P. 
Baltakis aplankė lietuvius Bad 
Zwichenhne. Jau prieš tai, parapijos 
atsakomingieji, buvo pasirūpinę svetį 
gražiai priimti. Taigi apie 16.00 vai. 
kunigas P. Girčius ir Valerija 
Kazirskienė, apsirengę tautiniais rūbais ir 
didelis būrys vietos bei apylinkės lietuvių 
laukė svečio atvažiuojant.

Apie 16.30 vai. pagaliau atvyko didžiai 
gerbiamas vyskupas Paulius Baltakis su 
kunigu Svarinsku ir kunigu (delegatu) 
Bunga iš Memmingeno.

Parapijos salėje susitiko su 
tikinčiaisiais, kur kunigas Girčius visus 
pasveikino, o V. Kazirskienė vyskupui ir 
visiems atvažiavusiems kunigams įteikė 
po puokštę gėlių. Po to kun. Girčius 
padarė ilgą ir išsamų pranešimą apie Bad 
Zwischenhno parapiją ir apie savo 
kunigystės darbą po karo lageriuose ir 
apie aprūpinimą tikinčiųjų Dievo žodžiu. 
Dėl tolimo kelio ne visada buvo lengva 
aptarnauti visus lietuvius, nes jie 
Vokietijoje yra labai išsiskirstę.

Vyskupas Baltakis pasidžiaugė 
galėdamas viešėti Bad Zwischenhne. 
Paskui sekė kun. Svarinsko pranešimas 
apie jo įvairius pergyvenimus Sibiro 
lageriuose, kur jis 21-sius metus išbuvo. 
Jam pavyko nugalėti visas gyvenimo 
kovas nelaisvėje, nes buvo tvirtai 
nusistatęs ir tikėjo, kad Dievo valia yra 
aukščiausia.

18.00 vai. kat. parapijos bažnyčioje 
vyskupas Baltakis su lietuviais kunigais 
koncelebravo šv. Mišias.

Mišiose ir po to viešbutyje, kur 
kiekvienas užsisakė vakarienę savo 
nuožiūra ir skoniu, dalyvavo ir kitų 
konfesijų tikintieji. Kunige diakone 
Tamara Šmidtienė, evangelikų atstovė, 
įteikė vyskupui ir visiems kunigams po 
dovanėlę, po knygą su religiniais 
posakiais ir paveikslėliais.

Po vakarienės kun. Svarinskas tęsė 
savo pranešimą apie Rusijos Sibirą. 
Žmonės klausėsi ir domėjosi kunigo 
išvedžiojimais.

Vėlai vakare visi tikintieji atsisveikino 
su vyskupu Baltakiu, kun. Svarinsku ir 
kitais, padėkojo už apsilankymą ir 
palinkėjo geros kelionės.

Vyskupo Pauliaus Baltakio ir kun. 
Svarinsko apsilankymas Bad 
Zwischenhne paliko lietuviams 
katalikams ir kitiems svečiams didelį 
įspūdį. Visi tikisi, kad vyskupas vėl mus 
aplankys.

susirinkimu, nieku kitu. vien 
susirinkimu.“

Visgi jautėme atlikę svarbų uždavinį. 
Daug sužinojome apie veiklos padėtį ir 
ateities galimybes šioje didelėje lietuvių 
kolonijoje. Išsivežėme veikėjų 
pageidavimus. Juos CV turės stengtis 
patenkinti. Liekame dėkingi pp 
Bliūdžiams ir Juliams globojusiems mus 
šį savaitgalį. E.Š.
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Lietuvių
KAS—KADA—KUR

Birželio 19 d. — priėmimas Britų 
Parlamento rūmuose. Priėmimo 
šeimininkas Tom Sackville MP; ruošia 
Baltų taryba D. Britanijoje, {ėjimas 11.00 
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 SPAUDAI
Br. Sasnauskas 2.00 sv.
Ona Russell 1.00 sv.
J. Domeika 100.00 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

AUKOS TAUTOS FONDUI
Kazimieras Šova — 50.00 sv.
Škotijos Liet, klubas — 25.00 sv.
DBLS Sodybos skyrius
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS LIETUVIŠKAI 
VEIKLAI

Somerset gyvenantis ir lietuvišką 
veiklą remiantis A. Džiuvė DBLS-gos 
Centro Valdybai prisiųsdamas 100 svarų 
rašo: „Siunčiu 100 svarų čekį ir prašau 
paskirstyti sekančiai: Tautos Fondui 50 
svarų, spaudai paremti 10 svarų ir 
skautiškai veiklai paremti 40 svarų.“

Per v.s. Jarą Alkį — DBLS CV pirm, 
gerbiamojo A. Džiuvės skirtą 40 svarų 
skautiškai veiklai paramą gavome.

Mielam skautiškos idėjos rėmėjui 
reiškiame nuoširdų ir skautišką AČIŪ!

Budžiu, v.s. J. Maslauskas

DBLS ANSAMBLIS „GIMTINE“

Per Europos Lietuvi prašėme finansinės 
paramos „Gimtinės ansambliui, kuris 
birželio 23-25 dienomis dalyvaus 
Lietuvių Dienose Vokietijoje. Prašėme 
paramos ansamblio kelionės išlaidoms 
padengti.

{ mūsų prašymą pirmas atsiliepė J.M. 
Liudžius iš Bromley, Kent, šiam reikalui 
paaukodamas 50 sv.

Tariame jam nuoširdų lietuvišką ačiū 
už tokį greitą atsiliepimą.

Norintieji paremti „Gimtinę“ prašomi 
aukas siųsti Lietuvių Namų Bendrovės 
vardu.

STIPRINKIME MŪSŲ ANSAMBLĮ, 
REMKIME „GIMTINĘ“ 

Vida Gasperienė, 
Ansamblio koordinatorė

LONDONO LIETUVIŲ 
MAIRONIO MOKYKLA

Balandžio 15 d. Lietuvių Namuose 
renkasi Londono Lietuvių Maironio 
mokykla trečiam trimestrui.

Pamokos prasidės 10 vai. visose klasėse 
— jaunųjų ir vyresniųjų.

Mokykloje vyksta lietuvių kalbos 
pamokos kiekvieną šeštadienį nuo 10 iki 
12 vai. Mokinių amžius — nuo mažiausio 
iki didžiausio.

Važiuojantieji į mokyklą nuosava 
auto-mašina prašomi atvykti anksčiau, 
nes yra sunkumų ją pastatyti.

Kronika
LONDONAS

PASKAITA APIE
SOVIETŲ SĄJUNGĄ

Europos Atlanto grupė (European- 
Atlantic Group), plačiai pasaulyje 
žinoma britų organizacija Londone, 
vasario mėn. pradėjo savo 1989 m. 
programą. Europos-Atlanto grupė ruošia 
seminarus, paskaitas, diskusijas ir 
žinomų žmonių priėmimus.

Paskaitininkų tarpe yra ministrų, 
aukštų pareigų vyriausybių atstovų, 
ambasadorių, kariškių ir intelektualų.

Šių metų paskaitų ciklo tema:
,,Sovietų Sąjunga šiandien". 

Pagrindinis kalbėtojas buvo Sir Bryan 
Cartledge, K.C.M.G., buvęs 
ambasadorius Maskvoje, o jo kalbą 
papildė taip pat buvęs Britų 
ambasadorius Maskvoje, Sir Frank 
Roberts, G.C.M.G., G.C.V.O.

Sir Bryan Cartledge savo kalboje 
svarstė Sovietų Sąjungos ekonominius 
sunkumus, respublikų norą sumažinti 
Maskvos kišimąsi į vidinius respublikų 
reikalus ir pabaltiečių pageidavimą turėti 
visai laisvą, be Maskvos tarpininkavimo, 
ekonomiją. Po paskaitos prasidėjo 
įdomiausia dalis: klausimai, papildymai 
ir komentarai. Publikoje buvo eilė įvairių 
tautų ambasadorių, daug parlamento 
atstovų, lordų rūmų atstovų, užsienio 
reikalų komitetas ir kiti santykių su 
Sovietų Sąjunga specialistai.

Diskusijos buvo švelnios ir atrodė, kad 
bijoma užgauti, įžeisti Sovietų Sąjungą, 
(gal nenorėjo apsunkinti Gorbačiovo 
padėties, nežinant kiek ilgai jam pavyks 
išsilaikyti vadovybėje).

Daug buvo kalbama ir apie Pabaltijo 
valstybes, nagrinėjama Lietuvos padėtis, 
nežiūrint to, kad Estija drąsiau ir daugiau 
reikalavo nepriklausomybės. Paaiškėjo, 
kad publikai nebuvo aišku, kaip susidarė 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, kokia 
grupė Sąjūdyje dominuoja ir koks yra 
skirtumas tarp Sąjūdžio ir Lietuvos 
Laisvės Lygos. Diskusijas užbaigiant 
buvo prieita ši išvada: iš Pabaltijo 
valstybių Lietuva kelia Sovietų Sąjungai 
daugiausia rūpesčių. Stipri religinė veikla 
ir lietuvių tautinis susipratimas 
nesustabdomai siekia visiško 
suvereniteto.

Zigmas Juras

BRADFORDAS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Gegužės 7 d., sekmadienį, 15.30 vai. 

Vyties klubo patalpose rengiame 
Motinos dienos minėjimą.

Programoje: A. Bučio paskaita, o 
meninę dalį atliks Nottinghamo „Rūta“. 
Po to — kavutė.

Visi kviečiami gausiai dalyvauti.
Vyties klubo valdyba

PAMALDOS
Keighley — balandžio 16 d., 13 vai.
Rochdale — balandžio 23 d., 12.30 vai.
Manchester — balandžio 30 d., 12.30 

vai.
Leicesteryje — balandžio 23 d., 13.30 

vai., Švč. Širdyje.
Nottinghame — balandžio 30 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Coventryje — balandžio 30 d., 14 vai., 

ŠV. Elžbietoje.
Whitnash — balandžio 30 d. 15.45 vai.

Šv. Juozape (Murcott Rd.).

BOLTONAS
VELYKŲ POBŪVIS

Kovo 27-tą, antrą Velykų dieną, po 
Mišių šv. Patriko bažnyčioje, ukrainiečių 
klube, boltoniškiai susirinko kartu savo 
Velykas atšvęsti.

Kan. V. Kamaitis palaimino pavasario 
gėlėmis papuoštus vaišių stalus ir 
boltoniškiai su savo šeimomis ir svečiais 
vaišinosi skaniais patiekalais, kuriuos 
pagamino vietinės šeimininkės O. 
Eidukienė, S. Keturakienė, M. 
Pauliukonienė, Florence ir Eileen 
Stanionis.

Pasisotinus, kan. V. Kamaitis savo 
trumpoje bet turiningoje kalboje pabrėžė 
Velykų prasmę ir priminė kaip svarbu yra 
gražiai sugyventi ir tarp savęs būti 
draugiškiems. Skyriaus kasininkas H. 
Silius taip pat pasakė šventėms 
pritaikintą žodį.

Pirmininkas H. Vaineikis padėkojo 
kan. V. Kamaičiui už atsilankymą į 
Boltoną ir gražią kalbą, šeimininkėms už 
tokio skanaus maisto pagaminimą ir 
visiems susirinkusiems ( o jų buvo virš 30), 
už dalyvavimą šiame šventiniame 
pobūvyje. Kiekviena šeimininkė po to 
buvo apdovanota maža dovanėle.

Prieš pobūvio galą H. Vaineikis 
iškilmingai atidarė Bradfordo lietuvių 
boltoniškiams padovanotą bonką viskio 
ir, po didelių katučių, visi pobūvio 
dalyviai buvo išjos pavaišinti. Bradfordo 
ir Boltono lietuvių kolonijos glaudžiai 
draugauja ir jau keli metai vieni kitus 
aplanko. Neseniai prie tos draugystės 
prisidėjo ir Mančesterio apylinkės 
tautiečiai.

Pobūvis praėjo labai puikiai — buvo 
gražiai pasivaišinta ir lietuviška daina vėl 
garsiai suskambėjo Boltono padangėje.

MANČESTERIS
FILATELISTŲ DRAUGIJA 

„VILNIUS“
Metinis Draugijos susirinkimas įvyks 

balandžio 22 d. 2 vai. p.p. Mančesterio 
lietuvių klube, 121 Middleton Rd., 
Mančesteryje.

Visi lietuviai filatelistai ir kili 
prijaučiantieji tautiečiai yra maloniai 
kviečiami šiame susirinkime gausiai 
dalyvauti.

Draugijos Valdyba.

SKAUTŲ STOVYKLA 
GILVELIO PARKE

„Geležinio Vilko“ d-vė Londone, š.m. 
balandžio mėn. 21-23 dienomis ruošia 
savaitgalio stovyklą Gilvelio Parke, 
netoli Chingfordo. Visus maloniai 
kviečiu gausiai dalyvauti ir tuo pačiu 
aplankyti tą istorinę pasaulinę skautų 
„mokyklą“.

Prašau atsivežti uniformą, darbo 
uniformą, miegmaišius, valgymui 
įrankius, rankšluostį ir kt.

Prašom registruotis pas d-vės 
draugininką ps. V. O’Brien, 66 James 
Lane, Leyton, London E10 6HL. Tel. 01- 
539 6749.

Prašom atvykti į Gilvelį penktadienį, 
21-mo balandžio 20.00 vai.

Dėl informacijų, kaip pasiekti 
stovyklavietę — rašykite ar telefonuokite 
Vincui O’Brien.

Iki pasimatymo Gilvelyje.
Budėkim, s. S.B. Vaitkevičius
LSS Europęs Rajono Vadas

Švedija
LIETUVIŠKŲJŲ 

STUDIJŲ SAVAITE
36-ji Europos Lietuviškųjų Studijų 

Savaitė 1989 m. liepos 30 d. — rugpjūčio 
6 d. Gotlande.

Rengimo Komisijos nariai: Jonas 
Pajaujis, Gotland, Eugenijus Budrys, 
Gotland, Alina Grinienė, Mūnchen, 
Aldona Broland, Lund.

Dėkoja visiems užsirašiusiems, 
atvykstantiems dalyvauti Studijų 
Savaitėje ir kviečia į „Katthamra“

Vardshus, Pensionat, 
Kursgard, Vandrarhem.

Konserter, logdans och andra 
evenemang under sommaren.

620 16 Kalthammarsvik. Tel 0498-520 09.

MANČESTERIS
PO SUVAŽIAVIMO

Balandžio 22 d., šeštadienį, 18 vai 
DBLS Mančesterio skyriaus atstovė A. 
Podvoiskienė, padarys pranešimą apie 
suvažiavimo nutarimus, ateities planus ir 
bus išaiškinti visi mums rūpimi 
klausimai.

Prašome dalyvauti visus, ypač narius. 
Svarbu.

Skyriaus Valdyba

ROČDALE
PRANEŠIMAS

Balandžio 16 d., sekmadienį, 13 vai., 
ukrainiečių klube, 80 Molesworth Str., 
bus daromas pranešimas apie Sąjungos 
atstovų ir LNB-vės akcininkų 
suvažiavimą.

Suinteresuotus lietuviška veikla 
prašome gausiai dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

LEEDS
A.A. SIMAS BARČAITIS

Kovo 24 d. mirė Simas Barčaitis, 84 m. 
amžiaus. Kilimo suvalkietis iš Slavikų 
valšč. Mirė senelių namuose Harrogate, 
Leeds. Jis buvo Europos Lietuvio 
skaitytojas.

P. Pakinkis

PABALTIEČIŲ SAVAITGALIS

Balandžio 15-16 dienomis, Latvių 
Namuose, Catthorpe, Didžiosios 
Britanijos Pabaltiečių Sąjungą ruošia 10- 
jį Pabaltiečių Savaitgalį. Pradžia 9.30 vai. 
šeštadienį. Dviejų dienų programoje: 
įvykiai Pabaltijo kraštuose, metinis 
susirinkimas, kabaretas ir šokiai 
sekmadienio vakare. Kaina 20 sv. 
asmeniui. Užsirašyti iki balandžio 7 
dienos pas Christ Last, 31 Felstead Rd., 
Langhton, Essex IG10 3BB. Tel: 01-508 
5142.

KARDINOLO INGRESAS KAUNE
(Atkelta iš 1 psi.)

kovą su Galijotu, tik menkas iš išvaizdos 
Dovydas. Ir niekas nėra toks 
nepopuliarus ir neišvaizdus, kaip augalo 
šaknys; ant jų net pilamos ir pamazgos, 
jos mindamos, jomis susidomi tik tada, 
kai reikia augalą persodinti — ar jis 
prigys? Ir štai dabartiniai laikai, 
persitvarkymo laikai, kaip tik ir išbando 
tautos gyvybingumą — ar išlaikys jos 
šaknys?

Mūsų tautos šaknys yra jos religinis 
gyvenimas. Kiek jos išsilaikys, kokios 
stiprios, tai parodys mūsų tautos ateitis. 
O dabar turime daug didelių sunkumų: 
alkoholis, neskaistybė, negimusios 
gyvybės žudymas. Kardinolas pasisakė, 
„Neturiu net kilpinės, kurias turėjo 
Dovydas.“ Jis dar kartą pabrėžė, kad jį 
tvirtina tik tikėjimas, kad tai Dievo valia, 
kad jis paskirtas toms pareigoms.

Prieš devynis mėnesius Romoje 
kardinolas priminė kita Ingresą (savo 
skirtai parapijinei bažnyčiai). Ir tenai jis 
sakė, kad jis ateina pas Romos 
tikinčiuosius ne kaip turistas, ne kaip 
svečias, o „kaip vienas iš jūsų.“ Dabar 
Kaune, jis priminė tuos pačius žodžius. 
Jis sakė taip pat: „Aš ateinu ne kaip 
turistas ir svečias, o ateinu kaip vienas iš 
jūsų.“

Ir tie paradiniai Ingresai, kaip jis 
sulygino su Verbų sekmadienio Jėzaus 
įžengimu į Jeruzalę, yra savotiškai 
gražūs, jie iškilmingi, tačiau jie tiktai 
teparuošia tikrajam Ingresui, Jėzaus 
Ingresui Kalvarijos kalne.

Štai kardinolas sakė, kad jo 
iškilmingas Ingresas yra tik įžanga į 
darbą; jis dės visas pastangas savo darbu, 
o ne pažadais parodyti savo pasišventimą 
atlikti savo pareigas.

Kaip ir Romos bažnyčios Ingreso 
metu, kardinolas šiandien užbaigė 
kviesdamas visus tikinčiuosius įsijungti į 
vieną galingą credo zakristijoje. Jį 
sveikino net Kauno Sąjūdžio tarybos 
nariai, jų tarpe naujai išrinktas TSRS 
liaudies deputatas. Kardinolas 
nuoširdžiai visus pakabino, taip pat ir 
jaunalietuvių ir ateitininkų.ir visas kitas 
jaunimo organizacijas. Buvo ir labai daug 
sveikinimų iš parapijų. Atstovai su 
chorais dar su dainele pasveikino. Viskas 
nusitęsė nuo 12:00 iki 14:30 vai.

LIC

PASAULYJE
Palestinos vyriausybė

Yasser Arafat, PLO pirmininkas, buvo 
tos organizacijos centrinės tarybos 
vienbalsiai išrinktas naujos Palestinos 
valstybės prezidentu. Tą popierinę 
valstybę kol kas pripažįsta tik arabų 
valstybės, bet pasipriešinimas prieš 
Izraelį okupuotose arabų srityse 
tebesitęsia ir gali būti suintensyvintas. 
Izraelis atsidūrė keblioje padėtyje po to, 
kai jo rėmėjas JAV pradėjo kalbėtis ir 
tartis su palestiniečių išsilaisvinimo 
organizacija PLO, kurios Izraelis 
nepripažįsta ir laiko teroristine 
organizacija.

Izraelio premjeras Shamir ir Egipto 
prezidentas Mubarak beveik tuo pačiu 
laiku lankėsi Vašingtone tartis su JAV 
prezidentu Bušu. Shamir būk tai norėtų 
betarpiai tartis su Egiptu, bet Mubarak 
nenori būti apkaltintas pataikavimu 
Izraeliui ir nesupykinti kitų arabų 
valstybių, kurios nori ne tarpusavio 
derybų bet tarptautinės konferencijos 
palestiniečių klausimui išspręsti. Sovietų 
Sąjunga irgi nori tokioje konferencijoje 
dalyvauti.

Gorbačiovas kelionėje
Po nepasisekusių rinkimų Sovietijoje, 

Gorbačiovo prestižas vis dėlto 
nenukentėjo ir jis turėjo gana sėkmingą 
kelionę ir aplankė net tris valstybes. Tik 
Britanijoje ministrė Thatcher ir užs. reik, 
ministeris Sir Geofrey Howe priminė 
Gorbačiovui apie sovietų laikomus 
cheminius ginklus, kurių Britanija išviso 
neturi.

Airijoje Gorbačiovas buvo labai šiltai 
sutiktas, o Kubos Fidel Castro irgi 
išbučiavo savo geradarį, nors Kuba neina 
perestroikos keliu, pasilieka ištikima 
seniems stalinistiniems metodams.
Mūšiai dėl Namibijos nepriklausomybės

Balandžio 1 d. Pietų Afrikos valdoma 
Namibija buvo oficialiai paskelbta 
nepriklausoma valstybe, kurią laikinai, 
iki rinkimų lapkričio mėn., turės valdyti 
Jungtinių Tautų Organizacijos kariniai 
daliniai (UNTAG). Yra numatyta 6000 
stiprumo kariuomenė, bet iki šiol ten 
atvyko tik apie vienas tūkstantis, gi P. 
Afrikos kariniai daliniai buvo uždaryti 
kareivinėse. Tokia padėtis neilgai truko, 
nes SWAPO partizanai, kurie jau daug 
metų kariauja su P. Afrika dėl Namibijos 
nepriklausomybės, masiniai pradėjo 
veržtis iš Angolos į Namibiją. UNTAG 
nepajėgė jų atlaikyti ir reikėjo šauktis P. 
Afrikos pagalbos. P. Afrikos kariniai 
daliniai su policija pradėjo partizanus 
gaudyti ir daug jų nušovė. SWAP0 
partizanai pagal susitarimą neturėjo 
teisės veržtis į Namibiją, nors manoma, 
kad per rinkimus SWAPO gaus balsų 
daugumą. Britanijos premjerė Thatcher 
pabaigoje savo sėkmingos kelionės po 
Afriką, buvo trumpam užsukusi ir j 
Namibiją. P. Afrika gi pagrasino 
atsisakysianti sutarties, duoti Namibijai 
nepriklausomybę, jeigu JTO nesustabdys 
SWAPO partizanų.

Afganistanas prašo JTO pagalbos
Civiliniai karai Afganistane 

tebesitęsia. Partizanai graso greitai 
paimti miestą Jalalabad, o Afganistano 
vyriausybė reikalauja, kad būtų 
sušauktas JTO Saugumo Tarybos 
posėdis, kad pasmerktų Pakistaną už 
partizanų rėmimą. Prezidentas 
Najibullah pakvietė JTO atstovą 
apsilankyti Afganistane, kad suradus 
diplomatinę išeitį ginčui tarp vyriausybės 
ir partizanų išspręsti.

Reaganas neliudys pries pulk. North
Pulk. North advokatai jau nuo seniai 

mėgina priversti buvusį prezidentą 
Reaganą liudyti, kad pulkininkas viską 
darė su prezidento žinia ir pritarimu. Dar 
visai neseniai Reaganas pulk. North 
pavadino Amerikos herojum už tai, kad 
jis už ginklus iš Irano gautus pinigus 
pervedė Nikaragvos Contra partizanams 
tuo laiku, kada JAV kongresas nutarė 
partizanų nebešelpti. Reiškia pulk. North 
ėjo prieš kongreso nutarimą. Teisėjas vis 
dėlto nusprendė, kad nėra reikalo 
Reaganą šaukti liudininku.

NATO 40 metų
Šiaurės Atlanto Pakto organizacija 

(NATO) atšventė savo 40 metų 
gimtadienį, galėdama pasigirti, kad per 
tiek metų išlaikė taiką Europoje, 
nežiūrint Varšuvos Pakto valstybių 
persvaros. Šiuo metu tačiau NATO 
pergyvena krizę, kurią iššaukė 
Gorbačiovo glasnost ir įvairūs 
nusiginklavimo pasiūlymai. Sakoma, kad 
nėra jokio pavojaus iš Sovietų Sąjungos, 
tai kam be reikalo leisti pinigus NATŲ 
giklavimuisi palaikyti. Tas ypač liečia V. 
Vokietiją, labai svarbų NATO narį. Kiti 
sako, kad nežiūrint Gorbačiovo meilių 
žodžių dabar, kas gali garantuoti, kad kas 
nors kitas užėmęs Kremlių nekalbės 
kitaip.
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