
VASARIO 16 LIETUVOJE
LTSR AT Prezidiumas paskelbė šių 

metų Vasario Šešioliktąją Lietuvos 
valstybine švente. Nepriklausomybės 
paskelbimo diena bus iškilmingai 
paminėta Vilniuje, Kaune ir kituose 
Lietuvos miestuose. Už tą dieną nereikės 
atidirbti sekmadienį, kaip buvo pernai.

Kaune, Karo muziejaus sodelyje, tą 
dieną bus pašventintas dabar atstatytas 
paminklas Žuvusiems kovose dėl 
Lietuvos laisvės. Paminklas pokario 
metais buvo bolševikų nugriautas.

Šventės išvakarėse Kaune įvyks dabar 
jau tradiciniu tapęs Sąjūdžio Seimas.

„LIETUVOS KELIAS“
RINKIMINE KONFERENCIJA

Vasario 3 d. Vilniuje įvyko 
kandidatų pristatymas priešrinkiminėje 
konferencijoje pavadintoje „Lietuvos 
Kelias“. Konferencijoje dalyvavo apie 
4000 dalyvių iš visos Lietuvos. 
Konferencijos metu buvo aptartas 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
požiūris į Lietuvos ateitį, konkretūs 
žingsniai atkuriant Lietuvos 
Nepriklausomybę. Sąjūdžio remiamų 
kandidatų yra 148 į 141 vietą Lietuvos 
SSR Augščiausioje Taryboje. Pagrinde 
Sąjūdžio remiami kandidatai skiriasi nuo 
komunistų partijos ir kitų partijų keliamų 
kandidatų tuo, kad jie pasižada, jeigu bus 
išrinkti, nedelsiant kovoti už visišką 
valstybinę nepriklausomybę Lietuvai.

Konferencijoje, Sąjūdžio kvietimu, 
dalyvavo PLB valdybos atstovas 
vicepirmininkas ryšiams su kitataučiais 
Algimantas Gureckas iš JAV. 
Konferencijos metu jis skaitė paskaitą; 
išeivijos ir kitataučių požiūris į įvykius 
Lietuvoje.

LPS konferencijos rezoliucija 
dėl vietos savivaldos rinkimų

Rinkimai į vietos savivaldos tarybą 
tokie pat svarbūs; o gal net svarbesni, 
negu rinkimai į Lietuvos TSR 
Aukščiausiąją Tarybą. Naujai išrinkti 
miestų, rajonų ir apylinkių tarybų 
deputatai turės labai daug teisių ir 
galimybių pakeisti valdančios įvestą 
tvarką — tikriau sakant, panaikinti 
betvarką ir žmonių beteisiškumą.

Sąjūdis yra pasiryžęs skirti didelį 
dėmesį šiems rinkimams. Reiktų ne tik 
ieškoti tinkamų kandidatų į deputatus, 
bet ir mums patiems tapti agitatoriais, 
patikėtiniais, rinkimų stebėtojais. Taip 
pat LPS konferencija prašo Lietuvos 
TSR AT pratęsti kandidatų į vietinių 
tarybų deputatus kėlimo terminą iki kovo 
1 d., tuo išvengiant įstatymo vidinio 
prieštaravimo ir suvienodinant sąlygas 
visiems galiemiems kandidatams.

Būtina pasiekti, kad ne Komunistų 
partija, ankščiau kontroliavusi gyvenimą 
nuo viršaus ligi apačios, o patys kaimų ir 
miestų žmonės spręstų, kaip jiems 
tvarkytis, kaip ūkininkauti, ką statyti ir 
kaip dalintis darbo vaisius.

j LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTE į
■ M

t Šiais metais DBLS-ga ruošia du didesnio masto minėjimus Londone ir |
■ Nottinghame. ■
I Minėjimuose koncertų programose dalyvaus „Gimtinės“ folklorinio
J. ansamblio šokėjai bei dainininkai ir iš Vilniaus „Vorutos“ ansamblio “ 
* menininkai.

LONDONE — minėjimas įvyks vasario mėn. 16 d., Bishopsgate 
Instituto salėje, 230 Bishopsgate, London EC2, 19.30 vai. Po koncerto bus 

J bendras svečių priėmimas.
v Sekmadienį, vasario 18 d., 11 vai., Londono Lietuvių Bažnyčioje bus
■ iškilmingos pamaldos už Lietuvą. Minėjime ir pamaldose dalyvaus JE o 
| Lietuvos Atstovas V. Balickas.

NOTTINGHAME — minėjimas įvyks šeštadienį, vasario 17 d., a 

įį Minėjimas pradedamas pamaldomis St. Barnabas Katedroje, Derby Rd., | 
17.00 vai. Po to minėjimo koncertas 19.00 vai.. Ukrainiečių Klubo salėje, ■ 

I Bentinck Rd.

Rengėjai kviečia lietuvišką visuomenę ir prijaučiančius svečius 
minėjimuose gausiai dalyvauti. Savo dalyvavimu parodysime pasauliui 

" solidarumą su tautiečiais atgimstančioje valstybėje.
■■■ I M ■ ■■ I ■■ ■ ■ ■■ I Bi ■ HB ■ BBi ■ BBI ■ MB ■ BM ■ BBI ■ BBi ■ Bi ■ mI

VASARIO 16 MININT
KOVOJANČIOS LIETUVOS ŽODIS

Ne tas stiprus, kuris eina neklupdamas 
ir be nepasisekimų, bet tas, kuris audrų 
parblokštas moka sukaupti dvasios ir 
kūno jėgas, lęad prisikeltų naujam, 
gražesniam gyvenimui.

Lietuvių tauta yra daug kartų likimo 
bandyta ir nekartą savo žygiuose 
priversta klupti, bet visad mokėjo išlikti 
tvirta dvasia, pajėgti atsitiesti ir net 
pakilti laisvam gyvenimui. Nuo 
kunigaikščių didybėn iškeltos tautos iki 
rykštėm plakamų baudžiauninkų — tai 
didis tarpas, ir ne beviltiškas pasirodė 
tiems, kurie, nors buvo pripratę priimti 
kirčius nuo priešo, bet visad pajėgė 
atmušti, sutriuškinti ir pasiimti pergalę 
sau.

Ir bruzdėjo nekartą tauta, savo 
šviesuomenės dažnai tik per slaptą 
spaudą pažadinti pasiekiama, kol 1918 
metais vasario šešioliktoji diena sukrėtė 
visą tautą, ir nepaprastas džiaugsmas 
užliejo visų lietuvių širdis—dar tvirtesnis 
pasiryžimas išsikovoti sau laisvę tada 
pabudo jaunose krūtinėse, ir savanorių 
kraujas pasipylė, nuplaudamas seną 
vergijos gėdą.

Tačiau tik 22 laisvės metai, o paskui ir 
vėl... ir vėl skaudi likimo ranka atidavė 
lietuvius liūdnam bandymui, to bandymo 
dienas pergyvename ir šiandien. Bet 
kolkas esame dar tvirti, nes be abejonės 
jaučiame, kad tiek kruvinojo GPU 
aukos, tiek ir nuo Gestapo budelių rankų 
krintantieji, yra mūsų tautos 
išlaisvinimui pareikalauta duoklė, be 
kurios regalime tikėtis būti laisvi, nes 
laisvė ž.sad tik aukščiausia kairia 
įgyjama.

Tad šiais metais Vasario 16 dieną 
švęsdami, atgaivinkime širdyse vėl tą patį 
laisvės troškimą, kuris buvo 1918 metais 
ir pasiryžkime nesugniužti, nesukristi 
priešui prie kojų, bet dar su didesne jėga ir 
net nebijodami, jei reikės, atiduoti savo 
didžiausią kraujo auką, vieningai 
kovokime, kad savo mylimą Lietuvą vėl

Kiekviena tauta turi tokią valdžią, 
kokios ji verta. Tegul daug iškentusi 
mūsų Tėvynė išsirenka tokius deputatus, 
kurie bus tikri Lietuvos patriotai, gerbs 
jos kalbą, kultūrą, sieks 
nepriklausomybės ir gerovės.

Žodis Sąjūdžio kandidatams
Lietuva gyvena atsakingą ir svarbų 

savo ateičiai metą. Tos ateities pagrindus 
dės naujos Aukščiausiosios Tarybos 
leidžiami įstatymai. Laiko jiems paruošti 
turėsime labai mažai.

Todėl Sąjūdžio remiami kandidatai 
turėtų būti pasiruošę atsisakyti savo 
ankstesnių pareigų ir atsidėti tik darbui
LTSR Aukščiausiojoje Taryboje.

Konferencijos posėdžio pirmininkai:
A. Abišalas, A. Sakalas 

Vilnius, 1990 m. vasario 3 d. 

pastatytume tvirtą ir laimingą. 
Nepriklausomybės Šventės proga 
meskime žvilgsnį į praeitį, kad priimtume 
tai, iš ko galėtume pasimokyti ar bent 
palyginti su mūsų vedamomis laisvės 
kovomis; juk gavę iš praeities dvasinio 
pastiprinimo, taptume nepalaužiamais 
laisvės kovotojais.

Šiandien, persekiojimams didėjant, tu, 
lietuvi, mokykis iš anų laikų; tepasiekia, 
jei jau ne kitaip, tai net kartais per elgetos 
krepšį, ar prie plakančios širdies 
priglaustas lapelis tenueina į tolimiausią 
Lietuvos kampelį, kad ir jis nepasiliktų be 
vilties. O jei visdėlto ir besisaugant tektų 
pakliūti į persekiotojų rankas, neužmiršk 
mintimis sugrįžti į praeitį, kad 
pasisemtum tvirtybės iš tų, kurie už 
Lietuvą krito Sibiro ištrėmime ar prarado 
savo sveikatą ir mirė žiauriuose 
kalėjimuose.

Kova už laisvę yra šventa!
Į šventąjį karą todėl šiandien šaukiame 

visus lietuvius, prašydami užmiršti senas 
partijų rietenas; ir Nepriklausomybės 
paskelbimas tebūnie mums kelrodis mūsų 
žygiuose!

Kai aušra nušvies Lietuvos sodybas 
Vasario 16-osios dienos rytą, tu, brangus 
lietuvi, keldamas trispalvę prie savosios 
gūžtos tvirtai prisiek širdies gilumoje 
aukotis už Lietuvą, kaip tie, kurie ją tada 
prikėlė. Tepasirodo kiekviena kryžkelė, 
kiekvienas kupstas lietuvio saugoma 
tvirtovė, ir laisvė tikrai vėl sugrįš pas mus, 
nes ji tik laikinai, mūsų ryžtingumui 
išbandyti, yra mūsų tėvyškę palikusi.

Iš Laisvis Kovotojo Nr.4, 
1943 m vasario mėn. 15 d.

LKDP atkuriamoji konferencija
Sausio 27-28 dienomis Kaune vyko 

Lietuvos Krikščionių Demokratų 
Partijos atkuriamoji konferencija.Dėl kai 
kurių nesutarimų ’tarp krikščionių 
demokratų, viena galingiausių 
nepriklausomos Lietuvos partijų 
atsikuria vėliau už kitas, jau įpusėjus 
rinkiminei kampanijai į Aukščiausiąją 
Tarybą.

Prieš atkuriamąją konferenciją 
daugelis nežinojo hierarchų požiūrio į 
dabartinį krikščioniškosios demokratijos 
sąjūdį. Kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus pamokslas pasakytas 
Kauno arkikatedroje šv. Mišių metu 
išsklaidė visus būkštavimus ir abejones, 
padrąsino ir sutvirtino. Kardinolas 
džiaugėsi visomis Lietuvoje 
besikuriančiomis organizacijomis, 
partijomis, sąjungomis bei sąjūdžiais. Tai 
esąs teigiamas ženklas, panašus į 
bundančios gamtos daigų įvairovę. 
Tačiau ypatingas viltis Bažnyčia deda į 
krikščioniškosios demokratijos sąjūdį, 
tampriausiais susijusį su Gerąja Kristaus 
Naujiena.

Sausio 27-ąją 12 vai. trispalve ir 
kryžium papuoštoje, kunigo Sigito 
Tamkevičiaus netgi specialiai 
atšventintoje salėje (ilgą laiką čia 
karaliavo Lenino bronzinis bareliefas — 
tai vadinamieji politinio švietimo namai) 
prasidėjo atkuriamoji Lietuvos 
krikščionių demokratų konferencija. Jau 
tris dienas čia vyko įžanginiai renginiai: 
sausio 24 d. krikščionių demokratų 
atstovai čia susitiko su visuomene, atsakė 
į klausimus; 25-osios renginiai buvo skirti 
negimusios gyvybės gynimui, o 26-ą 
dieną kalbėta apie žalingus įpročius, 
visuomenines rykštes — palaidumą ir 
girtavimą. Konferencija pradėta malda. 
Po to, į susirinkusius kreipėsi vienas 
žymiausių krikščionių demokratų 
iniciatorių, Kauno valdybos narys 
Kazimieras Kryževičius. Po tylos minutės 
atkuriamosios konferencijos 
memorandumą perskaitė krikščionių 
demokratų veteranas, Keturakis. 
Sveikinimo kalbų ir telegramų buvo tiek 
daug, kad neįmanomas visas paminėti; 
tarp kitų iš Vak. Vokietijos sveikino vysk. 
Antanas Deksnys, kun. Alfonsas 
Svarinskas, iš JAV išeivijos Lietuvos 
krikščionių demokratų sąjungos 
pirmininkas Masaitis; iš Telšių vysk.

SVEIKINIMAS 
VASARIO 16 PROGA

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba sveikina visus brolius ir seseris 
lietuvius, gyvenančius Tėvynėje ir visame 
pasaulyje, Vasario 16 d. — 
Nepriklausomybės šventės proga. 
Minėdami šią 72 metų Lietuvos Valstybės 
atstatymo sukaktį, reiškiame ypatingą 
džiaugsmą, kad po ilgos krašto 
okupacijos ir priespaudos dabar jau antrą 
kartą galime visi visur ją laisvai, 
iškilmingai švęsti. Šia proga mes 
didžiuojamės visų Lietuvoje gyvenančių 
ir dirbančių Tėvynės laisvinimo darbą 
pasišventimu, aukojimus! ir drąsa, ir 
jungiamės su visa išeivija į Lietuvos 
laisvinimo darbą ir taip pat skatiname 
visus mūsų brolius ir seseris, išblaškytus 
po 19 pasaulio kraštų ir toliau, net 
stipresniu entuziazmu, remti 
atgimstančios Lietuvos laisvinimosi 
procesą. Mes dėkojame visiems 
individams ir visoms organizacijoms, 
kurie ir kurios jau antri metai skiria 
Lietuvos laisvinimo darbui savo talentus, 
savo laiką ir savo dosnumą. Lietuva 
dabar švenčia savo nepriklausomybę, bet 
ji tai daro vis dar okupacijos šešėlyje, 
kurio debesys šiek tiek supilkėjo, bet jie 
vis dėlto dar nėra išnykę. Šie metai gi 
atneša mums taip pat ir tragišką 50 metų 
okupacijos sukaktį, kurios retežiai, net 
Nepriklausomybę švenčiant, dar žvanga. 
Mes tikime, kad Nepriklausomybės ir 
laisvės šviesa išsklaidys okupacijos 
šešėlius ir ištirpdins laisvę gaubiančius 
retežius, ir kad Lietuva greit išvys pilną 
laisvę ir atgaus savo teisėtą 
nepriklausomą valstybiškumą.

Prof. Vytautas J. Bieliauskas
PLB-nės Valdybos Pirmininkas

Vaičius su kurijos nariais. Susirinkusius 
pasveikino krikščionių demokratų 
internacionalo generalinio sekretoriaus 
pavaduotojas Brian Palmer, Lenkijos 
krikščionių demokratų atstovas 
Lentowski išreiškęs viltį, kad bus 
galutinai išspręstos būsimų 
nepriklausomų kaimyninių valstybių — 
Lietuvos ir Lenkijos problemos ir 
pažadėjo sekančio susitikimo metu 
prabilti lietuviškai. Aleksandras 
Ogorodnikovas, garsus kovotojas dėl 
žmogaus teisių, Rusijos krikščionių 
demokratų lyderis prisiminė bendrą 
likimą jį siejusį su lietuviais lageryje ir 
tremtyje. Dažnai, negalėdamas pasiekti 
stačiatikių dvasininko, šv. Komuniją 
priimdavo iš kunigo Alfonso Svarinsko 
rankų. Iš Novosibirsko atvyko 
nepriklausomų krikščionių asociacijos 
atstovai, papasakojo apie savo kovą dėl 
bažnyčių grąžinimo Novosibirske ir 
Tomske. Gražūs ten dirbančio jauno 
lietuvio kunigo Sauliaus darbo vaisiai, 
katalikų bendromenę sudaro ne tik nuo 
Dono atsikėlę vokiečiai ir lenkai, 
katalikais tampa ir vietiniai rusai. 
Panašios mintys buvo ir Karaliaučiaus — 
Kaliningrado atstovo, jis prašė lietuvių 
kunigų nepamiršti jų krašto. „Neturime 
savo bažnyčios, nežinome kiek dar ilgai 
reikės važinėti sakramentų į Lietuvą.“ Jis 
galįs iš savo aplinkos nurodyti tenykščių 
rusų priėmusių katalikybę, po uolaus 
kunigo Edmundo Atkočiūno 
apsilankymo. Benamių asociacijos 
surengtos bado akcijos dalyvių vardu į 
susirinkusius kreipėsi Julija Mingėlaitė— 
Bendikienė (?) net dvejus metus pėsčia 
ėjusi iš tremties į tėvynę.

Persitvarkymo Sąjūdžio Kauno 
tarybos vardu į konferenciją kreipėsi 
Algirdas Patackas, raginęs ieškoti 
sprendimo tarp visuotinumo ir dalinumo. 
Socialdemokratų vardu krikščionis 
demokratus pasveikino Kauno 
medicinos instituto dėstytojas Aronas 
Gutmanas. Jis atvirai prisipažino nesąs 
tikintis, bet geriau linkęs bendrauti su 
giliais katalikais negu su bedvasiais 
ateistais. Krikščionių demokratų 
partijoje jis norįs matyti pasekėjus tų 
šventų kunigų ir tikinčiųjų, gelbėjusių 
žydus nuo baisaus genocido. Kalbos

(Nukelta į 3 psl.)

LIETUVOJE
Brežnevo vila Palangoje

„Lietuvos rytas“ (1.24) rašo apie 
paslaptingą vilą, esančią už spygliuotos 
tvoros Palangos pajūryje. Liaudis 
praminė ją „Brežnevo vila“, nors 
nežinoma, ar L. Brežnevas čia kada nors 
lankėsi. Liaudies deputatas Vytautas 
Čepas dar pernai pradėjo raizgyti šio 
paslaptingo pastato atsiradimo istoriją ir 
paskirtį. Tačiau viena tikrai aišku — vila 
privilegijuotiems, ypač aukštiems 
pareigūnams, kurie čion atklysta labai 
retai. Vilą ir šiandien saugoja dešimtys 
ypatingų sargų. Net deputatui V. Čepui 
tik neseniai išimties tvarka pirmą kartą 
buvo leista žengti vidun.

Pasirodo, vila įrengta labai įspūdingai: 
du baseinai, pirtys, povandeniniai 
masažai, didžiuliai židiniai..; Statybos 
archyvuose yra išlikę dokumentai: šio 
pastato sąmatinė vertė — aštuoni 
milijonai rublių. Vanduo į vilos baseiną 
siurbiamas iš jūros, bet ne prie kranto, o 
vamzdžiais, kurie nutiesti bent pora 
kilometrų į jūrą.

Dabar „ekonomiškai savarankiškos“ 
Respublikos valdžia svarsto, kaip tą vilą 
galėtų panaudoti: ar įsteigti čia vaikų 
poilsio namus, ar ištaigingą viešbutį 
nuomoti užsieniečiams, kurie atvežtų 
labai reikalingų dolerių, ar kitą laisvai 
konvertuojamą valiutą.
Maskvos propaganda Amerikoje

„Tiesa“ (1.25) paskelbė Amerikos 
žurnalo „Time“ sausio 22 dienos 
straipsnį su antrašte „Ar galės Lietuva 
gyvuoti viena?“ Straipsnyje sakoma, kad 
jeigu Lietuva kada nors paskelbs visišką 
nepriklausomybę nuo TSRS, už tokią 
laisvę turės sumokėti nemažą kainą. Esą 
dabar dauguma Lietuvos įmonių, 
pastatų, kelių, traukinių, ryšių sistemų — 
iš esmės viskas, išskyrus kriaukles 
virtuvėse, — priklauso Tarybų 
valstybei...

„Tiesa“ čia pat atspausdino savo 
ekonomisto komentarą, kuriame 
sakoma, jog stebėtina, kad amerikiečių 
„Time“ žurnalo nuomonę nepaprastu 
skubotumu perspausdino Maskvos 
„Izvestijos“ jau sausio 21 dieną, t.y. viena 
diena anksčiau už amerikiečius. Neaišku 
ir kas yra straipsnio autorius — 
ekonomistas, ar reporteris-skandalistas?
A. Brazauskas pas kardinolą

Sausio 23 dieną Kaune lankėsi LTSR 
AT Prezidiumo pirmininkas ir LKP CK 
pirmasis sekretorius Algirdas 
Brazauskas. Kalbėdamas miesto 
vykdamojo komiteto posėdyje, jis 
pasakė, kad po M. Gorbačiovo viešnagės 
Lietuvoje komunistai turi rodyti savo 
nepalaužiamą ryžtą įgyvendinti 
ekonominį savarankiškumą ir siekti 
Lietuvos nepriklausomybės. Jis pabrėžė, 
kad nepriklausomybė atvers galimybes 
sudaryti normalias darbo ir buities 
sąlygas kiekvienam žmogui. Tačiau tai 
ilgas ir sunkus kelias.

Vėliau A. Brazauskas aplankė Kauno 
senamiestį, apžiūrėjo Valančiaus gatvėje 
Nr. 6 restauruojamą vyskupų 
konferencijos pirmininko kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus rezidenciją. 
Pokalbyje su kardinolu ir kitais 
dvasiškiais buvo aptartos Lietuvos 
katalikų Bažnyčios problemos. Buvo 
pareikštas įsitikinimas, kad gerės 
Respublikos vyriausybės ir katalikų 
Bažnyčios santykiai bei 
bendradarbiavimas.
LKP tikslai ir darbai

Sausio 24 dieną Lietuvos komunistų 
partijos centro komitetas paskelbė savo 
rinkiminę platformą vasario 24 dieną 
vykstantiems rinkimams į LTSR 
Aukščiausiąją Tarybą. Pareiškime 
sakoma, kad Lietuvos komunistų 
partijos svarbiausias tikslas — laisva, 
teisinė, dmokratinė, humanistinio 
socializmo valstybė, besiremianti 
tautinėmis vertybėmis. Toks yra 
daugumos Lietuvos gyventojų idealas. 
Televizorių gamyba

Šiaulių televizorių gamykla pernai 
pagamino apie 220 tūkstančių spalvoto 
vaizdo televizorių. Iš jų Prekybos 
ministerija šiauliečiams nepaskyrė nė 
vieno „Šilelio“. Todėl jie apsirūpina 
patys — neseniai iš gamyklos sandėlio 
„nenaudėliai“ pavogė 22 „Šilelius“.

1



2 EUROPOS LIETUVIS 1990 nt. vasario 16 d. Nr. 6 (2091)

KITA SĄJŪDŽIO PUSE
1989 m. birželio 1 d. LLL Tarybos 

narys Vytautas Milvydas, 
protestuodamas prieš Molotovo- 
Ribentropo pakto pasekmes, paskelbė 
bado streiką. Jis išbadavo 40, paskui dar 
10 parų. V. Milvydą parėmė tūkstančiai 
lietuvių. Tik ne LPS Seimo taryba! Jau 
birželio 3 d. Kalnų parke vykusiame 
mitinge Jūs tyčiojotės iš badautojų, net 
grasinote jiems.

Birželio 11 d. LPS Seimo tarybos 
vadovaujanti mažuma Vingio parke 
surengė kontrmitingą. Ribentropo- 
Molotovo pakto 50-ųjų metinių proga 
rupjūčio mėnesį vėl įvyko du mitingai 
Vilniuje. Pagalvokite, kam tai buvo 
naudinga. Maskva bijojo, kad 
šimtatūkstantinės demonstracijos 
nesudrebintų Kremliaus rūmų. Tik 
Sąjūdžio pastangų dėka tokios 
demonstracijos neįvyko. Maskva gali 
triumfuoti. Vokiečių demonstracijos 
sugriovė Berlyno sieną. Laimingi 
vokiečiai, kad Honekeris nesuspėjo 
sukurti kažko panašaus į a la Sąjūdis.

Jau prieš metus nuskambėjo pirmas 
viešas raginimas boikotuoti rekrūtų 
ėmimą į tarybinę kariuomenę. Kaip į šią 
akciją atsiliepė Sąjūdis? 1989 m. rugsėjo 
27 d. „Atgimimo bangoje“ Jūs rūsčiai 
pasmerkėte tokį kovos būdą. Vėliau, 
tiesa, LPS Seimo taryba kiek sušvelnino 
požiūrį į „ekstremistus“, ir štai Draugo 
puslapiuose sumirgėjo antraštės: 
„Sąjūdis ir Laisvės Lyga boikotuoja 
šaukimus į okupacinę kariuomenę“. 
Žinok, patiklus išeivi, jog lietuvių 
tautinio judėjimo avangarde stovi 
Sąjūdis! Netrukus išeivija surinko 160 
tūkst. dolerių LPS rinkiminei 
kampanijai...

Žinoma, nemanau, kad Sąjūdį sukūrė 
KGB. Tačiau akivaizdu, kad „liaudies 
frontai“ ir Sąjūdis realizavo surusėjusio 
gruzino Kurašvili idėjas, kurias jis ne 
kartą dėstė 1978 m. Literaturnaja gazeta 
ir žurnale Ogoniok puslapiuose. 
Nedaugelis suvokia, kad Sąjūdis buvo 
pašauktas tapti alternatyvine jėga 
Lietuvos tautiniam pasipriešinimui, 
prasidėjusiam 1940 m. birželio 15 d. ir 
neužgesusiam per visą okupacijos 
laikotarpį. Prisiminkime, Profersoriau, 
istoriko L. Truskos kalbą XX LKP 
suvažiavime: „Šiandien kai kas tik to 
nenorėtų pripažinti, bet faktas lieka 
faktu: Sąjūdi kartu su nepartiniais 
inteligentais įkūrė Lietuvos komunistai.“

Dažnai tvirtinate, kad Sąjūdis prikėlė

VIEŠAS LAIŠKAS 
PROF. VYTAUTUI LANDSBERGIUI 

(Pradžia „EL“ Nr. 5)

lietuvių tautą. Komunistai visais laikais 
žudė lietuvių tautą, bet niekada nekėlė jos 
į kovą prieš okupantą. Tauta nebuvo 
mirusi, ji visą okupacijos laikotarpį 
kovojo su pavergėjais. Miegojo tik 
prisitaikyti sugebą inteligentėliai. Šiuos 
Sąjūdis tikrai prikėlė. Gaila tik, kad dalis 
prikeltųjų ir toliau talkininkauja 
Lietuvos priešams. Kremliui buvo turbūt 
reikalinga nukreipti Lietuvos visuomenės 
dėmesį nuo Molotovo-Ribentropo pakto 
ir jo pasekmės — Pabaltijo okupacijos. 
Šio Sąjūdžio paslaugas sunku pervertinti. 
LPS daro viską, kad lietuviai su 
džiaugsmu žaistų Maskvoje pagamintais 
žaisliukais — LTSR Konstitucijos 
projektu, LTSR pilietybės, LTSR 
referendumo ir kitais „įstatymais“.

Pasiklausykite, ką kalba vienas 
žinomas teatro kritikas, kurio jūs 
neturėtumėte įtarti priklausymu LLL. Jo 
nuomone, kompartijos ir valdžios lyderių 
inteligentai įtraukiami į „begalines 
diskusijas, kovas, disputus. (...) 
Kuriamos įvairiausios socializmo, 
komunizmo koncepcijos, ieškomos 
naujos valdžios, santvarkos, 
valstybingumo, ekonominės ir 
kultūrinės, tarptautinės politikos idėjos, 
formos, realizavimo keliai ir būdai (...) 
Viskas svarstoma, ginčų ir kaltinimų 
putos lekia į visas puses, nors reziumė iš 
anksto žinoma, rezoliucija jau parašyta. 
A Vaska služajet dą jest. (...) teoretikai, 
išeikvoję protines ir fizines jėgas 
begaliniuose ir beprasmiškuose ginčuose, 
išnaudoję energiją kovai su vata, į kurią 
be atsako įsminga jų įdėjų ietys ir strėlės 
nurimsta, nusistekenę intelektualiai, 
morališkai ir fiziškai (ko ir buvo 
siekiama). Ir tada — ramiai, žinodami, 
kad pasipriešinimo jau nebebus, energija 
išeikvota, garas nuėjo į švilpuką, (...) tada 
„Vaska“ pasako: „O dabar darysime 
šitaip. Kas prieš? Niekas...“ O toliau 
straipsnio autorius kreipiasi į naujai 
iškeptus politinius veikėjus: „Ar jaučia jie 
preso pavojų? Ar pastebi, kad realūs 
dalykai skęsta pliurpalizmo pelkėje, kad 
atsigauna kuriam laikui žadą praradę 
„buvusieji“, kad Lietuvos reikalai 
buksuojami? Ar supranta jie, kad (...) visą 
laiką šaudant iš tos pačios padėties į tą 
patį taikinį — sistemą, galima anksčiau 
laiko išeikvoti šaudmenų atsargas, 

išeikvoti jėgas?“ (žr. Mažoji Lietuva, 
1989, Nr.24).

Nepaisant to, kad kompartija 
paskutiniame savo suvažiavime 
talentingai manipuliavo patriotinėmis 
lietuvių nuotaikomis, mulkino 
visuomenę, nedaugelis tiki, jog trispalve 
pasidabinę komunistai laimės būsimus 
rinkimus. LPS, atrodo, pasiruošęs dar 
kartą gelbėti komunistų partiją. Jūs ir 
toliau tvirtinate, kad Sąjūdis lieka 
opozicine kompartijai jėga. Deja, Jūsų 
žodžiams trūksta elementariausios 
logikos. Aktyvieji Sąjūdžio komunistai 

B. Genzelis, R. Ozolas, M.
Stakvilevičius, R. Gudaitis, K.
Prunskienė, A. Čekuolis ir kiti jau išrinkti 
į vadovaujančius LKP organus. Tad ar 
gali komunistas iš Sąjūdžio būti 
opozicijoje komunistui iš LKP?

Bijau, kad būsimoje okupacinėje 
LTSR AT komunistai (nesvarbu, iš 
Sąjūdžio ar ne) sudarys daugumą ir, 
laikui bėgant, įteisins Molotovo- 
Ribentropo pakto pasekmes. Ne todėl, 
kad visi komunistai blogi, bet todėl, kad 
jie neturi politinio stuburo. Esu neblogai 
susipažinęs su LKP istorija ir žinau, kad 
jos kelias — tai nuolatinė Lietuvos 
išdavystė. Netikiu, kad šiandien 
komunistams tautos likimas yra 
aukštesnė vertybė už jų asmeninę gerovę.

Savo straipsnyje Atgimimo 42 
numeryje Jūs pykstate, kad viešėdami 
Amerikoje mes su V. Petkum tvirtinome, 
jog politinis Lietuvos statusas per 
puspenktų perestrojkos metų nė kiek 
nepasikeitė. Okupacinės valdžios 
dispozicijoje ir toliau pasilieka KGB 
MVD, milicija, kariuomenė, masinės 
komunikacijos priemonės, matyt, ir 
Sąjūdis nelabai tiki demokratinių 
permainų Lietuvoje realumu, jeigu vienas 
Jūsų kolegų neseniai prašė JAV lietuvius 
paaukoti Sąjūdžiui 80 tūkst. dolerių... 
pogrindinei veiklai.

Priešais Konservatoriją esančių rūmų 
pusrūsyje teko pabuvoti ne vieną kartą. 
Dažnai girdėdavau iš konservatorijos 
sklindančią muziką, kuri versdavo 
susimąstyti. Kas laukia mūsų tautos? 
Arba imperija subyrės ir Lietuva 
susigrąžins valstybingumą, arba 
Gorbačiovas bus priverstas griebtis 
teroro. Alternatyvos nematau. Jeigu bus 
realizuotas antrasis variantas, Jums 
Profesoriau, tikrai nebeteks iš 
Konservatorijos persikraustyti į 
kaimyninį namą. Jūs ir toliau

LIETUVA YRA NEDALOMA

DBLS-gos Suvažiavimui pageidaujant, Tautos Šventės proga spausdiname Lietuvos 
valstybės sienų žemėlapį.

skambinsite pianinu, o dalis LLL narių ir 
vėl klausysis.

Kokiu būdu Jūs tapote LPS Seimo 
tarybos pirmininku (dviejų mėnesių 
laikotarpiui), Jūs geriau už mane žinote. 
Bet ar nejaučiate, kad šios pareigos yra 
Jums per sunki našta? Šiandien 
Kompartija jau gana sustiprėjo ir gali 
apsieiti be nepartinių sąjūdininkų 
pagalbos.

Tikiu, jog busimoji LPS konferencija 
išrinks naują Seimą ir Tarybą, priims 
rimtą rinkiminę programę, kuri leis 
Sąjūdžiui laimėti rinkimus. Jeigu 
naujojoje LTSR AT komunistai neturės 
absoliučios daugumos, nerimauti dėl 
Lietuvos ateities nederėtų.

Be kovos ir konfrontacijos laisvė 
nepasiekiama. Kas tuo netikėjo ligi šiol, 
tą turėtų įtikinti 1989 metų įvykiai 
Lietuvoje ir ypač Rytų Europoje. 
Skirtumas akivaizdus — Rytų Europoje 
neatsirado tokių kompartijos 
pagalbininkų kaip Sąjūdis arba Liaudies 
frontai.

Mūsų neturi klaidinti Jedinstveninkų" 
atakos prieš LPS ir TSKP spaudimas 
LKP. Jų nesutarimai — tai jų reikalas. 
Mes matome jų vienodą požiūrį į lietuvių 
tautinį pasipriešinimą — vienintelę 
šiomis sąlygomis kovos formą, kuri ligi 
šios yra davusi apčiuopiamų politinių 
rezultatų. Esu tikras, kad kiekvienas Jūsų 
paparaščiausiai bijote, sau pačiam tai 
pripažinti. Antanas Terleckas

BAŽNYČIA IR SPORTININKAI
Sausio 26 d. Lietuvos vyskupų 

konferencijos pirmininkas, kard. 
Vincentas Sladkevičius susitiko su 
Lietuvos Tautinio Olimpinio Komiteto 
atstovais: prezidentu Artūru Poviliūnu, 
du kart olimpiniu čempionu Gintautu 
Umaru, Roma Ginbergiene. Kauno 
olimpinės tarybos pirmininku Pranu 
Majausku.

Beveik valandą trukusiame pokalbyje 
buvo aptarti bendri Lietuvos bažnyčios ir 
Tautinio Olimpinio Komiteto siekiai: 
puoselėti žmonėse dorumą, dvasingumą, 
meilę Lietuvai, pasiryžimą siekti tikslo tik 
garbingais būdais.

Kardinolas pasidžiaugė komiteto 
pastangomis sugrąžinti Lietuvos 
olimpiniam judėjimui tarptautinį 
pripažinimą ir pasakė: „Sportas mūsų 
tautos vardą garsino labai gražiai. Mes 
džiaugiamės tuo ir norime, kad taip būtų 
toliau. Gaila, kad mūsų sportininkai 
daug ką padarė ir pasiekė ne Lietuvos, o 
TSRS vardu. Mūsų tauta buvo įpinta į 
kažkokį ratą, kuriame pranykdavo kaip 
tauta. Mūsų geriausios jėgos buvo 
panaudojamos svetimai propagandai.“

Taip pat buvo aptarta IV-ųjų Pasaulio 
lietuvių žaidynių reikšmė mūsų tautai. 
Numatytas Bažnyčios dalyvavimas šiame 
svarbiame renginyje.

Artūras Poviliūnas įteikė kardinolui 
Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto 
Generalinės asamblėjos nario ženklelį. 
Tai pirmas toks ženklelis įteiktas ne 
LTOK nariui.

V A T. R

Metraštis Nr. 8

LIUDAS DOVYDĖNAS

BLYNŲ STOGAS
n

— Čia tai jau gerai! Kur ne, visiems tai batai, tai pusbačiai. Tai, 
kaip jau kalbėjau, poryt lauksiu. Sūnus kopėčias pastatys, o jau vinių ir 
visokių šingelių perka ir perka, tik ant stogo vis neprisitaiko palypėti. 
Blynus greit po stalu valgysim, ant vidurio stalo papt papt lašai.

—To tai nebus, Ksevera. Ateisiu, nevieną skylę užlopysiu. Poryt 
apie devynias iš ryto.

—Tai gerai, poryt apie devynias iš ryto Tamošiau.
—Tomas. — Trukteli petį.
— Kad tau bala, galva praskydo ir gana! Tomas. Taigi — Tomas.
— Žodį pasakyk, tai kirviu įkirsk.
—Taipjau ir lauksiu, Tamošiau.
—Tomas.
— Kad tau bala! Galva, matai...

------oooo-----
Ir atėjo Tomas Tamulis antradienį lygiai devintą valandą. 

Parankėj odinis, iš anų laikų, kai su cigaretėmis ir akmenėliais iš 
valstybės į valstybę, iš zonos į zoną, pro duris ir pro paklodes, — visaip 
reikėjo saugoti odinį, Kaldūniškių papieviais kvepiantį, pienininko 
portfelį.

Ksevera nesivarčiusi lovoje, kasas ilgėliau braukė šukomis, 
marčios kvepalų su sauja pažastin vienon, antron.

Ksevera sutikusi duryse Tomą:
— Vėžys atbulas nueina kur jam reik. Neskubėk, prisėsk, atsidusk. 

Tuoj va, blynų su margarinu, kad ne taip riebiai. Dabar tas 
kalestorolis... Sėsim, pavalgysim abu.

Tomas Tamulis atsivėrė savo odinį, — išsiėmė plaktuką, derva 
kepiantį, lenktu snapu peilį ir priedangstę labai plačiomis kišenėmis, 
kur ir vinis viena kita taikiai sučiužėjo.

Ir tarė Tomas Tamulis:
—Tai tu Kserva daryk, kas tau parankiau, geriau. Jeigu jau 

bulviniai blynai, tai aš kaip išpažintin — dar kąsnelio bumon 
neįsidėjau.

Tatai sujušino Kseverą, moterį ir aukštą ir neploną.
— Kaip gi tu, Tamošiau, kai tokie nutikimai gatvėse — ir apvagia 

ir apmuša, be kąsnelio burnoj! Aš tuoj čia, bematant! Bulves iš vakaro.

Ir tarką du kartu perploviau, kad tave bala!
— Kol tu čia, Ksevera, tai aš ant stogo palypėsiu. Matau, ir 

kopėčios pastatytos ir šingeliai ir vinių geras gorčius. Palypėsiu, 
Ksevera, surasiu skyles, tai žinosim kaip ir kas. Ar ne taip, Ksevera?

— Tai jau visai taip, Tamošiau.
Užsijuosęs priedangstę, plaktuką už juosmens užsikišęs, jau 

tarpduryje, pataisė:
—Tomas.
Ksevera neatsakė, nes ji jau braukė bulvės žievę ir dažnai nosimi 

šniurkšėjo.
------oooo------

Tomas Tamulis ir žino ir patyrė: nėra ko skubėti, pamažu 
atsidūstant, pasėdint. Taip sau Tomas Tamulis ant kopėčių 
pasistiebdamas apžiūri stogą ir apsidairo: mato kaimyno, bene Pilvelio, 
rūtos ir kopūstai šuns uodega užklojamam daržely, ten prie garažo 
moteris išsinešusi kilimą plaka atsivedėdama, net virvė raitosi kartu su 
visu kilimu. Ten toliau, septintam kamine rūksta kartūs dūmai, tai 
galbūt, prastą anglį kūrena.

Surado arti kopėčių skylę stoge ir gražiai ėmėsi lopyti. Ten tolėliau, 
arčiau kaimyno, gal dar viena skylė, bet reikės kopėčias perkelti.

Ir prie kamino bene bus stogo prasiviepta. Saulė jau kepina, ir lyg 
tai blynų kvapas pro praviras duris. Ir čia:

—Tomai, blynai ant stalo!
Pačiu laiku, Tomo žarna žarną ryja.
Ir blynai ir grietinė, ir braškių padažas.
—Tai jau sėsk, Tamošiau, kad tau bala, vis...
— Aš pats kartais susipainioju, Tamošius aš ar Tomas? Ale, kad tu 

ir prikepei! Stogą blynais... — susigriebė Tomas— ne vietoj taip išsižiot 
apie blynus.

— Kaip toje pasakoje blynų stogas: aš kepsiu, o tu lopyk.
Kurį tarpą tik žandai čiapsi, šakutė susibara su lėkšte, kaip sakė 

Adomas, tas ką medine akėčia dirvas akėjo, pagalvojo sau Tomas 
Tamulis.

— Statyk blynus ir stačiai ir gulščiai, Tomai. Ir kavos, va, užliek. 
Atsimenu, būdavo kviečių, miežių, jeigu dar ąžuolo gilelių paskrudini, 
tai kava! Kava iš kavų. Gardi. Kartą linus raunam raunam, o su 
pietumis mamutė, matyk, užgaišo. Ale atneša atneša pilną pintinę — 
visas laukas ir pakvips kava ir grikiniais blynais. Ar mėgsti, Tomai, 
grikinius?

— Kur jau nemėgsi! Man grikiniai neišeina, pirkau ir miltų ir šio ir 
to. Neišeina.

— Rytoj aš grikinių. Tarkuoti nereik ir sotumas kitas. Kai grikinių 
pristatai, antram kieme atsiraugi. Atsimenu, kur neatsiminsi, linus pas 
Kurkulį Povilą mynėm. — Ksevera įsileidžia kalbon. — Tai ir 
nusivežėm pintinę grikinių, ir smetonės, ir dar avienos, mat, ruduo. Jau 

klevų lapus geltonino. Atsimenu, sėdim ant spalių, akys uždulkėję, bet 
žiūrim į sodo medžius. Obuoliai ten rausvi, raudoni kaip kermošiuj 
merginos, gi už sodo klevai geltonuoja, tai taip ir tars Abraomas 
Šuleika: „Matai, ponas Dievas danguj spalvas derina“. „Tai kaip čia“,
— aš paklausiau Šuleikos. „Tu savo baltais dantimis kandi geltoną 
grikinį, o už sodo, matai, klevai geltonuoja“. — Gražiai atžėrė Šuleika. 
Po tylos:

— Prieš kelias dienas lovoj besivartydama atsiminiau, ir tai tu man 
sakyk...

— Ar taip žmogui išeina, ar taip atsitinka, — atsidūsta ir Tomas,
— sėdėjau sau saliūne, gal trečią bonką alaus ir ūmai — mintis galvon 
šovė! Kad ir užsimiršta! Pasitaikė, mat, užsimoviau dar stovyklinius. 
Kaip sakiau, trečią geriant, kai ir bartenderis nebenori su tavim kalbėti, 
nušoku nuo suolo.susimoku ir parneriu namo. Tuojau reples, plaktuką. 
Nelengvai davėsi, bet pabiro sveiki nesupelėję... Ir tu man taip išsilaikyk 
užkulnyje! Tiek metų, su pusbačiais per marias, per šį ir tą, o pabiro.

— Kas pabiro?
— Ar aš nesakiau? Akmenėliai. Šveicariški.
— Kokie, kam tie akmenėliai, kad tave bala?
— Tada stovyklose buvo mada užkulniuose slėpti benzinkų 

akmenėlius.
—Tai ką su jais?
— Šiam ir tam čia siūliau — neperka. Tai gal aš jau eisiu. Dar gal 

kokią skylę...
Tuo metu iš už marių atvežtas margas laikrodis, per savo pilką 

gegutę nukukavo keturias... Kaip su ta gegute susitarusi, Ksevera:
— Lukterk, tuoj sūnus su marčia atsiras. Keturiose baigia. Bet kol 

išsiniurko per tuos busus, tai užgaišta.
Pasiraivo Tomas Tamulis, dar kartą spėlioja, kaip jis galėjo 

užkulniuose užmiršti šveicariškus. Ir kavos nugurkšniuoja, ir 
krupninko po mažutį stikliukėlį, kaip susimokę pamirkčioja, išgeria.

Atsirado Sebastijonas ir jo Aurelija. Netrukęs Tomas vedasi 
Sebastijoną ant stogo, parodo vieną skylę jau užlopytą. Antrą teks 
rytoj. O ten, kur kaminas rausvai murzinas, bene bus dar trečia skylė.

Ir Sebastijonas ir Tomas sutinka: ten prie kamino tikrai bene bus 
skylė, nes varva ir pastogėje per kamino plytas beveik kruvinom 
ašarom.

Perkelia kopėčias abu. Sebastijonas pataria labai atsargiai 
vaikščioti ant stogo, koks aksidentas, ar padengs inšiurens?

— Blaivą galvą prilaikyk, apsidairyk.
Eidamas namo Tomas Tamulis ties trečiu kiemu atsiraugėja 

bulviniais. O ir mintimis užtaiso trečią skylę ir numano, kad ir grikinius 
blynus iškeps Ksevera visaip gardžius.

'i 
( Bus daugiau)

2
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APIE 
ARTĖJANČIUS 

RINKIMUS 
Bendros žinios

Pagal Sąjūdžio būstinės teigimą, šiuo 
metu iš viso kandidatų į 141 vietą yra 
daugiau nei 400. Remiantis gaunamomis 
žiniomis, atrodo, jog yra daromi 
kliudymai Sąjūdžio kandidatams prieiti 
prie spausdinimo įrengimų, kad laiku 
galėtų pagaminti savo rinkiminei akcijai 
reikalingą medžiagą: straipsnius 

' spaudoje, rinkiminius plakatus bei 
įvairiausius lipinukus. Be savaitinės 
vienos valandos ilgumo radijo programos 
„Atgimimo banga“, kiekvienas 
kandidatas teturi 7 minutes 
pasisakymams. Tuo tarpu dabartinės 
valdžios remiami kandidatai prieina prie 
visų masinės komunikacijos įrengimų be 
kliūčių.

Išeivijoje esantiems yra labiau žinomi 
šie Sąjūdžio remiami kandidatai:

Vytautas Landsbergis ( Sąjūdis), 
kandidatuoja Kniaudiškių rajone, 
Panevėžyje; Kazimiera Prunskienė 
(Komunistų partija), Verkių rajone, 
Vilniuje; Petras Vaitiekūnas (Sąjūdis) — 
Fabijoniškių rajone, Vilniuje; Kazimieras 
Antanavičius (Socialdemokratai), 
Statybininkų rajone, Vilniuje; Emanuelis 
Zingeris (Sąjūdis), Lazdynų rajone, 
Vilniuje; Česlovas Stankevičius, 
Muravos rajone, Kaune; Virgilijus 
Čepaitis (Sąjūdis), Marijampolėje; Mečys 
Laurinkus (Sąjūdis) Rietavoje; 
Kazimieras Motieka (Sąjūdis), 
Raseiniuose; Arūnas Degutis 
(Demokratų partija), Ariogala; 
Kazimieras Uoka (Socialdemokratai), 
Rokiškyje; Zigmas Vaišvila (Žalieji), 
Ventoje.

STEBĖTOJAI RINKIMAMS
Turimomis žiniomis, iki šiol į Lietuvą 

rinkimų stebėtojais vyksta parlamentarų 
delegacijos iš Kanados, JAV ir Austrijos. 
Vasario 16 proga ir stebėti rinkimus iš 
PLB valdybos vyksta vicepirmininkė 
ryšiams su kraštais ir Talka Lietuvai — 
Gabija Petrauskienė, kartu su Kanados 
delegacija ir „Pasaulio Lietuvio“ 
redaktorius B. Nainys.

KELIOS PASTABOS 
APIE RINKIMUS

(Stasio Lozoraičio pareiškimas per 
Europos Radijo transliaciją į Lietuvą)
Rinkimai į Lietuvos Aukščiausiąją 

Tarybą nėra esmėje nei laisvi, nei legalūs. 
Juose lietuvių tauta negalės pilnai 
išreikšti savo valios, nes okupuotoji jėga 
tebėra mūsų žemėje, o okupantas, kad ir 
susilpnėjęs saugumo daliai vis dar 
tebeturi nemažą galią, tiesioginiai 
valdomą iš Maskvos. Jokie rinkimai, 
referendumai ar plebiscitai, kurie vyksta 
okupanto kariuomenės akivaizdoje, net 
tuo atveju jei ši kariuomenė laikosi 
korektiškai nesikišdama į krašto vidaus 
reikalus, nėra legalūs ir todėl mums 
nepriimtini. Kariuomenės buvimą galima 
legalizuoti derybomis su okupuojančia 
šalimi, tačiau tos derybos turi vykti 
visiškoje laisvėje, be tiesioginių ar 
netiesioginių grasinimų. Tiktai mūsų 
valstybės bei tautos legaliems atstovams 
susitarus su užsienio šalimi dėl jos 
kariuomenės buvimo Lietuvos 
teritorijoje, tiktai tada rinkimai galėtų 
eventualiai būti ir demokratiniai ir laisvi. 
Aišku, yra ir kitokių reikalavimų, 
kuriuos reikia patenkinti, kad tautos 
valia būtų išreikšta laisvės sąlygomis ir 
demokratiniu būdu.

Šiuo metu mums reikia atminti kai 
kuriuos faktus ir nepasiduoti iliuzijoms ir 
per ankstyvam džiaugsmui, kad štai mes 
jau esame pasiekę patenkinamą laisvės 
bei nepriklausomybės laipsnį. Šio mūsų 
aukščiausio tikslo mes lengvai 
nepasieksime.

Užsienio stebėtojai rinkimuose jokiu 
būdu neįteisina rinkimų. Jie tebus tam 
tikras, mažiau ar daugiau tikslus 
nurodymas, kurios mūsų krašto politinės 
jėgos turi rinkėjų pasitikėjimą ir kiek jo 
turi. Daugiau nieko. Naujoji 
Aukščiausioji Taryba, nors ir galės atlikti 
eilę naudingų politinių bei juridinių 
veiksmų, tačiau tebebus sovietų 
okupacijos sąlygomis išrinkta institucija, 
o ne autentiška, lietuvių tautos valios 
reiškėją. Rinkimuose reikia visiems 
dalyvauti, nes bent tuo tarpu kito kelio 
nėra.

PLB Bendralaiškis Nr. 17

DU LAIŠKAI IŠ LENKIJOS
Gan plačiai susirašinėju su pažįstamais 

Lenkijoje, pasikeisdamas ne vien tik 
laiškais, bet gaudamas iš jų lenkišką 
spaudą, {domūs yra sausio mėn. gauti du 
laiškai, tad jų ištraukas duodu 
skaitytojams.

Vieno Lenkijos universiteto 
ekonomijos fakulteto docentas rašo: 
„džiaugiuosi, kad tamsta panaudojate 
mano siunčiamus laikraščius^ 
nušviesdamas lietuviškoje spaudoje 
lenkų-lietuvių santykius... Bijau abiejų 
Vokietijų sujungimo. Išdidumas ir 
arogancija naujos galybės Europoje 
nieko gero nežada kitoms, mažesnėms 
valstybėms. Su dideliu dėmesiu seku 
įvykius Lietuvoje, laukdamas laimingos 
pabaigos ir tikėdamas, kad Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai pavyks išsilaisvinti iš 
„Broliškos“ Maskvos priespaudos ir tai 
be kraujo praliejimo, kuris teka Kaukaze.

Kas naujo Lenkijoje? Be abejo, žinote 
iš spaudos, kad taip lengvai negalima 
pasitraukti iš komunistinės globos, o 
ūkinės plėtoties pasekmių turėsime dar 
palaukti. Blogiausi bus artimiausi 
mėnesiai (laiškas rašytas sausio mėn. 20 
d.). Kaip nors reikės „išsilaikyti“, nors 
ateina ir abejonės akimirkos, ypač kai 
duonos kg. „vakar“ kainavo 850 zlotų, o 
„šiandieną“ 2850 zl. Aišku, pensijos 
nepadidintos. Jeigu mums pavyks (reikia 
suprasti geresnis gyvenimas), tai ir mūsų 
kaimynams bus geriau. Vilnietis lietuvis iš 
Pamarės rašo: ...teko pakeliauti po 
Žemaitiją, būti Telšiuse, Šiauliuose, 
Kėdainiuose, pasitinkant 120 karstų su 
grįžtančiais iš tremties. Buvo vienas iš 
audringiausių įvykiais tarpsnių, 
dalyvavus tūkstantiniuose mitinguose ir 
demonstracijose „Baltijos kelio“ 
grandyje. Buvo daug pažinčių, 
netikėtumų, ypač „Vilnijoje“ ir bendrai 
su vilniečiais. Tik atvažiavus išgirdau, 
kad mirė mūsų gimnazijos mokytojas, 
vėliau Vilniaus universiteto prof.

LKDP atkuriamoji konferencija
(Atkelta iš 1 psl)

pabaigoje pasakė: „Aš esu žydas ir savo 
žodį noriu užbaigti mums bendru 
hebraišku žodžiu — ‘amen’.“

Besikuriančių valstiečių liaudininkų 
vardu konferenciją sveikino Viktoras 
Kutorga (?). Tautininkų sąjungos 
pirmininkas Rimantas Matulis kvietė 
pamiršti prieškarinius nesutarimus. Jis 
palygino tautiškumą ir religiją su dviem 
žmogaus kojom. Tautininkų ideologija 
daugeliu klausimų krikščionims 
demokratams artima ir priimtina. 
Lietuvos komunistų partijos CK narys 
Kęstutis Glaveckas pacitavo prie salės 
durų kabėjusį švento Pranciškaus šūkį, be 
Dievo nepasiseks atstatyti degraduoto 
žmogaus. Kai buvo perduotas Algirdo 
Brazausko sveikinimas, salė gyvai 
sušnarėjo. Naujasis Kauno miesto meras 
Gaputis džiaugėsi, kad atkuriamoji 
krikščionių demokratų konferencija 
organizuota Kaune, nuo seno 
daugpartiniame mieste. Kazimieras 
Uoka kvietė remtis darbininkais. 
Krikščionys demokratai rastų daug 
vienminčių tarp jo vadovaujamos 
darbininkų sąjungos narių. Kalbėjo 
Sąjūdžio Šeimo tarybos nariai Julius 
Juzeliūnas, Kazimieras Antanvičius, 
Nikolajus Medvedevas. Lietuvos 
žemdirbių sąjungos vardu šnekėjo kun. 
Alfredas Kanišauskas. Politinių kalinių ir 
tremtinių grupės vardu — Naujosios 
Vilnios klebonas kun. Jordanas Slėnys. 
Jis priminė visų pareigą priglausti 
grįžtančius iš tremties tėvynainius. 
„Caritas“, ateitininkai, skautai, 
tremtinių sąjunga, demokratų 
humanizmo ir pažangos partija — tokia 
marga vaivorykštė sveikinimo kalbų.

Antrame posėdyje skaityti 
programiniai pranešimai buvo turiningi, 
kartais netgi tikrai išsamūs. Pavyzdžiui
— teisininko Povilo Šilo — „Bažnytinė 
valstybė“, Kazimiero Kryževičiaus — 
apie Lietuvos Krikščionių Demokratų 
partijos istoriją nuo kunigo Pakalniškio 
redaguotos Apžvalgos.

Krikščionių Demokratų susivienijime 
busimosios partijos užuomazgoje 
dalyvavo žymieji Tautos sūnūs: kunigai
— Mačiulis-Maironis, Juozas Tumas- 
Vaižgantas, Aleksandras Dambrauskas- 
Jakštas, Pranciškus Būčys. Labai 
palankus krikščionims-demokratams 
buvo ir palaimintasis Jurgis Matulaitis. 
Dera prisiminti — sausio 27-tą dieną 
atkuriamosios konferencijos data, kaip 
tik yra šio palaimintojo vyskupo mirties 
ir gimimo dangui diena. Daug svarių 
Lietuvos Nepriklausomybės žingsnių 
susiję su krikščionių demokratų partija, 
lietuves prezidento Aleksandro 
Stulginskio vardu, įversta tvirta valiuta 

Henrikas Horodničius (velionis lenkų 
okupacijos metu Vilniaus Vytauto 
Didžiojo gimnazijoje dėstė fiziką — 
K.B.). Dalyvavau laidotuvėse. Pakeliavęs 
Vilniuje ir po Vilniaus kraštą tenkinau 
savo ypatingą susidomėjimą — 
pasišovusiais ir labai negražiai, su 
perkvailai bruzdančiais lenkais-tuteišais.

Europos Lietuvis šiais metais „pradėjo 
eiti“ į mūsų Slupsko sk. Matyti pati 
redakcija mums siunčia. Man patiko 
Tavo straipsnis, skirtas Vilniaus grįžimo 
prie Lietuvos 50-mečiui atžymėti, o ypač 
sudomino mane suminėtas tekste tų 
dienų faktas — vėliavos iškėlimas spalio 
29 d. Taigi, ir man teko dalyvauti toje 
iškilmėje. O priminė man R.V. (gal 
prisimeni iš gimnazijos laikų? Jis labai 
gražiai piešė ir tapė, darė gražius 
vitražus), jis parodė man ar tai Kario ar 
Trimito leidinius su trispalvės iškėlimo 
Gedimino kalne nuotrauka. Iškėlime 
pačiame bokšto viršuje dalyvavo 1 pik. 
vadas pik. G. ir vilnietis karininkas, tik 
baigęs Karo Mokyklą Julius Telyčėnas 
nuo Švenčionių (J. Telyčėnas yra Jūsų 
laikraščio bendradarbio svainis ir ne nuo 
Švenčionių, bet Tverečiaus — K.B.). 
Susirašinėdamas su R.V. prašiau, kad jis 
padarytų kopiją. 1987 m. rudenį patekau 
į Vilnių, bet jis pasakęs, kad kam tai 
paskolinęs tą žurnalą ir nežino kam.

Prie progos noriu pasakyti, kad 
Slupske gyvena daugiau vilniečių, negu 
kitur kur Lenkijoje (Slupsk — vok. 
Stolp).

Sveikatos dar yra, darbų yra — tik 
gyvenk ir norėk. Deja, bendra Lenkijos 
padėtis... ubagėjimas, vadinamas čia 
infliacija. Laišką išsiųsti ne vien tik į 
užsienį, bet krašto viduje — tai finansinė 
problema, rašomai mašinėlei pataisyti 
reikia kapitalo. Gerai kad iš Lietuvos 
atsivežiau visą lagaminą popieriaus...

K. Baronas

„Litas“, Lietuva priimta į Tautų Sąjungą, 
įkurtas Universitetas, pravesta žemės 
reforma. Kunigas Vytautas Insoda 
kalbėjo apie demokratiją ir visuomenę. 
Vertas dėmesio Valentino Ardžiūno 
pranešimas, iš kurio įstrigo tokia mintis: 
„Krikščionims demokratams svarbu ne 
tiek valdžia, kiek įtaka visuomenei, 
žiūrėti, kad niekas nepiktnaudžiautų 
valdžia“.

Iki vėlyvo vakaro kraštai svarstyti 
įstatai. Sekmadieno ryte, 28 d„ skaityti 
pranešimai iš vietinių krikščionių 
demokratų skyrių. Šiuo metu partijoje 
yra apie tūkstantis penki šimtai narių 
trisdešimt penkiuose skyriuose, {domią 
mintį iškėlė Marijampolės vargonininkas 
ir choro vadovas Leonas Kisieliauskas: 
„Krikščionių demokratų partija turi 
globoti krikščionių demokratų draugijas 
bei brolijas.

Atkurta Šventos Cecilijos draugija, 
veikusi nuo šio amžiaus 20-ųjų iki 40-ųjų 
metų, galėtų būti krikščionių demokratų 
sekcija — padėtų sutvarkyti bažnytinės 
muzikos reikalus Lietuvoje ir daugelį kitų 
kultūrinių dalykų“. Kaip yla iš maišo vis 
išlįsdavo praeities nuoskaudos. Per 
busimuosius rinkimus nutarta palaikyti 
Sąjūdžio kandidatus. Politinių kalinių 
rūpesčius priminė Jadvyga Bieliauskienė: 
,,Kam-kam, o krikščioniškajai 
demokratija tikrai nedera pamiršti 
atlaidumo“.

Krikščionių demokratijos partijos 
valdybos pirmininku išrinktas Egidijus 
Klumbys, pavaduotojais — Egidijus 
Vareikis iš Kauno ir Valentinas 
Ardžiūnas iš Vilniaus. Priimtos šios 
rezoliucijos:

— Dėl Lietuvos jaunuolių karinės 
tarnybos — jie neprivalo tarnauti 
okupacinėje kariuomenėje ir tuo labiau 
kištis į kitų tautų vidaus reikalus.

— Dėl Kultūros ir Švietimo būklės — 
dėl doros propagavimo masinėmis 
informacijos priemonėmis.

— Dėl neteisėtai nusavinto Bažnytinio 
turto, mokyklų, vienuolynų ir kitų 
pastatų, spaustuvių.

— Dėl buto skirstymo, politinių 
kalinių ir tremtinių grupės įsteigimo prie 
krikščionių demokratų partijos.

— Dėl kunigų Zdebskio, 
Laurinavičiaus, Šapokos ir kitų žuvimo 
aplinkybių — priimtas kreipimasis į 
Prokuratūrą, kad būtų pakartotinai šie 
atvejai ištirti. Panaši rezoliucija priimta 
dėl Vilniuje 1976-tais metais nuteisto 
Sergiejaus Kovaliovo. Jis, kaip žinoma, 
nuteistas už vadinamąją antitarybinę 
propagandą. Konferencija baigta 
Lietuvos Himnu.

K. Lukėnas

LENKIJOJE
LKVD SLUPSKO SKYRIUS

Po vasaros ir rudens pertraukos dėl 
kelionių ir ilgesnių viešėjimų Lietuvoje ir 
kitur užsieniuose visuotinas Skyriaus 
narių susirinkimas įvyko vėliau — 
lapkričio 19. Valdybos pirmininkė J. 
Jurevičienė savo pranešime plačiai 
nušvietė padėtį gyvenamame krašte ir 
Lietuvoje, apsvarstydama kartu galimus 
poveikius Draugijos ir skyrių veiklai. 
Vyko aktyvi diskusija dėl pranešimo ir 
Slupsko Skyriaus veiklos perspektyvų 
sąryšyje dėl pagerėjusių patalpų sąlygų. 
Valdyba išsistengė erdvų kambarį vietos 
UTSK Skyriaus būstinėje. Yra didesnės 
galimybės susirinkimams, renginiams ir 
klubinio pobūdžio susitikimams, 
didėjant naujų Skyriaus narių skaičiui.

Dalyvavęs susirinkime nuoširdus 
lietuvių bičiulis, beje ir pats lietuvių 
kilmės kun. Jonas Girjatovičius skatino 
turtinti ir visuomeninį tikybinį gyvenimą, 
organizuojant dažniau lietuviškas 
pamaldas ir rašant į Lenkijos katalikų 
spaudą apie Lietuvos katalikų Bažnyčią, 
nušviečiant lietuvių laikyseną ir kovų 
kelią staliniškojo genocido metais ir 
dabartinius Bažnyčios laimėjimus bei 
vaidmenį žmonių dorovės ir 
krikščioniškai demokratinės visuomenės 
atgimime.

Gruodžio 17 susirinkimas atžymėtinas 
didesniu dalyvių skaičiumi ir iškilminga 
proga. Aldonai Narkevičienei ir Jonui 
Dabuliui buvo įteiktos LVKD narių 
knygutės. Susirinkimas karštai sveikino 
naujus lietuvių Draugijos narius, 
sveikino taip pat tautietį Kęstutį 
Vismontą, įteikusį susirinkimo pradžioje 
pareiškimą būti LVKD nariu. 
Kultūrinėje susirinkimo dalyje vyko 
Valdybos sekretoriaus Antano 
Suraučiaus 70-mečio minėjimas. Jubiliatą 
sveikino vietos tautiečiai, Adomas 
Butrimas iš Bydgoščės tenykščių lietuvių 
vardu ir Teresė Rzezničak-Lubinskaitė iš 
Gdansko Skyriaus. Dėkodamas už 
svaikinimų žodžius ir dovanas, Jubiliatas 
papasakojo nuotrupų iš savo gyvenimo 
sunkiais, audringais metais ir keletą 
minčių apie žmogaus gyvenimo esmę ir 
laimę, rišamą su pareiga savo tautai ir 
savo kraštui. Baigus susirinkimo 
darbotvarkę, jubiliejinė iškilmė buvo 
tęsiama.

PAS TAUTIEČIUS GDANSKE
Rugsėjo 24 Gdanske-Sobieševe, 

Tęčova g.19, tautiečio Vaclovo Bogušio 
rėmėjiškai skirtoje Skyriui ir jo paties 
specialiai įrengtoje būstinėje įvyko 
LVKD Gdansko Skyriaus susirinkimas. 
Darbotvarkėje be einamų reikalų, tame 
Aušros leidimo ir pronumeratos 1990 
metams klausimu, daugiausiai dėmesio 
buvo skirta padėčiai Rytų-Vidurio 
Europoje, o visų pirma Lietuvoje. 
Gdanskiečiai skaitlingai lankėsi 
gimtajame krašte ir patys turėjo svečių iš 
Lietuvos. Yra atsivežama ir pašto 
siuntomis gaunama laisva ir labai 
išaugusi Lietuvos spauda.

Gruodžio 10 susirinkime dalyvavo 
LVKD Centro Valdybos Prezidiumo 
pirmininko pavaduotojas, gyvenantis 
Varšuvoje dr. B. Makauskas, kuris davė 
išsamų pranešima apie dabartinę 
lietuvių-lenkų santykių padėtį Lietuvoje 
ir Lenkijoje, nevykusį mėginimą sušaukti 
„apskritą stalą“, taip pat nevykusį lenkų 
mėginimą kalbėtis visų tautinių mažumų 
klausimu televizijos „atviroje studijoje“. 
Po to sekė mūsų žymaus istoriko ir 
visuomenininko paskaita apie prezidentą 
Smetoną ne tik kaipo politiką, bet ir 
kaipo filosofą ir kalbininką.

Paskutinis metų susirinkimas yra 
tradiciniai skiriams simbolinėms 
Kūčioms. Taip ir šiame susirinkime buvo 
pasidalinta plotkeliu. Adomui Butrimui 
iš Bydgoščės vadovaujant buvo giedamos 
kalėdinės giesmės, pasakota prisiminimų 
apie Kalėdas vaikystėje, įvariomis 
sąlygomis karo ir žiauraus pokario 
metais, dažnai toli nuo tėvynės ir namų, 
dažnai ne tik plotkelio, bet ir duonos 
trupinėlio Kūčių vakarą ir Kalėdų dieną 
neturėjus.

VROCLAVIEClŲ LVKD SKYRIUJE
Rugsėjo 3 d. susirinkime buvo 

pranešimas apie vroclaviečių dalyvavimą 
š.m. liepos 16 metinio apsilankymo 
iškilmėse prie Dariaus ir Girėno 
paminklo ir įspūdžių papasakojimai iš 
apsilankymų Lietuvoje — kun. kan. A. 
Jurekevičiaus, L Ignatavičienės, F.

ITALIJOJE
LANKĖSI MENININKAI

Sarmede miesto, šiaurės Italijoje, 
savivaldybės rūmuose visą mėnesį vyko 
knygų vaikam iliustracijų paroda, kurioje 
pirmą kartą buvo eksponuojami ir šios 
srities lietuvių menininkų kūriniai. 
Lietuvai atstovavo devyni dailininkai: 
Irena Daukšaitė-Guobienė, Leonardas 
Gutauskas, Giedrus Jonaitis, Kęstutis 
Kasparavičius, Rimvydas Kapežinskas, 
Algirdas Steponavičius, Vytautas Valius, 
Birutė-Janina Žilytė ir Irena Žviliuvienė. 
Gražiai išleistame ir gausiai iliustruotame 
parodos kataloge, dailėtyrininkė 
Marijona Danutė Gerlikienė taip italam 
pristato Lietuvos meną:

„Lietuva — tauta, savo dvasioje 
sugėrusi pagonybę su krikščionybe, 
išsaugojusi tikėjimą ir viltį laisvei, 
šiandien, tokioje netikroje dabartyje, 
ieško ir atpažįsta tikruosius ženklus, 
glūdinčius istorijoje ir krikščioniškoje 
praeityje. (...) Dvasinio bendrumo, 
kūrybinio perimamumo jausmas su 
Vakarų Ruropos tautomis, o ypač su 
Italija, dar labiau stiprėja prisiminus 
lietuvių dailininkų Čechavičiaus, 
Smuglevičiaus, Rusecko, Stuokos — 
Gucevičiaus žygius į Italiją. (...) 
Dabartiniai lietuvių dailininkai, tolimi jų 
ainiai, jau kitomis akimis žvelgia į 
pasaulį. Pergyvenę sunkų, vos ne pusę 
amžiaus trukusį izoliacijos tarpsnį, per 
pasakas tautosaką, dainas grįžta į tylos ir 
giedros žemę, tikėdami, kad nėra vieniši.“

V AT.R

Kašauskienės ir Z. Radžvilavičiaus. 
Susirinkimas minutės tyla ir gyvenimo 
papasakojimu pagerbė mirusį Skyriaus 
narį Vladą Butkų.

Spalio 1 susirinkime dalyvavo svečiai iš 
Lietuvos Ovidijus Petruševičius ir 
Gintaras Gublinas, kurie papasakojo 
apie visuotiną ir vis striprėjantį laisvėjimo 
sąjūdį Lietuvoje ir jau pasiektus 
laimėjimus nepriklausomybei atgauti. 
Skyriaus Valdybos pirmininkas K. 
Cerneckis paskelbė rinkliavą lietuvių 
paminklų Lenkijoje apsaugos fondui, 
pagal Lietuvių kultūros paminklų LLR 
apsaugos komisijos atsiųstą aukų lapą. 
Kultūrinėje susirinkimo dalyje buvo 
paskaita apie didijį rašytoją, lietuvių 
kultūros tyrinėtoją ir gaivintoją kun. J. 
Tumą-Vaižgantą.

Lapkričio 5 susirinkime buvo pagerbti 
visi mirę, skaitant nuo 1946 m. Vroclavo 
Skyriaus nariai, paminint pavardėmis, 
amžiumi, mirimo datomis ir nuopelnais 
Vroclavo lietuvių bendruomenei ir 
Draugijai: dr. Vytautą Markavičių, 
Gražiną Voroneckienę-Kutauskaitė, 
Stasį Žvirelą, nusipelnusį Skyriaus 
saviveiklos ansambliui Vincą 
Marcinkevičių, „Vilnelės kūrėją ir 
vadovą, ilgametį Skyriaus Valdybos 
sekretorių Antaną Žukauską ir kt. Buvo 
klausimų dėl naujų įstatymų Lietuvoje, 
tame ir Lietuvos pilietybės įstatymo, 
būtent, kiek tas įstatymas lies Lenkijoje 
„laisvanoriškos tremties“ tvarka 
atsidūrusius lietuvius.

Gruodžio mėnesio susirinkimai pas 
vroclaviečius beveik nuo pat Skyriaus 
gyvavimo organizuojami kartu su 
tradicinėmis tautietiškomis Kūčiomis. 
Negauta dar žinių, kaip buvo Kūčios 
švenčiamos per susirinkiamą šiais 1989 
metais.

Slupsko Skyriaus Valdyba, 
Informacinis biuletenis 

NR. 5-6, 1989.

KRITIKUOJA GORBAČIOVĄ
Ženevoje prasidėjusioje Jungtinių 

Tautų organizacijos žmogaus teisių 
komisijos sesijoje, kuri užtruks ligi kovo 
devintos dienos, pirmą kartą dalyvauja 
estų politinis veikėjas, partijos už Estijos 
nepriklausomybę lyderis Kelam. 
Susitikime su spaudos atstovai, jis 
griežtai sukritikavo Gorbačiovo politiką 
Pabaltijo kraštų atžvilgiu, aptardamas ją 
neokolonijine. Estų veikėjas paneigė 
sovietinės valdžios tvirtinimą, kad 
Pabaltijo kraštai, atgavę 
nepriklausomybę, nepajėgtų 
ekonomiškai išsilaikyti, pažymėjo, kad 
Estijos Aukščiausioji Taryba po vasario 
24-os dienos rinkimų, pareikalaus 
sovietinės ^kariuomenės išvedimo iš 
Estijos. Jis taip pat išreiškė viltį, kad 
Estijos AT paskelbs neteisėta sovietų 
įvykdytą Estijos okupaciją.

VAT.R
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Lietuvių
KAS— KADA—KUR?

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 SPAUDAI

B. Drulia — 4.00 sv.
P. Grakauskas — 5.00 sv.
M. Janulis — 4.00 sv.
A. Šlapokas — 3.00 sv.
A. Važgauskas — 4.00 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame

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

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.

Leed.se — 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.

Wolverhamptone — vasario 24 d., 
(šeštadienį), 16 vai., Šv. Petre-Pi. uliuje, 
North St.

Nottinghame — vasario 25 d., 11.15 
vai. Židinyje.

Manchesteryje — vasario 25 d., 12.30 
vai.

Kronika
LONDONE

LIETUVIŠKOS PARAPIJOS 
ATLAIDAI

Londono lietuviškoji Švento 
Kazimiero parapija, š.m. kovo mėn. 4 
dieną švenčia savo parapijos ir bažnyčios 
globėjo šventę, kartu mini savosios 
dabartinės bažnyčios 78-sias metines.

Atlaidinės Mišios bus atnašaujamos 11 
vai. ryto. Visi savos parapijos nariai 
kviečiami gausiai dalyvauti pamaldose.

SV. KAZIMIERO KL. VARDINES
Per Švento Kazimiero šventę, kovo 

mėn. 4 diena, Lietuvių Švento Kazimiero 
klubo nariai švenčia klubo vardines.

Kviesdami visus Kazimierus dalyvauti 
kartu bendrame „Kaziuko“ pobūvyje 
tuojau po pamaldų.

SERGA AGOTA LEKAVIČIENE
Veikli Švento Kazimiero ir Šventos 

Onos draugijos narė Agota Lekavičienė, 
sunegalavusi atsigulė The London 
(Whitechapel) ligoninėn. Minėtų 
draugijų valdybos ir nariai linki jai greitai 
pasveikti.

Sporto ir Soc. Klube
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, {ėjimas veltui.

S.K

MAIDENHEAD
Sausio 28 d. įvyko DBLS 

Maidenhead skyriaus metinis 
susirinkimas. Perrinkta nauja valdyba: 
pirmininkas — E. Šova, sekretorius — J. 
Stulgaitis, kasininkas — S. Woronycz, 
revizoriai — P. Gimys ir J. Kvietkauskas. 
Atstovais į DBLS visuotiną suvažiavimą 
išrinkti E. Šova ir P. Tričys. Susirinkime 
buvo apsvarstyti skyriaus reikalai ir 
bendrai Sąjungos veikla. Parinkta aukų 
Londono šeštadienio mokyklai, 
skautams ir Tautinės Paramos Fondui. 
Dėl pastarojo skyriaus nariai griežtai 
pasisakė (ypač stambiausias aukotojas P. 
Gimys — 50 sv.), kad aukojami pinigai 
būtų panaudojami paramos 
reikalingiems lietuviams Lietuvoje šelpti, 
o ne atsilankiusiems Britanijoje.

Pereitą vasarą skyriaus narys Gintas 
Šova atstovavo Didžiosios Britanijos 
lietuvių jaunimą Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos mini-kongrese 
Vokietijoje. Iš ten jis vyko į Lietuvą. 
Jaunimo Dienose darė pranešimą 
Profsąjungų Rūmuose, Vilniuje ir 
stovyklavo „Lituanikos“ stovykloje prie 
Trakų. Visa tai ir apie įvairias ekskursijas 
įamžino skaidrėse, kurias jis susirinkime 
parodė ir apie jas papasakojo.

Pabaigai nariai atsigaivino arbatėle. 
Nuoširdi padėka J. Stulgaičiui 
užleidusiam susirinkimui patalpą.

E.Š.

BOLTONE
PABALTIEČIŲ ŠOKIAI

Vasario 3 d. įvyko Boltono Baltijos 
Tautų Komiteto surengti metiniai šokiai. 
Vakaras praėjo labai smagiai, latvių 
orkestrui iš Mansfieldo grojant salės 
grindys visą laiką buvo užimtos šokančių 
porų ir buvo skaniai užkąsta ir gerai 
pasivaišinta. Lietuvės šeimininkės O. 
Eidukienė ir S. Keturakienė aktyviai 
prisidėjo prie skanaus maisto paruošimo, 
o H. Silius, savo šeimos padedamas, kaip 
visada išplatino daug loterijos bilietų.

Didelis siurpryzas įvyko pusei vakaro 
praėjus kai Baltijos Tautų Komiteto 
pirmininkas J. Zakis (latvis) sustabdė 
šokius ir jų dalyviams pranešė, kad tą 
dieną H. Vaineikiui, Komiteto 
sekretoriui, suėjo 65 metai. Jis buvo 
pakviestas į salės vidurį, apdovanotas 
pyragu (pagal latvius — kringeliu) ir 
specialiai įgraviruotu šratinuku (ball
point pen). Be J. Zakio, lietuvių 
pirmininką estų vardu sveikino R. Nolk, 
o lietuvių — H. Silius. „Ilgiausių metų“ 
buvo sudainuota trimis kalbomis — 
angliškai, latviškai ir lietuviškai. 
Lietuvišką dainą per mikrofoną vedė H. 
Silius, o salėje esantieji lietuviai, A. 
Jakimavičiaus vedami, jam galingai 
pritarė. Visada, kaž kodėl, lietuviška 
daina skamba garsiau.

Nors šokiai nebuvo iš anksto plačiai 
išreklamuoti, juose dalyvavo gražus 
būrelis lietuvių. Didžiulis ačiū priklauso 
boltoniškių ištikimiems kaimynams iš 
Prestono ir tautiečiams iš Eccles ir 
Mančesterio kurie, nepaisydami didelių 
išlaidų, visada paremia Boltono lietuvius.

Už atsilankymą į šį vakarą Boltono 
lietuviai visiems labai nuoširdžiai dėkoja.

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

METINIS SUSIRINKIMAS
DBLS Nottingham© skyriaus metinis 

susirinkimas įvyks šeštadienį, kovo 3 d., 
18 vai., Latvių klube, 1A Standhill Road, 
Carlton, Nottingham.

'Prašome visus narius susirinkime 
dalyvauti. Ačiū.

Skyriaus valdyba

DERBYJE
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

IR METINIS SUSIRINKIMAS
Š.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

BRADFORDE
NEPRI KLAUSOM YBES 
ŠVENTES MINĖJIMAS

Vasario 24-tą dieną 18.00 vai. Vyties 
klubo patalpose rengiamas 
Nepriklausomybės Šventės Minėjimas.

Programoje, A. Bučio paskaita ir P. 
Vasio Quintetas. Prašome visus gausiai 
dalyvauti.

KLUBO IR SKYRIAUS VALDYBOS

Bradfordo Vyties Klubo naujoji 
valdyba pasiskirstė pareigomis: 
pirmininkas — V. Gurevičius, 
vicepirmininkas — A. Bučys, sekretorius 
— S. Grybas, iždininkas — A. Graška, 
administratorius — R. Karalius, 
kultūrinių reikalų — P. Vasis ir sporto 
vadovas — A. Gerdžiūnas.

DBLS SKYRIUS
Kovo 4-tą dieną šaukia metinį narių 

susirinkimą. Bus renkama nauja valdyba 
ir atstovas į metinį suvažiavimą Londone. 
Prašome visus narius dalyvauti. 
Susirinkimo pradžia 15.00 valandą.

Skyriaus valdyba

WOLVERHAMPTONE
SUSIRINKIMAS

Vasario 24 d., šeštadienį, 13.00 vai. The 
Tipster svetainėje, Dunstall Rd., 
Woverhampton, kviečiamas DBLS Wolv 
rhamptono 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 Wolverhamptone skyrius 
egzistuotų, prašome visus narius 
susirinkime dalyvauti.

Skyriaus valdyba

MIŠIOS UŽ LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

„Mes jau turime nepriklausomybę, 
todėl kazimierinių proga norime 
pasimelsti, kad ir Jūs lietuviai kuo 
greičiau atgautumėte savo 
nepriklausomybę“ pareiškė „EL“ 
redakcijai gražiai lietuviškai kalbantis 
lenkas Kundrevičius, buvusios Adomo 
Mickevičiaus draugijos narys. Vakarų 
Londone, Ealinge gyvenantieji lenkai 
užsakė šv. Mišias už Lietuvą per Šv. 
Kazimiero šventę, sekmadienį, kovo 4 d., 
11.30 vai., Holy Mary bažnyčioje, 2 
Windsor Road, Ealing. Artimiausia 
požeminė stotis yra Ealing Broadway.

Mišios bus lenkų kalboje, o pamokslas 
— lenkiškai ir angliškai, jei bus angliškai 
kalbančių maldininkų. Lietuviai yra 
maloniai kviečiami Mišiose dalyvauti.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

ESAME GERI ŽMONES

Pasakykite ir kitiems, kad aš buvau 
„Nemuno Krašto“ poezijos redaktorius. 
Tada mane „vaduotojai“ komunistu 
apšaukė ir mane po šiai dienai vieną 
paliko. Dabar jūs persispausdinate raštus 
iš „Nemuno Krašto“. Gal ir jus 
komunistais apšauks ir laikraščio 
neskaitys?

Aš sakau: reikia su visais 
bendradarbiauti, nes visi Dievo vaikai, 
kad ir kitaip kas politiniai galvoja. Ir 
vokiečiai sako, kad lietuviai iš prigimties 
yra poetai ir geri žmonės. Taigi, būkime 
tokiais — nežūsime!

I. Šmigelskis, V. Vokietija

KLAIDŲ IŠTAISYMAS

Savo straipsnyje „Lenkija — amžinoji 
problema“ radau keletą klaidų. Jas 
ištaisau. Rašoma: „net lietuvių laidų 
susilaukusioje „World Political 
Geography“ ir t.t. Turi būti: „net keturių 
laidų susilaukiusioje“ ir t.t.

„Jan Ciechanovič (jis išrinktas 
aplenkintoje bei N. Vilniuos“ ir t.t.). Turi 
būti „Naujosios Vilnios“ (tai sostinės 
priemiestis).

Mašinėle rašyti nemoku. Tad gal mano 
rankraščiai sunkiai išskaitomi, nes ir 
anksčiau dažnokai pasitaikydavo 
klaidos.

Mano vilnietiškas ačiū
K. Baronas

PASAULYJE
Demokratija Sovietų Sąjungoje?

Kai Komunistų Partijos plenumas, po 
ilgų bei karštų diskusijų nubalsavo 
paremti Gorbačiovą ir panaikinus 
Konstitucijos šeštą paragrafą leisti įvesti 
krašte daugpartinę sistemą, pačioje 
Rusijos respublikoje iškilo abejonės, ar 
Kremliaus ribose demokratija yra 
įmanoma. Net satelitiniuose kraštuose, 
kurie tvarkėsi demokratiškai tarp dviejų 
karų, atsirado sunkumų ruošiantis 
demokratijai ir daugpartinei sistemai. 
Dar sunkiau yra Rusijos respublikai, kuri 
nuo revoliucijos pradžios tvarkosi vienos 
partijos sitemoje. Todėl nestebėtina, kad 
„perestroikos“ priešininkai ir po 
balsavimo teigia, kad tik viena 
komunistų partija tėra pajėgi valdyti 
kraštą.

Tame pačiame ir labai svarbiame 
komunistų partijos komunistų plenumo 
posėdyje, kuriame buvo sprendžiamas 
partijos likimas, buvo nuspręsta ir 
Lietuvos klausimu. Lietuvos komunistų 
partijos sekretorius A. Brazauskas apie šį 
nutarimą pats pranešė spaudos 
atstovams sakydamas, kad plenumas 
pasmerkė Lietuvos komunistų partiją už 
atsiskyrimą nuo visasąjunginės partijos, 
bet tai nepakeitė jau padaryto Lietuvos 
komunistų partijos nutarimo atsiskirti.

Libano tragedija
Libano krikščionys, kurie kovoja prieš 

Sirijos okupaciją, pradėjo kariauti tarp 
savęs. Ambicingas gen. Michael Aoun, 
kuris nepripažįsta naujojo Libano 
prezidento ir kuris vadovauja Libanijos 
krikščionių kariuomenei, vadovauja 
kovoms prieš kitą krikščionių grupę — 
miliciją, kurią remia Sirija ir kuriai 
vadovauja Samir Geagea. Mūšiuose iš 
abiejų pusių žuvo daug žmonių ir 
padaryta daug žalos. Vatikano atstovas 
kelis kartus mėgino juos sutaikyti, bet be 
rezultatų.

Libano sostinėje Beirute arabų 
teroristų tebėra laikomi įkaitai. 
Manoma, kad jie dar gyvi. D. Britanijos 
žinomiausias įkaitas yra Tery Waite, 
Canterburio arkivyskupo sekretorius.

Glasnot Pietų Afrikoje?
P. Afrikos prezidentas de Klerk yra 

lyginamas su Sovietų Sąjungos 
prezidentu Michael Gorbačiovu, nes ir P. 
Afrikoje buvo įvestos iki šiol negirdėtos 
reformos: leidžiama laisvai veikti iki šiol 
uždraustom organizacijom ir iš kalėjimo 
paleistas ANC (Afrikos Tautinio 
Kongreso) vadas Nelson Mandela. Jis 
buvo vienintelis kalinys pasaulyje, 
gyvenąs vasarnamyje (esančiame 
kalėjimo ribose), priimąs svečius ir pagal 
norą susitinkąs su vyriausybės nariais, 
net su pačiu prezidentu de 
Klerk. Stockholme vykusiuose iki šiol' 
uždraustų, bet dabar „laisvų“ 
organizacijų pasitarimuose. Pietų 
Afrikos komunistų partijos vadas lietuviu 
kilmės Joe Slovo pasveikino prezidentą 
de Klerk už jo padarytas reformas.

Vokietijų susivienijimas
Prieš kelis mėnesius apie Rytų it 

Vakarų Vokietijų susivienijimą žmonės 
nedrįso užsiminti, o dabar tai pasidan 
svarbiausiu objektu ir valstybių vadai 
lenktyniauja, kad parodytų šiam žygiui 
savo pritarimą. Pereitą savaitgali 
Maskvoje pas prezidentą Gorbačiovą, 
buvo susirinkę Amerikos valstybės* 
sekretorius Baker ir Vokietijos kancleris 
Kohl, neva nusiginklavimo gairių 
aptarimui, bet atrodo, kad svarbiausiu 
dienotvarkės punktu buvo vokiečių 
susivienijimas. Paaiškėjo, kad prieš 
susivienijimui įvyksiant, turės būti 
išspręsti keli klausimai. Svarbiausias jų 
ar suvienyta Vokietija galės likti Atlanto 
Pakto nare? Manoma, kad prie naujųjų 
sąlygų kaip Atlanto taip ir Varšuvos 
paktai pasidarė beprasmiai. Antras jų 
nemažiau svarbus, tai sienų klausimo su 
Lenkija ir Rusija aptarimas. O kaip s» 
Rytprūsių ir Karaliaučiumi, į kuriu#! 
mūsiškis a.a Stasys Kuzminskas reiškt 
lietuviškas pretenzijas?

Vakarų Vokietija nori susivienijii# 
pagreitinti, nes dabar daug žmonių, 
ieškodami geresnio gyvenimo, bėga ii 
rytų į vakarus. Sakoma, kad vokietį 
atbėgęs į Vakarų Vokietiją gauna didesnėj 
pašalpą iš valstybinės socialinės įstaiga 
negu gaudavo algos už savaitės daw 
Rytų Vokietijoje.

4

Leed.se

	1990-02-16-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1990-02-16-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1990-02-16-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1990-02-16-EUROPOS-LIETUVIS-0004

