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vasario 16 Švente
1990 metų Vasario 16-toji, 72-sios 

metinės nuo Nepriklausomos Lietuvos 
valstybės paskelbimo 1918 m., yra ir bus 
istorinė data žyminti lietuvių tautos 
nueitą kelią siekiant Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės. 1990 m. Vasario 16- 
toji taip pat žymės naująjį etapą: 
atgimstančios Lietuvos pastangas atkurti 
demokratinę, teisėtą, nepriklausomą 
Lietuvos valstybę.

Vasario 16-toji buvo iškilmingai 
atšvęsta Kaune ir Vilniuje. Londono 
dienraštis The Independent (1990.11.17) 
laidoje rašo, kad Sovietinėje Lietuvos 
respublikoje nepriklausomybės dieną 
šventė šimtai tūkstančių tautiečių. 
Sąjūdžio teigimu, tą dieną 5000 lietuvių 
atsisakė savo karinės tarnybos 
dokumentų, protestuodami prieš Sovietų 
okupaciją. Kaune į 100.000 minią 
kreipėsi Sąjūdžio pirmininkas Vytautas 
Landsbergis ir akivyskupas Julijonas 
Steponavičius. To paties laikraščio 
teigimu, iškilmėse dalyvavo tūkstančiai 
jaunimo, katalikų organizacijų ir skautų 
uniformose, kurios ligi šiol buvo 
draudžiamos. Rita Dapkus, Sąjūdžio 
atstovė JAV-se, pareiškė: „Mes tikime, 
kad šią nepriklausomybės dieną 
švenčiame paskutinį kartą okupacijoje“.

Didžios Britanijos lietuviai 
Nepriklausomybės šventę minėjo 
Londone (vasario 16 d.), Nottinghame 
(vasario 17 d.) ir vėl Londone (vasario 18 
d.), Sv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje. 
Pagrindinis šventės minėjimas vyko 
rytinėje Londono miesto dalyje, 
Bishopsgate Institute. Ši erdvi salė pirmą 
kartą buvo pilna lietuvių, įvairių tautybių 
atstovų ir svečių. Meninę dalį atliko 
„Tėviškės“ folklorinis ansamblis, 
„Lietuvos“ tautinių šokių grupė ir 
„Vorutos“ Vilniaus ansamblio 
instrumentalistai bei solistės. Minėjimą 
atidarė DBLS pirmininkas Jaras Alkis ir 
pasveikinęs susirinkusius, pakvietė 
Lietuvos Atstovą V. Balicką kalbai. (Jo 
kalba spausdinama atskirai).

Plačiau apie iškilmes Londone parašys 
P. Markevičius, o apie šventę 
Nottinghame — H. Gasperas.

ELR

LIETUVOS TSR AT 
NUTARIMAS

Dėl 1939 metų Vokietijos-TSRS 
sutarčių ir jų pasekmių

Lietuvai likvidavimo
Lietuvos Tarybų Socialistinės 

Respublikos Aukščiausioji Taryba, 
patvirtindama Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos komisijos 1939 
metų Vokietijos-TSRS sutartims ir jų 
pasekmėms tirti išvadas

smerkdama agresiją prieš Lietuvą, jos 
okupaciją ir aneksiją kaip tarptautinius 
nusikaltimus, kuriuos 1940 metais įvykdė 
stalininė TSRS, realizuodama savo 1939 
metų slaptuosius susitarimus su hitlerine 
Vokietija,

atsižvegdama į tai, kad TSRS liaudies 
deputatų suvažiavimas 1989 m. gruodžio 
24 d. nutarimu šiuos slaptuosius 
susitarimus pripažino teisiškai 
nepagrįstais ir negaliojančiais nuo jų 
pasirašymo momento,

siekdama likviduoti šių susitarimų 
pasekmes Lietuvai ir atkurti pažeistas 
Lietuvos valstybės ir lietuvių tautos 
teises, kurias Tarybų Rusija amžiams 
pripažino 1920 m. liepos 12 d. Tarybų 
Rusijos ir Lietuvos Taikos sutartimi,

nutaria:
1. Paskelbti, kad Lietuvos Liaudies 

Seimo 1940 metų liepos 21 dienos 
Lietuvos įstojimo į TSRS deklaracija, 
kaip neišreiškusi lietuvių tautos valios, 
yra neteisėta ir negaliojanti.

2. Pareikšti, kad TSRS 1940 metų 
rugpjūčio 3 dienos įstatymas „Dėl 
Lietuvos Tarybų Socialistinės 
Respublikos priėmimo į Tarybų 
Socialistinių Respublikų Sąjungų“, 
grindžiamas Lietuvos Liaudies Seimo 
1940 metų liepos 21 dienos deklaracija.

Tikime Lietuvos gyvastingumu
Lietuvos Atstovo Vinco Balicko kalba, 

pasakyta Londono lietuviams, 
Nepriklausomybės šventės proga, 

1990 m. vasario 16 d.
Sveikinu jus visus Vasario 16 proga 

Lietuvos Pasiuntinybės vardu ir linkiu, 
kad nebeužilgo susilauktume savo 
lūkesčių ir troškimų išsipildymo. 
Šiandien, minėdami 72-tąją Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo sukaktį, 
savo mintimis jungiamės su sesėmis ir 
broliais Tėvynėje ir atnaujinam savo 
pasiryžimus visais būdais remti lietuvių 
tautą kovoje už laisvę ir valstybinę 
nepriklausomybę. Tvirtai tikime amžinu 
Lietuvos gyvastingumu ir esame 
nepalaužiamos vilties, kad mūsų tauta, 
tiek daug kentėjusi, savo šventą tikslą 
pasieks.

Vasario 16-tos iškilmėse. Iš kairės. J.E. Lietuvos Atstovas Vincas Balickas, Britų 
Liberalų-Demokratų partijos valdybos narys Tom Dale ir DBLS-gos pirmininkas Jaras 
Alkis.

Mūsų tautos kova už laisvę yra sena. 
Daugiau kaip šimtmetį kovojome su 
carinės Rusijos priespauda, o štai šiemet 
sukanka 50 metų Sovietinės vergijos. Šis 
kovos laikotarpis pareikalavo iš mūsų 
tautos didelių aukų. Tik prisiminkime 
nukankintus kalėjimuose, masinius 
trėmimus ir žuvusius partizanus. Mūsų 
tautos nuostoliai yra milžiniški ir kančios 
nežmoniškos.

Atsiminkime tačiau, kad Lietuva yra 
ne vien tik priespaudoje ugdytas kūdikis, 
bet šimtmečiais kovų ir vėtrų grūdintas 
Europos milžinas. Esame galingos 
istorinės valstybės vaikai. Esame 
Karaliaus Mindaugo palikuonys ir 
Vytauto Didžiojo ainiai. Esame tauta 
valdžiusi Europą nuo Baltijos iki 
Juodosios jūros.

Bet svarbiausias faktas yra tas, kad 
laisvė yra kiekvienos tautos gyvybės 
šaltinis. Tik laisva ir nepriklausoma tauta 
savo valstybėje gali pilnai augti ir bręsti 
tautiniai bei kultūriniai, tvirtėti 
ekonominiai ir siekti naujų laimėjimų. 
Kitaip sakant, savaranki valstybė yra 
pagrindinė sąlyga tautai į geresnį 
gyvenimą ir klestėjimą.

Besikeičiantys laikai žymiai sustiprino 
mūsų viltis, nes Sovietų imperija, 
pagaliau, atsidūrė prieš bado šmėklą. 
Skęsdama, ji ėmėsi kibti į Gorbačiovo 
„perestroiką“, tą ekonominio 
persitvarkymo šiaudą, tikėdama tuo 
nuraminti pavergtuosius ir gauti vakarų 
valstybių paramą. Bet staiga sukilo 
pavergtos tautos ir viena po kitos pradėjo 
sutraukyti vergijos pančius.

yra neteisėtas ir Lietuvos juridiškai 
nesaisto.

3. Pasiūlyti Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjungai pradėti dvišales 
derybas dėl Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės atstatymo.

Lietuvos TSR AT Prezidiumo p-kas,
A. Brazauskas

Lietuvos TSR AT Prezidiumo s-rius,
L. Sabutis

Vilnius, 1990 m. vasario 7 d.

Mūsų tauta, kovojusi pogrindyje, nuo 
pat pirmos pavergimo dienos, išėjo į viešą 
kovą prieš raudonąjį milžiną, atvirai 
reikalaudama nepriklausomybės 
Lietuvai. Beveik spontaniškai prasidėjo 
didžiulės demonstracijos ir per visą 
pasaulį nuaidėjo tvirti lietuvių žingsniai. 
Jie garsino Lietuvos bylą tiek spaudoje, 
tiek ir televizijoje.

Mes išeivijoje sekame įvykių raidą 
pakilusia nuotaika ir stebime televizijoje 
lietuvių minias Vilniuje, reikalaujančias 
savo teisių ir laisvės bei 
nepriklausomybės Lietuvai. Lietuvos 
konkretūs polinkiai tautą veda 
demokratijos linkme.

Brangūs tautiečiai, šios dienos iškilmės 
yra tinkamiausia proga atnaujinti mūsų 
pasiryžimus. Juk mes visi jaučiame, kad 

lemties valanda artėja, tačiau, nebūkime 
naivūs ir nemanykime, kad mums laisvę 
kas nors kitas iškovos. Juk ir lietuviškas 
priežodis sako: kas dirba, tam ir Dievas 
padeda. Niekas kitas negali išlaisvinti 
tautą, kaip tik tautiečių įsitikinimas, kad 
geriau mirti, negu būti vergais. Pagaliau 
ir 1918 metais savo nepriklausomybę 
atgavome tiktai dideliu darbu bei 
savanorių pasiaukojimu. Todėl 
kiekvienas lietuvis senas ar jaunas, turi 
įsijungti į laisvės kovą. Kova eina dviem 
frontais: vienas frontas Lietuvoje, kitas 
išeivijoje. Abu frontai, tačiau, turi 
sudaryti vieną, kaip vienas yra tikslas jų 
siekiamas. Ir vienų ir kitų dirbamas 
Lietuvai išlaisvinti darbas lygiai svarbus, 
reikalingas ir vertingas.

Mieli tautiečiai, kai mes pradėjome 
nešti savo sunkų kryžių šiuo golgotos 
keliu — jis, tas kelias, buvo ilgas ir 
duobėtas, tačiau mes nenusiminėme, 
nepalūžome, o kovojome. Šiandien jau 
mes, turbūt, visi juntame, kad rytas turi 
išaušti, kad tamsioji naktis amžinai 
nesi tęs...

Baigdamas savo žodį, lenkiu galvą 
prieš aukurą, ant kurio kovotojai už 
Lietuvą yra sudėję savo gražiausias viltis, 
savo vargus, savo jaunystę ir net savo 
gyvastį — ir reiškiu įsitikinimą, kad 
Dievo Apvaizdai laiminant, laisvės saulė 
mūsų mylimam kraštui greit patekės.

Sveikinu ir Jus visus Vasario 16-tos 
proga ir linkiu sulaukti šio mūsų 
didžiausio troškimo išsipildymo.

Lietuvos Atstovas Londone,
Vincas Balickas

ATVYKSTA DEPUTATAI

1990 vasario 19-24 d.d. į Londoną 
atvyks TSRS Liaudies deputatų grupė. 
Jos sudėtyje Lietuvos Socialdemokratų 
partijos tarybos ir Seimo narė, advokatė 
Zita Sličytė. Pagal išankstinę dienotvarkę 
numatyti susitikimai Didžiosios 
Britanijos parlamente. Užsienio reikalų 
ministerijoje ir su vietos lietuviais.

VLIKAS SVEIKINA 
PASAULIO LIETUVIUS

Brangūs lietuviai,
Lietuvių tauta, nors pavergta ir 

išblaškyta po visą pasaulį, niekada 
neprarado vilties bei troškimo, ir niekas 
nepajėgė iš mūsų atimti pasiryžimo, vėl 
tapti laisvais ir atstatyti laisvą, 
nepriklausomą Lietuvos valstybę. Po 
daugelio sunkių, vargingų, bet pamažu į 
laisvės pergalę vedančių metų, mes 
šiandien jau matome Lietuvos laisvės 
žvaigždę aukštai danguje virš Lietuvos 
spinduliuojančią, geltona, žalia ir 
raudona šviesomis ir skelbiančią 
pasauliui, kad Lietuvos 
Nepriklausomybės atsikūrimo diena jau 
čia pat, kad visos tautos yra lygios ir visos 
turi tą pačią teisę savo gyvenimą laisvai 
tvarkyti. Totalitarinio režimo 
sukaustytos tautos atgimsta kas dieną. 
Vengrija, Lenkija, Rytų Vokietija, 
Čekoslovakija, Rumunija, Bulgarija jau 
laisvos. Šiandien yra Lietuvos eilė.

Dirbkime visi kartu vieningai, 
neišjungdami nei vieno lietuvio iš šio taip 
svarbaus tautinio darbo. Priimkime visus 
kurie nedviprasmiškai siekia Lietuvai 
laisvės, bet įspėkime tuos kurie 
prisidengia Maskvos pažadais, bando 
stabdyti Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą ir apsunkina mūsų veiklą. 
VLIKas jau 47-eri metai skelbia pasauliui 
apie lietuvių tautos kančią, apie jos teisę į 
nepriklausomybę ir nesugriaunamą 
pasiryžimą ją atgauti. Mes reguliariai 
kreipiamės į Vakarų valstybių vadovybes 
ir tarptautines konferencijas Lietuvos 
klausimu. Mes džiaugiamės, kad 
Gotlando komunikatas, paskelbtas 1989 
m. rugpjūčio 6 d. Švedijoje, sujungė visus 
lietuvius okupuotoje Lietuvoje ir 
laisvajame pasaulyje didžiajam Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo tikslui. 
Tikimės, kad atsiskyrusi nuo Maskvos 
Lietuvos Komunistų partija irgi stipriau 
prisidės prie bendro nepriklausomybės 
siekimo.

VLIKas sveikina viso pasaulio 
lietuvius, pavergtą tautą, Sąjūdžio, 
Laisvės Lygos, Lietuvių Demokratų 
Partijos, Helsinkio Grupės, Krikščionių 
Demokratų Sąjungos, Jaunimo Sąjungos 
„Jaunoji Lietuva“, Tremtinių Sąjungos ir 
kitų organizacijų vadovus, vertina jų 
darbą ir pasiaukojimą. Giliai tikime, kad 
visi bendrai, sujungtomis širdimis ir 
rankomis, atgausime Lietuvai Hitierio- 
Stalino susitarimu pavogtą laisvę. Tad 
visi bendrai į šį didelį, niekieno 
nesustabdomą, nepriklausomybę 
Lietuvai nešantį pergalės darbą.

dr. K. Bobelis
VLIKo pirmininkas.

ELTA

SVEIKINA iŠ LIETUVOS
Iš Vilniaus Lietuvos Tautinio Olimpinio 

Komiteto gauta ši sveikinimo 
telegrama.

Sveikiname mūsų Tautos šventę 
Vasario 16. Linkime Jums visiems 
tautiečiams tvirtos sveikatos, laimės ir 
gerovės.

Lietuvos TOK prezidentas
Artūras Poviliūnas 

Generalinis sekretorius Janis Grinbergas, 
LTOK direktorius Petras Statutą.

TAUTOS FONDO VAJUS
Tautos Fondo aukų vajus D. 

Britanijoje, kaip ir praeitais metais, 
vyksta vasario mėnesį. Tikimasi, kas D. 
Britanijos lietuviai, kaip ir visame 
pasaulyje gyvenantys tautiečiai, 
supranta, jog aukodami Tautos fondui jie 
prisideda prie lietuvių tautos pastangų 
atstatyti Lietuvos valstybės 
nepriklausomybę. Todėl jie rems Tautos 
Fondą piniginėmis aukomis ir 
testamentiniais palikimais.

Aukas prašoma siųsti šiuo adresu: 
Lithuanian National Fund, 2 Ladbroke 
Gardens, London W11 2 PT.

Visiems jau prisiuntusiems aukas 
nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

UETUVOJE
Mirė poetė J. Degutytė

Vasario 8 dieną mirė viena žymiausių 
lietuvių poečių Janina Degutytė.

Gimusi 1928 m. liepos 6 dieną Kaune, 
Šančiuose, darbininko šeimoje, Janina 
1948 m. baigė Kauno VII gimnaziją ir 
1955 m. — Vilniaus universiteto istorijos 
ir filologijos fakultetą. Iki 1958 m. 
mokytojavo, vėliau dirbo Grožinės 
literatūros leidykloje. Eilėraščius pradėjo 
spausdinti 1957 metais. Jos pirmieji 
rinkiniai: Ugnies lašai, Dienos dovanos, 
Saulės vasaros, Prieblandų sodai ir kt. 
Parašė taip pat tradicijomis pagrįstų 
eilėraščių bei pasakų vaikams. J. 
Degutytė buvo viena ryškiausių 
romantinės pasaulėjautos lyrikė. Jos 
kūrybos yra išversta į latvių, rusų ir 
ukrainiečių kalbas.

Palaidota Vilniaus Antakalnio 
kapinėse.
Jonas Jurašas vėl Lietuvoje

Sausio 25 dieną lėktuvu į Vilnių 
atskrido Jonas Jurašas su žmona. 
Režisorius Kauno dramos teatre statys 
Aušros Sluckaitės-Jurašienės pjesę 
„Smėlio klavyrai“ (pagal vokiečių 
rašytojo Johano Bobrovskio romaną 
„Lietuviški klavyrai“).

Jonas Jurašas buvo išvykęs iš Lietuvos 
dėl nepalankių kūrybai sąlygų. Dabar, 
keičiantis politinei situacija, Kultūros 
ministerija pasiūlė jam imtis darbo 
Tėvynėje, kokiame tik pageidautų teatre. 
Režisorius pasirinko Kauną, kur dirbo 
iki 1972 metų ir buvo pastatęs paskutinį 
spektaklį „Barbora Radvilaitė“. Jis buvo 
apkaltintas nacionalizmu ir atleistas iš 
darbo be teisės bet kur dirbti kūrybinį 
darbą. 1976 m. jam su žmona buvo leista 
išvykti į Vakarus.

Kauno dramo teatro direktorius V. 
Dobrovolskis dabar pasakė Aušrai 
Sluckaitei-Jurašienei ir Jonui Jurašui, 
kad jiems bus sudarytos Kaune kuo 
palankesnės kūrybinio darbo sąlygos. 
„Smėlio klavyrų“ premjera bus parodyta 
žiūrovams balandžio pradžioje.
Patikrino Ignalinos jėgainę

Tarptautinės atominės energijos 
agentūros komisija, porą mėnesių 
tikrinusi Ignalinos atominės elektrinės 
įrengimus, jau išvažiavo. Kaip pasakė 
spaudai lietuvių stebėtojas, technikos 
mokslų daktaras Leonas Ašmantas, 
tikrinimo komisijoje buvo tikrai geri 
specialistai: anglas, suomis, švedas, 
amerikietis, jugoslavas ir ispanas. Iš 
Anglijos buvo atvykęs vienos atominės 
elektrinės direktorius George Jenkins. 
Netrukus Ignalino AE administracija 
gaus komisijos raportą, kur bus incidentų 
komentarai, išvados ir pasiūlymai. Šis 
dokumentas bus konfidencialus. 
Užsienio specialistai neturi teisės uždaryti 
elektrinės. Jie gali tik patarti.

Sausio 12 dieną dėl kabelio defekto vėl 
buvo sustabdytas Ignalinos atominės 
elektrinės pirmojo bloko reaktorius.
Tėvynės šviesa

Nuo šių metų pradžios Tėvynės šviesa, 
mokytojų laikraštis, išeina kas savaitę. 
Redaktorius J. Subaičius įvadiniame 
straipsnyje kreipiasi į skaitytojus, 
kviesdamas į didelę talką — atkurti 
Lietuvos tautinę mokyklą. Juk 
mokykloje dedami tautos ateities 
pagrindai, čia prasideda keliai į Lietuvos 
nepriklausomybę ir savarankiškumą.
LKP programa

Sausio 5 dieną Tiesa paskelbė naująją 
Lietuvos komunistų partijos programą, 
kurią LKP XX suvažiavimas priėmė 1989 
m. gruodžio 21 d.

Programoje pasakyta: „Vienas 
pagrindinių LKP tikslų — atgaivinti 
pradines socializmo idėjose buvusias 
bendrąsias humanistines vertybes. Šį 
tikslą galima būtų pasiekti tik atkūrus 
suverenią Lietuvos valstybe.“

LKP smerkia tuos, kurie prisidėjo prie 
nekaltų Lietuvos žmonių represavimo, 
prie lietuvių tautos valstybingumo 
netekties.

DBLS SUVAŽIAVIMAS
Metinis DBLS-gos atstovų ir LNAB- 

vės akcininkų metinis suvažiavimas įvyks 
1990 m. kovo mėn 24-25 dienomis 
Londone.
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SĄJŪDŽIO RINKIMINE PROGRAMA Laisvalaikio mąstymai
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 

priešrinkiminė konferencija, įvykusi 3 d. 
Sporto rūmuose Vilniuje priėmė programą 
vasario 24 d. rinkimams į Lietuvos 
Aukščiausiąją Tarybą. Spausdiname 
patvirtintos programos pilną tekstą:

Sąjūdžio remiami ir šia programa 
besivadovaujantys kandidatai, 1990 m. 
vasario 24-sios dienos rinkimuose į 
Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą 
gavę Lietuvos visuomenės mandatą, sieks 
atkurti nepriklausomą, demokratiškai 
tvarkomą Lietuvos valstybę, kūrybiškai 
vystyti ir įgyvendinti programos 
nuostatas.

Lietuvos nepriklausomybė yra tautos 
išlikimo, demokratinės santvarkos ir 
piliečių saugos bei gerovės būtina sąlyga.

Atgimusiai Lietuvai — 
Nepriklausomybe, 

Nepriklausomai Lietuvai — 
Demokratiją, 

Demokratiškai Lietuvai — 
Žmonišką gyvenimą!

Demokratija, Nepriklausomybė ir Gerovė 
Neatskiriamos!

L SVARBIAUSIEJI UŽDAVINIAI
1. POLITIKA
A. Užsienio

— priimti Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos nutarimą, 
skelbiantį, jog 1940 m. rinkimai į liaudies 
Seimą ir jo nutarimai yra neteisėti ir 
negaliojantys;

— panaikinti visas Lietuvos ir jos 
piliečių konstitucines prievoles Tarybų 
Sąjungai (tarp jų — ir prievolę tarnauti 
Tarybinėje armijoje). Tuo tikslu pakeisti 
atitinkamus Lietuvos TSR Konstitucijos 
straipsnius;

— Paskelbti Lietuvos valstybės — 
Lietuvos Respublikos teisių perėmėjos — 
atkūrimo aktą;

— nedelsiant priimti Lietuvos 
Laikinąją Konstituciją.

— pradėti tarpvalstybines derybas su 
TSRS, kad dabartinis Tarybinės armijos 
statusas būtų nustatyti jos išvedimo iš 
Lietuvos teritorijos terminai bei sąlygos;

— remti Baltijos nebranduolinės 
zonos kūrimo idėją ir reikalauti 
nedelsiant išgabenti iš Lietuvos teritorijos 

branduolinį bei kitus masinio naikinimo 
ginklus;

— siekti neutraliteto, kaip 
aukščiausiojo Lietuvos užsienio politikos 
principo;

— siekti, kad Lietuvos 
dekolonizavimas būtų vykdomas pagal 
tarptautinės teisės principus;

— visokeriopai plėtoti abiem pusėm 
naudingus ekonominius bei kultūrinius 
santykius su TSRS ir kitomis šalimis;

— atkurti dipomatinius tarptautinius 
kontaktus, grįžti į Europos ir pasaulio 
valstybių bendriją.

B. Vidaus
— saugoti Lietuvos teritorijos 

vientisumą ir nedalomumą, telkti visų 
tautybių piliečius nepriklausomai 
Lietuvai kurti bei stiprinti, ugdyti jų 
pilietinį patriotizmą;

— pertvarkyti ministerijų struktūrą, 
nustatyti naujas jų funkcijas, sudaryti 
veiklią, reformas ryžtingai 
įgyvendinančią vyriausybę;

— įgyvendinti įstatymų leidžiamosios, 
vykdomosios ir teismo valdžių atskyrimo 
principą;

— sukurti krašto apsaugos sistemą, 
Lietuvos policijos ir valstybės saugumo 
organus, muitų tarnybą, valstybinės 
kontrolės sistemą;

— depolitizuoti teisėsaugos aparatą;
— įtvirtinti daugpartinę sistemą, kaip 

demokratijos garantą;
— toliau vystyti valstybės ir Bažnyčios 

santykius pagal demokratijos principus;
— sudaryti sąlygas kurtis laisvoms 

profsąjungoms;
— įstatymu apriboti imigraciją ir 

įkurti imigracijos tarnybą;
— išaiškinti bei patraukti 

atsakomybėn Stalinio genocido ir 
nusikaltimų prieš Lietuvos liaudį 
vykdytojus.

2. EKONOMIKA
— suformuoti rinkos santykiais 

pagrįstą ekonomiką ir ūkininkavimo 
sistemą;

— įteisinti visas nuosavybės formas ir 
sudaryti joms vienodas sąlygas;

— vykdyti denacionalizacijos ir 
reprivatizacijos politiką pirmiausia žemės 
ūkyje, aptarnavimo sferoje, prekyboje. 

vietinėje, maisto ir lengvojoje pramonėje;
— sukurti teisines ir ekonomines 

sąlygas funkcionuoti miestų ir rajonų 
savivaldybėms;

— susikūrus būtinas sąlygas, 
įgyvendinti savas pinigų, finansų ir 
kredito sistemas;

— stabilizuoti Lietuvos nacionalinę 
valiutą, pažaboti infliaciją;

— įgyvendinti ekonomines 
priemones, skatinančias privačią veiklą, 
gamintojų ryšius su užsienio partneriais, 
kokybiškos produkcijos gamybą ir 
ekologiškai švarių technologijų diegimą;

— neatidėliotinai rengti ir 
perkvalifikuoti ūkio valdymo ir 
organizavimo specialistus; tam plačiau 
naudotis užsienio patirtimi ir pagalba;

— suformuoti ir vykdyti tokią darbo 
užmokesčio politiką, kuri sudarytų 
sąlygas žmogui gauti didžiausią 
sukuriamų grynųjų pajamų dalį ir tuo 
jam suteiktų pasirinkimo laisvę tenkinti 
socialines reikmes.

3. KULTŪRA
— visapusiškai ugdyti Lietuvos 

tautinę kultūrą ir saugoti jos savitumą;
— remti visuomenės, jos organizacijų, 

Bažnyčios ir kitų konfesijų 
bendruomenių pastangas ugdyti dorovę, 
blaivybę ir pilietinę atsakomybę;

— įtvirtinti valstybinę lietuvių kalbą 
įstaigose ir viešajame gyvenime;

— panaikinti cenzūra, valstybinį ir 
partinį monopolį masinės informacijos 
priemonėms;

— visokeriopai remti švietimą, 
mokslą, kultūrą, laikyti tai iti reikšminga 
valstybės pareiga;

— puoselėti ir remti lietuvybę 
etnografinėje Lietuvoje, taip pat 
Mažojoje Lietuvoje ir išeivijoje;

— remti tautinių bendrijų pastangas 
puoselėti savo kultūrą;

— propaguoti Lietuvos kultūrą 
pasaulyje, parengti tam specialią 
valstybinę programą;

— pertvarkyti dabartinę mokslo ir 
mokymo sistemą, sudaryti sąlygas steigtis 
ir nevalstybinėms mokslo bei mokymo 
įstaigoms; 6

— diplomų, mokslinių vardų bei 
laipsnių suteikimo tvarką perorientuoti į

PERESTROIKA
Kaip galsnost bujoja ir žydi Lietuvoj — 

taip perestroika vysta ir merdi... 
Dabartinė ekonominė-materialinė 
padėtis prastesnė negu buvo Brežnevo 
laikais. Skurdo Lietuvoje nepastebėjau: 
žmonės gerai apsirengę ir nebadauja. 
Prekių pasirinkimas, tiesa, gana ribotas ir 
kokybė neprilygsta mūsiškai. Pietų 
kraštų vaisių (apelsinų, ananasų^ bananų, 
vynuogių) niekur nemačiau. Šykštu ir 
vietinių daržovių.

Automobilių reikia laukti metais. 
Neįtikėtinas trūkumas mašinų dalių. Jei 
pamatai minią žmonių prie kurio nors 
pastato — gali būti tikras, kad jie laukia 
(ir dažnai nesulaukia!) mašinų dalių. Kas 
turi pinigų — perka Juodoj' rinkoj ir 
moka iki dešimt kart brangiau. Jei, 
pavyzdžiui, automobilio padanga 
krautuvėj kainuoja apie 20 rublių, tai juodoj 
rinkoj už ją moka 120-200 rublių! 
Lenkijoj padėtis, atrodo, dar blogesnė. 
Spekuliantai prisiperka padangų 
Lietuvos juodoj rinkoj, veža į Lenkiją ir 
ten gauna po 500-600 rublių už padangą!

Kai kurių kasdieninių reikmenų stoka 
tiesiog anekdotiška. Net ir labai prastos 
rūšies tualetinis popierius Lietuvoj 
prabanga! Beviešint Lietuvoj sušlubavo 
mano sveikata. Patekau į naujas Vilniaus 
universiteto klinikas Santariškėse. 
Puikūs daugiaaukščiai pastatai, gražiai 
sutvarkyta aplinka, moderniška ligoninės 
aparatūra, malonus medicinos ir 
slaugymo personalas. Ligonių maitinimo 
tvarka neįprasta; maistas taip pat 
neįprastas — ypač „daktariška“ dešra. 
Nepavyko sužinoti kodėl ji vadinasi 
„daktariška“... Jaučiamas trūkumas 
vaistų ir vienkartinio naudojimo švirkštų. 
Na, o tualetinio popieriaus išvietėj — nė 
kvapo... (Aš, laimei, buvau nusivežęs iš 
Herefordo rietimėlį „Kleenex“!) Maniau, 
kad popieriaus nėra dėl kieno nors 
neapsižiūrėjimo ir pasakiau apie tai 
slaugei. Ji lyg ir nustebo, kad reikalauju 
tokio ištaigingo dalyko ir ramiai pasakė: 
„Neturim“. Salia manęs gulėjęs ligonis, 
buvęs enkavedistas, patarė man naudoti 
Tiesą, kurią galima nusipirkti klinikų 
laikraščių kioske...

Spaudos popieriaus nepriteklius, 

pasaulinę praktiką;
— sudaryti naują valstybinių 

kalendorinių švenčių sąrašą.
(Bus daugiau) 

manau daugeliui žinomas. Pavyzdžiui, 
norint gauti Gimtąjį Kraštą nuo 1990 
metų pradžios, reikia užsisakyti 1989 m. 
spalio mėnesį.

Praeitų metų rugsėjo mėnesį buvo dar 
viena staigmena — įvestas skalbimo 
priemonių racionavimas: trims 
mėnesiams vienam, asmeniui leidžiama 
pirkti gabaliuką tualetinio muilo, 
gabaliuką skalbimui muilo ir pokelį 
skalbimui miltelių...

Kodėl trūksta elementariausių dalykų? 
Juk Sovietijoj apstu žaliavų ir žemės 
turtų, gausu įvairių specialistų, išplitusi 
pramonė. gamyba skatinama 
spartuoliškumu ir soclenktynėmis! 
Girdėjau įvairių aiškinimų, bet didžiausia 
kaltė krinta stalininei santvarkai, 
įstūmusiai žmones į neviltį, išnaudojusiai 
darbininkus, slopinusiai norą dirbti. 
Lietuvoj dabar populiarus posakis „Tik 
kvailiai dirba“ — pateisinamas tuo, kad 
atlyginimai menki, reikalingų prekių 
trūksta, o ir tas pats rublis menkavertis 
viduje ir bevertis užsieny. Be to, žinia kad 
geresnieji Lietuvos gaminiai išvežami į 
„plačios tėvynės“ gilumą — darbingumo 
taip pat neskatina...

Intelektualai stengiasi įsigyti 
aukštesnius mokslo laipsnius (atitinkamo 
mokslo kandidato, doktorato) nes tam 
yra paskata: gavus aukštesnį mokslo 
laipsnį — žymiai padidėja atlyginimai. 
Tai keista ir mums neįprasta tvarka, bet 
jei tas padeda mūsų tautiečiams 
ekonomiškai — tvarkoj!

Pabaigai noriu išryškinti dar vieną 
sovietinę keistenybę bei bukaprotiškumą. 
Jei žmogus yra bėdoj ir jo artimas ar 
kaimynas ateina į pagalbą — geradarys 
normaliai susilaukia dėkingumo. 
Sovietai gi geradarius baudžia! Buvau 
liudininku tokio atsitikimo. Užsienio 
lietuvis vežė Lietuvon dovaną — 
kompiuterį. Kompiuterių ir kitokių 
elektroninių aparatų Lietuvoj labai reikia 
ir labai trūksta. Štai kraštas iš savo 
tautiečio gauna naudingą aparatą 
nemokamai ir už tai jis baudžiamas 
pinigine bausme: muitinė pareikalauja 
penkių tūkstančiu rublių arba trijų šimtų 
dolerių muito! Tai liūdnoji istorijos pusė. 
Linksmoji, komiškoji pusė daug 
įdomesnė! Viena valdžios įstaiga 
(muitinė), kaip anksčiau minėjau, dolerį 
vertina 16.6 rublių, o kita (bankas) už 
dolerį duoda tik apie 60 kapeikų!... Ar 
perestroikininkai žino apie šį keistą 
reiškinį? K. Valteris
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—Tai nesiversk per galvą, Tomai. Pasėdėk. Apsunksiu ir aš, kai 
užvalgau daugiau. Ale, ką suvalgai, tai tas tavo.

Taip suramintas Tomas Tamulis, grikinių blynų iki gerklės mazgo 
prikamšeliojęs, žiūri į duris. Ir čia daiktas kalbą atveda.

—Tai jau tu, Ksevera, visaip duris užkrampalini skersai ir išilgai. 
Aš tik dviem užraktais ir šuniukas guli ant kilimėlio prie durų.

— Kad bijau, Tamošiau. Išeidami ir iš lauko pusės užrakina. Tai 
vis mano sūnaus, Sebastijono. Numanau, jis nenori, kad palikčiau 
vienus namus. Atsibodo taip ir taip. Ir pamaniau aną kartą: juk mes 
kaip kalėjime. Visai kaip kaliniai. Save uždarom, spynom užrakinam, 
brūkliais užsibrūklinam. Iki galo užsirakinant patys save.

—Taip tai taip, čia viskas laisvė Jeigu nori užsibrūklini, o jeigu 
nenori, neužsibrūklini. Gal tu, Ksevera, kokio selterio ar kitokio. 
Grikiniai prašosi...

Ksevera ir pati ir Tomą Tamošių girdo selteriu dar džinu 
pagardinusi. Atsigėręs, patampo kelnių juosmenį, mikliai pamirkčioja:

— Palypėsiu. Bene rasiu ir ketvirtą skylę. Gal suspėsiu dar 
šiandien...

— Ar marios užsidegė, ar katinai uodegas nusilaužė, kaip 
sakydavo mano senelis Mykolas Tupčius iš mamos pusės. Pasėdėk, 
Tomai. Suprask. Netenka man dažnai žodžiu persimesti, ir dargi iš 
visos širdies.

Tomas, žmogus sukalbamas ir geras klausovas, tai ir pasitursina 
minkštoj kėdėj, numanydamas Kseverą norint išsikalbėti. Jo sodrūs 
antakiai užgula akis, galva palinksta smakru atsirėmusi į pravirus 
marškinius.

— ...manė, kad aš jau tokia višta tupėsiu vienui viena iš vidaus ir 
lauko užrakinta. Čia už kampo Šimoliūnienė gyvena, tai ji tokį vyruką 
atsiuntė, tasai man rūsio durim antrą raktą. Išsnykinu, ir su 
Šimaliūniene pasikalbam. Ji sako, kad iš didelės laisvės kaip koki vorai 
įsipainiojam savan tinklan.

— Sakai... tinklan?., aa.. — Tai atsiliepia Tomas, žmogus 
sumanus, žinąs kaip klausytis ir kaip pritarti kalbančiai.

— Tik jau tos Šimaliūnienės nesulaikysi, ji savo varys ir varys, ir 
vis tą patį: kaip jinai išpažintin ėjusi ir kaip krūvas griekų (dabar — 
nuodėmių) maišą kimštinai prikimštą ir čionai per marias... Dabar ir ji 
viena užsidariusi, turinti gražaus laiko atsiminti, sąžinę perkratinėti. 
Tai ir perkratinėja diena dienon. Ar tu girdi, Tomai?

— Kur jau aš negirdėsiu. Girdžiu. — Patrina akis Tomas.
— Šimaliūniene vis tą patį. Sakau sau, ar ko geresnio nerandi? 

Jauna, tik iš piemenės metų belipanti ėmusi ir paklaususi kunigą per 

išpažintį: „Ar tėvelis dvasiškas, esat su kelnėmis ar tik su sutana?" Ir 
čia, Tomai, toji jau septintą bebaigianti, apsakys, kaip kunigas 
išaiškinęs, jogei ir jis toks pat vyras ir su kelnėmis, žinoma, vyriškomis. 
Bet tik tu sakyk ką nesakęs, tą patį ir aš jaunystėje, ir man rūpėjo... tik 
nedrįsau paklausti. Kartą aš mūsų parapijinį paklausiau, doro grieko 
nesugriebus; „Aš vis galvoju, kodėl dangus apvalas?“ Tai ir atsakys jis, 
mūsų parapijos, kone visą klausyklą užėmęs: Nesuk galvos, kodėl 
dangus apvalas. Ne tu tokį dangų sutvėrei, ne tu ir spaviedokis. „Tai 
matai, Tomai, kokių būta pelų, kokių vėjų jaunystėje.

— Būna, būna, kur nebus, pasakysiu ir aš...
Bet Ksevera Užtupienė savo;
— Ateina būdavo išpažinties laikas, kai jau buvau tėvynėje 

nuovadienė, — nuovado pati, suki galvą, kad ką naujo. Argi vis tik 
lova, tik su vyru rietenos, kad pavydi jam, kad prisėda prie 
Morkuvienės. Bet dabar ir tiek nesugraibau. Eina kiti... eini, nelygini 
ožka paskui turgaus vežimą. Ar girdi, Tamošiau?

— Girdžiu! Kur ne. Tai gal aš eisiu dabar ant stogo, sakau, gal dar 
kokią skylę. Kokį blyną užklosiu... — ir šyptelėjo pusę lūpų.

— Skylės nepabėgs. Ir blyną užklosi. Ar dar sugraibai kokį 
padoresnį grieką?

— Neperdaug ieškau. Gal taip užsispyrus... kokį griekpalaikį.
Tuo metu, kaip pačių gerų dievų užprašyta, ėmė kukuoti pilka 

gegutė, parankiai išsiveržusi iš laikrodžio skylės. Ir nukukavo lygiai 
keturis kartus.

Abu, Ksevera Užtupienė ir Tomas Tamulis nutarė prie stalo laukti 
Sebastijono ir Aurelijos. Tomas vėl ves Sebastijoną, vėl rodys, kaip 
užlopyta ketvirta skylė. Dar parodys ir pakraigę, kur, visai galimas 
daiktas, žiopso septinta ar aštunta...

Čia netrunka duryse pasirodyti Sebastijonas ir jo žmona Aurelija. 
Ir pamato stirtą blynų ant vidurio stalo, netoliese bespindys didelis 
butelis „Martini Rossi“ vermuto. Tai Užtupienės mėgstamas gėralas. 
Pasitempė kelnias Sebastijonas, akimis dar kartą permetęs blynų stirtą, 
ir tars;

— Čia, tai, lyg stogo saliutavimas. Aplamai kalbant, jau penktą 
diena stogą lopom...

Tan balsan ir marti Aurelija:
—Progresas ne iš pačių didžiųjų.
Kviečiami prie blynų, nesėdo. Abu dingo miegamajame. 

Drabužius keisdamasis Sebastijonas nutarė prie svetimo žmogaus visu 
garu motiną paklausti: prisidėsi prie buto pirkimo Floridoj Miami 
„byčiuje“, ar laikysi pinigus banke? Abu nutarė sėsti prie blynų 
šventadieniškai apsivilkę, lūpas šlapiu rankšluoščio kampu nubraukę.

Ir netruko prabilti Sebastijonas:
— Ponas Tamuli. malonėkit konstantuoti savo nuomonę, jeigu 

malonėsite.
Tomas Tamulis apsidairo, tyli.
— Aš štai noriu prašyti, taipo pat ir manoji Aurelija, paskolinti 

dvidešimt du tūkstančiu, kaip jau minėjau, norim pirkt Floridoj 
kondominiume butą.

Tomas Tamulis iš padilbų pažvelgia į Kseverą.
—Tai kaip tu, mama?

Nustebo Ksevera Užtupienė, sūnus ją visada tevadina tu, o čia 
dabar — mama?

Atsirado tokia apskrita tyla. Ksevera Užtupienė peilio galu ant 
naujos staltiesės stumdė trupinį ir du kartu sušnirpštė ir be žodžio.

— Tai, kaip sakiau, ponas Tamuli, ar verta motinai banke pinigus 
laikyti už juokingą procentą, o aš, sūnus ir manoji turim imti paskolą, 
baisiai neproporcingais procentais?

Tomas Tamulis apmetė akimis Sebastijoną: pilku apsivilkimu, 
raudonu kaklaryšiu, Aurelija geltonoj suknelėj su šokoladiniais 
išmarginimais. Tomas ilgėliau sustojo ant Kseveros gražiai žilų plaukų, 
po daugelio metų, sugarbanotų grožio salone: ant smulkiai raukšlėto 
kaklo žvilgančio auksine grandinėle. Visa tai Tomui Tamuliui pasirodė 
iškilminga, šventiška, — tai kam paskolos, nuošimčiai, kondominijus, 
kai jau sutarta...

— Būtų malonu išgirsti jūsų nuomonę tuo opiu klausimu, ponas 
Tamuli?

— Taigi, mes galim visaip paanalizuoti, — paskubėjo Aurelija.
Pasirangė minkštoj kėdėj Tomas Tamulis. Dar kartą į Kseverą 

pažvelgė sąmokslininko akimis ir prabilo:
— Sakykim patylomis, ne viskas pinigas, ponas Užtupi. Kitu šonu 

blyną vertus, jūsų šeimos reikalas, aš — pašalinis, kaip žinot.
Čia netikėtai, apsukriai ir linksmai išlindusi gegutė iš už marių 

nukukavo šešis kartus. Po gegutės — tyla tylesnė už tylą nusileido ant 
stirtos blynų, apsupo „Martini Rossi" butelį...

Toj tyloj Sebastijonas suvokė: kažin kas bus įvykę tarp mamos ir 
stogdengio, ir jis greitai sumetė pasukti tą tylą kiton pusėn.

— Stogą tai jau būsite sulopę, ponas Tamuli?
— Kaip blynais dėliojau. Skylių netrūksta... Kur tu čia, žmogau, 

pritesėsi!.. Stogo reikia naujo. Visai naujo.
— Tai čia vėl nauji ekspensai! — Beveik sušuko Aurelija. — Kaip 

tu, mamyte?
Nustebo Ksevera pirmą kartą išgirdusi iš marčios mamyte. Jau 

norėjo kažin ką sakyti, tuo metu prie lango sutūtavo automobilis — 
taksi.

Visi sužiuro langan.
— Ko jis čia pypina? — Tai Sebastijonas.
— Išvažiuoju, — patylėjusi akimirką. — Išvažiuoju. Pas Tomą. 

Kas lieka, gal kurią dieną atvažiuosiu pasiimti. Šiandien išvežėm mano 
lovą, kamodėlę ir kitką, — patylomis pasakė motina ir pasisiekė 
lietpalčio, ant kėdės jau ankščiau patiesto.

Ir Sebastijonas žvilgčiojo į tą kelionei paruoštą lietpaltį, ir nepatiko 
toks grūmojantis paliesimas.

— Mama, taip staigiai?... žodžio nepasakiusi. Kaip taip mus... 
Vadinasi, vienus paliekate?

— Kas namus saugos, mamyte?
Mamytė padėjo ant stalo raktą:
— Čia nuo rūsio.
Tomas grįžo iš Kseveros miegamojo du lagaminu nešinas. Vieną 

tuoj paėmė kaire Kseverą. Žodžio netardama ir sūnui ir marčiai ištiesė 
dešinę. Marti bandė apkabinti. Sūnus akimis sutramdė.

( Pabaiga)
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VASARIO 16 LONDONE Gimtinė Lietuva

Bishopsgate instituto salės scenoje dainos, šokio ir muzikos menininkai, šventės 
programos atlikėjai. Nuotrauka: B. Butrimo

Po Vasario 16 iškilmių. Iš kairės: Lietuvos TSR Švietimo ministro pavaduotojas V. 
Jakelis, H. Gasperas, M. Varkalienė ir P.B. Varkala.

Informacijos apie Lietuvą
Keletą kartų lietuviškoje spaudoje 

nurodžiau skurdžią lietuviškos 
i informacijos padėtį vokiškai 
i kalbančiuose kraštuose, rasdamas 
1 keliose bibliotekose pasenusius ir 

šiandieniniam gyvenimui netinkamus 
leidinius, pav. prof. Viktoro Jungferio 
Litauen, Anlitz elnes Volkes (radau 

' Mannheimo bibliotekoje), išleistą 1939 
i m. bei kt.
) Pavyzdžiui JAV ir Kanados lietuviams 

kurių skaitlingi angliški leidiniai, plačiai 
supažindina visuomenę su gintarų krašto 
politine, ekonomine, religine ir 

r* literatūrine padėtim.
Norėjau šią didelę informacijos spragą 

vokiškai kalbančiuose kraštuose 
užpildyti bent angliškais leidiniais, 
pirmiausiai gaudamas Vilniaus Krašto 
Lietuvių Sąjungos išleistas studijas, dail. 
P. Puzino albumą, Pr. Cesnulio, 
Nužmogintieji, Lithuania and the United 
States, Vytautas the Great Grand Duke of 
Lithuania ir kt., kiek vėliau gaudamas iš 
dr. M. Arštikaitytės-Uleckienės beveik 
šimtinę J. Daumanto Fighters for 
Freedom knygų, išsiutinėdamas jas 
Vakarų Vokietijos, Šveicarijos, Austrijos 
bibliotekoms, universitetams, 
parlamentarams, spaudai, pridėdamas 
prof. J. Ereto Lithuania ir iš Kanados LB- 
nės krašto valdybos reikalų vedėjos D. 
Deksnytės Human rights in occupied 
Lithuania, iš prel. Pr. Gaidos Erzbischof 
Teofilius Matulionis ir kt.

Tačiau tai lašas ant karšto akmens, tad 
savo viešu laišku prašiau užjūrio 
tėvynainių paremti mano darbą kuo 
daugiausiai politinio turinio leidiniais, 
kadangi po 1988-89 m. įvykių Lietuvoje 
(vėl M. Gorbačiovo viešnagės metu), 
skaitlingų demonstracijų, matytų 
televizijos aparatuose bei pranešimų 
spaudos psl., iki šiol mažai žinomas ir 
užmirštas „Litauen“ vardas vėl buvo 
plačiai linksniuojamas visuomenės tarpe. 
Ir susidomėjimas Pabaltijo kraštais dieną 
dienom didėja.

Dėkui Dievui mano balsas neliko 
tyruose šaukiančio: jau susilaukiau 
dviejų puikių dr. A. Geručio red. leidinių 
Lithuania 700 years, atsiustų L. 
Baltrušaitienės iš Čikagos ir J. Stelmoko 
iš Lansdowne, Pens. Vieną leidinį duktė 

įteikė jos studijuojamam Mūncheno 
universitetui, kitą pasiunčiau Vakarų 
Vokietijos parlamento bibliotekai. Mano 
vilnietiškas ačiū siuntėjams!

Laukiu daugiau, kadangi dirva labai 
plati, ypatingai prisiminus Europos 
širdyje gulinčią Vakarų Vokietiją, žaibo 
greičiu besivystančius centro ir rytų 
Europoje politinius įvykius, kadangi be 
jokių abejonių Lietuvos klausimas vieną 
dieną bus sprendžiamas prie žaliojo stalo. 
Anglų kalba politikams, studentams nėra 
svetima, tad angliški leidiniai gan lengvai 
yra skaitomi. Be to, yra siūlymai 
Mūncheno universitete įsteigti 
Baltistikos katedrą. Tad iš anksto jau 
dabar galima įvairiais leidiniais papildyti 
šio universiteto bibliotekos lentynas.

Tačiau žymiai maloniau būtų matyti 
vokiškus leidinius.

Jau yra paruoštas ir ištaisytas J. 
Daumanto Partizanai už geležinės 
uždangos leidinio vokiškas vertimas bei 
dalis J. Urbšio prisiminimų, tilpusių 1989 
m. nr. 4 ir 1990 m. nr. 1 vokiškuose Elta- 
Pressedienst žiniaraščiuose, kurie taip pat 
siuntinėjami Vakarų Vokietijos, 
Šveicarijos, Austrijos mokslo įstaigoms, 
spaudai, parlamentarams, televezijai ir 
1.1, (paskutinė prisiminimų dalis 
pasirodys 1990 m. Nr.2 ELTA 
Žiniaraštyje).

Kreipiausi į VLIKo valdybą, Tautos 
Fondą, prašydamas finansuoti tų dviejų 
leidinių išleidimą. Deja, net ir po trijų 
mėnesių nesulaukiau jokio atsakymo, 
nors dviejų knygų išleidimo kaina tikrai 
nėra aukšta.

Ta pačia proga mano vilnietiškas ačiū 
dr. M. Arštikailytei-Uleckienei iš 
Toronto už atsiustą 100 markių čekį 
pašto išlaidų padengimui, kadangi iki šiol 
visą knygų pasiuntimą apmokėdavau iš 
savo kuklios pensijos.

Tad mielai laukiu leidinių, o gal net ir 
mecenatų dviems leidiniams kartu 
užklausdamas PLB-nės valdybos kaip 
toli nueita su Mykolo Drungos 
redauojamu anglišku leidiniu?

Kazys Baronas

Mano antrašas: K. Baronas, 
Franconvillestr. 16, 6806 Viernheim, W. 
Germany.

Jau kelias savaites „Europos 
Lietuvyje“ skelbiama, kad „Gimtinės“ 
ansamblis ir tautinių šokių grupė 
„Lietuva“ gegužės mėn. vyks į Lietuvą 
pasitobulinti, apsilankyti savo kilmės, 
savo šaknų krašte. Viešnagės pabaigoje 
numatomas atvykusiųjų koncertas. 
Pasiruošimas tokiam dideliam žingsniui 
nėra lengvas, reikalauja daug pastangų ir 
susiklausymo, ypač kai visi yra išsiblaškę 
po visą kraštą.

Ansambliečiai jau kuris laikas 
repetuoja tai Sodyboje, tai Nottinghame. 
Paskutinį kartą Sodyboje, jos vedėja 
Milda Zokienė pakvietė ansamblį 
pasirodyti „ Rotary“ klubo nariams 
koncertu. „Rotary" klubas yra išsiplėtęs 
po visą Angliją, o jo nariai yra biznieriai 
ir įtakingi žmonės, kurie susidomėję 
įvykiais Lietuvoje, panoro sužinoti 
daugiau apie Lietuvos, šios užmirštos 
tautos gyvenimą bei kultūros pomiškius. 
Todėl jie ir pakvietė vietinį, liaudies dainų 
ir šokių ansamblį.

Koncertas prasidėjo po pietų, kurie dėl 
vietos stokos valgykloje persikėlė j 
pagrindinę Sodybos salę. Programa 
susidėjo iš dviejų dalių: grynai etninės 
(senesnių laikų) ir dabartinių. Pasirodė 
„Lietuvos“ šokėjai su naujais ir 
senesniais šokiais, skudutininkai, 
kanklininkės, dainininkai. Kaip ir mūsų 
tautiniai rūbai, programa buvo įvairi, 
spalvinga, kartais rimta, linksma, o 
kartais liūdna ir užsitęsė net pusantros 
valandos, beveik iki vidurnakčio. 
Žiūrovai stebėjosi mūsų tautinio meno 
įvairumu: kiekvienas pasirodymas vis 
kitoks, vis įdomesnis. „Rotary“ klubo 
nariai atsidėkojo karštais plojimais ir 
finansine parama, kuri labai praverėjo, 
nes ansambliečiai už viską patys turėjo 
užsimokėti.

Tai dar vienas žingsnis ilguoju 
patyrimo keliu.

Baigdamas norėčiau padaryti šį 
pasiūlymą, kuris, manau, palengvintų 
suprasti mūsų sudėtingą ansamblio 
padėtį. Ansamblio dalis, kurią sudaro 
daininkai, skudutininkai ir kanklininkės 
vadinasi „Gimtinė“, o šokėjai — savo 
senu vardu „Lietuva“. Rašančiam ir 
skaitančiam lyg ir būtų per daug vardų. 
Ar nebūtų geriau, visiems koncertuojant 
kartu, vadintis vienu vardu: „Gimtinė 
Lietuva“. Būtų ir vilkas sotus ir avelė 
sveika.

Henrikas Gasperas

REIKALINGI SPAUDINIAI
Lietuvos universitetui, mokykloms ir 

bibliotekoms reikalingi spaudiniai: 
įvairios apimties lietuviškos knygos ir 
kita lituanistinė medžiaga. Siųskite šiais 
adresais:
Lazdijų vidurinė mokykla 
direkt. C Šeršnas

Motiejaus' Gustaičio Muziejus
234560 Lazdijai, Lithuania, USSR 

Mažosios Lietuvos Istorijos Muziejus
235800 Klaipėda, Didžioji Vandens 6
(Klaipėdoje manoma atidaryti 

lietuvišką universitetą, todėl jie 
pageidauja plačios apimties knygų, 
įvairių duomenų.).
Lietuvos Mokslų Akademijos
Centrinė Biblioteka

232632 Vilnius, K. Požėlos 2-8 
Vilniaus Universiteto Mokslinė 
Biblioteka

232633 Vilnius, Universiteto g-vė 3 
Martyno Mažvydo Biblioteka 
Lituanistikos skyriaus vedėja 
Silvija Vėlavičienė

Vilnius, Gedimino pr. 51
(Šioji yra centrinė biblioteka Vilniuje. 

Turi daug įvairių knygų. Ją gausiai lanko 
įvairūs gyventojai.).
Vytauto Didžiojo Universiteto 
Biblioteka

233000 Kaunas, Laisvės alėja 53
(Naujai įkurtas-atgaivintas Vytauto 

Didžiojo universitetas prašo paramos 
knygomis, lituanistiniais spaudiniais.).

Knygos ir spaudiniai pageidaujami 
lietuvių ir kitomis kalbomis, išskyrus rusų 
kalbą. Mokslo įstaigoms ir bibliotekoms 
reikia anglų kalbos žodynų, vadovėlių. 
Juo daugiau spausdinių pasiųsta, tuo 
geriau. Turint adresų, spaudinius siųsti ir 
į įvairias provincijoje ar tolimesnėse 
vietovėse gyvenantiems lietuviams.

Alg. G.

LENKIJOJE
LIETUVIŲ VISUOMENINES 

KULTŪROS DRAUGIJOS CENTRE
Lapkričio 25 Punsko vidurinės 

mokyklos svetainėje vykęs LVKD 
Centro Valdybos plenumas įeis į Seinų- 
Punsko krašto ir visoje Lenkijoje 
gyvenančių lietuvių visuomeninio ir 
kultūrinio gyvenimo istoriją kaipo 
ypatingos reikšmės įvykis. Centro 
Valdybos Prezidiumo pirmininko J. S. 
Paransevičiaus pranešimas nuteikė 
liūdnai plenumo dalyvius ir svečius. Nuo 
1990 m. pradžios LVKD, kaip ir visų 
tautinių mažumų draugijos Lenkijoje 
nebus valdžios finansiniai remiamos, iš 
nario mokeščio, kad ir kaip jį padidinus. 
Draugija neišsilaikys, pajėgių ir pastovių 
tautietiškų rėmėjų nesimato. Plenume 
vyko karšta ir įžvalgi diskusija.

Buvo balsų reiškiusių pasitenkinimą, 
kad tautinių mažumų draugijos nusikratė 
pagaliau Vidaus reikalų ministerijos, tuo 
pačiu ir saugumo kontrolės ir „globos“; 
tai nepalyginamai geriau negu skystoka 
valdžios parama per minėtus organus. 
Bus laisvas bendradarbiavimas su 
Kultūros ministerija, kuri finansuos tik 
kaikuriuos draugijų kultūrinius 
renginius. Centro Valdybos nariai 
senesnės kartos vilniečiai, prisimindami 
tarpukaryje okupuoto Vilniaus krašto ir 
vad. Suvalkų trikampe lietuvių tautinį 
gyvavimą, reiškė viltį, kad Draugija turės 
galimybės toliau veikti, be to veikti 
nevaržomai ir daug sėkmingiau, esą 
negali taip būti, kad dabartinė Lietuva ir 
pasiturinti lietuvių išeivija Vakaruose 
nepadėtų tautiečiams Lenkijoje. Labiau 
kritiški balsai darė priekaištų tiek 
Lietuvos formalioms valdžioms, tiek 
stipriai visuomeninei valdžiai Lietuvoje, 
kad nesirūpina savo tautiečiais Lenkijoje, 
taip, kaip Lenkija rūpinasi savo 
tautiečiais Lietuvoje. Lietuvių padėtis 
Lenkijoje ne tik kad negerėja, o smarkiai 
blogėja. Užtenka prisiminti tik Aušros 
klausimą.

Diskusijoje kalbėjo svečiai iš Lietuvos: 
„Tėviškės“ draugijos primininkas, 
Lietuvos užsienio reikalų ministerijos (?) 
du atstovai ir istorikas Antanas Tyla.

Į priekaištus, kad Lietuva nesidomi 
lietuviais Lenkijoje, jie atsakė 
aiškinimais, jog nėra dar tokių galimybių, 
kokias turi Lenkija kaipo pilnai 
nepriklausoma valdstybė. Todėl nei LKP 
pirmojo sekretoriaus Algirdo Brazausko 
vizitas Lenkijoje, nei „Sąjūdžio“ bei 
Lietuvos kultūros fondo atstovų 
apsilankymai, taip pat kalbos su Lenkijos 
visuomenės ir valstybiniais atstovais, 
atvykstančiais į Vilnių negalėjo 
sėkmingai spręsti klausimą, kitaip būtų, 
esant Lietuvai pilnai nepriklausomai ir 
turėjus su Lenkija betarpiškus 
diplomatinius santykius pariteto pagindu 
visais klausimais. Kritiškai samprotavę 
Centro Valdybos nariai palaikė savo 
priekaištus tikindami, kad laukimas yra 
nepateisinamas, liudija strategijos 
ribotumą ir taktikos nepalankumą, jeigu 
kas sampratauja, kad Seinų-Punsko 
kraštas tai ne tas, kas Vilnius ir Vilnija su 
Suvalkų trikampiu tais pokario metais, o 
lietuviai pakrikę visoje Lenkijoje tai 
menkas klausimas — daro tuo pačiu 
didelę klaidą ir nuostolius lietuvių tautos 
reikalui.

Seinai — buvusi lietuvių kultūros 
sostinė pietų Lietuvoje jau galėtų turėti 
atkurta lietuvių spaustuvę, tokių būdu 
bent du metus ankščiau galima būtų 
nusimesti lietuviškos Aušros draudimą 
XX amžiaus gale. Zondavimai 
spaustuvės klausimu pas tautiečius 
Vakaruose atšaldė plačiau matančius ir 
veiksmingiau galvojančius. Spaustuvei 
Seinuose užtektų po vieno pusiau 
pasiturinčio tautiečio kišianpinigių. 
Užsidarymų ir nepaslankumų reiškinys 
su vien tik patriotinėmis manifestacijomis 
ir deklaracijomis — keistas reiškinys, 
vertas platesnio tyrinėjimo.

Po LVKD Centro Valdybos lapkričio 
25 plenumo palieka nežinia.

LIETUVIŲ KULTŪROS PAMINKLŲ 
LLR APSAUGOS KOMISIJOJE
Rugpjūčio 24-31 buvo atvykusi iš 

Lietuvos į Lenkiją, čia tvarkė reikalus ir 
darbavosi Ekspedicija kun. prof. Alfonso 
Lipniūno ir inž. Antano Šapalo 
palaikams Pucko kapinėse ekshumuoti. 
Ekspedicijai Panevėžio vyskupijos ir 
Prienų „Sąjūdžio“ vadovavo dek. kun. 
Juozas Antanavičius. Važiavo su 
ekspedicija, viešėjęs Lietuvoje paminklų

ITALIJOJE
VASARIO 16-OJI MILANE

Vasario 16 dieną Milane, Italijoje, 
įvyko iškilmingas Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimas „Museo 
del Duomo“ salėje, esančioje Katedros 
aikštėje. Kalbas pasakė žinomi italų 
kultūrininkai Roberto Formigoni, Enzo 
Pellai ir Donata Vicini. Ta proga italų 
leidykla NED pristatė naujai išleistą 
Birutės Žindžiūtės knygą „Lituania“.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI 
ŽUDIKŲ KOLEKTYVAS

Anglų dienraštis The Guardian 
(8.II. 1990) rašo, kad Sovietų valdžia 
įsakė paskelbti pilnas detales apie 
išmarintuosius badu Ukrainoje 1932-33 
metais, kurias Sovietai slėpė per 50 metų.

Vakarų istorikų manymu, ten mirė 
badu 5-ki milijonai žmonių. Bet istorikas 
Robert Conquest, savo knygoje „The 
Harverst of Sorrow“ (Sielvarto derlius), 
rašo, kad Stalino kolektivizacijos metu 
mirė 14.5 milijonų žmonių.

Ukrainos Komunistų partija įsakė 
Istorijos Institutui paskelbti smulkią, to 
laiko įvykių, archyvinę medžiagą ir 
pareiškė, kad badas buvo pasėka 
kriminalinių veiksmų Stalino ir jo 
padėjėjų prieš žemdirbius. Kartu su 
Stalinu yra kaltinami Viačislovas 
Molotovas ir Lazaris Kaganovičius. 
Pastarasis buvo kolektyvizacijos 
vykdytoju. Kolektyvizacija Sovietijoj 
vyko nuo 1930 iki 1933 m.

Gimtasis Kraštas (27.XI. 1989), Nr.28, 
rašo — Minties Leidyklos Komunistų 
partijos (30. VIII. 1989) susirinkimo 
rezoliucijoje smerkiami už milijonines 
žmonių žudynes Stalinas, Berija, 
Dekanosovas ir kiti.

Kyla klausimas, kas gi tie kiti, apart 
Stalino ir Serijos?

Daviniais paimtais iš knygos „The 
Rullers or Russia“ (Rusijos valdovai), 
parašytos katalikų kunigo Denis Fahey, 
aprobotas Vatikano (Impirimi Potest) 
20-tosios laidos, išleistos 1975 m. JAV 
(Mūsų Pastogė Nr.45, 13.XI.1989), nuo 
1930 TSKP politinis biuras-valdomasis, 
vykdomasis organas visai Tarybų 
Sąjungai susidėjo iš 59 narių, iŠ kurių 56 
buvo žydai. Tik 3 nariai kitų tautybių.

Keliamas klausimas, ar Lazaris 
Kaganovičius, vykdęs žemės ūkio 
kolektyvizaciją Sov. Sąjungoj, galėjo 
vykdyti tokio masto uždavinį vienas be 
padėjėjų?

Ukrainiečiams bus didelis uždavinys 
išaiškinti tuos Kaganovičiaus padėjėjus.

K. Vilkonis

apsaugos Komisijos sekretorius A. 
Suraučius, kuris teikė Ekspedicijai 
pagalbą ir palydėjo grįžtančią į Lietuvą su 
lietuvių stutthofiečių palaikais iki Seinų, 
kur netoli sienos perėjimo punktas 
Agaradnikuose.

Spalio 21 Gožovo senose katalikų 
kapinėse buvo pastatytas paminklas 
Vytautui Aleksandrui Viršilai iš 27 
Kauno profesorių ir studentų grupės 
kalin tos Gožove 1944-1945 m., kuris mirė 
Gožove kankinio mirtimi 1944 m 
gruodžio 16 ir buvo priderama; 
palaidotas dėka arch. inž. Vytaute 
Žemkalnio. Paminklas liaudies meistro 
Zenono Knyzos kūrybos. Pastatymo 
darbuose be meistro dalyvavo LVKD 
Centro Valdybos Prezidiume sekretorius 
A. Viaktorius ir paminklų apsaugos 
Komisijos sekretorius A. Suraučius 
Vakare prie žvakių įvyko mažos iškilmė: 
prie paminklo, dalyvavus vietos kunigu 
ir keliems tautiečiems iš Gožovo 
Paminklo pašventinimo iškilmė įvyks 
1990 m. liepos mėnesį metinio tautiečių 
apsilankymo proga prie Dariaus n 
Girėno paminklo Pščelnike Gožove 
vaivadijoje.

Į LVKD Centro Valdybos ir paminklų 
apsaugos Komisijos paskelbtą rinkliavt 
lietuvių kultūros paminklų apsaugo: 
fondui atsiliepė iki šiol tik du, deja 
skyriai. Per lapkričio 25 plenum. 
Vroclavo Skyriaus pirmininkas įmokėję 
fondui 55 tūkst. zl. iš rinkliavos pat' 
tautiečius, Slupsko Skyrius surinko ii 
perdavė per plenumą 63,6 tūkst. zl 
Kreipimasis į visus tautietiškai 
neatsiliepusius skyrius bus pakartotas 
Aukotojų pavardės bus paskelbtos II 
1990 m. pirmame numeryje 1/65.

Slupsko Skyriaus Valdyba 
Informacinis biuleteni

NR. 5-6. 1989
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Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra. Nepanaudoti rankraščiai, 

jei iš anksto dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia autorių, ne redakcijos ar leidėjo nuomonę.

Lietuvių
KAS— KADA—KUR?

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
R. Karalius — 4.00 sv.
V. Gurevičius — 4.00 sv.
J. Žalys — 4.00 sv.
P. Zdanavičius — 4.00 sv.
J. Brazdil — 10.00 sv.
J. Blue — 10.00 sv.
J. Tarulis — 5.00 sv.
F. Guga — 4.00 sv.
A. Žilius — 4.00 sv.
A. Bružas — 9.50 sv.
M. Nixon — 5.00 sv.
Kun. D. Kenstavičius — 2.35 sv.
R. Gustainis — 5.00 sv.
VI. Janušauskas — 5.00 sv.
V. Gabraitis — 20.00 sv.
M. Ramonas — 2.00 sv.
A. Paulauskas — 4.00 sv.
V. Girėnas — 5.00 sv.
J. Bernotas 9.00 sv.
K. Skudaitis — 5.00 sv.
B. Aukštiejus — 2.00 sv.
M. Kugrėnas — 4.00 sv.
V. Schulte — 6.00 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame

LONDONE
METINIS SUSIRINKIMAS

DBLS I-jo skyriaus metinis narių 
susirinkimas įvyks kovo 1 d., 15 vai Šv. 
Kazimiero klube.

Bus renkami atstovai į metinį Sąjungos 
suvažiavimą. Nariams dalyvavimas 
būtinas.

Skyriaus valdyba

PAMALDOS
Wolverhamptone — vasario 24 d., 

(šeštadienį), 16 vai., Šv. Petre-Pauliuje, 
North St.

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

Stoke-on Trent — vasario 25 d., 16.30 
vai., Šv. Vulstane.

Nottinghame— kovo 4 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Coventryje— kovo 4 d., Šv. Elzbietoje.
Leamingtone — kovo 4 d., 14 vai., Šv. 

Petre.
Bradforde — kovo 4 d., 12.30 vai.
Eccles — kovo 11 d., 12.30 vai.
Manchesteryje—kovo 25d., 12.30 vai.

Kronika
PALIKIMAI TAUTOS FONDUI

Pastaruoju laiku mirę D. Britanijos 
lietuviai savo testamentais dosniai 
parėmė Tautos Fondą.

A.a. Klemensas Jankauskas, gyv. 1, 
Pipers End, Letty Green, paliko Tautos 
Fondui 19.776,61 sv.

A.a Vincas Grigaravičius, gyv. Lutone, 
paliko 500.00 sv.

Pinigus Tautos Fondo Atstovybei D. 
Britanijoje pervedė Testamento 
vykdytojas Z. Juras ir P. Taujinskas, 
kuriem Atstovybė nuoširdžiai dėkoja.

AUKOS TAUTOS FONDUI
Juozas Domeika, Nottingham, 

paaukojo vieną tūkstantį svarų (£1000) 
būsimai nepriklausomai Lietuvai.

Mr & Mrs. J. Blue — £30.00.
Kun. J. Sakevičius — £25.00.
N. Butkus, M. Reinys, P. Pakalniškis, 

V. Paulauskas ir Z. Gelvinauskas — po 
£20.00.

A. Ivanauskas, V. ir M. Žemaičiai — 
po £15.00.

K. Vilkonis, Z. Sledžiauskas, V. Sližys, 
S. Reinienė, V. Remeikis, K. Mendickas, 
S. Barančiukas, B. Gailiūnas ir V. 
Balčikonis — po £10.00.

V. Saročka, H. Budrys, J. Lekešys ir A. 
Andriulis — po £5.00.

D. Adams — £2.50.
Visiems nuoširdžiai dėkoja.

TFA D. Britanijoje

AUKOS TAUTINES 
PARAMOS FONDUI

M. Kugrėnas — 30.00 sv.
DBLS Maidenhead skyrius — 65.00 

sv. (P. Gimys— 50.00 sv., J. Eigminas — 
5.00 sv., Z. Kurtinaitienė — 5.00 sv. ir J. 
Kvietkauskas — 5.00 sv.).

Dėkojame. TPF Valdyba

KELIONE J LIETUVĄ 
Paskubėkite užsirašyti!

Dar yra 60 vietų!
Jei kurie neturite giminių ir norėtumėte 

apsigyventi viešbutyje ar pas privačius 
žmones, prašomi kuo greičiau mums 
pranešti. Mes jums išrūpinsime 
pakvietimus ir vizas.

Kelionė į Lietuvą vyks liepos 1 d., iš 
Londono lėktuvu į Vilnių. / Lietuvą galite 
vykti vienai, dviem arba keturiom 
savaitėm.

Užsirašantieji turi prisiųsti 50.00 svarų 
depozito asmeniui.

Norintieji dalyvauti Dainų ir Šokių 
šventėje turi pranešti, jiems parūpinsime 
bilietus.

Į Lietuvą važiuojantieji iki kovo 11 d. 
turi suteikti šias žinias: 1. važiuojančio 
adresas ir paso numeris; 2. pas ką 
važiuoja (adresas Lietuvoje); 3. kuriuos 
miestus Lietuvoje nori aplankyti.

Norintieji tolimesnių informacijų gali 
kreiptis į:

J. Raišienę, tel: 01-740 8528, ir
B. Butrimą, tel: (dienos metu) 01-727 

2470, (vakarais) 01-449 5722.

NOTTINGHAME
METINIS SUSIRINKIMAS

DBLS Nottingham© skyriaus metinis 
susirinkimas įvyks šeštadienį, kovo 3 d., 
18 val„ Latvių klube, 1A Standhill Road, 
Carlton, Nottingham.

'Prašome visus narius susirinkime 
dalyvauti. Ačiū.

Skyriaus valdyba

SKAUTIŠKUOJU KELIU
VASARIO 22-ROJI 

Pasaulio skautų įkūrėjo 
Lordo Baden-Powell gimimo diena 
pasaulio skautų draugystės diena 
Skautiška meilė jėgų tepriduoda, 

Viltį težadina laužo liepsna....
Sveikiname lietuvių skautes ir skautus 

išsiblaškiusius po visą pasaulį ir 
Lietuvoje.

Dievo, Tėvynės ir Artimo meilės idėją 
perduokime visam lietuviškam jaunimui. 
Kad šios idėjos dvasia iš naujo 
suliepsnuotų ir mūsų širdyse stipresnėmis 
idėjomis ir darbais.

Atgimstančiai Skautijai Lietuvoje 
linkime sėkmingų ir darbingų metų!

Linkime visiems susitikti 1993 m. 
Jubiliejinėje Stovykloje Lietuvoje.

v.s. fil. Lilė Milukienė
LSS Lietuvių Skaučių Seserijos 
Skautininkių Skyriaus Vadovė.

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.

ŠV. KAZIMIERO KL. VARDINĖS
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.

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

ROCHDALĖJE
SUSIRINKIMAS

Kovo mėn. 10 d., šeštadienį, 6 vai., 
ukrainiečių klube, 80 Molesworth str., 
kviečiamas Rochdale Skryriaus narių 
nepaprastas susirinkimas, kuriame bus 
renkama nauja valdyba, atstovas į 
Sąjungos ir N. B-vės akcininkų 
suvažiavimą, ir svarstomi skyriaus 
reikalai.

Prašome visus narius susirinkime 
dalyvauti. Tamstų nedalyvimą 
skaitysime logine esme, kad skyriaus 
egzistencija būtų terminuota, reminatis 
Sąjungos įstatų 69-71.

Skyriaus Valdyba

BRADFORDE
NEPRIKLAUSOMYBES 
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.

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

MANČESTERYJE
DBLS Mančesterio skyriaus valdyba 

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

Visus prašome būtinai dalyvauti.
Rengėjai

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
Kovo 4 d., sekmadienį, 18 vai. MLK 

Bendrija rengia Šv. Kazimiero minėjimą.
Paskaitą skaitys VI. Bernatavičius. Bus 

ir meninė dalis.
Kviečiame visus minėjime gausiai 

dalyvauti. MLK Bendrija

HENRIKO VAINEIKIO
65 METŲ SUKAKTUVES

Vasario 3 d. H. Vaineikis sulaukė 65 
metų amžiaus. Ta proga jis surengė 
Mančesterio lietuvių klube šaunų balių- 
pobūvį, kuriame dalyvavo apie 50 
žmonių, kurių pusė buvo anglai. Vėliau 
prisijungė pora svečių iš Lietuvos.

Pobūvį atidarė ir pravedė klubo 
pirmininkas A. Podvoiskis. Vaišių stalus, 
kuriuos paruošė Henriko šeimos narės, 
palaimino kan. V. Kamaitis.

Po užkandžių ir pirmųjų tostų už 
Henriko sveikatą, žodį tarė ir geros 
sėkmės tolimesniame gyvenime palinkėjo 
klubo pirmininkas A. Podvoiskis ir įteikė 
klubo dovaną bei visų pasirašytą 
sveikinimo kortelę. Po jo žodį tarė kan. V. 
Kamaitis, ramovėnų pirmininkas K. 
Murauskas ir įteikė ramovėnų dovaną, 
Mr. Roberts, Mr. Wood, Boltono 
lietuvių vardu H. Silius ir F. Silius, kurie 
įteikė savo dovanas ir sveikinimo 
korteles. Perpjaunant Henrikui jubiliejinį 
tortą, buvo sugiedota „Ilgiausių metų“ ir 
išgertas tostas už jo sveikatą, ir angliškai 
„For he is jolly good fellow“.

H. Vaineikis atsakė į kalbas ir 
padėkojo visiems už sveikinimus, 
linkėjimus, dovanas ir šeimininkėms už 
puikų maistą.

Pobūvis nusitęsė iki vėlaus laiko. Visi 
pasilinksmino, padainavo ir 
pasižmonėjo.

Šios svarbios sukakties proga visi 
nuoširdžiai sveikiname H. Vaineikį ir 
linkime jam ilgo gyvenimo ir sėkmingų 
bei laimingų dienų tolimesniame 
gyvenime ir kūrybingos nuotaikos.

A. P-kis

LEIGH
MIRE BRONIUS ALEKNA

Vasario 1 d. Wigan ligoninėje nuo 
plaučių vėžio ligos mirė Bronius Alekna. 
Velionis gimė 1926 m. sausio 24 d. 
Panevėžio mieste. Jaunystę taip pat 
praleido Panevėžyje: lankė gimnaziją. 
Prasidėjus karui įstojo į Plechavičiaus 
armiją, o vėliau įsijungė į kitus karinius 
dalinius. Po karo gyveno D.P. lageriuose, 
o 1948 m. atvykęs į Angliją apsigyveno 
netoli Leigh, Scotia-South vietovėje. Visą 
laiką dirbo anglies kasykloje.

Susikūrus DBLS skyriui Bronius įstojo 
nariu ir juo išbuvo iki mirties. Laikas nuo 
laiko ėjo skyriaus valdybos nario 
pareigas. Čia begyvendamas susituokė su 
vietine mergaite ir susilaukė dukters 
Paulinos ir sūnaus Andriaus. Buvo 
nusipirkęs namą Aštone.

Bronius buvo ramaus būdo ir 
draugiškas, todėl turėjo daug draugų.

Laidotuvės įvyko Aštono katalikų 
bažnyčioje, kur dalyvavo didelis būrys 
draugų ir pažįstamų. Pomirtinį 
patarnavimą atliko kan. V. Kamaitis, už 
tai jam Leigh skyrius reiškia nuoširdų 
ačiū.

Ilsėkis Broniau ramybėje svetimoje 
Anglijos žemelėje.

Leigh skyriaus nariai ir apylinkės 
lietuviai reiškią gilią užuojautą žmonai 
Daratai, dukrai Paulinai ir sūnui 
Andriui. Skyriaus valdyba

WOLVERHAMPTONE
SUSIRINKIMAS

Vasario 24 d., šeštadienį, 13.00 vai. The 
Tipster svetainėje, Dunstall Rd., 
Wolverhampton, kviečiamas Wol
verhampton© 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

PASAULYJE
Gorbačiovas supyko

Po paskutinių riaušių Tadžikistano 
respublikoje Gorbačiovas savo kalboje 
pirmą kartą piktai išsireiškė apie 
demonstracijas įvairiose respublikose ir 
pareikalavo iš parlamento daugiau teisių 
neramumus numalšinti ir įvesti naujus 
įstatymus prieš tokius sukilimus. 
Gorbačiovas kaltino chuliganus, kurie 
prisidengę tautine juosta, siekia krašto 
suirutės. Ir tikrai, iš penkiolikos 
respublikų neramumai vyksta dešimtyje, 
įskaitant Baltijos valstybes. | 
Tadžikistaną kariuomenė buvo pasiųsta 
po to, kai riaušėse žuvo nemažas skaičius 
žmonių.

Anglai pykstasi su vokiečiais
Kancleris Kohl ir Rytų Vokietijos 

premjeras Modrow, susitikę Bonoje 
išreiškė pageidavimą, kad Vokietijos 
susijungimas įvyktų kuo greičiau. Jau 
kalbama dėl vienos valiutos įvedimo ir 
sutinkama, kad Vak. Vokietijos 
deutchmarke galės būti abiejų Vokietijų 
valiuta. Svarbūs klausimai kyla dėl 
suvienytos Vokietijos padėtis Europos 
bendruomenėje. Dabar Vak. Vokietija 
yra Atlanto Pakto ir Bendros Rinkos 
narys ir turi savo teritorijoje sąjungininkų 
kariuomenę, gi Rytų Vokietija yra 
Varšuvos Pakto narys, kur sovietai dar 
laiko dideles karines pajėgas. Kremlius 
norėtų, kad suvienyta Vokietija būtų 
neutrali, gi vakarai nori, kad ji liktų 
Atlanto Pakte ir Europos 
Bendruomenėje. Berlyno reikalas irgi 
komplikuotas—dabar jį valdo buvę karo 
sąjungininkai (amerikiečiai, britai, 
prancūzai ir sovietai). Yra dar daug ir 
kitų keblumų susijungimui, dėl ko 
Britanijos vyriausybės nariai, ypač 
premjere Margaret Thatcher, nors ir 
pritaria susijungimui, įspėja, kad nereikia 
skubėti. Tas labai nepatinka kancleriui 
Kohl, kuris lankydamas pasaulio 
vyriausybių galvas stengiasi juos 
patraukti į savo pusę. Populiarus 
Vokietijos laikraštis Bild komentuoja, 
kad šiandien Vokietijos priešas yra ne 
Rytuose, bet „Maggie Thatcher“. 
Laikraštis dar pridėjo, kad M. Thatcher 
bijanti, kad Vak. Vokietijos įnašas į 
Europos Bendruomenę po susijungimo 
bus nukreiptas tik į Rytų Vokietiją.

Rezervus dėl Vokietijų susivienijimo 
išreiškė ir Lenkijos premjeras Tadeusz 
Mazowiecki, kuris neseniai lankėsi 
Londone ir matėsi su premjere Thatcher, 
kuri jam pažadėjo materialę pagalbą.

Mandela laisvėje
Garsiausias pasaulyje kalinys Nelson 

Mandela kreipėsi į jį sutikusią minią 
„draugai“ (comrades) su iškeltu 
kumštim. Jis taip pat patvirtino, kad ir 
toliau ANC organizacija, nežiūrint jos 
legalizavimo ir jo pačio paleidimo iš 
kalėjimo, vartos jėgą prieš vyriausybę, 
kol nebus visiškai panaikinta rasinė 
segregacija ir kol nebus nuimtas karo 
stovis bei paleisti visi politiniai kaliniai. 
Jis dar pridėjo, kad kai ANC paims 
valdžią, ji nacionalizuos bankus, didesnes 
įmones, anglies kasyklas ir kt. Sakoma, 
kad jis taip kalbėjo, kad įtiktų masėms. 
Mandela privačiuose pasikalbėjimuose 
išgyrė prezidentą de Klerk, su kuriuo jis 
sakė galėsiąs bendradarbiauti.

Paleidus iš kalėjimo Nelson Mandela, 
Britanijos premjerė Thatcher siūlė 
panaikinti kai kurias sankcijas prieš Pietų 
Afriką, kad padrąsintų prezidentą de 
Klerk. Bet kiti, kol nebus visiška rasinė 
lygybė Pietų Afrikoje, tam priešinasi.

MISIOS U2 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 Kudrevičius, buvusio 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.
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