
OPOZICIJOS PASITARIMAI
Sausio 18 d., Vilniuje, Teatro veikėjų 

sąjungos salėje, įvyko eilinis opozicinių 
politinių partijų, organizacijų ir judėjimų 
konsultacinis susirinkimas, kuriam 
pirmininkavo Lietuvos humanistų ir 
pažangos partijos narys Leopoldas 
Tarakevičius. Susirinkime dalyvavo 
Lietuvos demokratų, humanizmo ir 
pažangos, socialdemokratų darbo 
partijų, tautininkų, tremtinių, 
socialdemokratinių jaunimo sąjungų, 
Lietuvos laisvės lygos, tarptautinės 
žmogaus teisių asociacijos Lietuvos 
skyriaus, politinių kalinių ir tremtinių 
globos grupės, Persitvarkymo Sąjūdžio 
darbo bendrijos „Labora' įgaliotieji 
atstovai. Buvo priimti keli pareiškimai, 
protestas dėl Lietuvos Komunistų 
partijos Centro Komiteto biuro nario 
Juozo Nekrošiaus opozicines grupes 
įžeidžiančio pasisakymo susitikime su 
Gorbačiovu. Nekrošius ne komunistines 
partijas ir visuomeninius judėjimus 
aptarė kaip politinius mašalus ir 
mašalyną, taip pat pareiškimas dėl 
patalpų ir turtų, kurie buvo atimti iš 
įvairių politinių partijų ir organizacijų 
1940-44 metais. Patalpų ir turtų 
atėmimas ir nusavinimas, sakoma 
pareiškime, buvo įvykdytas komunistų 
partijos ar jai vadovaujant. Šiuo metu
ruošiamas komunistų partijos 
pasisavinto turto perdavimas dviem 
komunistų partijom. Tai nemoralus 
aktas, nes po to kiekviena komunistų 
partija tvirtins, jog ne ji atėmė kitų 
organizacijų turtą ir ne jos pareiga 
grąžinti šį turtą. Susitikimo dalyviai 
reikalavo, kad į turto dalinimo komisiją 
būtų įtraukti įvairių opozicinių 
organizacijų, gyvavusių iki okupacijos, 
atstovai ir kad turtas būtų padalintas 
pagal priklausomybę tarp įvairių 
organizacijų.

Sausio 25 d., Vilniuje įvyko eilinis 
Lietuvos opozicinių politinių partijų, 
organizacijų ir judėjimų konsultacinis 
susirinkimas. Jame buvo diskutuota dėl 
Nepriklausomybės atkūrimo plano 
sudarymo, patvirtinta tam tikslui speciali 
komisija, kuri apibendrinusi pasiūlytus 
projektus-variantus, pateiks juos tvirtinti 
kitame konsultaciniame susirinkime. 
Dalyviai priėmė kreipimąsi į Lietuvos 
žmones ryšium su artėjančiu labai 
reikšmingu Lietuvos valstybingumo 
atkūrimo laikotarpiu. Rinkimuose į 
Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą, 
sakoma pareiškime, visų mūsų 
apsisprendimas nulems Lietuvos ateitį. 
Toliau pareiškime pažymima: „Jum 
įkyriai peršama nuomonė, kad svarbiau 
asmenybės, o ne partijos. Neseniai viena 
stambi asmenybė pakvietė Lietuvos 
jaunimą stoti į visiškai nepriklausomą 
komunistų partiją. O būtų, matyt, dar 
geriau, jei visi, visa Lietuva, apimta 
susižavėjimo, meilės ir dėkingumo, įstotų 
į komunistų partiją. Tai būtų graži, laisva 
ir komunistinė Lietuva, ironiškai pastebi
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į solidarumą su tautiečiais atgimstančioje valstybėje.

DEKLARACIJA 
dėl Estijos nepriklausomybės

1990 m. vasario 2 d., Taline bendrame Estijos liaudies deputatų ir visų Estijos išrinktų 
atstovų visuotiniame susirinkime buvo patvirtinta DEKLARACIJA DEL ESTIJOS 
NEPRIKLAUSOMYBES tomis pačiomis sąlygomis išreikštomis 1920 m. vasario 2 d. 
(Tartu) Taikos Sutartyje tarp Estijos Respublikos ir Sovietų Rusijos. Taip pat buvo 
nutarta sudaryti Specialų Komitetą, kuris remdamasis Taikos Sutarties sąlygomis 
pradėtų derybas su Sovietų Sąjungos vyriausybe, nustatyti santykius tarp Estijos ir 
Sovietų Sąjungos, pagrinde, kad būtų pasiektas Sovietų Sąjungos vyriausybės Estijos 
Respublikos DE FAKTO pripažinimas.

Prieš balsavimą buvo pasisakyta, kad remiantis Vakarų nepripažinimu 1940 m. 
Sovietų Sąjungos Baltijos kraštų aneksijos, Estijos Respublikos DE JURE pripažinimas 
galioja. Daugelis susirinkime kalbėjusių pabrėžė Tartu Taikos Sutarties tęstinumo 
teisėtumą. Kiti kalbėtojai reikalavo Sovietų kariuomenės pasitraukimo ir estų karių, 
tarnaujančių Sovietų kariuomenėje už Estijos ribų repatrijavimo ir sudarymo vietinės 
kariuomenės vienetų.

Narvos ir Sillamae rinkiminių apygardų vardu, jas atstovaujantis deputatas Kontla 
Jane Estijai nepriklausomybę siekiančią rezoliuciją siūlė pasmerkti, bet šis pasiūlymas 
susirinkime nebuvo svarstytas.

Susirinkime iš 2191 dalyvavusių deputatų, 2073 balsavo už nepriklausomybės 
siekiančią rezoliuciją, 101 prieš ir 17 susilaikė.

Presidentas Arnold Riiiitel pasiūlė, kad Specialiame Komitete būtų atstovaujamos 
įvairios registruotos ar neregistruotos politinės grupuotės, kaip pvz. Estų Tautinė 
Neprikalusomybės Partija.
(Si žinia gauta faksu iš JAV, Latvių Informacijos Centro, 1990 m. vasario 3d.).

Praeities istorija moko, jog tautų 
prievartavimas, tautinės dvasios 
užgniaužimas ir nuolatinis išnaudojimas 
ankščiau ar vėliau baigiasi katastrofa — 
sprogimu, kurio kryptį, didį bei 
uždegančią dvasią vargu ar galima 
kontroliuoti.

Paskutinieji įvykiai Sovietų Sąjungos 
pietuose — Azerbaidžane ir Armėnijoje 
— kai”-tik ir yra tokios katastrofos 
išdava. Kolonijinė rusų politika, jų 
nuolatinės pastangos žūt būt išlaikyti 
gilioje praeityje ar, istoriniai žvelgiant, ne 
taipjau seniai užgrobtus kraštus savojoje 
imperijoje, negali niekur kitur vesti, kaip į 
tokią katastrofą, tokį „žemės drebėjimą“, 
kuriuos sustabdyti galima tik rusiškojo 
ginklo jėga.

Nepaisant kai kurių pasikeitimų Sov.

pareiškimo autoriai. Jei jūs norite gyventi 
nepriklausomoje Lietuvoje, toliau 
pažymi pareiškimo autoriai, tada 
Aukščiausiosios Tarybos deputatais 
reikia išrinkti ne komunistus. Gal tie 
žmonės bus rečiau matyti televizorių 
ekranuose ar laikraščių puslapiuose, bet 
tebūna jie drąsus, dori, pasiryžę 
artimiausioje AT sesijoje balsuoti už 
Nepriklausomos Lietuvos atkūrimą. Tik 
pasakę sau ir visam pasauliui, kad 
Lietuva vėl nepriklausoma, mes įgysime 
moralinę ir juridinę galią pradėti tikrąjį 
valstybingumo atkūrimo darbą. Už ką 
jūs, pasisakyti turite dabar. Po rinkimų 
bus vėlu.

Šį pareiškimą pasirašė Lietuvos 
opozicinių politinių partijų, organizacijų 
ir judėjimų atstovai.
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QUO VADIS LIETUVA
Sąjungoje, nepaisant tautinės dvasios 
atgijimo rusų valdomuose kraštuose, 
patys rusai iki šiol dar nesugeba apsiprasti 
su mintimi, kad ne jie vieni yra pasaulio 
ašimi, kad jų „šventasis“ Leninas 
nepaliko jokių receptų, kaip elgtis 
tautinio, religinio, ekoniminio ar 
moralinio pasipriešinimo atveju. Štai 
kodėl visų rusiškų sprendimų pagrindu 
lięka tik tankai ir karėsiu durtuvai.

Kariuomenės dainiams užėmus 
Azerbaidžane Bakų miestą, Sov. 
Sąjungos užsienio reikalų ministras 
Ševardnadžė pasistengė tuojau 
informuoti užsienio spaudos atstovus 
sekančiais žodžiais:

„Kariuomenės daliniai Azerbaidžane 
buvo panaudoti ne politinei priespaudai 
stiprinti, bet kraujo praliejimui 
sustabdyti.“

Būtų galima tikėti šiais žodžiais, jei 
sovietinė praktika iki šiol nebūtų turėjusi 
be saiko melagingo pavidalo. Jei Rusijoje 
buvo kalbama apie religinę laisvę, tai 
tikrumoje ten viešpatavo religijų 
persekojimas visomis priemonėmis; jei 
buvo kalbama apie „nuostabius 
socializmo pasiekimus“, tai tikrumoje 
Sov. Sąjungos tautos kentė didžiausius 
nedateklius ir rusiškąją priespaudą.

Kad Ševardnadzės žodžiais yra tik 
propagandinis muilo burbulas, 
patvirtino pats Sov. Sąjungos gynybos 
ministras Dimitrijus Jazovas, 
pareikšdamas, jog „...ginkluotosios 
pajėgos buvo panaudotos Azerbaidžano 
įiaudies fronto sutriuškinimui“.

Kaip žinome minėtas „liaudies 
frontas“ pasisakė už nepriklausomybę, 
už tautinį atbudimą ir už musulmonų 
religijos laisvę. Galbūt mes ir 
nepritariame ginkluotam sukilimui prieš 
Maskvą, bet vargu ar galime nepasmerkti 
rusiškųjų karinių pajėgų įsiveržimo į 
„brolišką respubliką“. To įsiveržimo 
pobūdį ypatingai pabrėžia TASSo 
telegramų agentūra, paminėdama, jog 
„Lenkorane (uostamiestis netoli Irano 
sienos) ginkluotosios pajėgos vėl atstatė 
sovietinę valdžią“. Taigi, sovietinė 
valdžia Rusijos imperijoje šiandien 
ginama tokiomis pat priemonėmis, 
kuriomis buvo pagrįstas imperialistinio 
komunizmo įsigalėjimas — būtent 
ginklais...

Kas šiandien pavaikščios Maskvos 
gatvėmis, užeis į kirpyklą, pabuvos 
valgykloje, alinėje, drauge su kitais 
pirkėjais pastovės eilėje prie parduotuvės, 
tai išgirs vienui vieną rusų nuomonę: 
„Stalino ir Brežnevo laikais tokių 
išsišokimų, kaip Azerbaidžane nebuvo. 
Mes gyvenome taikingai ir ramiai“.

Taika ir ramybė! Kad šie kertiniai 
žmogaus gyvenimo pagrindai buvo 
nuperkami kraujo, trėmimų, kalėjimų 
perpildymo ir nolatinės rusų priespaudos 
kaina — komunistinės propagandos 
apakinti rusai dar ir šiandien nesugeba 
suvokti. Jiems Stalinas nėra tautų 
žudikas, o tik žmogaus gerbūviu (kokiu

PAREIŠKIMAS GORBAČIOVUI

VLIKas savo posėdyje 1990 m. sausio 
28 d. apsvarstęs Jungtinių Amerikos 
Valstijų nusistatymą Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo klausimu ir 
gautą informaciją, kad Pabaltijo 
valstybių klausimas numatomas svartyti 
vasario 4-9 d. JAV sekretoriaus J. Baker 
ir Sovietų Sąjungos užsienio reikalų 
ministerio E. Ševardnadze susitikime, 
nutarė įteikti Sovietų Sąjungos 
generaliniam sekretoriui M. Gorbačiovui 
platesnį memorandumą neteisėtos 
Lietuvos inkorporacijos ir 
tebesitęsiančios okupacijos klausimu.

Memorandume plačiau nušviesta 
Vakarų valstybių vadovų pareiškimai 
Lietuvos okupacijos nepripažinimo 
reikalu, neteisėtas Hitlerio-Stalino 
paktas ir okupuotos Lietuvos bei laisvojo 
pasaulio lietuvių reikalavimai pilnos 
nepriklausomybės.

Kopijos šio pareiškimo su atitinkamais 
lydraščiais taip pat buvo įteiktos JAV 
prezidentui Bushui ir valstybės 
sekretoriui Bakeriui.

ELTA

gerbūviu?!) besirūpinąs tėvas. Jiems 
visiems Brežnevas nėra uzurpatorius, o 
rusas-patriotas, dar plačiau išgarsinęs 
Rusijos vardą (nepamirškime gėdingo 
„pagarsėjimo“ — rusų įsiveržimo į 
Afganistaną Brežnevo įsakymu). Rusai 
dar nesupranta, kad kaip tik tokių 
vadovų — Stalino ir Brežnevo — politika 
dešimtmečių eigoje skatino tautų 
įniršimą, kuris vieną gražią dieną virto 
„žemės drebėjimu“.

Padarę tokia didelę įžangą — ji yra 
būtina šiandieninei Rusijos vidaus 
padėčiai suprasti — grįžkime į mūsų 
gimtąjį kraštą, Lietuvą.

Sausio 18 d. Sov. Sąjungos telegramų 
agentūrą TASSas pranešė, jog Lietuvos 
komunistų partijos Centro Komitetas 
dar kartą patvirtino savo atsiskyrimą nuo 
Sąjungos komunistų partijos ir yra 
pasiruošęs toliau veikti tik atskirų, 
lygiateisių partijų pagrindu. TASSo 
pranešimu atsiskyrimo klausimą 
Gorbačiovas laikąs neišspręstu ir 
nepritariąs svarbiausiam dabartinių 
Lietuvos „komunistų“ tikslui — 
nepriklausomos ir demokratinės 
Lietuvos atstatymui. Tos pačios 
agentūros duomenimis Lietuvoje esama 
200.000 komunistų partijos narių, iš 
kurių tik penktadalis, atseit 40.000 yra 
pasiryžę likti ištikimais Maskvai ir rusų 
komunistų partijai.

Skaitant tuos visus pranešimus, 
negalima atsisakyti minties, kad rusai 
grasins, papirkinės, prižadės rojų, 
stengdamiesi panaikinti tuos visus 
lietuvių sprendimus. Tam jie turi ilgametį 
prievartos, kyšininkavimo ir užkalbėjimų 
patyrimą. Jau ir užsienyje nestinga balsų, 
kurie sako, kad įvykius Armėnijoje ir 
Azerbaidžane inspiravo niekas kitas, 
kaip lietuviai, reikalaujantieji 
nepriklausomybės.

Vakarų Vokietijoje, Aschaffenburge 
leidžiamas dienraštis Main Echo rašo:

„Viskas liko jam (Gorbačiovui) be 
naudos. Būdamas geru pralošėju 
Gorbačiovas prisipažino, jog yra didelių 
nesutarimų tarp Sov. Sąjungos 
komunistų partijos centro ir savimi 
pasitikinčių Lietuvos komunistų. 
Draugai kitose respublikose rūpestingai 
užregistruos ir bandys pas save pritaikyti 
„baltų sprendimus“ savųjų problemų 
pašalinimui.“

Paskutinieji įvykiai Sąjungos pietuose 
ryškiai pažymi, kad rusai nelaukia 
stebuklų, o yra linkę pasinaudoti 
Raudonosios armijos durtuvais.

Šveicarijos laikraštis Tages-Anzeiger 
(leidžiamas Ciuriche) pareiškia:

„Viešėdamas Lietuvoje Gorbačiovas 
visą kaltę, kad šiandien Sov. Sąjungoje 
viešpatauja tautinė krizė, suvertė 
praeityje viešpatavusiems Kremliaus 
vadovams, o ypatingai Brežnevui. Bet 
tuomi jis veda pavojingą akių dūmimą. 
Jis pats perilgai nenorėjo suprasti, kad 
Sov. Sąjungoje vyrauja tautinės 
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Kandidatai rinkimams
Vilniaus spauda jau paskelbė LTSR 

Aukščiausiosios Tarybos rinkimams, 
vykstantiems š.m. vasario 24 dieną, 
kandidatų sąrašus. Tarp iškeltų atskirose 
apygardose kandidatų yra tokios 
pavardės: Rekyvos apygardoje — 
Romualdas Ozolas, Atgimimo laikraščio 
vyr. redaktorius; Pietinėje Nr.58 — 
Virgilius Čepaitis, Sąjūdžio Seimo 
tarybos sekretorius; Plungės apygardoje 
— Balys Gajauskas, Lietuvos tremtinių 
sąjungos prezidentas; Kaišiadorių 
apygardoje—Algirdas Brazauskas, LKP 
pirmasis sekretorius; Kalvarijos 
apygardoje — Justas Vincas Paleckis — 
LKP CK sekretorius; Jurbarko 
apygardoje— Laima Liucija Andrikienė, 
LTSR Ministrų tarybos pirmininko 
pavaduotojos padėjėja; Kazlų Rūdos 
apygardoje — Romas Gudaitis, 
rašytojas, ir t.t.

Kai kuriose apygardose išstatyta po du 
ir daugiau kandidatų.
Kieno įstatymai galioja?

Įsigaliojus ekonominio 
savarankiškumo įstatymui, Lietuvos ir 
Estijos Aukščiausiosios Tarybos priėmė 
kai kuriuos įstatymus, kuriuos Kremlius 
paskelbė negaliojančiais. Panašiai daro ir 
respublikų AT Prezidiumai — jie 
paskelbė, jog TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos priimti įstatymai neturi galios 
Estijos, ar Lietuvos respublikose.

Tarp paskutinių potvarkių buvo sausio 
15 dieną A. Brazausko pasirašytas LTSR 
AT nutarimas, kuriame sakoma, jog 
„Konstitucinės priežiūros TSR Sąjungoje 
įstatymas“ Lietuvos TSR teritorijoje 
neveikia nuo jo priėmimo dienos. Taip 
pat Respublikos teritorijoje negalioja 
TSRS Ministrų Tarybos nutarimas „dėl 
TSRS Taupomojo banko perdavimo 
TSRS Valstybinio banko žinion.“

Vieną dieną vėliau, t.y. sausio 16 d., M. 
Gorbačiovas paskelbė, kad Estijos ir 
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 
priėmė įstatymus ir nutarimus, kurie 
prieštarauja sąjunginių įstatymų reika
lavimams...
Pirmas Lietuvos pilietis?

Pagarsėjęs „Europos parlamento Baltų 
intergrupės gen. sekretorius“ Algis 
Klimaitis neseniai lankėsi Lietuvoje. Ta 
proga jis davė Tiesai interviu. Tarp kitų 
klausimų žurnalistės paklausė: 
„Aukščiausiajai Tarybai esate padavęs 
pareiškimą gauti pilietybę. Galbūt būsite 
pirmasis nepriklausomos Lietuvos pilietis 
iš išeivijos?“

A. Klimaitis atsakė: „Pagal įstatymą 
galiu gauti pilietybę, jeigu turiu 
gyvenamąją vietą. Ieškau buto Lietuvoje, 
bet kurį laiką dar dirbsiu ir gyvensiu 
Vakaruose...“
M. Gorbačiovas pasveikino A. Brazauską

Sausio 15 dieną, spaudos konferencijos 
metu, Algirdas Brazauskas, AT 
Prezidiumo pirmininkas ir LKP CK 
pirmasis sekretorius, pasakė, kad 
Aukščiausiosios Tarybos išreikštas jam 
pasitikėjimas įpareigoja reikšmingiems 
darbams Respublikos labui. 
Atsakydamas į žurnalistų klausimus, A. 
Brazauskas pasakė, jog jį gerai nuteikė 
telefoninis pokalbis su M. Gorbačiovu. 
Pastarasis pasveikino jį išrinkimo 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo pirmininku proga, 
kviesdamas tolimesniam 
bendradarbiavimui.
Paminklas Kęstučiui

Lietuvos architektų sąjunga ir Trakų 
vykd. komitetas paskelbė konkursą 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio 
paminklo geriausiam projektui paruošti. 
Paminklas numatoma pastatyti 
Trakuose, Karaimkos saloje, prie 
pagrindinio tako į Trakų salos pilį.
Lietuvos Respublikos muziejus

Ilgai Lietuvoje ginčytasi dėl 
Prezidentūros rūmų, kuriuose pokario 
metais buvo įsikūrę Kauno mokytojų 
namai. Dabar nutarta čia įrengti Lietuvos 
Respublikos (1918-1940) muziejų. Jame 
bus išsamiai pavaizduota, kaip iškovota 
ir atkurta Lietuvos nepriklausomybė, 
kaip kūrėsi Respublika, kas pasiekta per 
22 nepriklausomybės metus. Muziejų 
numatoma atidaryti dar šiais metais.
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KITA SĄJŪDŽIO PUSE Laisvalaikio mąstymai
Jūsų straipsnis Atgimimo 42 numeryje, 

taip pat Vytauto Radžvilo interviu 
Respublikoje (Nr.26, 1989.XII.13) verčia 
mane viešai pareikšti savo nuomonę dėl 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio ir 
Laisvės Lygos santykių. Pabrėžiu, kad 
žodį „sąjūdis“ vartoju siaurąja prasme, 
t.y. turėdamas omenyje tik LPS Seimo 
Tarybą ar net tą agresyviąją Tarybos dalį, 
kuriai dažnai pavyksta primesti savo 
valią visam Seimui.

Netiesa, kad vienas iš Sąjūdžio šaltinių, 
kaip tvirtina J ūsų kolega V. Radžvilas, tai 
ilgas ir sudėtingas disidentinis judėjimas, 
išreiškiąs politinę Lietuvos orientaciją 
siekti Nepriklausomybės“. Pažįstu 
nemaža aktyvių sąjūdininkų, dauguma jų 
dori žmonės, tačiau gal tik vienas kitas iš 
jų dalyvavo judėjime, kuris vadinamas 
disidentiniu. Prisiminkime 1979 metus, 
kai minint Molotovo-Ribentropo pakto 
40-sias metines pirmą kartą visam 
pasauliui buvo atvirai pareikšta, jog 
Lietuvoa yra okupuota. Šio 
memorandumo pagrindu Europos 
Parlamentas priėmė kelias Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai palankias rezoliucijas, jį 
aukštai įvertino mūsų išeivija. Po 
memorandumu 32 lietuvių pavardės, deja, 
ten nė su žiburiu nerasi nė vieno 
dabartinės Seimo tarybos narių parašo. Ir 
tai visai logiška: būti disidentu tada 
reikėjo drąsos, pasiryžimo atsisakyti 
asmeninės gerovės, karjeros, net laisvės. 
Nuo pat pirmosios savo susikūrimo 
dienos Sąjūdis ne tik ignoravo buvusius 
disidentus, bet įvairiais būdais stengėsi 
išstumti juos iš politinės arenos.

1988-jų birželio 3-ją į Lietuvos 
Tautinio Atgimimo Sąjūdžio (po kelių 
dienų perkrikštyta į Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdį) Iniciatyvinę grupę 
buvo pasiūlyta bebaimė kovotoja Nijolė 
Sadūnaitė. Iš kandidatų sąrašo jos 
pavardė buvo išbraukta. Balys 
Gajauskas buvo tada iškalėjęs daugiau 
kaip 35 metus, Viktoras Petkus — 25, 
kunigas Alfonsas Svarinskas — apie 20 
metų. Kodėl nepasiūlėte jų kandidatūrų?

1988-jų spalio 7 d. vos ne slapta iškėlėte 
tautinę vėliavą Gedimino pilies bokšte. 
Kodėl nesuteikėte teisės iškelti mūsų 
trispalvės nors vienam buvusiam 
partizanui, konclagerio kankiniui ar 
stebuklu gyvu išlikusiam tremtiniui? 
Šimtai lietuvių iškalėjo už trispalvę po 7- 
10 metų. Ar nors vieną iš jų pakvietėte? 
Kodėl, pavyzdžiui, nesuteikėte teisės

VIEŠAS LAIŠKAS
PROF. VYTAUTUI LANDSBERGIUI

iškelti trispalvę Petrui Plumpai, 
iškalėjusiam iš viso 15 metų, jų tarpe 7 už 
trispalvės iškėlimą ant Petrašiūnų 
elektrinės 1958 metų vasario 16-ją? Taip 
spalio 7-ji tapo mūsų trispalvės išdavystės 
pradžia. Tai buvo pirmas žingsnis.

Šio laiško autorius Antanas Terleckas, 
LLL pirmininkas.

1987 m. rugpjūčio 23 d. LLL drauge su 
katalikų veikėjais prie Adomo 
Mickevičiaus paminklo Vilniuje surengė 
pirmą viešą protesto mitingą okupuotoj 
Lietuvoje. Ar nors vienas jūsų Seimo 
tarybos narių išdrįso ten pasirodyti? Jūs 
visi nuolankiai tylėjote, kai spauda puolė 
mitingo organizatorius ir dalyvius, kai 
juos terorizavo KGB. Arba 1988 m. 
vasario 16-oji Vilniuje, sumušti, suimti iš 
pareigų atleisti žmonės, tačiau ne tie, 
kurie šiandien skelbiasi Lietuvos tautinio 
atgimimo pradininkais. Pastariesiems 
kur kas maloniau buvo dalyvauti 
Mitkino ir Songailos organizuotuose 
kontramitinguose.

Verskime toliau nesenus istorijos 
puslapius. 1988 m. birželio 14 d. 
tūkstantinė minia Katedros aikštėje. 
Buvęs partizanas ir kalinys Leonas 
Laurinskas (ne Sąjūdžio narys) iškelia 
trispalvę. Kur tuo metu buvo 
sąjūdininkai? LZŪ instituto salėje rengė 
kontrmitingą... Partija jau buvo nepajėgi 
pasipriešinti.

Tų pačių metų vasarą 25 disidentai 
pakvietė Lietuvos žmones rugpjūčio 23 d. 

Vilniaus Katedros aikštėje paminėti 
Molotovo-Ribentropo pakto metines. 
Netrukus akad. A. Buračas, G. Songaila 
ir kiti paprašė mane susitikti. Jų 
nuomone, visi mes esame lietuviai, visų 
vienas tikslas — Lietuvos 
Nepriklausomybė, todėl reikia rengti 
bendrą mitingą. Partija leidžianti 
Sąjūdžiui organizuoti minėjimą Vingio 
parke, ten galėtų susirinkti apie 200 tūkst. 
žmonių, o Katedros aikštėje—tik apie 50 
tūkst. Patikėjęs gražiais Sąjūdžio lyderių 
žodžiais, įtikinau LLL Tarybą pritarti 
bendram LPS ir LLL mintingui Vingio 
parke. Tik po to, kai prasidėjo mitingas ir 
ne vienam Lygos nariui neatsirado vietos 
tribūnoje, supratome esą apgauti. LLL 
Tarybos narys A. Tučkus ir kun. Grigas 
dar mėgino prašyti žodžio, bet Jūs 
pirmininkavęs mitingui, neprisileidote jų 
prie mikrofono.

O tamsi istorija su Algiu Klimaičiu. 
1989 m. sausio 3 d. N. Sadūnaitė, V. 
Petkus ir aš informavome LPS Seimo 
Tarybą apie A. Klimaičio reputaciją 
lietuvių išeivių tarpe. Tą pačią dieną Jūsų 
asmenine iniciatyva (tai pranešė LPS 
spauda) A. Klimaitis gavo plačius 
Sąjūdžio įgaliojimus atstovauti lietuvių 
tautą Europos Parlamente. Gotlando 
konferencijos metu VLIKo pirmininkui 
dr. K. Bobeliui žadėjote atšaukti A. 
Klimaičiui suteiktus įgaliojimus. 
Šiandien girdėti, kad jie pratęsti dar 5 
metams.

Nuo 1989 m. gegužės 1 d. LLL pradėjo 
rinkti parašus po reikalavimu išvesti iš 
Lietuvos okupacinę kariuomenę. Manau, 
dar neužmiršote mūsų susitikimo LPS 
būstinėje gegužės 4 d. Kaip tik Jūs ir V. 
Radžvilas aktyviausiai spaudėte mane 
atsisakyti tos „neapgalvotos akcijos“. 
Lyga ir toliau ragino Sąjūdį bei kitas 
politines Lietuvos jėgas bendradarbiauti 
renkant parašus ir net pakoreguoti 
pareiškimo tekstą, kuris Jums atrodė 
pernelyg „grubus“. Liepos 5 d., pirmojo 
„apskrito stalo“ susirinkime Sąjūdis 
staiga pakeitė savo ankstesnį nusistatymą 
ir paskelbė palaikąs parašų rinkimą. Iki 
rugsėjo 28 d. pareiškimą pasirašė 1650 
tūkst. Lietuvos gyventojų. Kreipiausi į 
Sąjūdį prašydamas, kad pareiškimo 
tekstas būtų pasiųstas adresatams, bet 
Jums, atrodo, palankiau laikyti jį 
paslėpus ir nerūstinti Kremliaus 
šeimininkų.

(Pabaiga sekančiame nr.)

Prieš penketą metų lankiausi Lietuvoj, 
kada ten tebeviešpatavo Stalino dvasia. 
Sunku aprašyti ano viešėjimo jausmą. 
Viskas buvo įdomu, bet jaučiausi 
nejaukiai. Su manimi atsargiai bendravo 
tik giminės ir artimesni jaunystės laikų 
draugai. Pažįstami, užimamieji 
aukštesnes, atsakingesnes vietas, vis buvo 
„užimti svarbiais reikalais“... Pilnai 
supratau jų padėtį ir visiškai pateisinau jų 
elgesį.

Ilgesnį laiką pagyvenusiam laisvuose 
demokratiškuose kraštuose, tarybinė 
spauda, televizija, radijo transliacijos 
buvo ne tik neįdomios, nuobodžios, bet 
net ir šleikščios.

Hitleriška Vilniaus valdžia mane 
sutiko gana atšiauriai. Registruojantis 
policijoj, be eilės pateisinamų klausimų 
(rusų kalba!), pareikalavo mano šeimos 
narių adresų Didžiojoj Britanijoj ir 
Amerikoj! Sutvarkius formalumus, man 
buvo pasakyta, kad be leidimo nevalia 
išvykti už miesto ribų. (Aš tai vadinu 
„miesto areštu“!) Girdi, jei norėčiau 
aplankyti Trakus — turiu parašyti 
prašymą, bet gauti leidimą esą mažai 
vilčių...

Gal skaitytojams atrodys 
nesuprantama kodėl aukščiau sakiau 
„Hitleriška Vilniaus valdžia“? 
Paaiškinsiu. Hitlerio okupuotame 
Vilniuje buvau Gestapo tardomas už 
nepaklusnumą okupantams, o vėliau 
teisiamas vokiečių teismo už 
Kriegssabotage (karo sabotažą). Mano 
advokato nuomone man grėsė ne mažiau 
trijų metų „poilsis“ koncentracijos 
stovykloj! Su tokia praeitimi ir atestacija 
tikėjausi herojui tinkamo sutikimo 
Sovietijoj! Juk MKVD ir KGB turėjo 
žinoti mano istoriją! Apsirikau. 
Stalinistams, matyt, nepatiko mano 
priešhitlerinė veikla: juk Stalinas ir 
Hitleris yra buvę draugai ir „draugiškai“ 
dalijosi Pabaltiju ir Lenkija...

Ne viskas Lietuvoj buvo tamsu ir 
slogu. Maloniai nuteikė Sveikatos 
tarnyba, Švietimas, Elektrifikacija, naujų 
pastatų gausumas, muziejai.

Pastaraisiais metais daug girdėjęs apie 
sovietišką glasnost (viešumą, atvirumą) ir 
perestroiką (pertvarkymą, 
persitvarkymą, reorganizavimą) panorau 
įsitikinti tenykšte būkle. Ir taip praeitą 
vasarą vėl nuvykau į išsiilgtą Tėvynę.

Vos pasiekęs Vilnių pajutau atmosferą, 
skirtingą nuo 1984 metų: nebesimatė 
komunizmą bei socializmą garbinančių 
plakatų, žmonės kalbingesni, drąsesni, 
linksmesni. Glasnost bujoja, žydi! 
(Tokios žodžio ir spaudos laisvės, kiek 
atsimenu, „smetoniškoj“ Lietuvoj 
nebuvo!). Tautiečiai Lietuvoj, aišku, tuo 

labai džiaugiasi! O aš? Mano jausmai 
ambivalentiški (Ambivalencija tai 
sambūvis priešingų jausmų kurio nors 
dalyko atžvilgiu — K.V.): Džiūgauju dėl 
laisvių Lietuvoj, o liūdžiu dėl staliniškos 
cenzūros „Europos Lietuvyje“! Mano 
straispnius, liečiančius lietuvių kalbos 
netikslumus, religiją, darbo sąvoką ir net 
juokelius, anekdotus, surinktus iš 
angliškų knygų — išmesdavo į šiukšlių 
dėžę... Ir kai prieš porą metų cenzoriai 
nepraleido straipsnio apie alkoholio žalą 
dėl to, kad pacitavau vieną sakinį iš 
Shakespeare-o (Šeikspyro) dramos — 
mano nervai nebeišlaikė ir nustojau 
bendradarbiauti Europos Lietuvyje. Ligi 
šiol nepavyko sužinoti kas tie cenzoriai? 
DBLS Centro Valdybos viršūnės 
pakartotinai išsigynė cenzūravimo, o 
DBLS Tarybos neįtariu. Jau daugelį 
metų matau paskutinio „EL“ puslapio 
kairiojo kampo viršūnėj įrašą: Redaguoja 
redakcinis kolektyvas, bet nepavyko 
sužinoti to kolektyvo sąstato ir kas jį 
renka ar skiria? Ne aš vienas, manau 
domisi šiais trimis klausimais. Mano 
ketvirtas klausimas yra: ar kolektyvas 
cenzūruoja straipsnius?

K. Valteris

Šio K. Valterio straipsnio pasirodymas 
„Europos Lietuvyje" yra geresnis 
liudijimas, negu šimto ar daugiau žodžių 
žurnalistine etika paremtas pasiteisinimas, 
jog nei „Europos Lietuvio" redaktorius, 
nei redakcinis kolektyvas asmenine 
cenzūra neužsiiminėja.

Redaktoriaus šiukšlių krepšio legenda 
irgi yra paprastesnė: „Europos Lietuvio" 
vienam numeriui reikalinga 40 mašinėle 
rašytų puslapių, jeigu retą savaitę Jų 
atlieka — pasidedama sekančiai. Šio 
principo prisilaikant — redaktoriaus 
krepšys būva lyg ir pustuštis. Kitų 
bendradarbių, kurie negali pasigirti 
žurnalistinės plunksnos šmaikštumu, 
darbai taisomi, perrašomi iš kelių kartų ir, 
priklausomai nuo tam skiriamo laiko, 
kartais pasenę „miršta natūralia mirtimi".

Redakcinio kolektyvo narių niekas 
nerenka nei skiria. Jie yra „Europos 
Lietuvio" praeitis ir ateitis. Redaktoriai 
keičiasi, bet redakcinis kolektyvas, su 
mažomis išimtimis, lieka tas pats. Šiuo 
metu „Europos Lietuvio" redakcinis 
kolektyvas yra šis: J. Vilčinskas, M. 
Bajorinas ir J. Blinstrubas.

(ketvirtą klausimą, manau, atsakiau šio 
prierašo pradžioje.

VI. Dargis

Metraštis Nr. 8

LIUDAS DOVYDĖNAS

BLYNU STOGAS
i

Anoje toje pasakoje senutė ir senukas tupėjo po stogu, ir taip jau 
nutiko, ėmė ir prakiuro stogas. Kai tau šalta, tu užsivelki antrą sermėgą, 
kai tave kaitina saulė, tu stovi po žaliu medžiu ir klausaisi vėjo šniokštimo 
viršum savo galvos. Kai tau prakiūra naginė, tu atsisėdi ant suolo, užkeli 
koją ant kitos kelio, persikreipi ir pažiūri: tikrai kiaura tavo naginė! Tu 
tada lopai naginę, ar trauki į mišką susirasti neseną ir ne perjauną liepą, 
nulupi luobą ir piniesi vyžas. Tik, kai tau prakiura stogas, dideli lašai 
krinta ant stalo ir pataiko į sriubą, ar poterius kalbant vėlų vakarą 
nudiegia už apykaklės tada, lipi ant stogo.

Netaip seniai buvo toks nutikimas Jokimui Virbaliui ir jo apsukriai 
pačiai Kastulei, — ėmė ir prakiuro stogas.

Vieną rytą, lietui telkšti pradėjus ne lašais, o storo pančio srove 
ėmė žliaugti ant pat vidurio stalo, kur jau aušo padažas keptuvėje, o 
moliniam dubenyje gulėjo bulviniai blynai. Apsidairė abu, kaip jau 
minėta, Jokimas ir Kastulė, net po platų kryžių ant krūtinės permetė. 
„Kaipgi čia dabar lietus ogi lyja tiesiai ant blynų“. Metėsi galvoti, kuo 
užlopyti stogą? Ir atėjo šviesi mintis Jokimui ir Kastulei — apdengti 
stogą blynais. Ir pradėjo Jokimas ir Kastulė ranka rankon darbuotis: 
Kastulė blynus kepa, Jokimas kopėčias pasistatęs neša ant stogo ir 
gražiai blyną prie blyno kloja.

Užtruko darbas dvi dienas ir pusę, bet stogas užklotas blynu prie 
blyno, ir vis kad susisiektų kampuose, kad vanduo neprsiskverbtų.

------oooo------

Antai mieste, prie didelio ežero, prie plataus lauko, kur 
didelpaukščiai leidžiasi dieną ir naktį, gyveno po savo stogu 
Sebastijonas Užtupis ir jo pati Aurelija Užtupienė.

Ir taip tu man pasitaikyk, šventą šventadienio rytą, kai išsiraivęs 
lovoje sėdi prie kavos puoduko, štai lašas papt tiesiai kavon.

—Tai stogas vėl prakiuro.
— Aiškiai matosi — prakiuro, — atsiliepiaUžtupis Sebastijonas.
Ir niurna gerdamas kavą ir sumeta nuosavoj galvoj: „Štai, jau ir 

kopėčias turiu, vinių geras gorčius. Ir šingeliai sukrauti, kad neaplytų...
— Tu, Sebastijonai, vieną kartą užliptum ir sulopytum.
Sebastijonas pasitampo naktiniuose, ir atsiliepia:
— Lyja. Lipsi lietuje?
— Kai giedra... tada nepapsi į kavą. — Tai motina Ksevera 

Užtupienė.
Ir taip vėl dienos naktys.

------oooo------

Ankstų rytą, po pažastim gelsvus maišiukus pasikišę Sebastijonas ir 
Aurelija grumdosi prie traukinio ir prie buso durų, kelionei įsisprausti 
tarp maišiukų ir alkūnių.

Baltų plytų mūre Sebastijonas Užtupis batams puspadžius 
prisiuva ir priklijuoja. Raudonų plytų mūre Aurelija Užtupienė vyrams 
kelnes siuva, į visai jau gatavas kelnes guziką, kaip valdovai ir karaliai 
antspaudus, spauste prispaudžia.

Namuose lieka motina Ksevera Užtupienė, jau pensiją užplukusi. 
Tai jinai užtrunka vartydamasi lovoj ir užsikirtus atsiminti visus 
pramiegotos nakties sapnus ir visas jaunystės nuodėmes.

Kai atsikelia, verdasi kavos puoduką ir kartais kepa blynus. Kavą 
kartais geria su cukrum, kartais ir be cukraus: taip dedasi, kai išėjusieji 
nepalieka cukraus ant dengto skobnio.

------oooo------

Ir atsitiko taip, kad našlė Ksevera Užtupienė Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčios šventoriuje išvydo seną pažįstamą Tamošių Tamulį. 
Netikėtai, nesapnuotai po klevu bestovįs: „Ar tik ne tasai žmogelis, 
kuriam Pagarkščių šventoriuj, vėliavą benešant, kelnių juosmuo 
trūko?“ Save paklausė Ksevera Užtupienė. Akinius pasišluostė: „Taigi, 
kad tasai pats.“

Ir priėjusi ištiesė minkštą ranką, dar minkštesniu delnu.
Atpažino ir Tamošius Tamulis po šventoriaus medžiu 

klausydamasis Nekalto Prasidėjimo vargonų:
—Tai tu, Ksevera, ką linus raudavai vienmarškinė ir dar 

trumpais... ar vėjas ar be vėjo?
Pasimuistė Ksevera Užtupienė ir:

— Kad ir atmintis, kad tave bala, Tamošiau.
—Tomas, — nuolankiai pataisė.
Ir taip jie šventoriaus klevu prakalbėjo ir šventas mišias ir 

pamokslą — vienas antrą nutraukdami — alkani šnekos, susirūpinę 
atsiminti.

— ...kaip jau sakiau, nugiedojom Nortinktone maniškę, tokioj 
nuokalnėj paguldėm aną. Atsibėgiota visom kojom, atsiverkta visom 
akim. Pagaliau, atsidusau visais plaučiais. Ką ir sakyti, būtų dar 
palaukus, tai...

—Tai jau visiems taip ir taip, kad tave bala, Tamošiau. Saviškį, 
kaip žinai, palikau prie Vyžuonos krantų, durna kulka jį vidurvasary...

— Žinau, kur nežinosi, Ksevera, bet aš iš tos Anglijos atnėriau jau 
septyneri... Pensija man iš ten per marias.. Ar girdi?

— Va, matai, mano kaimynas, buvęs eigulys Simonas Švirkštalas 
skuodžia pamokslo nesiklausęs, matai, šalia jo Varteliauskienė, ta 
išsiskyrus juodčkė, tik regėk...

— Aš baigsiu, Ksevera, kaip mes į laivą sėdom. O jau lietus kaip iš 
rankovės, o čia dar abiejose rankose...

— Dievo nebijo, kabinėjasi rankomis šventoriuje... kaip kokie 
kudločiai, ar dar špėtniau. Tik tu, Tamošiau, užmesk akį...

Ir taip abu kalbomis dalijosi, marias perplaukę... ir vėl susitikę.
Ir čia Ksevera, visada arti visokių reikalų, ims ir sakys:
—Tai tau, Tamošiau, dabar laiko per akis.
—Turėti tai turiu, bet kad per akis, nepasakysiu; mat, aš ir 

meškerę pamerkiu ir visokių pataisymų našlėms ir ne našlėms... gi žinai, 
našlių priviso per kraštus.

—O tai labai gerai, kaip guziku į kilpą, Tamošiau, tai...
— Kad aš jau nebe Tamošius. Jau karalienės žemėn važiuodamas 

Tamošių Vokietijos griuvėsiuose palikau. Tomas. Dabar — tik Tomas 
ir gana.

—Tai gerai, T amošius griuvėsiuose, dabar—T omas. T ai klausyk, 
mano sūnus batams padus klijuoja, marti guziką spaudo, tai to laiko ne 
kažin kas. Ir čia, matyk, stogas prakiuro. Užvakar, man vienai sėdint 
prie stalo, blynus bevalgant, lašt lašt ant bulvinių, tai...

— Kai dėl bulvinių blynų, tai man galva pramušta. Pats vienas: čia | 
bulvę tarkuok, taukus čirškink; tai pamažini, tai padaugini, — vėl I 
negerai. Valgai, valgai ir...

—Tai labai gerai, ateik, palypėsi ant stogo, surasi kur ten kokią 
skylę, o gal ir daugiau. Visos skylės reikia užlopyti. Man bulviniai 
blynai kepti, tai kaip rožinį kalbėti. Dabar jau taip rožančių vadina.

Čia daktaras Žilionis išėjo ir sustojo ant cementinių šventovės 
laiptų, iš lėto užsimovė geltonas pirštines ir pasisveikino su Polinskiu- i 
Poliu. Ir tam laikotarpy įsiterpė tyla, tik neilgam. Atsidususi Ksevera ir 
tarė:

— Tai matai, upės vagas išvagoję ima ir susitinka, tai taip žmogus 
su žmogum. Imu ir atsimenu likusi viena, tai kokį veidą, tai grieką... 
Kad ir lovoj besivartant, žiūrėk, ateis kokia mintis, imi ir pamanai: 
vieversys kyla į dangų, kyla be paliavos, pasakysi žmogus, bet ūmai 
kaip koks iš dangaus blokštas akmenukas, nukris į arimą. Taigi, va, 
sakysiu, gegužė...

— Būnu ir aš miškuose, bet čia gegužės neišgirsi. Jeigu kada padai 
atšoktų, ar kitkas su apavu, tai aš pataisau. Nusipirkau ir tokius 
įrankius— kaip čia kai kas sako, tulšis. Labai jau batsiuviai pabrango.

(Bus daugiau)

2
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GRAŽUS JUBILIEJUS SĄJUNGOS VEIKLA
Boltono lietuvis Henrikas Vaineikis 

sulaukė 65 metų amžiaus.
Gimęs prie latvių sienos Žeimelyje 

(Joniškio apskr.) jis užaugo ir baigė 
gimnaziją Pasvalyje (Biržų apskr.).

Karo metu kelius mėnesius Vilniaus 
Universitete studijavo miškininkystę, 
vėliau atsirado Vokietijoje. Karui 
pasibaigus 1947 metais atvyko į Angliją.

Siaurės Anglijoje (Penrith, Cumbria) 
Brougham žemės ūkio darbininkų 
stovykloje dirbo vertėju, o stovyklai 
užsidarius, 1951 metais buvo priimtas į 
D. Britanijos paštą dirbti paštininku. 
Penrithe jis apsivedė ir tik neseniai, prieš 
pat 1988 metų Kalėdas, jo žmona 
Margaret mirė. Vėliau, 1955 metais, 
išlaikius skirtingus pašto egzaminus, jis 
buvo perkeltas į Boltoną, kur atliko 
įvairias pareigas pašto įstaigose. Porą 
kartų buvo pakeltas tarnyboje ir po 
paskutinio pakėlimo buvo perkeltas j 
Mančesterio paštą, kur kelius metus 

i vadovavo inspektavimo (survey) ir 
planavimo skyriams. Per paskutinius 
penkerius metus jis buvo 
admininstracijos viršininku Mančesterio 
pašto siuntinių rūšiavimo pastate, 
kuriame dirba virš 1000 pašto tarnautojų. 
Sulaukęs 60 metų, 1985 metais, Henrikas 
Vaineikis išėjo į pensiją.

Neatsiliko jis ir išeivijos lietuvių 
veikloje. Boltono lietuviai, išsirinkę 
Henriką Vaineikį DBLS Boltono 
skyriaus pirmininku, greitai tapo vienu iš 
veikliausių Sąjungos skyrių šiaurės, o gal 
net, pagal Europos Lietuvio skiltyse 
aprašymus, ir visoje Anglijoje. 
Boltoniškiai, nors jų skaičius ir mažas, 
dažnai susirenka, daro pobūvius, šokius, 
ekskursijas ir aktyviai dalyvauja 
apylinkės lietuvių parengimuose. Jų 
pirmininkas yra dažnai kviečiamas 
kalbėti šiaurės Anglijos lietuvių 
rengiamuose minėjimuose ir pobūviuose 
ir ■ bendradarbiauja išeivijos lietuvių 
spaudoje.

LPS Vilkaviškio koordinacinė Taryba po posėdžio 1989.XI.il d. Nuotrauka: R. Eidukevičiaus.

Henrikas Vaineikis taip pat yra 
Mančesterio lietuvių klubo 
vicepirmininkas, „Ramovės“ skyriaus 
sekretorius ir lietuvių filatelistų draugijos 
sekretorius. Jis labai aktyviai dalyvavo 
Boltono Baltijos Tautų Komiteto 
įsteigime, kuris praeitais metais atšventė 
savo gyvavimo dešimt metų sukaktuves. 
Nuo pat Komiteto įteigimo H. Vaineikis 
yra jo sekretorius ir palaiko ryšius su 
vietiniais parlamentarais ir kitomis anglų 
organizacijomis.

Praeitais metais H. Vaineikis buvo 
išrinktas Boltono anglų filatelistų 
draugijos prezidentu. Jis draugijai yra 
rodęs ir kalbėjęs apie Lietuvos pašto 
ženklus ir jos istoriją ir yra ir kitų 
apylinkės filatelistų draugijų kviečiamas 
pasirodyti su Lietuvos ir pabaltiečių 
pašto ženklais.

Paklaustas ko jis, sulaukęs 65 metų 
amžiaus, dar norėtų, Vaineikis atsakė, 
kad jis džiaugsis galėdamas važinėti 
autobusais papiginta kaina. Kadangi jis 
automobiliu važinėja jau daugiau kaip 40 
metų (jis vairuotojo egzaminus Anglijoje 
išlaikė 1949 metais) atsiprašydami mes 
abejojame ar jis jau tikrai pradės 
autobusais važinėti.

Kaip ten bebūtų mes Tau, Henrikai, 
linkime sveikatos ir sėkmės ateities 
darbuose!

VI. Dargis

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
Gerb. Redaktoriau,
Man, neseniai išvykusiam iš Lietuvos ir 

dar nepritapusiam prie šio krašto 
gyvenimo, yra didelė laimė gauti gausią 
lietuvių išeivijos spaudą, kuri padeda 
neatitolti nuo dabartinio gyvenimo 
Lietuvoje, o tuo pačiu ir organiškai 
jungtis į išeivijos įvairiaspalvį gyvenimą.

Iki šio visus periodinius leidinius aš 
gaunu kaip dovaną. Gerai suprasdamas 
kaip yra sunku iševijoje išlaikyti 
periodinės spaudos leidimą, dėl tokios 
man brangios dovanos aš dažnai jaučiu 
sąžinės priekaištus.

Deja, dėl neturėjimo apmokomo darbo 
aš negaliu savo bedarbio pašalpos dalį 
skirti spaudos prenumeratoms, o taip pat 
ją remti aukomis.

Kad aš visus išeivijos periodinius 
leidinius vertinu vienodai aukštai vien dėl 
jų gyvavimo, patvirtina ir tai, kad visus 
mano gaunamus laikraščius ir žurnalus 
komplektuoju, turėdamas mintį visą tą 
lietuvių kultūros turtą kada nors persiųsti 
į Lietuvą. Ir išjos išvykstant manęs prašė 
rinkti ir kaupti visus mūsų išeivijos 
dabartinius ir senuosius spausdinius.

Tačiau aš neprarandu vilties kada nors 
materialiai sutvirtėti, kada galėsiu mūsų 
lietuviškąją spaudą remti nors 
vienkartinėmis aukomis, kad tokiu būdu 
nors dalinai atsidėkoti už visas tas 
spaudos leidėjų dovanas, kurias iki šiol 
gavau kiekvieną dieną.

Dabar rašau šį laišką nuoširdžiai 
dėkodamas Jums už Jūsų ligšiolinę 
paramą man spaudos dovanomis.

Dėkodamas Jums taip pat sveikinu Jus 
ir Jūsų vadovaujamos redakcijos visus 
bendradarbius ir nuoširdžiai linkiu 
visiems jums ir Jūsų leidžiamam bei 
redaguojamam leidiniui Europos Lietuvis 
viso geriausio Naujaisiais 1990-siais 
metais.

Su dėkingumu ir gilia pagarba,
Vytautas Skuodis

BENDRAVIMAS SU TAUTA
1989 išsivystė įvairūs ryšiai su 

okupuota Lietuva. Metų bėgyje įvyko 
keli pasimatymai su Sąjūdžio veikėjais, 
spaudos darbuotojais ir įvairių 
organizacijų, partijų bei kolektyvų 
atstovais. Buvo užmegzti dalykiniai ryšiai 
su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Draugija, jai nutarus veikti 
nepriklausomai. CV narys K. 
Tamošiūnas dalyvavo Lietuvos 
Socialdemokratų partijos steigiamajame 
susirinkime Vilniuj. Taip pat gautas 
pakvietimas iš Lietuvos Tautinio 
Olimpinio Komiteto dalyvauti IV 
Pasaulis Lietuvių Sporto Žaidynėse 1991 
m. Vilniuje. „Miss Pasaulio Lietuva“ 
konkurso rengėjai Vilniuje, kviečia D. 
Britanijos lietuvaites tame konkurse 
dalyvauti. Iš meno gerbėjų klubo „Lyra“ 
yra gautas pakvietimas mūsų 
menininkams. Sudaromi ryšiai ir su 
įmonėmis. Kauno madų kooperatyvas 
„Gracija“ ieško ryšių su britų firmomis 
prekybos reikalais. Taip pat atsiranda 
studentų ir profesinių žmonių norinčių 
mokytis ar stažuotis D. Britanijoje.

POLITINE VEIKLA
DBLS politinė veikla, kaip ir praeityje, 

vyksta Baltų Tarybos ir „European 
Liaison“ grupės rėmuose. Palaikomi 
ryšiai su VLIKu, PLB Valdyba, Europos 
Lietuvių Bendruomenėmis ir Lietuvių 
Informacijos Centru JAV-se.

Metų bėgyje DBLS CV pristatė eilę 
memorandumų bei kitų dokumentų 
Ministrei Pirmininkei, Užsienio Reikalų 
Ministrui, D. Britanijos delegacijoms 
Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
(CSCE) Konferencijose Paryžiuje 
(Žmogaus teisių) ir Sofijoje (Aplinkos), 
Europos Tarybai. Bendrai su estais ir 
latviais kelis kartus buvo pasimatyta su 
Užsienio Reikalų Ministerijos Sovietų 
skyriaus pareigūnais. Laiškuose ir 
pasikalbėjimuose yra jaučiamas 
pritarimas Pabaltijo kraštuose 
vykstantiems pasikeitimams, nors viešai 
britų valdžia šių įvykių neremia.

Tenka pastebėti, kad ryšium su 
pasikeitimais Rytų Europoje britų 
spauda, televizija bei radijas mini ir apie 
padėtį Lietuvoje. CV-bos nariai 
kiekviena proga tokiose programose 
iškelia lietuvių tautos reikalavimus.

Per PLB buvo gautas pakvietimas 
vasario 3 d. dalyvauti Sąjūdžio 
rinkiminėje konferencijoje Vilniuje. 
Konferencija pavadinta „Lietuvos 
kelias“ ir joje manoma dalyvaus 5.000 
dalyvių. Rinkimai į Lietuvos Aukščiausią 
Tarybą prasidės kovo 24 d., į juos yra 
kviečiami užsienio parlamentarai iš 
Vakarų pasaulio stebėtojų teisėmis. 
Tikimasi, kad nuvyks kas nors iš britų 
parlamento.

KULTŪRINE VEIKLA
Mūsų ansamblio šokėjai ir dainininkai 

atstovavo D. Britanijos lietuvius pirmose 
Europos Lietuvių Dienose, Vokietijoje. 
Taipgi sėkmingai atliko programas 
Boltone, Nottinghame, Škotijoje ir 
Pabaltiečių Dienoje Londone.

Ypatingas įvykis 1989 m. buvo 
Vilniaus „Vorutos“ ansamblio 
apsilankymas ir koncertai, kurie atnešė 

naujų norų ir pasiryžimo mūsų 
kultūrinėms jėgoms. Šis ryšys bus 
palaikomas ir ateityje, „Vorutos“ 
ansamblio menininkai atvyks 1990 m. 
vasario mėn. dalyvauti 
nepriklausomybės šventės minėjimuose 
Londone (vasario 16 d.) ir Nottinghame 
(vasario 17 d.).

Centro Valdyba

LIETUVA SVETIMOJE SPAUDOJE
Sovietų Sąjungos ambasada Bonnoje 

leidžia propagandinį mėnraštį 
Sowjetunion Heute — Sov. Sąjunga 
šiandien.

Sausio mėn. laida (metinė prenumerata 
12 markių) paskirta Volgogrado miesto 
400 m. sukakčiai atžymėti, Ukrainai ir... 
net 10 psl. tilpusiam M. Gorbačiovo 
referatui, skaitytam 1989 m. gruodžio 
mėn. 25 d. Komunistų Partijos 
suvažiavime. Jame jis liečia Lietuvos KP 
pastraukimą iš Maskvos globos. M. 
Gorbačiovas ima 1989 m. gruodžio mėn. 
20 d. Vilniuje įvykusio nutarimo 
ištraukas, o „Litauen“ vardą tuose 
penkiuose lapuose radau įrašytus 38 
kartus! Teisingai įrašyti „Tautininkai“ 
bei „Sąjūdis“.

M. Gorbačiovas nurodo, kad Lietuva 
iš Sov. Sąjungos importuoja žaliavą. 
Importas siekia 7 milijardus rbl. Lietuva 
eksportuoja žemė ūkio produktus bei 
lengvosios pramonės gaminius, beveik 6 
milijardų sumoje. „Respublika įžengė į 
naują kelią, tačiau naivu būtų laukti 
mielaširdingo vakarinio dėdės“ — 
pasakė M. Gorbačiovas.

Aštuntame psl. Panorama sk. 
žiniaraštis praneša Latvijos importą iš 
Sov. Sąjungos, kuris pav. 
elektroenergijoje siekia 50%, cheminės 
žaliavos — 80 % ir 1.1. Tačiau Sowjetunion 
Heute nepažymėjo, kad Estijai ir Latvijai 
nepristačius į Leningradą žemės ūkio 
produktų — ilgą laiką krautuvių lentynos 
buvo tuščios.

Vašingtone leidžiamas National 
Geographic žurnalas sausio mėn. laidoje 
beveik 42 psl. straipsnyje „Inside the 
Kremlin“ paliečia Sov. Sąjungos 
gyvenimą, atžymėdamas jame taip pat 
olimpinių žaidynių priėmimą Kremliuje. 
Vienoje nuotraukoje Arvydas Sabonis 
(„star of the gold medal winning Soviet 
basket-ball team — Sovietų krepšinio 
rinktinės aukso medalio laimėtojos 
žvaigždė“) kalbasi su M. Gorbačiovu, 
prašydamas jo leidimo žaisti už Sov. 
Sąjungos ribų. Toliau rašoma, kad 
Portland Trail Blazers turėjo teisę į A. 
Sabonį, tačiau „seven foot three inch 
Lithuanian — septynių pėdų ir trijų colių 
lietuvis“ (A. Sabonis gimė Kaune 1964 m. 
Jo ūgis 2.2s m — K.B), pasirašė sutartį su 
Ispanijos komanda. Iberijos valstybė už 
A. Sabonį Maskvai nusiuntė 1 milj. dol.

Čikagos bičiuliai atsiuntė daug 
dienraščių ištraukų iš M. Gorbačiovo 
viešnagės Lietuvoje. Sausio 11 d. Chicago 
Tribune įdėtoje pirmame psl. spalvotoje 
nuotraukoje matoma lietuvių 
demonstracija Gedimino aikštėje, J. 
Schodolskio platus pranešimas iš 
Vilniaus su užrašu „Freedom cry awaits 
Gorbachev“. Sekančią dieną tas pats 
dienraštis taip pat pirmame psl. įdėjo 
besikalbančio minioje M. Gorbačiovo 
didelę nuotrauką ir užrašą „Lithuanians 
talk back to a testy Gorbachev“. Tą pačią 
nuotrauką patalpino Sun-Times (visos 
ištraukos sausio 11, 12 ir 13 d.d.).

Plačiai rašė vokiška spauda, plačiai 
komentavo Vakarų Vokietijos radijas, 
televizija, rodydama kartu mūsų sostinės 
vaizdus. Kūčių vakarą Vakarų Vokietijos 
pirmas kanalas perdavė iš Vilniaus 
arkikatedros Bernelių Mišias, 
celebruotas arkiv. J. Steponavičiaus. 
Arkivyskupo sveikinimą perdavė 
vokiškai, skaitinys taip pat buvo vokiškai 
ir lietuviškai. Bereikalingai televizija prieš 
Mišias palietė „lenkiškai kalbančių 
lietuvių“ klausimą, parodydama 
vargingą pirkelę, vandenį nešančią 
skurdžiai atrodančią moterį, Šumsko 
bažnyčioje lenkišką giedojimą, 
davatkėlių skundą, neduodant lenkų 
mažumai daugiau teisių.

Ir Lenkijos spauda atžymėjo M. 
Gorbačiovo viešnagę. Keli laikraščiai 
savo straipsnius pavadino „Moskwa 
ostrzega Wilno — Maskva įspėja Vilnių“.

K. Baronas

ITALIJOJE
NAUJA ILB VALDYBA

Sausio 14 d., Romoje įvykusiame 
Italijos lietuvių bendruomenės 
susirinkime buvo išrinkta nauja šios 
bendruomenės valdyba. Ją sudaro 
pirmininkas prelatas Vincas Mincevičius, 
vicepirmininkai — prelatas Algimantas 
Bartkus ir Kazimieras Lozoraitis, 
sekretorius studentas Jonas 
Malinauskas, iždininkas prelatas 
Antanas Jonušas, nariai — daktarė 
Barbora Vileišytė ypatingiem reikalam, 
salazietis kunigas Mečys Burba ir Nijolė 
Tutkaitė jaunimo reikalams.

KATALIKŲ DELEGACIJA
Sausio 26 d., iš Romos Fiumicino 

aerouosto atgal į Lietuvą išvyko lietuvių 
katalikų delegacija, dalyvavusi Arezzo 
mieste surengtame tarptautinimu 
suvažiavime: „Teisingumas, taika ir 
kūrinijos integralumas“. Suvažiavimui 
pasibaigus, delegacija dvi dienas lankėsi 
Romoje, kur nors ir trumpai susipažino 
su Amžinojo Miesto įžmybėmis.

Sausio 25 d., lietuvių katalikų 
delegacija popiežiškosios švento 
Kazimiero lietuvių kolegijos svečių 
namuose — Villa Lituania — pagerbė 
Lietuvos katalikų mokslo akademijos 
pirmininką kunigą profesorių Antaną 
Liuimą, kuriam sausio 28-ąją suėjo 
aštuoniasdešimt metų amžiaus.

QUO V ADIS LIETUVA?
(Atkelta iš psl. 1) 

problemos, kurios virsta „sprogtamąja 
medžiaga“. Būtinų nutarimų Kalnų 
Karabacho, autonomijos Volgos 
vokiečiams, Krimo totoriams ir turkams 
klausimais, centralė nepadarė. Kaip tik 
todėl buvo skatinamos agresijos“.

Paryžiaus dienraštis Le Quotidien 
pabrėžia, kad „Nuo vieno imperijos 
krašto iki kito įsiliepsnoja gaisrai. 
Gorbačiovas, kuris stengiasi išsaugoti 
pokalbiams linkusio žmogaus veidą, 
junta, kad jo veiklos akiratis pavojingai 
mažėja. Tuo labiau, kad nepaisant jo 
taktinio talento, konservatyviųjų eilės 
partijos viršūnėje dar nepasidavė“.

Šios spaudos pastabos vaizdingai 
kalba, kad vietomis jau pradėjęs merdėti 
rusiškasis komunizmas dar neatsisakė 
šovinizmo, imperializmo bei ginklo 
prievartos.

Kur eina Lietuva, reikalaudama 
nepriklausomybės ir demokratijos 
gimtajam kraštui? Nepriklausomybės, 
kurią niekiną kiekvienas rusas ir 
demokratijos, kurios nepažįsta, nenori 
pažinti ir galbūt negali pažinti nė vienas 
rusas? Teisingai atsakyti į šį klausimą 
šiandien neįmanoma. Ir Lietuvoje, ir 
Maskvoje įvykiai veja įvykius, gimsta 
nauji sprendimai, duodami nauji 
įsakymai. Galbūt Gorbačiovui buvo 
nelengva pritarti ginkluotų pajėgų 
pasiumtimui į liepsnojančius rajonus 
pietuose, tačiau kariuomenės daliniai 
buvo pasiųsti (išimtinai tik rusų 
kareiviai). Šiuo atveju konsevatyvūs rusų 
komunistų partijos sluoksniai pasiuntė ir 
nebylų grasinimą Lietuvai.

„Nereikalauk laisvės nykštuke! Nueisi 
per toli ir tavo miestuose suriaumos 
rusiškų tankų motorai“ — atrodo taip ir 
aidi iš visų sovietinės spaudos 
komentarų, pranešimų bei žinučių.

Londoniškis The Times rašo: „Rytų 
Europoje Gorbačiovas turi veik 600.000 
karių. Juos atitraukus galima tą pajėgą 
vykusiai panaudoti Sąjungos pietuose. Iš 
kitos pusės šis atitraukimas padidins rusų 
baimę strateginės Rytų-Vakarų lygsvaros 
atžvilgiu“.

Šiandien rusai baiminasi ne kokio 
Rytų-Vakarų lygsvaros pasikeitimo, o 
gaisrų, kurie drebina Rusijos imperiją, 
pavergtų tautų įtūžimo rusams 
(paskutiniais spaudos pranešimais į 
Maskva jau atvyko 4000 rusų 
„pabėgėlių“, iki šiol gyvenusių 
Azerbaidžane), baiminasi netekti savajai 
naudai pavergtų kraštų. Kaip tik ši baimė 
gali padiktuoti mintį, jog būtina 
nukreipti rusiškąjį ginklą ir prieš Lietuvą, 
jos gyventojus ir jų bandymą nusikratyti 
Maskvos grandinių. Tačiau ar ginklų 
ugnimi įmanoma išdeginti lietuvių tautos 
valią?

Kažkuris poetas yra pasakęs: „Gyventi 
— reiškia suklupti ir vėl pakilti“. Lietuvių 
kelias į laisvę buvo ne kartą klotas 
erškėčiais, lietuviai ne kartą suklupo 
pakeliui. Bet jie išmoko eiti ir kruvinomis 
kojomis.

Mūsų tautos ryžtas yra didesnis nei visi 
iš baimės už savąją imperiją virpančių 
rusų grasinimai. Lietuviai eis tuo keliu, 
kurį diktuoja žmogiškas protas, 
žmogiškas jausmas ir žmogiškas 
Išdidumas. Jie eis labai sunkiu, bet 
garbingu keliu — keliu, vedančiu į laisvę?

Algis Sadauskas
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Lietuvių Kronika
KAS- KADA—KUR? ROCHDALĖJE

Vasario 16 — Nepriklausomybės 
šventės minėjimas Londone, Bishopsgate 
Instituto salėje 19.30 vai. ir svečių 
priėmimas.

Vasario 17 — Nepriklausomybės 
šventės minėjimas ir koncertas 
Nottinghame.

Kovo 24-25 — DBLS-gos atstovų ir 
LNAB-vės akcininkų metinis 
suvažiavimas Londone.

Balandžio 28/29 — Baltų savaitgalis. 
(Vietą ir laiką pranešime vėliau).

Gegužės mėn. — DBLS „Gimtinė“ 
folklorinis ansamblis ir „Lietuva“ 
tautinių šokių grupė vyksta į Lietuvą 
dalyvauti folklorinių ansamblių šventėje 
„Skamba, skamba kanklės“.

Gegužės 20-24 — Vll-tas Lietuvos 
gydytojų suvažiavimas. Kreiptis: LGS 
sekretoriatas, P.O. Box 1011, 233007 
Kaunas, Lietuva, USSR.

Birželio 5-29 — Kopenhagoje įvyks 
Žmogaus teisių konferencija. (EL. nr. 24- 
2059, 3 psl.).

Liepos 28 — rugpjūčio 4 — 41-ji 
tradicinė skautų stovykla Lietuvių 
Sodyboje.

Rugpjūčio 5-12 — 37-ji Europos 
Lietuvių Studijų Savaitė Einsiedeln, 
Šveicarijoje.

AUKOS TAUTOS FONDUI
J. Tamulaitis — 20.00 sv.
P. Liesis — 10.00 sv.
V. Bubnys — 8.00 sv.
J. Pakalnis — 5.00 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
B. Šimėnas — 5.00 sv.
V. Motuzą — 4.00 sv.
A. Podvoiskis — 2.00 sv.
J. Šiauka — 2.00 sv.
V. Ašmenskas — 2.00 sv.
S. Sabalis 20.00 sv.
K. Bendoraitis — 8.00 sv.
E. Kvietkauskas — 3.00 sv.
S. Levinskienė — 4.00 sv.
L. Mathews — 9.00 sv.
V. Ąžuolaitis — 9.00 sv.
J. Petrėnas — 9.00 sv.
L. Galgauskas — 24.50 sv.
K. Jonkus — 5.00 sv.
V. Kalvėnas — 5.00 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame

PAMALDOS
Vasario 16-tos, mūsų 

Nepriklausomybės šventės proga 
pamaldos bus vasario 18 d., 11 vai., 
Lietuvių bažnyčioje.

Šv. Mišias už Lietuvą užprašė Lietuvos 
atstovas D. Britanijoje V. Balickas.

Nottinghame — vasario 11 d., 11.15 
vai., Židinyje.

Mansfielde — vasario 11 d., 15.45 vai..
Šv. Pilype, 3 Chesterfield Rd. South.

Eccles — vasario 11 d., 12.15 vai.
Leedse — vasario 18 d., 13 vai.
Nottinghame — vasario 18 d., 11.15 

vai., Židinyje. Vietos DBLS užprašytos 
pamaldos už Lietuvą.

Derbyje — vasario 18 d., 14.00 vai., 
Bridge Gate. Vasario 16-tos proga.

Manchesteryje — vasario 25 d., 12.30 
vai.

SUSIRINKIMAS
Vasario mėn 10 d., šeštadienį, 18 vai.. 

Ukrainiečių Klube, 80, Molesworth Str., 
kviečiamas DBLS Rochdale skyriaus 
metinis susirinkimas. Bus valdybos ir 
revizijos komisijos pranešimai, naujos 
valdybos ir atstovo į Sąjungos 
suvažiavimą rinkimai, ir aptariami S-gos 
reikalai.

Jei pritariate ir norite, kad skyrius 
egzistuotų, prašome visus narius 
susirinkime dalyvauti ir išrinkti naują 
valdybą. Skyriaus Valdyba

NOTTINGHAME
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS IR KONCERTAS
Iškilmingas nepriklausomybės šventės 

minėjimas ir koncertas ruošiamas 
šeštadienį, vasario 17 dieną, Ukrainiečių 
klube, 30 Bentinck Road, Nottinghame, 
Koncerto pradžia 19 vai. (salė bus 
atidaryta 18 vai.). Koncerto programą 
išpildys DBLS-gos „Gimtinės“ 
folklorinis ansamblis ir Vilniaus 
„Vorutos“ ansamblio menininkai. Po 
koncerto bus šokiai, veiks turtinga 
loterija. įėjimas 2.50 sv. asmeniui.

Visus kviečiame dalyvauti.
Skyriaus valdyba

UŽ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ
Vasario 16 proga Nottinghame vietos 

vyskupas J.J. Mc’Guinness mielai sutiko 
atlaikyti už Lietuvą pamaldas vasario 17 
d., 17 vai., Šv. Barnabo katedroje, Derby 
Rd.

Dalyvaus iš Vilniaus Vorutos 
ansamblio menininkai, išpildys giesmių, 
muzikos. Prisidės ir vietinės pajėgos.

Visus iš visur kviečiame jungtis, 
pasiruošti šv. Komunijai. Lietuviškai 
išpažintį galima atlikti katedroje nuo 16 
iki 16.45 vai.

Oficialioji ir meninė dalis vyks 19 vai. 
Ukrainiečių salėje, 30 Bentinck Rd.

DBLK Bendrija

BOLTONE
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Sausio 27 d. įvyko pirmas šiais metais 
Boltono lietuvių susirinkimas. DBLS 
Boltono skyriaus pirmininkas H. 
Vaineikis trumpai painformavo 
susirinkimą apie ateities veiklą, kurioje 
svarbiausias dalykas buvo pasiruošimas 
pabaltiečių šokiams.

Kasininkas H. Silius keliais žodžiais 
apibūdino skyriaus kasos stovį.

Vakaras prabėgo labai smagioje, 
draugiškoje nuotaikoje — buvo 
pasivaišinta, pasijuokta ir apgailestauta, 
kad laikas atėjo išsiskirstyti.

WOLVERHAMTONE
SUSIRINKIMAS

Vasario 24 d., šeštadienį, 13.00 vai. The 
Tipster svetainėje, Dunstall Rd., 
Woverhampton, kviečiamas DBLS Wolv 
'hamptono skyriaus narių metinis 
susirinkimas. Bus skyriaus valdybos ir 
revizijos komisijos pranešimai, naujos 
valdybos ir atstovo į Sąjungos 
suvažiavimą rinkimai. Taip pat bus 
svarstomi ir kiti skyriaus reikalai. Jeigu 
norite, kad Wolverhamptono skyrius 
egzistuotų, prašome visus narius 
susirinkime dalyvauti.

Skyriaus valdyba

Sporto ir Soc. Klube
IŠVYKA PRIE JŪROS

Išvyka prie jūros įvyks šeštadienį 
birželio mėn. 23 d. Išvažiuojama nuo 
Lietuvių Bažnyčios, 21 the Ovai, 
Hackney Road, E2, 8.30 vai.; Sporto ir 
Socialinio klubo 345A Victoria Park 
Road, E9, 9 vai.

Užmokestis 2.50 svaro asmeniui, kuris 
sumokamas užsirašant, be to užsirašant 
prašoma pareikšti kuri vietovė 
pageidautina (Hastings, Eastbourne, 
Brighton, Portsmouth, Ramsgate). 
Važiuosime ten, kur dauguma pageidaus.

Norintieji dalyvauti išvykoje jau dabar 
prašomi užsirašyti sekmadieniais 
parapijos svetainėje pas S. Kasparą arba 
klube pas sekretorę M. Hoye- 
Kalinauskaitę. Ankstyvas užsirašymas 
reikalingas tam, kad būtu galima 
užsakyti autobusus su atitinkamu 
skaičium viąfų.

LIETUVIŠKU UŽGAVĖNIŲ 
VAKARONE

Sporto ir Socialinis klubas, š.m. 
vasario mėn. 24 d., (šeštadienį), 19.30 
vai., savo patalpose 345A Victoria Park 
Road, E9.

Rengia Londono lietuviams 
„Lietuviškų Užgavėnių vakaronę“. Su 
lietuviškos muzikos disko. Norintieji 
turėti savo mėgstamus šokius prašomi 
atsivežti savo muzikos kasetes. 
Vakaronės metu bus galima gauti 
„Užgavėnių blynų“.

Visi londoniškiai mielai laukiami 
vakaronėje. įėjimas veltui.

S.K

DERBYJE
VASARIO 16 MINĖJIMAS

IR METINIS SUSIRINKIMAS
S.m. vasario mėn. 25 d. (sekmadienį) 

DBLS-gos Derby Skyrius rengia Vasario 
16-tos minėjimą ir metinį skyriaus narių 
susirinkimą.

Minėjimas įvyks ukrainiečių klube, 27 
Chamwood Str. Derby, 14.00 vai.

Po minėjimo įvyks skyriaus metinis 
narių susirinkimas, bus renkami skyriaus 
valdomieji organai bei atstovas į metinį 
DBLS-gos ir LB-vės Suvažiavimą 
Londone. Be to bus svarstomi įvairus 
skyriaus reikalai bei tolimesnė veikla.

Visus narius, prijaučiančius akcininkus 
bei svečius, maloniai kviečiame 
minėjime ir susirinkime gausiai 
dalyvauti. Mielai laukiame ir svečių iš 
toliau. Susirinkusieji bus pavaišinti 
skaniais sumuštiniais, kuriuos žada 
paruošti mūsų darbščios šeimininkės. 
Laukiame visų. Sk. Valdyba

MANČESTERYJE
RENGINIAI

Vasario 16 minėjimas, kurį rengia 
DBLS Mančesterio skyrius, įvyks vasario 
17 d., šeštadienį, 6 vai. vakaro MLS 
klube.

Užgavėnių blynų balius, kurį rengia 
MLS klubas, įvyks vasario 24 d., 
šeštadienį 6 vai. vakaro.

DBLS Mančesterio skyriaus valdyba 
šaukia metinį visuotiną susirinkimą, 
kuris įvyks kovo 3 d., šeštadienį, 6 vai. 
vakaro MLS klube.

Visus prašome būtinai dalyvauti.
Rengėjai

Lietuvos persitvarkymo Sąjūdis siūlo 
j išeivijos lietuviams naują laikraštį: 

„Respublikos“ laikraščio prenumerata 1990 metams užsieniui bus 
siunčiama oro paštu. Norintieji 1990 metais gauti „Respublikos“ laikraštį, 

| turi užpildyti pateikiamą anketą, iškirpti ją ir išsiųsti nurodytu adresu. 
■ 
I ■ 
I ■ 
I ■ 
I ■ 
I

Čekius rašyti: Sąjūdžiolnfo 
Siųsti: 7159 S. Whipple

Chicago, IL 60629 U.S.A.
■ Pranešame, kad „Respublika priima visas tautiečių, gyvenančių užsienyje, 
| reklamas ir skelbimus. Jos superkamos ir parduodamos per „Sąjūdžiolnfo“.

Visais „Respublikos“ platinimo užsienyje ir reklamų bei skelbimų klausimais 
reikia kreiptis į „Respublikos“ atstovę Čikagoje Ritą Dapkutę JJ (Sąjūdžiolnfo).I ■■■■■■■■■■■■■■ i ■■■■■■■■■■■■■■ i ■■■■■ i ■■ i ■■ i ■■ i

Siunčiu „Respublikos“ laikraščio prenumeratos metams 
mokestį S85.OO JAV dolerius 

Taip pat siunčiu auką $ JAV dolerius
Pavardė, vardas---------------------------------------------------

Adresas -----------------------------------------------------------

PAIEŠKOJIMAI
Justinas Kazlauskas (gim. 1913 m. 

Vilkaviškyje) gyvenąs Šiauliuose paieško 
giminių gyvenusių ar gyvenančių 
Anglijoje: sesers Uršulės ir (jos sūnaus) 
Viktoro Burinsko. Žinantieji apie juos 
prašomi rašyti šiuo adresu: A. 
Mockevičius. 2354 Šiauliai, Karecko 14- 
4, Lietuva, USSR.

Dana Blauzdžiūnaitė (gim. 1932 m.) 
gyvenanti Vilniuje paieško giminių: 
brolio Stasio Blauzdžiūno (ar 
Kušneraičio) gim. 1937 m. Pajevoniu 
kaime, Vilkaviškio apskr. ir sesers 
Teresės Blauzdžiūnaitės (ar 
Kušneraitytės) gim. 1941 m. Vilkaviškio 
apskr., Pajevoniu kaime. Žinantieji apie 
juos prašomi rašyti: Mrs. Diana M. 
Robertson, Combe Hay Manor, Bath, 
Avon, BA2 7EG.

Anglijoje mirusio (1987 m.) Antano 
Bartusevičiaus giminės Lietuvoje norėtų 
žinoti ar velionis buvo Onos Baltulytės 
(gim. 1877 m) sūnus. Taip pat norėtų 
žinoti ar Antanas Bartusevičius turėjo 
giminių Anglijoje. Apie velionį žinantieji 
ar jį pažinoję prašomi atsiliepti: St. 
Vilinskas, 37 Hobson Avenue, Windsor, 
Ct. 06095, U.S.A.

VERSLININKŲ SUVAŽIAVIMAS
1990 m. birželio 5-20 d. Vilniaus 

universitetas organizuoja Pasaulio 
lietuvių verslininkų suvažiavimą. Jame 
verslininkai, gamybininkai, 
mokslininkai, kultūros darbuotojai keisis 
mintimis apie atgimstančios Lietuvos 
ekonomiką ir tautos kultūrą, aptars 
tarptautinio bendradarbiavimo 
galimybes, galės užmegzti abipusiai 
naudingus kontaktus.

Numatoma tokia programa: 2-3 dienos 
moksliniai ir praktiniai pranešimai bei 
diskusijos. 2-3 dienos susitikimai su 
dominančių organizacijų vadovais ir 
atstovais. 4 dienų ekskursija į Lietuvos 
Baltijos pajūrį ir kitas vietas. 5-6 dienos 
susitikimai su giminėmis ir draugais. 
Suvažiavusieji galės lankytis koncertuose 
ir kitose pramogose. Paskutinę dieną 
numatome pasitarimų rezultatų aptarimą 
ir atsisveikinimo vakarienę.

Universitetas iškvies, aprūpins 
viešbučiais arba apgyvendins 
Universiteto svečių kambariuose ne tik 
verslininkus, bet ir kartu atvykstančius 
lydinčius asmenis.

Suvažiavimo dalyvio registracijos 
mokestis 300 (JAV) dolerių. Lydinčių 
asmenų registracijos mokestis 100 (JAV) 
dolerių.

Kviesdami dalyvauti lietuvius, 
kviečiame ir Jūsų svečius, nelietuvių 
kilmės verslininkus, norinčius prisidėti 
prie Lietuvos ūkio vystymo, pasidalinti 
patirtimi. Būtume dėkingi, jeigu dalyviai 
atsivežtų literatūros biznio ir komercijos 
klausimais. Norinčius dalyvauti 
suvažiavime prašome ne vėliau 1990 m. 
kovo 1 d. pranešti šiuo adresu.

Verslininkų suvažiavimo 
orgkomitetas, 232734 Vilnius, 
Universiteto 3, Lithuania, USSR.

Norintieji dalyvauti prašomi nurodyti 
savo ir lydinčių asmenų duomenis 
(pavardė, vardas, pilietybė, gimimo data 
/metai, mėnuo, diena/), kurie reikalingi 
iškvietimui ir vizos gavimui.

Prof. dr. S. Vaitekūnas
Orgkomiteto pirmininko pavaduotojas
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PASAULYJE
Gorbačiovas atsisako nuo komunizmo?
Viena amerikiečių agentūra paskelbė 

gavusi patikimų žinių, kad Gorbačiovas 
numato pasitraukti iš komunistų partijos 
ir tik likti Sovietų Sąjungos prezidentu ir 
valdyti kraštą ne per partiją, bet per 
parlamentą. Tokiam galvojimui pritaria 
ir tie, kurie numato, kad komunistų 
partija skaudžiai pralaimės sekančius 
rinkimus, ir Gorbačiovas nori nuo tokio 
pralaimėjimo apsisaugoti.

Demokratija šlubuoja Rytų Europoje
Po 40 metų gyvenimo komunistinėje 

sistemoje naujai laisvę atgavusios tautos 
Rytų Europoje dar nesusigaudo 
demokratiniuose dirvonuose ir 
kapitalizmo sistemoje. Štai kad ir Rytų 
Vokietijoje galvojama, kad dviejų 
Vokietijų susijungimas visiems atneš 
greitą naudą — pilnas krautuves valgių, 
rūbų ir pan. Opozicija vėl kaltina valdžios 
žmones, kad jie tebesą tokie pat 
komunistai, ir reikalauja griežtesnių 
reformų. Ministras pirm. Modrow 
lankėsi Maskvoje, kur jį šiltai priėmė 
Gorbačiovas ir prižadėjo leisti 
vokiečiams susijungti, tik prašė 
neskubėti. Po tokio susijungimo sovietai 
turės atitraukti savo 375.000 asmenų 
kariuomenę iš Vokietijos, kas gali 
pakeisti karinių pajėgų lygsvarą 
Europoje tarp Atlanto Pakto ir Varšuvos 
Pakto valstybių.

Dar blogesni reikalai yra Rumunijoje, 
kur gręsia civilinis karas. Mat taip 
vadinamas Tautinis Gelbėjimo Frontas, 
kuris dabar valdo kraštą, lyg ir siekia 
likviduoti opoziciją, persekioja kitas 
partijas. Pagal opoziciją Frontas mažai 
kuo skiriasi nuo ką tik pašalintos 
komunistinės sistemos.

Dviejų redaktorių byla
Du rimtų laikraščių redaktoriai 

ginčijosi teisme apie... panas. Britanijoje 
tokie teismai yra vadinami apšmeižimo 
bylomis (Libel), ir dažnai pralaimėjęs turi 
sumokėti kompensaciją bylą 
laimėjusiam, kas pav. atsitiko su grafu 
Tolstojum, kurį teismas nubaudė 
pusantro milijono svarų už buvusio 
konservatorių partijos viceprezidento 
apšmeižimą. t

Sekmadienio laikraščio The Sunday7 
Telegraph redaktorius Peregrine 
Worsthorne įdėjo straipsnį, kuriame Į 
buvo aprašomas kito sekmadienio 
laikraščio The Sunday Times 
redaktoriaus Andrew Neil, draugystė su 
abejotinos moralės moterimi. SundayI 
Times ir redaktorius Neil patraukė . 
Sunday Telegraph ir jo tada buvusį 
redaktorių (dabar atskiro skyriaus) 
Peregrine Worsthome teisman. Abu 
redaktorius apklausinėjus paaiškėjo 
kad Andrew Neil (viengungis) sutiko tą 
patrauklią moteriškę viename 
naktiniame klube „Tramp“ ir su ja 
draugavo 4 mėnesius, nežinodamas jos 
„profesijos“. Tuo pat metu kito rimto 
sekmadienio laikraščio The Observer 
redaktorius mėgino tą merginą (Pamela 
Bordes) pavilioti.

Prisiekusiųjų teismas nubaudė Sunday 
Telegraph ir Worsthorne sumokėti 
Sunday Times 60 penų (tiek kainuoja 
vienas to laikraščio numeris), ir sumokėti 
Neil 1.000 svarų, kad jis galėtų vienį 
vakarą su draugais praleisti „Tramp“ 
naktiniame klube.

Nusiginklavimas vyksta
Prezidentas Bushas užbėgo 

Gorbačiovui už akių ir paskelbė 
programą nusiginklavimui, kurią visi 
entuziaztiškai sutiko. Prezidentas būk tai 
kalbėjęs telefonu su prezidentu 
Gorbačiovu ir M. Thatcher, kurie jo 
planui pritarė. Manoma, kad tas 
nusiginklavimo planas padės 
Gorbačiovui atsispirti prieš jo kritikus. 
Pagal Busho planą Atlanto Pakto ir 
Varšuvos Pakto valstybės turėtų 
sumažinti savo karines pajėgas iki 
195.000 asmenų. Sovietai jau yra beveik 
pažadėję atitraukti savo karines pajėgas 
iš Rytų Europos, o amerikiečiai jau 
pranešė Britanijai ir Vokietijai apie 
numatomus bažių likvidavimus.

McDonalds Maskvoje
Visame pasaulyje žinoma greitų valgių 

gaminimo bendrovė McDonalds 
pagaliau po ilgų metų ruošimosi atidarė 
pirmą krautuvę Maskvoje, kur galinu 
pirkti produktus už rublius, ir, kad po 
ilgo laukimo elėje, garantuotai gaus 
prekę. Kad išlaikytų gerą McDonalds 
vardą bendrovė beveik viską gamina pa1' 
ir dėl to nestebėtina, kad užtruko keli 
metai, kol atidarė pirmą krautu^ 
Maskvoje.
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