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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
ATSTATYMAS

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos 
Aukščiausioji Taryba (AT) paskelbė 
Lietuvos valstybės atstatymo aktą bei 
išrinko Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo 
tarybos (LPS ST) vadą Vytautą 
Landsbergį Aukščiausios Tarybos 
pirmininku.

Už Landsbergį balsavo 91, prieš 42. Jo 
oponentas Algirdas Brazauskas gavo 38 
balsus už, 95 prieš. Slaptame balsavime 
AT rūmuose dalyvavo visi 133 iki šiol 
išrinkti deputatai. Iš jų 97 buvo Sąjūdžio 
remiami kandidatai.

| šį postą, šalia Landsbergio ir 
Brazausko, taipogi buvo iškelti 
teisininkas Kazimieras Motieka ir 
filosofas Romualdas Ozolas, abu LPS ST 
nariai.

Sąjūdžio deputatų klubas, kuris iki 
sesijos rinkosi aptarti bendrą strategiją ir 
redaguoti dokumentus besiruošiant 
perimti valdžią, buvo nutaręs kelti tik 
Landsbergio kandidatūrą. Ozolą iškėlė 
rašytoja Vidmantė Jasukaitytė, o 
Motieką — Sąjūdžio ST narys 
ekonomistas Kazimieras Antanavičius, 
motyvuojant, kad Lietuvai reikia 
specialisto tom pareigom.

Landsbergio kandidatūrą iškėlė 
Ozolas, vėliau pats atsisakydamas 
kandidatuoti, o Motieka irgi nesutiko 
kandidatuoti, ragindamas visus balsuoti 
už Landsbergį.

Alfabetine tvarka kandidatai prabilo į 
deputatus, apibrėžiant savo programas. 
Brazauskas pabrėžė realaus kelio į 
nepriklausomybę svarbą, tvirtindamas, 
kad nepriklausomybė yra neabejotina 
visų — Lietuvos komunistų partijos. 
Sąjūdžio ir eilinių žmonių — siekis, tačiau 
„kelias į tą tikslą turi būti gerai 
apmąstytas“.

Landsbergis sakė, kad jis stengsis 
liudyti ne vien Sąjūdžio programą, o tos 
programos esmę dvasinio, politinio ir 
pilietinio atgimimo atžvilgiu. Tautos 
siekis ne vien Sąjūdžio dokumentuose, o 
bendrame siekyje įvardintam žodyje 
„Lietuva“. „Tame žodyje yra meilė, 
žmogiškas orumas, teisingumo siekis...“ 
tęsė Landsbergis. Rūpi atkurti žmones, 
atkurti valstybę ir juos kurti toliau, 
aiškino Landsbergis. Jis pažadėjo siekti 
santarvės tarp įvairių politinių 
grupuočių, tautų, kaimynų.

Sekė kandidatų apklausinėjimas. Po 
diskusijų deputatai turėjo progos 
pasakyti kalbas, remiančias kandidatus. 
LKP deputatai pabrėžė, kad rinkėjai 
siunčia jiems telegramas raginant 
balsuoti už Brazauską. Vyriausybės 
spaudos skyriaus vadovas Česlovas 
Juršėnas agitavo, kad reikia suruošti 
referendumą atsiklausti visos Lietuvos 
„kokiu erškėčių keliu ji pasiruošusi eiti". 
Jis parėmė Brazauską, nes, anot jo, jis 
labiau sutelks Lietuvos žmones.

Deputatas Stasys Malkevičius iš 
Klaipėdos atsakė, atkreipdamas dėmesį į 
tai, kad lietuvių tauta aiškiai pasisakė už 
Sąjūdį, kad Sąjūdis laimėjo rinkimus. Y ra 
visai natūralu, kad pralaimėjusieji 
„griebiasi už šiaudo“ ir renka parašus už 
Brazauską. Be kita ko. pridūrė 
Malkevičius LTSR valdžia nesiėmė 
vykdyti jokios anti-blokadinės politikos, 
tik gąsdino žmones „kranelių užsukimu“. 
Pati vyriausybė kalta už ekonominę 
krizę, jis teigė.

Deputatams išrinkus Landsbergį AT 
pirmininku, visa salė pakilo ir jį šiltais 
aplodismentais sutiko. Užimdamas 
pirmininkavimo vietą tribūnoje. 
Landsbergis pareiškė, kad „išrinkote ne į 
garbės vietą, o į darbo vietą“. Jis buvo 
apjuostas juosta su užrašu „Telydi jus 
sėkmė ir saugoja Dievas“, užsienio 
televizijai filmuojant ir spaudai 
fotografuojant.

Landsbergis tada siūlė parlamentui 
patvirtinti tris jo pavaduotojus. Pirma 
kvietė Algirdą Brazauską. kuris 
padėkojo, bet atsisakė, motyvuodamas, 
kad balsavimo rezultatai įrodo 
parlamento nepasitikėjimą juo, tad jam

NEPRIKLAUSOMA 
LIETUVOS RESPUBLIKA

Kovo 11d. Lietuvos Respublikos Vyriausioji Taryba Vilniuje, pirmoje parlamento sesijoje, 
124 balsais priėmė rezoliuciją, kuria atstatoma NEPRIKLAUSOMA LIETUVOS 
RESPUBLIKA.

Tame pačiame Parlamente prof. Vytautas Landsbergis buvo išrinktas Lietuvos 
Respublikos Aukščiausios Tarybos Pirmininku, „Lietuvos TSR“ vardas pakeistas j 
„Lietuvos Respublika“ ir priimta istorinė nepriklausomybės rezoliucija, kuria atstatoma 
Lietuvos 1938 m. Konstitucija ir provizorinė pagrindinė teisė, kurios pirmame punkte 
sakoma: kad 1918 m. Vasario 16 Nepriklausomybės Aktas niekada neprarado savo galios ir 
suteikia Lietuvos vyriausybei Konstitucine teise pagrindus; ir kad Lietuvos teritorija yra 
suvereni, kurioje kitų kraštų konstitucijos negalioja.

Lietuvos Parlamento rūmus puošė milžiniška Lietuvos Respublikos vėliava: 
geltonos, žalios ir raudonos spalvų derinyje Vytis, kunigaikštis ant balto žirgo.

JE LIETUVOS DIPLOMATINIO ATSTOVO D. BRITANIJOJE 
VINCO BALICKO SVEIKINIMAS

1990 m. Kovo 11 dieną Lietuvos Parlamento atstovai padarė visą eilę nutarimų, kuriais grąžindami Lietuvos Konstituciją 
pratęsė Lietuvos Nepriklausomybę.

Nėra abejonės, kad šiuo savo žygiu jie išreiškė visos Lietuvos tautos valią ir karščiausią troškimą gyventi laisvu ir 
nepriklausomu gyvenimu.

Sveikindamas šį Lietuvos parlamentarų žygį, linkiu jiems vesti lietuvių tautą į šviesesnę ateitį, nes tautai laisvė ir 
nepriklausomybė yra tas pats, kas žmogui sveikata. Tų vertybių visi trokšta ir jas brangina.

Po Antrojo pasaulinio karo atsirado apie 50 naujų valstybių. Jos susikūrė remdamosis Jungtinių Tautų Charta, kuri nusako 
žmogaus ir valstybės pagrindines teises. Kas liečia mus, lietuvius, suvereni Lietuvos valstybė dėl sovietų okupacijos nėra išnykusi, tik 
jos suvereninių institucijų veikimas buvo laikinai sutrukdytas.

Aš ne tik giliai nuoširdžiai linkiu, bet ir tikiu, kad darbas, ryžtas bei viltis ir toliau lydės Lietuvos Vadovybės žingsnius.
V. BAL1CKAS Lietuvos Diplomatinis Atstovas D. Britanijoje

D. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄJUNGOS PIRMININKO 
JARO ALKIO SVEIKINIMAS

Didžiosios Britanijos lietuvių vardu sveikinu Lietuvos Respublikos Parlamento atstovus ir Prezidentą Vytautą Landsbergį 
paskelbusius Lietuvos Nepriklausomybės tęstinumo rezoliuciją ir linkiu sėkmės, vienybės ir ištvermės jų darbuose.

Mūsų didelė pagarba ir padėka Lietuvos laisvės kovotojams, disidentams ir kaliniams kertėjusiems siekiant savo tautai laisvės.
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga ir toliau dirbs savo tautos gerovei ir bus ištikima jos tikslams ir siekiams.
TEGYVUOJA LAISVA LIETUVA!

netinka būti vadovybėje. Savo vieton 
siūlė Bronių Genzelį. Landsbergis kvietė 
Brazauską pergalvoti, pridurdamas, kad 
tik AT pirmininkas turi teisę siūlyti 
kandidatus į pavaduotojus. Brazauskui 
vėl atsisakius, Landsbergis pasiūlė prof. 
Bronių Kuzmicką, teisininką Kazimierą 
Motieką ir inžinierių Česlovą Stankevičių 
(Kauno Sąjūdžio tarybos narį) į 
pavaduotojus. Visi sutiko ir buvo 
parlamento išrinkti. Liudvikas Sabutis 
buvo išrinktas prezidiumo sekretoriumi, 
o prof. Aloyzas Sakalas, jau einąs 
sekretoriato pirmininko pareigas, kartu 
su kitais AT prezidiumo nariais atsisėdo 
tribūnoje.

Sekė Kazimieros Prunskienės 
iškėlimas į Ministrų tarybos pirmininkės 
postą. Jinai sutiko ir buvo išrinkta.

Aukščiausioji Taryba svarstė ir priėmė 
dokumentus dėl deputatų įgaliojimų bei 
dėl valstybės pavadinimo ir herbo. 
Deklaracijoje dėl Lietuvos TSR AT 
deputatų įgaliojimų pažymėta, jog 
„Lietuvai primestų svetimos valstybės 
struktūrų panaudojimas neturi būti 
interpretuojamas kaip jas primetusios 
valstybės suvereniteto lietuvių tautai ir jos 
teritorijai arba tos valstybės įvykdytos 
aneksijos teisėtumo pripažinimas“. 
Toliau pareiškime teigiama, kad vasario 
24 d. rinkimuose Lietuvos gyventojai 
„savo valia suteikė išrinktiems Lietuvos 
TSR Aukščiausios Tarybos deputatams 
tautos atstovų mandatą ir prievolę 
atstatyti Lietuvos valstybę ir reikšti 
tautos suverenią galią“.

Antruoju dokumentu, Aukščiausioji 
Taryba nutarė valstybę vadinti tiktai 
„Lietuvos Respublika“ ar „Lietuva“, o 
Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą 
vadinti ..Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiaja Taryba". Nutarta toliau 
vartoti oficialų Lietuvos Respublikos 
valstybės herbą bei ženklą — Vytį.

Priėmus įstatymą dėl valstybės 
pavadinimo bei herbo, užuolaida lėtai 
pakilo ir uždengė užpakalyje tribūnos 
kabančią LTSR kūjo ir pjautuvo 
emblemą, žmonėms jautriai plojant bei 
verkiant. Buvusi politkalinė Jadvyga 

Bieliauskienė buvo pakviesta į priekį, kur 
ji prezidiumui įteikė nuo 1949 m. 
išsaugotą Vytį. Pasipuošusi tautiniais 
rūbais, Bieliauskienė pasakojo, kaip 
būdama lageryje ji susapnavo sapną apie 
Vytį, kurį jai atnešė aukštas riteringas 
vyras. Ji aiškino, kad jos sapnas šiandien 
išsipildė kai aukštas riteringas Sąjūdžio 
veikėjas Algirdas Kaušpėdas atsitiktinai, 
nežinodamas kas ji yra, jos paprašė įduoti 
Vytį. Minėtas Vytis nuo valstybinio 
pastato Kaune buvo šaltkalvio 
išsaugotas.

V. Landsbergis padėkojo J. 
Bieliauskienei pridurdamas, kad jis savo 
jautriu žodžiu prabilo į tautą kaip 
Lietuvos motina.

Lauke prie AT rūmų šiandien su 
trispalvėmis ir plakatais budėjo keli 
šimtai žmonių, kurie sutiko per 
pertrauką išėjusį Landbergį 
didžiausiomis ovacijomis.

Vėliau paskelbus, kad Vytis sugrąžinta 
kaip Lietuvos herbas, grupė budinčių 
pribėgo prie AT durų ir, žmonėms garsiai 
plojant, nuplėšė metalo dirbtą LTSR 
kūjo ir pjautuvo herbą, kabantį virš 
durų..

10.45 vai. vakare Lietuvos laiku buvo 
priimtas bene svarbiausias Aukščiausios 
Tarybos nutarimas, būtent aktas dėl 
Lietuvos valstybės atstatymo. Vardu 
balsavo 124 už, prieš— 0, susilaikė — 6, 
nedalyvavo — 3. Projektas priimtas su 
pataisom.

Akto priėmimas buvo sutiktas 
ovacijomis ir aplodismentais, sugiedotas 
Tautos himnas, keliant gigantišką 
trispalvę tribūnoje. Prezidiume stovintys 
sukibo rankomis, jas iškėlė į dangų ir 
pradėjo šūkauti „Lietuva, Lietuva“, 
įsijungiant deputatams ir svečiams (viso 
apie 400).

Landsbergiui pasveikinus visus su 
nepriklausomos Lietuvos atkūrimu, 
žmonės spontaniškai pradėjo vieni kitus 
sveikinti, apkabinti, bučiuoti. Dar 
girdėjosi jungtiniai lozungai: „Latvija 
bus laisva! Estija bus laisva!"

L/C

J. ALKIS DBLS-gos Pirmininkas

Londono lietuviai kovo 11 d. vakare 
sužinoję apie įvykius Lietuvoje susirinko 
Lietuvių Namuose. Išgirdę, kad Lietuvos 
Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė 
rezoliuciją, kuria atstatoma 
Nepriklausoma Lietuvos Respublika, 
sveikino vienas kitą ir siuntė savo 
broliams ir sesėms Tėvynėje linkėjimus. 
Atvyko JE Lietuvos Atstovas Vincas 
Balickas su Ponia. Jam įėjus į Sąjungos 
kambarį susirinkusieji ilgai plojo. 
Sąjungos pirmininkas J. Alkis priėmė 
garbinguosius svečius ir paprašė šia 
istorine proga Lietuvos Atstovo pasveikinti 
susirinkusius. Tarp lietuvių ir svečių matėsi 
ir anglų žurnalistų, radio ir spaudos 
atstovų.

DBLS Centro Valdyba pasiuntė 
Lietuvos Prezidentui Vytautui 
Landsbergiui sveikinimo telegramą ir 
pažadėjo jam Lietuvos Respublikos 
atkūrimo darbui visokeriopą D. Britanijos 
lietuvių paramą.

DBLS-gos Bradfordo skyrius 
pasveikino Lietuvos Respublikos 
Aukščiausios Tarybos narius.

Škotijos lietuviai taip pat atžymėjo kovo 
11 d. pasikalbėjimais su masinės 
informacijos atstovais. ITV žurnalistai 
apie dvi valandas filmavo tautinių šokių 
grupę, klausinėjo ir filmavo klubo narius, o 
DBLS-gos pirmininką J. Bliūdžiu 
apklausinėjo 10-ties minučių interviu 
programoje.

M. Gorbačiovas atidarydamas Sovietų 
Sąjungos Aukščiausios Tarybos posėdį 
kovo 12 deiną, pasakė, jog Lietuvos AT 
nutarimas atsiskirti nuo Sov. Sąjungos 
kelia rimtą susirūpinimą. Pasiūlė sudaryti 
specialią komisiją reikalui ištirti.

Financial Times (III. 12) pranešė, kad 
Baltųjų Rūmų pareigūnas Martin 
Fitzwater pasakė spaudos atstovams, jog 
JAV ragina Sovietų vyriausybę 
respektuoti Lietuvos gyventojų valią. 
JAV Vyriausybė niekada nepripažino 
Baltijos valstybių įjungimo į Sov. 
Sąjungą.

LIETUVOJE
Antanas Smetona Lietuvoje

Vasario 20 dieną gastrolių į Lietuvą 
atvyko pianistas Antanas Smetona, buv. 
Lietuvos prezidento vaikaitis. Gastrolių 
mašrutas — Kaunas, Šiauliai, Klaipėda, 
Panevėžys, Vilnius. Pianistą ir JAV 
dirigentą Mario di Bonaventūrą, kuris 
diriguos Lietuvos nacionalinės 
filharmonijos orkestrui, pakvietė LNF 
direktorius Gintautas Kėvišas.

,.Tiesa“ (11.21) paaiškino 
skaitytojams, jog pianistas Antanas 
Smetona, gimęs 1939 metais, yra Juliaus 
Smetonos ir Birutės Nasvytytės sūnus.
LKP plenumas

Vasario 19 d. Vilniuje įvyko LKP CK 
II plenumas, kuris apsvarstė padėtį, 
susidariusią pasirinkus savarankišką 
kelią, ir nutarė kreiptis į bendraminčius 
atsišaukimu. Partija ragina visus 
Lietuvos žmones telktis bendram tikslui
— nepriklausomos demokratinės 
Lietuvos valstybės atstatymui ir jos 
tarptautiniam pripažinimui. Komunistai 
suvokia, kad derybos su TSRS dėl 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
bus sunkios ir labai atsakingos. Todėl 
kviečia visus Lietuvos piliečius vienybėn.

Plenumas patvirtino CK komisijas 
įvairiems klausimams svarstyti ir nutarė 
partijos politinį žurnalą „Komunistas“ 
pertvarkyti ir pavadinti „Politika“. 
Žurnalo vyr. redaktoriumi patvirtintas 
Algimantas Semaška.
Vasario 16-oji

Tiesa (11.18) pranešė, kad visa Lietuva 
iškilmingai atšventė Vasario 16-ąją. 
Įdėjęs atstatyto paminklo Žuvusiems už 
Lietuvos laisvę nuotrauką, laikraštis 
pažymi, jog paminklą Karo muziejaus 
sodelyje pašventino Jo eminencija 
kardinolas Vincentas Sladkevičius. Prie 
paminklo kalbas pasakė buv. Lietuvos 
užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys, 
Sąjūdžio pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, lietuvių išeivijos atstovai, 
savanoris K. Skebėra, rezistencijos 
dalyvis A. Lukša ir kiti. Prieš vidurnaktį 
suskambėjo daug metų tylėjęs Laisvės 
varpas.
Vilniaus iškilmėse kalbėjo Lietuvių 
Informacijos Centro (LIC) direktorė 
Gintė Damušytė, „Pasaulio lietuvio" 
redaktorius Br. Nainys ir kt.
Nuosavybės įstatymas

LTSR Aukščiausioji Taryba priėmė 
Nuosavybės pagrindų įstatymą, kuris 
buvo paskelbtas Tiesoje vasario 23 d.

Įstatyme sakoma, kad Lietuvos TSR 
nuosavybę sudaro piliečių privatinė 
nuosavybė, piliečių, susijungusių į grupes 
(kolektyvus) nuosavybė ir valstybinė 
nuosavybė. Leidžiamos visos įstatymais 
neuždraustos nuosavybės formos: 
individuali, šeimos, valstiečių ūkio, 
kooperatyvo, akcinės bendrovės, ūkinės 
asociacijos, visuomeninės organizacijos, 
vietos savivaldybės, valstybės ir kitos. 
Turto savininkas turi teisę samdyti 
darbui kitus asmenis.

Min. J. Urbšio nuomonė
Kalbėdamas su Tiesos korespondentu, 

buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras 
Juozas Urbšys pasakė, jog jo nuomone 
naujai išrinkta Aukščiausioji Taryba 
neturėtų skelbti Lietuvos 
nepriklausomybę. „Nepriklausomybė 
jau paskelbta 1918 metais, ir dar kartąją 
deklaruoti nebūtų logiška. Reikia tik 
nustatyti santykius su Tarybų Sąjunga“
— pasakė ministras.

1939 metais Tarybų Sąjunga buvo 
sudariusi su Lietuva sutartį dėl savitarpio 
pagalbos ir Vilniaus grąžinimo. 1940 
metais Sovietai sulaužė tą sutartį ir 
Lietuvą okupavo. Ta sutartis iš Lietuvos 
pusės nebuvo sulaužyta, ji tebegalioja. 
Sutartyje patvirtinta ir anktesnioji Taikos 
sutartis. Tai viskas ko mums reikia. 
Liaudies deputatų suvažiavimui paneigus 
ir anuliavus Ribbentropo-Molotovo 
paktą ir pasmerkus Stalino nusikaltimus, 
galime grįžti prie ankstyvesnių sutarčių. 
Tuo pagrindu galima sėsti su Tarybų 
Sąjunga prie derybų stalo ir sureguliuoti 
su ja santykius, kaip lygiateisės valstybės.

Redakcijos prieraše sakoma, kaid 
ministras J. Urbšys, Lietuvai nusipelnęs 
žmogus gyvena Kaune aplūžusiame 
name, kukliame bute. Argi miesto valdžia 
negali surasti padoresnio būsto šianf 
garbingam žmogui?
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SĄJŪDŽIO RINKIMINE PROGRAMA — Laisvalaikio mąstymai
Svarbu toliau vystyti demokratiškus 

valstybės ir Bažnyčios bei kitų konfesijų 
bendruomenių santykius. Atimtas 
bažnyčias, koplyčias, klebonijas, 
vienuolynus, mokyklas bei kitus pastatus, 
taip pat bibliotekas, kultūros ir meno 
vertybes būtina grąžinti religinėms 
bendruomenėms bei organizacijoms, 
jeigu jos sutinka šį turtą išlaikyti. Kaip 
kompensaciją už ilgametį naudojimą, 
pastatus reikia grąžinti suremontuotus.

Kūrybos laisvė. Visuomenei reikia 
atverti visus archyvų ir bibliotekų fondus. 
Meninei saviraiškai ir mokslinei veiklai 
negali būti primetama jokia ideologija. 
Turi būti panaikinta cenzūra, 
informacijos platinimo apribojimai, 
valstybinis ir partinis monopolis masinės 
informacijos priemonėms, spaustuvėms, 
menui ir mokslui, kultūros mainams. 
Tačiau valstybė turi rūpintis, kad 
kūrybinėje, švietimo ir kitoje viešojoje 
veikloje nebūtų pažeidžiamos visuotinai 
priimtos dorovės normos.

Reikia remti ar net išlaikyti 
nekomercines meno ir mokslo 
institucijas, menininkų ir mokslininkų 
kūrybines grupes, pavienius kūrėjus. 
Autorines teises turi saugoti įstatymas.

Švietimas ir mokslas. Valstybė turi 
garantuoti tėvų teisę auklėti vaikus pagal 
savo įsitikinimus ir kartu rūpintis, kad 
vaikų auklėjimas atitiktų visuomenės 
pripažintas dorovės normas. Lietuvos 
mokykla turi būti orientuota į tradicines 
tautines ir dorines vertybes, išmokyti 
etikos, dorovės bei saviugdos pagrindų ir 
kartu perteikti mokiniams šiuolaikinės 
informacinės civilizacijos įgūdžius. 
Svarbiausias Lietuvos mokyklos 
uždavinys — visapusiškas asmenybės 
ugdymas.

Būtina humanitarizuoti visą aukštąjį 
mokslą, įgyvendinti akademinės laisvės 
principą. Gabiausiems žmonėms reikia 
sudaryti galimybių mokytis ir tobulintis 
užsienyje. Valstybė turi įteisinti privačias. 
Bažnyčios ir kitų konfesijų 
bendruomenių bei visuomeninių 
organizacijų išlaikomas mokymo ar 
mokslo įstaigas.

Diplomų, mokslinių laipsnių teikimo 
sistemą reikia perorientuoti į pasaulyje 
priimtą tvarką.

Kūno kultūra. Kartu su 
savivaldybėmis valstybė turi skatinti 
kurtis ir pagal išgales remti kūno 
kultūros, sveikatingumo ir sporto klubus.

(Pradžia 7 nr.)

Iš valstybės iždo gali būti finansuojamos 
Lietuvos nacionalinės olimpinės 
komandos ir atskiri sportininkai.

4. SOCIALINE KŪRYBA
Socialinės garantijos. Valdžios 

organai turi reguliariai nustatinėti ir 
skelbti pragyvenimo minimumą, 
minimalų darbo užmokestį ir kitus 
socialinius normatyvus. Valstybė 
biudžeto lėšomis turi garantuoti 
pragyvenimo minimumą visiems 
piliečiams, pajamas gaunančių šeimų 
nedarbingiems nariams. Pragyvenimo 
minimumą būtina nuolat koreguoti pagal 
oficialiai skelbiamus paslaugų ir plataus 
vartojimo prekių kainų indeksus.

Valstybė turi rūpintis, kad būtų 
pakankamai darbo vietų darbingo 
amžiaus gyventojams. Moderninant 
Lietuvos ūkį ir racionalizuojant darbo 
vietas, darbuotojams turi būti sudarytos 
sąlygos persikvalifikuoti (pasiūlius keletą 
galimybių) įmonės ar valstybės sąskaita. 
Tokie darbuotojai turi būti oficialiai 
laikomi laikinai nedirbančiais dėl 
persikvalifikavimo ir gauti kompensaciją. 
Turi būti panaikinta partokratinė 
privilegijų sistema. Reikia reguliariai 
skelbti oficialias žinias apie socialinės 
rūpybos būklę, deficitinių prekių 
išteklius, galiojančius prekybos 
reguliavimo principus, kurie turi būti 
vienodi visiems piliečiams.

Gyvenimo sąlygų 
gerinimas. Socialinės rūpybos srityje 
valstybė turi teikti primenybę motinų, 
vaikų ir daugiavaikių šeimų poreikiams. 
Reikia įstatymu nustatyti motinų darbo 
lengvatas. Už kiekvieną namuose 
auginamą ikimokyklinio amžiaus vaiką 
valstybė turi mokėti kasmėnesinę 
kompensaciją, o keletą vaikų 
auginančioms motinoms — motinos 
algą.

Valstybė turi rūpintis invalidų 
įdarbinimo, visuomeninio ir buitinio 
gyvenimo problemomis, teikti jiems 
paramą, padėti Bažnyčiai ir labdaros 
organizacijoms rūpintis globos 
reikalingais žmonėmis. Valstybė turi 
remti savivaldybių bei parapijų 
išlaikomus senelių ir vaikų namus. 
Didesniuose miestuose įvairių nelaimių 
ištiktiems žmonėms reikia steigti Globos 
namus. Be valstybinės socialinės rūpybos 
sistemos, įstatymai turi numatyti ir šio 
pobūdžio visuomeninių organizacijų 

(savišalpos bei draudimo draugijų, kasų, 
fondų ir pan.) steigimo ir veiklos tvarką.

Apsirūpinimas būstais. Individualiai 
įkainoti valstybinio fondo butai turi 
atitekti gyventojams vienu iš šių būdų: a) 
pirkimu, b) pirkimu išsimokėtinai 
(suteikus ilgalaikę lengvatinę valstybės 
paskolą), c) nuoma (pirmiausia 
socialiniam minimumui užtikrinti). Jei 
yra eilė, turi būti laikomasi visiems 
vienodų pirmumo kriterijų: šeimos narių 
skaičiaus, turimo gyvenamojo ploto ir jo 
kokybės, buto laukimo trukmės ir kt. 
Socialiniam teisingumui įgyvendinti 
pereinamuoju laikotarpiu turi būti įvesta 
kompensacijų ir padidinto nuomos 
mokesčio už viršplotį sistema.

Reikia formuoti butų rinką ir 
ekonomiškai skatinti gyvenamųjų namų 
statybą. Valstybė turi saugoti piliečio 
būstą ir pasirinktą gyvensenos būdą. 
Nugriaunant būstą dėl visuomenės 
reikmių, turi būti kompensuota 
lygiaverčiu būstu.

Sveikatos apsauga. Valstybės 
finansuojama sveikatos apsaugos 
programa turi būti efektyvi ir kryptinga. 
Valiutiniai ištekliai turi būti mobilizuoti 
klinikinei įrangai ir gydymo priemonėms 
įsigyti. Reikia steigti slaugos ir plėsti 
medicininės reabilitacijos įstaigas, 
organizuoti protezinių ortopedinių 
dirbinių, specialių prietaisų invalidams 
gamybą ir importą.

Be nemokamos valstybinės 
medicininės pagalbos plėtojimo, reikia 
sudaryti sąlygas steigtis ir kitokioms 
gydymo įstaigoms, kurti ligonių kasų bei 
sveikatos draudimo sistemą.

Turi būti parengtas Lietuvos darbo 
saugos įstatymas, reglamentuojantis 
saugias bei nekenksmingas darbo 
aplinkos sąlygas ir būtinas sanitarinės 
higienos priemones.

Kartu su visuomenės organizacijomis 
ir Bažnyčia reikia parengti ir įgyvendinti 
valstybines programas, nukreiptas prieš 
girtuokliavimą, rūkymą ir AIDS plitimą.

Profsąjungos. Profsąjungos turi būti 
laisvos ir nepriklausomos nuo valdžios 
organų, partijų ar administracijos 
kontrolės ir įtakos. Profsąjungos turi 
ginti darbuotojų interesus ir atsisakyti 
socialinių lengvatų teikimo bei socialinio 
draudimo funkcijų, kurias privalo 
perduoti valstybei reguliuoti įstatymu.

( Bus daugiau)

KO VERTI PAPROČIAI?
Mano išmanymu, papročiai yra men

kaverčiai ar beverčiai. Jau nuo seno 
pradėjau įtariai vertinti papročius. Žinau, 
kad yra žmonių papročių: gerų, blogų, 
„neutralių“. Ale laikui bėgant, ir gerieji 
papročiai darosi „nepatogūs“ — neatit
inką laiko dvasią ir aplinkybes, ir todėl 
turėtų būti „išimti iš apyvartos“.

Vasario 8 dieną BBC televizijos 
programoj Wideworld mačiau trumpą 
filmą, pavadintą „Ghana Coffins“ 
(Ghanos grabai). Ghana, kaip gal jau 
dauguma skaitytojų žino, yra maža 
valstybė (turinti virš 10 milijonų gyven
tojų) Vakarų Afrikoj prie Pietų Atlanto 
Guinea įlankos. Filmas vaizdavo įdomų 
to krašto numirėlių laidojimo paprotį.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
Vieną m i] joną dolerių.

Gerb. Redaktoriau,
Kasdien vyksta nauji įvykiai rytų 

Europoje, taip pat ir Lietuvoje, kuri 
stengiasi įvairiais būdais išsikovoti laisvę 
ir Nepriklausomybę, bet mažai rašoma ar 
kalbama apie Lietuvos žemes, kurios yra 
dar valdomos Gudijos ir Lenkijos.

Kada rytų Vokietija nori susijungti su 
Vakarų Vokietija, Moldavija su 
Rumunija, kodėl nekelti klausimą ir tartis 
su Maskva ir Minsku dėl Lietuvos 
žemių...

Po Vilniaus atgavimo, buvo pažadėta 
grąžinti apie 5000 kv. km. ir pasiūlyta 1 
milj. dolerių, kuriuos sumokėtų užsienio 
lietuviai Maskvai arba Minskui už tų 
žemių prijungimą prie Lietuvos.

D. Gintas, Anglija.

MYLĖKIME IR GERBKIME
Visi mes mirsime. Ir daug jau iš mūsų 

mirė, bet ne visi buvo atžymėti 
laikraštyje. Dar blogiau, kad ne visi 
gyvenantieji yra pagerbiami, aprašomi. 
Kodėl — nežinau. Gyvieji yra mūsų 
tėvynainiai. Pagaliau, kas daugiausiai 
spaudai, bažnyčiai ir kelionėms moka, 
jeigu ne senieji, pensininkai. Deja, jų 
beveik niekas nemyli, išskyrus šeimas. 
Yra ir šeimų, kurios tėvų nemyli. Taip 
norėjau pasakyti ir, va, pasakiau, kad 
senus žmones visi turėtų mylėti ir gerbti! 
Tuo labiau, kad ne visi senatvės sulaukia.

I. Šmigelskis, V. Vokietija 

Ten iš karsto pavidalo gali nuspėti 
mirusio profesiją: pavyzdžiui, jei num
irėlis buvo prityręs automobilio vair
uotojas — jo grabas bus automobilio 
formos; jei jis buvo žvejys — žuvies 
pavidalo, o jei jūreivis— laivo išvaizdos. 
Man labiausiai patiko vištos pavidalo 
karstas bobutei... Sunku buvo sulaikyti 
šypsulį kai pasakė, kad į bobutės grabą 
įdedama tiek mažų medinių viščiukų — 
kiek ji turėjo anūkų-anūkių...

Ghaniečių karstai originalūs, gražiai 
padaryti ir, atrodo, gana brangūs. Nors ir 
žavėjausi ghaniečių išradingumu, bet 
mano priešiškumas numirėlių laidojimui 
mediniuose grabuose nesumažėjo! Blog
iausia, kad Didžiojoj Britanijoj, berods, 
įstatymu reikalaujama numirėlį užkasti 
žemėn tik užvožtame karste. Taigi 
paprotys virto įstatymu, kuris skatina 
blogą elgesį: karstų gamybai suna
udojama labai daug medienos ir tuo 
žalojama, luošinama gamta! Gyvename 
„plastmasių amžiuje“. Taip būtų pap- 
arasta, patogu ir pigu masiniai gaminti 
įvairaus dydžio (o ghaniečiams ir įvairių 
pavidalų!...) plastmasinius „karstus“ su 
užtrauktukais („zip’ais“).

Tiktų čia, mano manymu, dar prikergti 
pabaigtinę pastabą dėl numirėlių ap
rangos. Kada pasaulyje tiek skurdo ir 
milijonai vilki skudurus, o mes lavonus, 
skirtus užkasimui žemėje, valkstome 
geriausiais drabužiais — tai jau bukap
rotiškumas, o gal ir nuodėmė!...

K. Valteris

ATSTUMIA SKAITYTOJUS
Gerbiamieji, siunčiu Jums 

prenumeratos mokestį su nedidele auka. 
Laikraštis ateina reguliariai ir jame yra 
naujausios žinios. Tačiau būtų gera, kad 
neleistumėte įvairiems asmeniškiems 
sąskaitų suvedžiojimams užimti vieta, kai 
tuo tarpu reikėtų pozityviai ir konkrečiai 
pasisakyti, kaip galima geriausiai 
pasitarnauti Lietuvos labaui ir 
talkininkauti jos laisvės siekių darbe. A. 
Terlecko laiškas prof. V. Landsbergiui 
mane giliai sukrėtė. Panašiai rašantiems 
patarkite laiškus siųsti tiesiog adresatui, 
nepiknaudojant ir taip labai ribotos mūsų 
spaudoje vietos. Antra vertus, tokia 
taktika ne tik nepatraukia pritarėjų, bet 
atstumia tuos, kurie Laisvės Lygai iš 
pradžių simpatizavo.

Aurelija M. Balašaitienė, JAV
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JURGIO JANKAUS

J U A NITĄ
m

Praėjo savaitė, nė žodžio iš Arnoldo. Praėjo antra — nė brakšt. 
Galvojau skambinti, bet tik tada suvokiau, kad nežinau, kur jis dirba. 
Net nežinojau, ar tikrai jis kur dirba. Gal pasiėmė pinigus ir išdulkėjo į 
kitą miestą. Ir pasiėmė gal ne iš manęs vienos, gal iš daugiau kur 
prisirankiojo. Kas jį žino? Išlėkė kur nors, kad tėvas nesurastų. Žiūrėjau 
į raštelį ir galvojau, kad anos savaitės uždarbį jau galiu ramiai 
peržegnoti. Norėjau suplėšyti ir išmesti, kad nors motina kada iš 
netyčių nerastų.

Mudvi gyvenam dviejuose kambarėliuose, ir viena nuo kitos 
nesislapstom. Jeigu ko ieškom, visiškai laisvai pasivartome po viena 
kitos daiktus. Nei viena, nei kita neieškom ir net nepasigendam šiandien 
labai madingo privatumo, bet dabarpajutau, jog būtų tikrai gera, kad 
motina neliestų mano daiktų. Bent knygų. įkiščiau tą raštelį, ir tegu 
guli. Ką gali žinoti, kada nors gal prisireiks. Jeigu tik sužinosiu, kur 
nusitrenkė, nepasisarmatysiu nueiti į smulkių ieškinių teismą. Net 
motinai nepasakiusi nueisiu. Jeigu ji kaip nors sužinotų, kad visos 
savaitės uždarbį bernui sukišau, nežinau kas būtų. Už tokį kvailumą 
gyvą užpjautų.

Rūpestingai išlyginau lapelį ir įdėjau į užrašų sąsiuvinį. Kad 
netyčia toje vietoje neatsiverstų, dviejų lapų kraštelius sulipinau ir 
padėjau į knygelę tarp kitų sąsiuvinių. Trečią nuo apačios, kad prireikus 
ir pati galėčiau rasti

------------oo------------

Trečios savaitės vidury sužinojau, kad Arnoldas tebėra mieste. 
Viena iš draugių matė prie ežero. Taškėsi po vandenį su kažin kokia 
meksikiete. Pasakysiu, jog ir apsidžiaugiau, kad neišbėgo su pinigais į 
kitą meistą, bet kartu ir per širdį dilgtelėjo, lyg iš tikrųjų rūpėtų ne 
pinigai, o jis pats. Porą kartų net pati paežerėn nuvažiavau. Vieną sykį 
šiokią dieną, kitą sekmadienį. Išvaikščiojau visą paežerę, susitikau 
keletą pažįstamų, bet Arnoldo nė kvapo. Maniau, kad anai mergaitei 
tik pasivaideno, bet į galą mėnesio vieną vakarą paskambino.

— Kur buvai dingęs? — pasakiau.
— Kitaip negalėjau, — ėmė teisintis. — Kai pamėginsi pati viena 

gyventi, suprasi, kiek nelauktų reikalų atsitinka. Bet pasakyk, ar rytoj 
vakare neapsikrovus darbais?

Pagalvojau. Ne, rytoj vakare kol kas niekur dar nebuvau 
užsikabinusi, bet pasakiau:

— Kodėl?
— Va ir vėl kodėl? Ar sunku pasakyti?
— Nesunku, bet noriu žinoti, kam manęs prireikė. Ar darbo duosi?
— Na, gerai. Jeigu iš manęs kas būtų pasiskolinęs pinigų ir dingęs, 

šiauščiausi ir aš. Galiu pasakyti, ir kam tavęs prireikė. Noriu grąžinti 
skolą.

— Atvežk į krautuvę. Rytoj dirbsiu ligi šešių
— Aš taip nenoriu. Taip be jokio dėkingumo. Rengiu mažas 

įkurtuves, noriu, kad ir tu būtum. Šeštą atvažiuosiu pasiimti.
— Kad nežinau... — nutęsiau. — Reikėtų pareiti namo persirengti.
— Nereikia. Būsi gera, kaip būsi.
— Kas dar bus?
— Nieko ypatinga. Tik patys artimiausi. Pamatysi. Visi 

kasdieniškai.
— Ir tu?
— Ir aš. Aš visada kasdieniškai. — Taip mėgstu. Džiaugiuosi 

atsikratęs šilkinių marškinių, kaklaraiščių ir išdailintų drabužių. Mane 
visada traukė paprastumas.

Galvojau, bet nieko nesakiau. Arnoldas prakimšo bonką raudono 
vyno. Sakė, kad tokiu pat jo tėvas tik didelius svečius tevaišina. 
Valgėme gerokai perkeptą jautienos kepsnį su grybų padažu, su tokiu, 
kurį tik jo motina temokanti pagaminti. Po kepsnio gėrėm kavą ir 
valgėm riešutinius ledus. Norėjau paklausti, ar ir ledai tokie, kokius 
motina perka. Jis buvo čia, didžiavosi, kad ištrūko iš tėvų, bet jautėsi, 
kad ir ištrūkęs dar neranda, kas galėtų juos pakeisti. Gal ir neras, nes su 
kiekvienu žodžiu, su kiekvienu daiktu vis grįžta ir grįžta į juos. 
Kiekviename judesyje ir žodyje, jautėsi apkartęs pasiilgimas, kurį 
didino jutimas bejėgiškumo, kad nėra kaip per tą apkartimą perlipti. 
Nenoromis ateina mintis, kad tarp motinos ir manęs tokio apkartimo 
negalėtų atsirasti. Bet kažin... Kažin... Kažin, ką ji pasakytų, jeigu taip 
imčiau, su Arnoldu susimesčiau ir atsikelčiau gyventi į tą jaukų namelį? 
Ar nepasakytų, kad daugiau jai akyse nesirodyčiau? Gal ir nepasakytų, 
bet lengva nebūtų. Ne sykį sakė: „GYVENIMĄ GYVENSI TU PATI, 
NE AŠ UŽ TAVE.“ Bet... nereikia pasenti, kad suprastum, jog žodžiai 
eina vienu keliu, o gyvenimas kitu. Ne visada, bet labai dažnai. Ir šį 
sykį... Žvalgiausi, pagunda ėmė, manau, kad ir Arnoldas nesispirtų. 
Bent mėnesį kitą. Būčiau geras įrankis ir jo tėvams pabadyti, o kas 
atsitiktų su mano planais? Bet kam kito planai rūpi? Gal kam, tik vargu 
ar Arnoldui.

Kai pavalgėm, tuoj ėmiau plauti indus. Jis norėjo neleisti, sakė aš 
ne už tarnaitę atėjau, bet nenusileidau. Padaviau rankšluostėlį ir liepiau 
šluostyti. Nežinau, ką jis šluostydamas galvojo, bet man rodėsi, kad 
taip visą laiką gyventi būtų gera.

Kavos gerti nuėjom į salionėlį. Norėjau sėsti į fotelį, bet jis 
pasodino ant sofos, pripylė taureles benediktino ir pats atsisėdo šalia.

— Kad nežinau. Man jau ir vyno buvo lyg perdaug, o dar tas... — 
nutęsiau.

—Tik vieną, kad kava būtų skanesnė.
— Man ir taip skani.
Bet nežinai kaip bus, kai sumaišysi su benediktinu.
Sriūbtelėjau. Buvo saldus, bet ir gerklę nudegino kaip karšta 

geležim. Apie benediktiną buvau girdėjusi, bet ragavau tik pirmą kartą.
— Kad baisiai stiprus. Net degina!
—Tik taip atrodo. Degina prieskoniai.
Kai. tą išgėriau, jis tuoj pripylė kitą.
— Ką galvoji? Kaip aš girta į gatvę išeisiu?, — mėginau spirtis.
— Nereikės eiti, aš parvešiu.
— O ką motina pasakys, kai įeisiu šlytinėdama?
— Negi tuoj eisi? Pasėdėsim, vienas kitu pasidžiaugsim. Nuvešiu, 

kai būsi visiškai išsiblaiviusi.
Buvau galvą atrėmusi į sofos atramą ir net nepajutau, kaip jis 

pasilenkė ir ėmė bučiuoti į lūpas. Aš, rodos, neatsakiau. Bet ir pati tikrai 
nežinau: virpulys nuėjo kiaurai, kvapą užėmė. Tik po kelių akimirkų 
pasukau galvą į šoną.

— Juk ne tam mane pasikvietei. Žadėjai skolą atiduoti, — vos 
kvapą atgaudama pasakiau.

— Ir atiduosiu. Kai vešiu namo, atiduosiu. Turiu. Ir dar kiek. 
Praėjo tos dienos, kai reikėjo į tėvo rankas žiūrėti. Kai buvau bėdoj, 
man padėjai, jeigu tau kada reikės — aš padėsiu. Kokie būtumėm 
draugai, kai vienas kito reikalo nesuprastumėm.

Šnekėjo kairiąja apkabinęs per pečius, o dešine atseginėjo 
palaidinukę.

— Ne šiandien, — pasakiau, paėmusi už rankos.
— Jeigu ne šiandien, tai ir pinigai bus ne šiandien, — vėl ėmė 

glaustytis ir siekė bučiuoti.
— Ką mano pinigai turi bendra su šiandien ar ne šiandien? — 

pasitraukusi į sofos kamputį pasakiau.
— O tą, ką ir skolos raštelyje parašiau. Kai būsi gera, tada 

grąžinsiu.
— Nori mane mano pinigais pirkti? — pasakiau. — Žinok, kad aš 

net ir tavo pinigais neperkama. Gal kokia ir perkama, kokia 
portorikietė.

— Portorikietė?
—Žinoma. Ta, kur paežerėje kojom susipynę gulėjote.
—O ta... — numykė. — Ji prie manęs kabinosi, ne aš prie jos. 

Kodėl nepriėjai, būtum pamačiusi teisybę.

( Bus daugiau)
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antrą turą).
Kovo 4 d. rinkimuose į Lietuvos 

Aukščiausiąją Tarybą daugiau kaip pusę 
vietų laimėjo Sąjūdžio remiami 
kandidatai.

Pagal neoficialias Sąjūdžio 
Informacijos Agentūros duomenis, iš 28 
vietų Sąjūdžio kandidatai laimėjo 17. 
Dviejose apygardose nebuvo išrinktas nė 
vienas kandidatas, nes nebalsavo bent 50 
nuošimčių rinkėjų. Devyniose 
apygardose laimėjo kandidatai, kurie 
neturėjo Sąjūdžio paramos.

Į naująją Lietuvos Aukščiausiąją 
Tarybą jau išrinkti 116 iš 141 deputato. 
Sąjūdžio blokui priklauso 89. Nors kai 
kuriose apygardose dar turi vykti antro 
turo rinkimai šią savaitę arba visiškai 
nauji rinkimai balandžio mėnesį, tačiau 
jau dabar į naująją Aukščiausiąją Tarybą 
išrinkti daugiau kaip du trečdaliai 
deputatų. Peržengus tą dviejų trečdalių 
ribą, naujas parlamentas gali sušaukti 
pirmąją sesiją. Kovo 5 d. Washington 
Post cituoja deputatą Romualdą Ozolą, 
kuris teigia, kad toji sesija turbūt įvyks 
kovo 10 ar 11 dienomis ir bus paskelbtas 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymas.

Kovo 4 dienos rinkimuose, iš 17 
laimėjusių Sąjūdžio remiamų 
kandidatų, 4 buvo LKP nariai. Be jų, 
laimėjo dar penki Kompartijos nariai. 
Taigi, naujojoje LTSR Aukščiausioje 
Taryboje 31 yra LKP narys. 
Spausdiname išrinktųjų deputatų sąrašą.

Sąjūdžio remiami deputatai
Terleckas, Vladas (Pilies — 1), 

Prunskienė, Kazimiera (Verkių — 5), 
Vaitiekūnas, Petras (Fabijoniškių — 11), 
Petrovas, Eugenijus (Tauro —12), 
Ambrazaitytė, Nijolė (Panerių — 14), 
Tupikas, Pranciškus (Karoliniškių — 
16), Rasimavičius, Narcizas (Kuršių — 
39), Gentvilas, Eugenijus (Naujakiemio 
— 42), Giniotas, Petras (Žardininkų — 
43), Žalys, Alfonsas (Pajūrio — 45), 
Morkūnas, Donatas (Žemaitės — 47), 
Pečeliūnas, Saulius (Dainavos — 59), 
Kolesnikovas, Vytautas (Vidzgirio — 
61), Račas, Antanas (Kelmės — 82), 
Leščinskas, Arvydas (Radviliškio — 89), 
Ramonas, Gintaras (Joniškio — 93), 
Andriukaitienė, Irena (Anykščių— 100).
Kiti deputatai

Razma. Saulius (Žirmūnų — 3), 
Okinčic, Česlovas (Senamiesčio — 18), 
Čobotas, Medardas (Geležinkelio— 19), 
Balcevičius, Zbignevas ( Pavilnio — 20), 
Ulba, Algimantas (Priekulės — 65), 
Kašauskas, Stasys (Užvenčio — 83), 
Minkevičius, Jokūbas (Kuršėnų — 92), 
Ražauskas, Algirdas (Pakruojo — 94), 
Jasukaitytė, Vidmantė (Vilkaviškio — 
134).

SIA-os atstovas patikslino Sąjūdžio 
anksčiau pateiktą naujų deputatų 
išrinktų vasario 24 d., sąrašą. Per klaidą 
buvo pažymėta, kad Jonas Janišius 
laimėjo 100 apygardoje. Toje, Anykščių 
apygardoje niekas tuomet nelaimėjo. 
Sąraše trūko penkių naujų deputatų 
vardų: Poškus, Petras (Pabiržės — 96), 
Kropas, Stasys (Panavėžio kaimiš. — 98), 
Šaltenis, Saulius (Utena — 104), 
Akanovičius, Stanislovas (Maišiogalos 
— 113), Tomaševičius, Edvardas 
(Nemenčinės — 114). Iš tų penkių 
deputatų, Kropas ir Šaltenis buvo 
Sąjūdžio remiami. Deputatas Jonas 
Mačys laimėjo ne 136 apygardoje, o 135.

Šią informaciją per rankas „E.L.“ 
prisiuntė Rolandas Barysas „Forumo“ 
redaktorius.

Iš vasario 24 d. 90-ties išrinktųjų į 
Lietuvos Parlamentą 80 — lietuvių, 5 — 
lenkai, 3 — rusai, 1 — žydas, 1 — latvis.

1990 m. vasario 26 d. Vilniuje įvyko 
spaudos konferencija, kurioje kalbėjęs 
Respublikos rinkiminės komisijos 
pirmininkas akademikas Juozas Bulavas 
pažymėjo, kad „šį kartą rinkimai praėjo 
ramiai net tokiuose tradiciškai 
..karštuose“ rajonuose kaip Trakų, 
Šalčininkų, Vilniaus. Tikėtasi didesnio 
rinkėjų aktyvumo — juk rinkimai labai 
svarbūs Lietuvai". Vedęs spaudos 
konferenciją Vyriausybės atstovas 
spaudai Česlovas Juršėnas pasakė, jog 
rinkimai pasibaigė visiška Sąjūdžio 
pergale. Bet kuriuo atveju ir po antrojo 
rinkimų turo jėgų santykis nepasikeis. 
Paklaustas apie prognozes, kada bus 
paskelbta Nepriklausomybė, Juršėnas 
atsakė, kad tai strategijos klausimas:

LAIŠKAS IŠ KAIMO SĄJUNGOS VEIKLA
Kai gruodžio mėn. pradžioje aš 

„Europos Lietuvyje" pasiūliau įsteigti 
specialų fondą iš kurio būtų galima 
perimti Lietuvoje baigusius Universitetą 
jaunuolius, pasitobulinti Anglijoje 
Vakarų pasaulio mokslo, technikos bei 
darbo metodų, tikėjausi, kad tuo 
klausimu pasisakys daugiau tautiečių. 
Vienintelis tuo klausimu pasisakė K. 
Vilkonis. Aš jam esu dėkingas, nes jis 
daug teisybės pasakė. Aš sutinku, kad čia 
Anglijoje „nedaug mūsų lietuvių beliko... 
didelė dalis mūsų likusiųjų jau vargiai 
pastovi ant kojų... pensijos ar sutaupęs 
yra skurdžios...“ Tačiau visgi manau, kad 
yra mūsų tarpe koks tuzinas ar kitas 
asmenų, kurie galėtų prie šio fondo 
prisidėti. Taipogi manau, kad dar yra 
antros ar net trečios generacijos gerai 
įsikūrusių lietuvių kilmės asmenų, 
kuriems surasti vieną kitą šimtelį nebūtų 
sunku. Teisybė, 1947-52 metų 
laikotarpiu, kada dar buvome jauni ir 
mūsų lietuviška širdis buvo jautresnė, visi 
aukojome lietuviškiems reikalams 
daugiau nei galėjome, {kūrę DBLS 
įkūrėme ir Lietuvių Namų B-vę. Dabar 
B-vės turtas yra gana aukštos vertės. 
Jeigu mes galėtume ir sugebėtume turtą 
pelningai išnaudoti, tada, mums seniams, 
gal per daug tų aukų nereikėtų krapštyti. 
Deja dabar B-vės balansai pelningumo 
mažai parodo. Turint galvoje, kad per 
paskutinius 10 metų infliacija šiame 
krašte pakilo 96.8 nuošimčiais (R.P.I.), 
tai praėjusių metų pelnas, tiek Lietuvių 
Namų Londone, tiek Sodyboje, 
palyginus su 1979 metais buvo daug 
mažesnis. Tad atėmus finansinę paramą 
„Europos Lietuviui“, kitiems 
lietuviškiems reikalams pasilieka labai 
mažai.

Kalbant apie finansus ir turint galvoje, 
kad Lietuva jau žengia 
Nepriklausomybės keliu, mūsų kraštui 
taipogi bus reikalinga finansinė parama. 
Laisva Lietuva pradžioje negali tikėtis 
Vakarų pasaulio finansinės paramos, ar 
paskolų, kaip kad gauna Rytų Europos iš 
komunistinės priespaudos išsilaisvinusios 
valstybės. Taipogi, kas žino, gal 
išsilaisvinusiai Lietuvai M. Gorbačiovas 
gali pritaikinti tam tikrų ekonominių 
represijų. Tad pradžioj mes visi, po 
pasaulį išsiblaškę lietuviai turėsime, kiek 
galėdami, savo broliams finansiniai 
pagelbėti. Tuo jau yra susirūpinę visi 
mūsų tautiečiai, kur jie bebūtų. Čikagoje 
leidžiamas laikraštis „Draugas“ rašo:

„atėjo metas, kad Lietuva laisvinusi ir 
pradeda ekonomiškai atsistatyti ir jai 
reikia padėti tuojau, dabar... reikia, kad 
visi Lietuvos laisvinimo veiksniai... į tai 
įsijungtų...“

Todėl per ateinantį DBLS ir Lietuvių 
Namų B-vės atstovų suvažiavimą 
anksčiau minėtą reikalą reikia rimtai ir 
sąmoniningai pasvarstyti. Kaip K. 
Vilkonis sako, kad mūsų dauguma yra 
susenę, tai gal reikėtų į mūsų organus 
kaip nors įtraukti jaunesnių, jau čia 
gimusių pajėgų, kurios galėtų atnešti 
naujų idėjų bei siūlymų, kaip sustiprinti 
mūsų finansinį pajėgumą.

Grįžtant dar prie K. Vilkonio 
straipsnio, kuriame jis siūlo, kad lietuviai 
mokslininkai ir specialistai vyktų į 
Lietuvą ir mokytų mūsų jaunimą Vakarų 

kada patogiau tai padaryti. Viskas 
priklausys nuo konkrečių aplinkybių.

Iš Algirdo Brazausko interviu Lietuvos 
televizijai: „Prieš vertinant rinkimų 
rezultatus, reikėtų palaukti jų pabaigos. 
Tada jau bus galima spręsti. Bet 
nemanau, kad tai yra tas vertinimo 
kriterijus Parlamento kokybiniu 
požiūriu. Vis tik kokybė — tai žmogus ir 
priklauso nuo jo įsitikinimų, pažiūrų, 
atsakomybės kaip deputato, 
parlamentaro bei nuo tos situacijos, kuri 
gali susiklostyti mūsų Lietuvos gyvenime. 
Kiek spėjau paanalizuoti išrinktųjų 
deputatų sąrašą suprantu, kad visi tie 
žmonės, kurie nori gero Lietuvai — o tai 
turbūt yra svarbiausia. Norėčiau 
palinkėti, kad naujoji vyriausybė 
nepridarytų daugiau bėdų, negu senoji. 
Anglai dar sako „balsuok už seną 
viršininką, nes nežinai, koks bus 
naujas“...

Antrojo turo rinkimus reikėtų 
paskubinti, kad „šiais truputį neramiais 
laikais Lietuva turėtų Aukščiausią 
Tarybą“.

demokratijos, technikos bei ekonomikos 
mokslų, idėja yra gera. Tuo reikalu jau 
atsikūręs Vytauto Didžiojo universitetas 
Kaune tokių žmonių ieško ir siūlo tame 
universitete profesoriauti („G.K“ Nr. 7) 
Kiek tai liečia jo pasiūlymą siųsti 
mokslines knygas, tai tam yra nemaža 
kliūčių. Pirma, Sovietų cenzūra ne visas 
knygas praleidžia, o be to abejoju ar 
Lietuvoje dabar yra pakankamai 
jaunimo mokančio svetimas kalbas 
(išskyrus rusų). Dar norėčiau priminti, 
kad kai Lietuva atgavo Nepriklausomybę 
1920-30 metų laikotarpyje valdžia 
išsiuntė gal šimtą ar daugiau jaunuolių į 
Vakarų universitetus pasitobulinti 
įvairiose srityse.

Šiame laiške aš norėčiau šiek tiek 
pakomentuoti apie A. Sadausko įdomius 
ir patriotiškus straipsnius. Aš tuose 
straipsniuose matau gana pesimistiškas 
jo pažiūras į Lietuvos ateitį. Aš visgi 
manau, kad bent dabar, neatsižvelgiant į 
visus pavojus, reikėtų su viltimi ir 
pasiryžimu žiūrėti į laisvą ir 
Nepriklausomą Lietuvą. Per paskutinius 
porą metų visoje Rytų Europoje 
nepaprastus įvykius: Lenkija, Vengrija, 
Čekoslovakija, Bulgarija, Rumunija ir R. 
Vokietija atsikratė komunistinio režimo 
ir geležinė uždanga jau beveik subyrėjo. 
Pačioje Sovietų Sąjungoje vyksta 
mitingai, demonstracijos ir žmonės 
reikalauja laisvės ir demokratijos. Pats 
M. Gorbačiovas jau kalba apie 
daugpartinę Sovietų Sąjungą. Deja, 
Lietuvos Nepriklausomybės klausimu jis 
vis dar grasinančiai kalba. Kai kurie britų 
žurnalistai Maskvoje kalba, kad M. 
Gorbačiovas siekia diktatoriaus teisių. 
Bet Sovietijoje politiniai įvykiai bėga su 
nepaprastu greitumu. Kas bus už 2-jų 
mėnesių ar 2-jų metų niekas negali 
pasakyti. Tačiau manau, kad nei vienas 
lietuvis neabejoja, kad Lietuva žengia 
Nepriklausomybės keliu. Tą patvirtina 
paskutiniai dviejų metų įvykiai. Todėl A. 
Sadausko klausimas „Quo vadis 
Lietuva“ (kur eini Lietuva) man atrodo 
yra beprasmingas. Gal A. Sadauskas 
turėdamas tokį gerą žurnalistinį talentą 
galėtų jį panaudoti mažiau 
pesimistiniams straipsniams. Jis galėtų 
paieškoti daugiau „Aušros“ spindulių, 
kurių Lietuvoje, berods, dabar trūksta.

P. B. Varkala

VOKIETIJOJE

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS RASTATTE

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
šventė buvo atšvęsta Rastatte vasario 10 
d„ Dvylikos apaštalų bažnyčioje ir 
parapijos salėje. Bendras pamaldas laikė 
kunigas J. Dėdinas ir kunigas Fr. Skėrys. 
Tai dienai pritaikintą pamokslą pasakė 
kunigas Fr. Skėrys. Tema buvo iš Luko 
Evangelijos 11,9-11.

Šventas Mišias celebravo kunigas J. 
Dėdinas. Pasimelsta bendrai už Lietuvos 
savanorius, kurie žuvo kovų laukuose, už 
dabartinius laisvės kovotojus ir už laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvą. Visi darniai 
giedojo evangelikų ir katalikų giesmes.

Parapijos salėje vyko pasaulietiška 
šventės dalis. Rastatto apylinkės 
valdybos iždininkas Augustas Sergėjus 
trumpai pasveikino dviem kalbom visus 
dalyvius. Į šventę atsilankė daugiau nei 80 
žmonių.

Paskaitą lietuvių kalba skaitė kunigas 
J. Dėdinas, o vokiečių kalba kunigas Fr. 
Skėrys. Kunigas J. Dėdinas daugiau 
kreipė dėmesį į dabartinę būklę 
Lietuvoje, kaip lietuviai kovoja už savo 
laisvės atgavimą ir kaip mūsų broliams 
bei sesėms padėti materialiai ir 
finansiškai.

Kunigas Fr. Skėrys nušvietė Lietuvos 
istorijos laikotarpį nuo 1912 ligi 1940 m. 
Deja, Lietuvos nepriklausomybė tęsėsi 
tik 22 metus. 1940 m. birželio 15 d. 
Raudonoji Armija užėmė Lietuvą. Taip 
baigėsi laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos klestėjimo laikotarpis. Jis 
klausytojams priminė niekšišką slaptą 
sutartį tarp Molotovo ir Ribbentropo 
1939 m. rugpjūčio 23 d. ir tą dar 
niekšiškesnį pakeitimą 1939m. rugsėjo28 
d., kai Lietuva perleista Sovietų Sąjungos 
įtakai. Raudonieji ir rudieji diktatoriai 
pasidalijo, ne tik Lietuvą, bet ir Latviją

SPAUDOS SKYRIUS
1988 m. liepos 20 d. „Europos 

Lietuvio“ 27 numeris (2012) skyrėsi nuo 
kitų savo dydžiu, nes jau buvo 
spausdinamas litografiniu būdu. 1983 m., 
tuojau po DBLS suvažiavimo, tuometinis 
LNB-vės vyr. direktorius K. 
Tamošiūnas, remdamasis LNB-vės 
direktorių valdybos nutarimu, pakvietė 
VI. Dargį užimti spaudos skyriaus 
atsakingojo direktoriaus pareigas ir 
paruošti spaustuvės gerinimo — iš 
giliaspaudės į litografiją pakeitimo — bei 
jos pelningumo projektus. 1984 m. DBLS 
suvažiavime apie spaudos skyrių LNB- 
vės pranešime K. Tamošiūnas pareiškė: 
„kai kurios linotipų ir spausdinimo 
mašinų dalys yra susidėvėjusios. Jas 
reikia keisti, o tai kelia problemas, nes

BALYS BUTRIMAS
DBLS C V narys spaudos reikalams

Sausio 14 d. LNB-vės direktorių 
posėdyje buvo nutarta, kad Balys Butrimas 
perims Spaudos skyriaus atsakingojo 
direktoriaus pareigas. B. Butrimas yra 
Lietuvių Namų direktorius nuo 1973 m. 
1987 m. jis mokėsi Nidos spaustuvėje 
spaustuvininko amato, o vėliau perėmė 
„Europos Lietuvio“ administraciją. 1988- 
89 metais jis buvo Sodybos direktoriumi. 
B. Butrimas, be „E.L.“ administratoriaus 
— atlieka Sąjungos vedėjo pareigas.

bei Estiją, kurios jiems visiškai 
nepriklausė, sulaužydami visas sutartis.

Po paskaitų vyko meninė dalis, kurią 
atliko Vasario 16 gimnazijos mokiniai. 12 
asmenų chorelis, vadovaujamas muzikos 
mokytojo Arvydo Paltino padainavo 4 
liaudies dainas. Deklamavo Andrius 
Lazdinis, Senevilo baladę Adelinai, 
pianinu grojo Vilius Lemkė, J.S. Bacho 
preliudą pianinu skambino Liudas 
Motiekaitis ir Skvair Tarantella čelo 
grojo Liudas Motekaitis, o jam pianinu 
palydėjo Lina Mockutė.

Į šventę atsilankė Vilniaus operos 
solistas Lietuvos Konservatorijos 
katedros vedėjas prof. Eduardas Kaniava 
su žmona. Publikos paprašytas jis 
padainavo dvi liaudies dainas.

Po meninės programos visi darniai 
sugiedojo Lietuvos himną. Augustas 
Segėjus nuoširdžiai padėkojo 
dvasiškiams už bendras pamaldas ir už 
paskaitas, Vasario 16 gimnazijos 
moksleiviams už atliktą meninę 
programą, muzikos mokytojui Arvydui 
Paltinui ir visiems, vienokiu ar kitokiu 
būdu prisidėjusiems prie šios šventės 
pasisekimo.

Po to sekė linksmoji dalis. Vyko 
loterija. Čia daugiausiai pasidarbavo 
Christel Šereikienė. Visiems 
dovanojusiems laimikius nuoširdus ačiū. 
Šventė, galima sakyti, ir šį kartą pavyko. 
Tai Rastatto lietuvių bendruomenės 
apylinkės valdybos ir jos bendradarbių 
nuopelnai. Be talkininkų ir talkininkių 
būtų buvę neįmanoma tokią puikią 
šventę surengti. Ačiū visiems ir visoms bei 
atsilankiusiems. Iki malonaus 
pasimatymo ateinančiais metais. O gal 
1991 metais švęsime visi 
nepriklausomybės šventę jau Lietuvoje. 
Dieve padėk!

Kun. Fr. Skėrys 

seniems modeliams sunku jų gauti. 
Valdyba tuo susirūpinusi ir yra nutarusi 
kiek dar galima remontuoti mašinas ir 
palaipsniui eiti į modernizavimą, 
įsigyjant litografinę mašiną spausdinimui 
ir raidžių rinkimui kompiuterį“. Šis vyr. 
direktoriaus pranešimas suvažiavimo 
buvo priimtas, suteikiąs spaudos skyriaus 
direktoriui VI. Dargiui teisę Nidos 
spaustuvėje esančias giliaspaudės 
mašinas pakeisti litografinėm pagal 
reikalą ir galimybes. 1985 m. DBLS 
suvažiavimo aprašyme („E.L“ Nr. 16 
(1985.IV.19) sakoma: „Pradėti spaudos 
gerinimo darbai. Nupirktos rinkiminės 
mašinos £6.300 vertės. Sekantiems 
tarpsniams — plokščių gaminimui ir 
litografinei mašinai įsigyti — numatoma 
išleisti £14.000.“ Ši suma nebuvo išleista, 
bet atidėta ateičiai, nes litografinė mašina 
buvo įgyta mainais už giliaspaudės 
spausdinimo mašinas. 1988 m. balandžio 
27 d. „E.L.“ 17 numeryje pranešta, kad iš 
Šefieldo buvo atvežta Nidai litografinė 
mašina.

Kartu buvo sprendžiamas ir 
spaustuvės pelningumas. 1986 m. kovo 9 
d. LNB-vės direktorių valdyba priėmė VI. 
Dargio paruoštą projektą, kurio esmė 
buvo ta, kad 1991/92 metų bėgyje 
„Europos Lietuvio“ išlaidos neviršys 
pajamų. 1988 m. liepos 20 d. Nidos 
spaustuvei perėjus į litografinį 
spausdinimo būdą ir nesugebant pilnai 
išnaudoti naująją techniką, sumažėjo 
spaustuvės produktingumas, pajamos bei 
pelnas. 1988/89 metų apyskaitose, 
nežiūrint LNB-vės paramos „E.L.“, 
rodomas £2000 nuostolis. Kuris būtų 
žymiai didesnis, jeigu nebūtų padaryti 
skubūs pakeitimai. Šiuo metu Nidos 
spaustuvė yra pelninga ir su pasitikėjimu 
žengia į 1991/92 metus.

Atgimstant Lietuvai daromi žygiai, 
kad daugiau „Europos Lietuvio“ 
skaitytų Tėvynėje. Be reguliaraus 
siuntinėjimo prenumeratoriams, kas 
penkios savaitės „Europos Lietuvio“ 
siuntas į Lietuvą siunčiame nemokamai. 
Tai daroma dėl dviejų priežasčių, kad 
informuoti lietuvius apie išeivijoje 
vykstančius įvykius ir supažindinti juos 
su vieninteliu Vakarų Europoje, 
išeivijoje, spausdinamu savaitraščiu. 
Ateityje, manoma, jeigu susidarys 
pareikalavimas didesniam egzempliorių 
skaičiui „E.L.“ atskira laida spausdinti ir 
platinti Lietuvoje.

NIDOS KNYGŲ KLUBAS
Klubo nariams šiomis dienomis 

išsiuntinėtos dvi knygos: Avos 
Saudargienės „Anapus horizonto“ ir V. 
Kazoko „Ugnis ir žodis“. Kitos trys 
knygos yra baigiamos ir taip pat greitai 
bus išsiuntinėtos. Tolimesnė Nidos 
Knygų Klubo veikla griežtai remsis 
pelningumo principu: narių tarpe bus 
platinamos tik tos knygos, kurios rodys 
pelną.

NIDA BOOKS
Lietuviškų autorių knygos angliškai 

tebėra sukrautos spaustuvėje. Tam 
priežastis ši: trūko laiko sudaryti knygų 
platinimo tinklą. Manoma, kad dabar 
išpildžius Nidos Knygų Klubo 
pasižadėjimus ir turint daugiau laiko, 
visos pastangos bus skiriamos šiam 
reikalui ir todėl bus pasistūmėta ir šioje 
srityje. Lietuviškų autorių knygoms 
angliškai leisti surinktos sumos yra 
laikomos Lietuvių Namų B-vės 
sąskaitoje.

Baigdamas noriu padėkoti „Europos 
Lietuvio“ ir „Nidos Knygų Klubo“ 
skaitytojams, autoriams, platintojams ir 
bendradarbiams, be kurių paramos 
spaudos skyriaus veikla nebūtų 
įmanoma.

B. Butrimas
C V narys spaudos reikalams

KUN. F. SKĖRYS 
VYDŪNO DRAUGIJOS 

GARBES NARYS
Gauta pažymėjimo nuotrauka, kur 

pranešama, kad visuotinis Vydūno 
draugijos prie Lietuvos kultūros fondo 
susirinkimas, vertindamas gražų kun. F. 
Skėrio indėlį į įžymiojo lietuviu rašytojo 
ir kultūros veikėjo Vydūno idėjų 
populiarinimą bei jo atminimo 
įamžinimą, išrinko jį šios draugijos 
GARBES NARIU.

Vydūno draugijos valdyba

3
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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 — VII-tas Lietuvos 
gydytojų suvažiavimas. Kreiptis: LGS 
sekretoriatas, P.O. Box 1011, 233007 
Kaunas, Lietuva, USSR.

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

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

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

AUKOS TAUTOS FONDUI
A. Džiuvė — 50.00 sv.
P. Vičas ir A. Tirevičius — po 5.00 sv. 
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

ATITAISYMAS
„E.L.“ Nr. 7 (1990 m.) Aukų Tautos 

Fondui skiltyje buvo klaidingai pasakyta, 
kad Mr. ir Mrs. J. Blue paaukojo 30 
svarų. Turėjo būti: paaukojo DBLS 
Škotijos skyrius.

TFA D. Britanijoje

KELIONE Į LIETUVĄ

Pirma kelionė iš Gatwick tiesiog į 
Vilnių įvyks gegužės 13 d., kartu su 
„Gimtines“ ansambliu. Kaina £280.00 
asmeniui. Parūpinami asmeniški 
iškvietimai ir vizos.

Dar yra 33 vietos!
Dėl tolimesnės informacijos kreipkitės 

pas J. Raišienę. Tek: 01-727 2470 ar 01- 
740 8528

PADĖKOS PAMALDOS UŽ 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ

Kovo 18 d., sekmadienį, 11 vai.. 
Lietuvių bažnyčioje Londone bus 
padėkos pamaldos už Lietuvos 
nepriklausomybę, dalyvaujant JE 
Lietuvos Atstovui D. Britanijoje Vincui 
Balickui.

PAMALDOS
Nottinghame — kovo 18d., 11.15 vai. 

Židinyje.
Derbyje — kovo 18 d., 14 vai.. Bridge 

Gate.
Birminghame—kovo 18d., 17 vai., Šv.

Onoje, 96 Bradford St.
Nottinghame — kovo 25 d., 11.15 vai. 

Židinyje.
Leicesteryje — kovo 25 d., 14 vai. Švč. 

Širdyje, Mere Rd.
Manchesteryje—kovo 25 d., 12.30 vai.
Gloucesteryje — kovo 31 d., 12.15 vai., 

Šv. Petre.
Stroude — kovo 31 d., 16 vai., Beeches 

Head.

Kronika
STOKE-ON-TRENT

SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
DBLS-gos Stoke-on-Trent skyriaus 

metinis narių susirinkimas įvyks kovo 17 
d., 17.00 vai., 31 Marina Drive, Mąy 
Bank, Newcastle, (Puodžiūnų namuose). 
Bus renkama nauja valdyba ir atstovai į 
Sąjungos metinį narių suvažiavimą 
Londone. Nariai prašomi šiame 
susirinkime dalyvauti.

Skyriaus valdyba

GLOUCESTERYJE
METINIS SUSIRINKIMAS

Vasario 15 d. įvyko DBLS 
Gloucesterio ir Struodo skyriaus metinis 
susirinkimas. Buvo perrinkta senoji 
valdyba: M. Gelvinauskienė — 
pirmininkė, A. Gravas — sekretorius, O. 
Pukienė — iždininkė, J. Šlepertas ir S. 
Šiulauskas — revizoriai.

Atstove į DBLS visuotiną suvažiavimą 
išrinkta skyriaus pirmininkė M. 
Gelvinauskienė.

Skyriaus valdyba

BRADFORDE
VASARIO 16 MINĖJIMAS

DBLS-gos Bradfordo skyriaus ir 
Vyties klubo valdybos vasario 24 d. 
surengė Vasario 16 minėjimą.

A. Bučys paskaitoje pabrėžė mūsų 
tautos nepalaužiamą gyvastingumą 
amžių eigoje ir jos pastangas vis iš naujo 
atkurti Lietuvos nepriklausomą valstybę. 
Tai įrodo ir dabartiniai įvykiai Lietuvoje. 
Išeivija taip pat nepamiršo, kad: 
„Lietuviais esame mes gimę, lietuviais 
turime ir būt!“

Po himno, 1. Gerdžiūnienė, 
pasipuošusi tautiniais drabužiais, 
paskaitė porą poezijos kūrinėlių.

SKYRIAUS NARIŲ SUSIRINKIMAS
DBLS-gos Bradfordo skyriaus narių 

metiniame susirinkime kovo 4 d. 
pranešimus padarė pirmininkas S. 
Grybas ir iždininkas V. Gurevičius.

Skyriaus veikla, glaudžiai dirbant su 
Vyties klubo valdyba, nors ir nebuvo 
plati, bet patenkinama. Surengti keli 
minėjimai.

Palikta ta pati praeitų metų valdyba: 
pirmininkas S. Grybas, iždininkas V. 
Gurevičius ir papildomai išrinktas 
sekretorius A. Traška, vietoje dėl 
sveikatos pasitraukusio J. Adamonio.

Į DBLS-gos suvažiavimą vyks 
pirmininkas S. Grybas.

Pavergtų tautų komitete atstovaus A. 
Traška.

Skyriaus sąraše apie 40 narių, bet 
susirinkime dalyvavo tik keletas, nors 
šiuo metu galėjo būti daugiau aktualių 
klausimų. Vis dėlto pasitarta apie ateities 
veiklą. Pasivaišinta kavute.

A-tas B.

NIDOS PRAŠYMAS

„Europos Lietuvio“ leidėjai prašo 
paskelbti ir paprašyti, kad siunčiant 
užuojautą, sveikinimą, padėką ar šiaip 
skelbimėlį nepamirštumėt kartu į voką 
įdėti £11.50. Tai būtų minimali 
skelbimėlio kaina. Didesnius skelbimus 
spausdinsime tik iš anksto susitarę dėl jų 
kainos.

MANČESTERYJE
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 17 d. DBLS Mančesterio 
skyrius surengė M. lietuvių klube Vasario 
16 minėjimą, į kurį atsilankė daug vietos 
ir apylinkės lietuvių.

Minėjimą atidarė ir pravedė DBLS 
Mančesterio skyr. pirmininkas A. 
Podvoiskis, kuris , pasveikino 
susirinkusius ir paprašė tylos minute 
pagerbti mirusius skyriaus narius bei 
žuvusius už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę.

Paskaitą skaitė H. Vaineikis, kuris, 
pradedant paskaitą, mums perdavė 
Boltono estų ir latvių bendruomenės 
pirmininkų Nepriklausomybės proga 
sveikinimus.

Prelegentas savo paskaitoje bendrais 
bruožais nusakė mūsų tautos praeitį nuo 
Mindaugo laikų iki šių dienų, iškeldamas 
pačius svarbiausius istorinius momentus, 
kurie turėjo lemiamos reikšmės Lietuvos 
ir lietuvių egzistencijai. Be to, paminėjo 
tuos asmenis, kurie labiausiai pasireiškė. 
Šiuo metu, kai Lietuva siekia būti laisva, 
mums yra svarbu išlaikyti tautos vienybę 
ir siekti užsibrėžto tikslo visiems kartu. 
Paskaita išklausyta su dėmesiu.

Meninėje dalyje buvo skaitomi 
naujausieji J. Arbačiausko eilėraščiai, 
kuriuos skaitė pats autorius ir Bruzgys.

Pirmininkas, po padėkos, pranešė, kad 
bus pravesta rinkliava Tautos fondui ir 
prašė gausiai aukoti.

Minėjimas baigtas sugiedant Lietuvos 
himną. Vėliau skyr. pirmininkas A. 
Podvoiskis pravedė TF rinkliavą. Visi 
buvo pavaišinti užkandžiais.

Pasitaikė, kad tą dieną Alb. Rimeikis 
šventė savo gimtadienį (gimęs vasario 16 
d.). Jis buvo 20 metų MLS klubo baro 
vedėju, yra DBLS M. skyriaus, klubo ir 
parapijos nariu, ramovėnas; remia 
lietuviška veiklą, dažnai lanko klubą ir 
lietuviškus renginius. Jį pasveikino klubo 
pirmininkas A. Podvoiskis ir ramovėnų 
pirmininkas K. Murauskas. Visi jam 
sugiedojo Ilgiausių metų ir išgėrė tostą už 
jo sveikatą. A. Rimeikis visus pavaišino 
stipresniu gėrimu.

SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Kovo 3 d. DBLS Mančesterio skyrius 
turėjo ML klube metinį narių 
susirinkimą, kuriame valdyba ir Revizijos 
komisija padarė pranešimus, išnagrinėjo 
skyriaus reikalus ir išrinko valdybą 1990 
metams.

Susirinkimą atidarė skyriaus 
pirmininkas A. Podvoiskis. Susirinkimui 
pirmininkavo A. Vigelskas, sekretoriavo 
A. Podvoiskienė. Balsus skaičiavo P. 
Virbickas ir K. Jankus. Prot-lą skaitė A. 
Podvoiskienė. Revizijos komisijos aktą 
perskaitė J. Šablevičius. Pranešimus 
padarė skyr. pirmininkas A. Podvoiskis ir 
iždininkas A. Jakimavičius.

Iš padarytų pranešimų matėsi, kad 
skyrius praėjusiais metais surengė 
Vasario 16 ir Tautos šventės minėjimus, 
pravedė Vasario 16 gimnazijai ir Tautos 
fondui pinigines rinkliavas, išsiuntė 
korteles anglų parlamentarams ir atliko 
kitus reikalus ir kad skyriaus finansinis 
stovis yra patenkinamas. Skyrius turi 42 
narius.

Kai prie Mančesterio prijungė 
aplinkinius miestus, dabar Mančesteryje 
yra keturi DBLS-gos skyriai: Leigh, 
Boltonas, Ročdalis ir Mančesteris, kuris 
yra centrinis skyrius. Bet jie ir toliau 
veikia savistoviai. Bet minėjimus reikėtų 
rengti ir pravesti akcijas bendrai, be to. 
reikia palaikyti tamprų tarpusavyje ryšį. 
Prieš daug metų tie skyriai sudarė 
Apygardą, bet ją panaikino. Ji dabar 
būtų pravarti.

Pasiūlyta labiau remti Sąjūdį.
Buvo atidžiai nagrinėjamas dabartinės 

Lietuvos vyriausybės kvietimas grįžti 
padėti atstatyti Lietuvą. Bet sąlygos 
nenurodytos. Laukiame daugiau 
informacijos.

Susirinkimui pageidaujant ir senai 
valdžiai sutinkant, valdyba ir Revizijos 
komisija paliktos tos pačios. Šių metų 
valdybą sudaro: pirmininkas — A. 
Podvoiskis, sekretorius — S. 
Lauruvėnas, iždininkas — A. 
Jakimavičius. Revizijos komisija: V. 
Paulauskas, V. Rudys ir J. Šablevičius.

Atstove į DBLS-gos suvažiavimą 
išrinkta Al. Podvoiskienė.

Šių metų valdybai linkime sėkmės.
A. P-kis

MIRUSIEJI
Elena Raštikienė-Smetonaitė, gen. 

Stasio Raštikio našlė, mirė sausio 14 d. 
Kalifornijoje. Palaidota šalia 1985 metais 
mirusio vyro. Liko dvi dukterys, 
buvusios Sibiro tremtinės, dabar 
gyvenančios Lietuvoje.

Vaclovas Verikaitis, Toronto lietuvių 
choro „Aras“ dirigentas, mirė sausio 8 d. 
Vilniuje, kur buvo nuvykęs aplankyti 
giminių ir su jais atšvęsti savo 65-tąjį 
gimtadienį. Palaidotas Vilniaus 
Antkainio kapinėse, netoli poeto Kazio 
Inčiūros, kuris buvo velionio dėdė, kapo.

Povilas Pečeliūnas, žymus kovotojas 
dėl Lietuvos laisvės ir buvęs pogrindžio 
spaudos leidėjas, po sunkios ligos mirė 
vasario 23 dieną Vilniuje. Jis kartu su dr. 
Vytautu Skuodžiu ir Gintautu Iešmantu 
1980 m. gruodžio mėn. buvo sovietų 
teismo nuteistas kalėti griežto režimo 
lageryje ir tremtyje, iš kurios buvo 
paleistas 1987 m. spalio 25 d. Grįžęs iš 
tremties su palaužta sveikata, tuoj 
įsijungė į naują kovą dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, pastaruoju laiku 
buvo Lietuvos Demokratų partijos 
Prezidiumo nariu ir buvo iškeltas 
kandidatu š.m. vasario 24 dieną 
vykusiuose rinkimuose į Auščiausiąją 
Tarybą. Tikėjos netrukus dalyvauti AT 
posėdyje, kuris paskelbs Lietuvos 
Nepriklausomybę, dėl kurios jis kovojo 
per didžiąją dalį savo 62 metų gyvenimo.

MIRE KUN. P. BRAZAUSKAS
Kovo 1 d. JAV-jose, Oregone, South 

Bend mirė kunigas-dailininkas Pijus 
Brazauskas, gim. 1905.XI.28 Bartininkų 
km., Pilviškių vlšč., ūkininko šeimoje.

Mokėsi Bagotos pradžios mokykloje, 
iš kurios 1919 m. įstojo į Marijampolės 
gimnaziją. 1923 m. priimtas į Seinų 
kunigų seminariją, kurią baigęs 1930 m. 
buvo įšventintas kunigu ir paskirtas 
Kalvarijos parapijos vikaru. 1932 m. 
perkeltas vikaru į Kauną, Aleksoto 
parapijon. Tuo laiku studijavo Kauno 
Meno mokykloje, kurią baigė 1936 m.

Žuvus Dariui ir Girėnui, nutapė vieną 
geriausių savo paveikslų didvyriams 
atminti: „Verkia Lietuva didvyrių“.

1936-44 m. vikaravo Pajevonio, 
Bartininkų, Šakių ir vėl Pajevonio 
parapijose. Išdekoravo Pajevonio 
bažnyčią įvairiais religiniais paveikslais.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1945-49 
m. gyveno ir dirbo Austrijoje pabėgėlių 
stovyklose.

Emigravęs į JAV-jas, 1950 m. buvo 
pakviestas vokiečių parapijon St. 
Engebert, o 1951-1971 m. dirbo Eugene, 
Švč. Širdies ligoninėje kapelionu. 1971-80 
m. buvo Šv. Kotrynos poilsio namų 
kapelionu North Bende. 1980 m. išėjo 
pensijon.

Per visą savo gyvenimą nutapė daug 
paveikslų. Daugiausia religinėmis 
temomis. Nemaža jo kūrinių liko 
Lietuvoje. Su savo darbais dalyvavo 
keliose parodose Austrijoje ir JAV-se. 
Kai kuriuos P. Brazausko kūrinius įsigijo 
„Alkos“ muziejus.

Birželio mėnesį būtų atšventęs 60 metų 
kunigystės jubiliejų.

J.A.

ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
NARIŲ ŽINIAI!

(Į visame pasaulyje pasklidusius LTM 
Čiurlionio ansamblio narius)

Šiais metais LTM Čiurlionio 
ansamblis Clevelande švenčia savo 
auksinį jubiliejų, kuris bus atžymėtas iš 
Lietuvos atvykusio chorvedžio Gedimino 
Purlio diriguojamu koncertu, iškilminga 
akademija ir banketu bei specialiu 
jubiliejiniu leidiniu. Bus pagerbtas 
ansamblio nueitas kelias nuo 1940 metų 
Vilniaus iki šios dienos, pergyvenus 
okupacijas ir karo siaubą bei tremties 
vargus, jo vadovui Alfonsui Mikulskiui ir 
kanklių orkestro vadovei Onai 
Mikulskienei sėkmingai į vieną vietą 
sutelkus Čiurlionio ansamblio branduolį. 
Per ansamblio eiles praėjo arti tūkstančio 
asmenų, o jo tęstinumą užtikrina 
pastovus priaugis ansamblio narių eilėse 
randant jau ir toli už tėvynės gimusį 
jaunimą. Jubiliejui tinkamai atšvęsti yra 
sudarytas talkos komitetas, kuriam 
pirmininkauja Jurgis Malskis. Visi buvę 
čiurlioniečiai prašomi skubiai atsiliepti, 
suteikiant žinias apie savo dalyvavimą 
ansamblyje, t.y. eitas pareigas, metus ir 
vietoves. Taip pat tikimasi gauti 
sveikinimus. Visa tai prašome siųsti 
Jurgiui Malskiui šiuo adresu: 17904 
Ingleside Rd., Cleveland, Ohio 44119, 
USA.

Aurelija M. Balašaitienė

PASAULYJE
Rūpesčiai dėl suvienytos Vokietijos

Vokietijos kancleris Kohl anksčiau 
pareiškė, kad tik suvienytos Vokietijos 
vyriausybė gali garantuoti Vokietijos 
sienas rytuose su Lenkija. Vėliau jis teigė, 
kad sienos su Lenkija bus garantuotos 
jeigu Lenkija atsisakys nuo bet kurių 
pretenzijų į karo reperacijas. Lenkija 
atsakiusi, kad reperacijos nieko bendro 
neturi su tarpvalstybinių sienų 
garantijomis. Kancleris Kohl pagaliau 
turėjo nusileisti ir sutikti, kad 
tarpvalstybinės sienos būtų garantuotos 
prieš Vokietijos susivienijimą.

Vokietijos susiveinijimo baiminamasi 
keliose vietose. Suvienyta Vokietija su 80 
mil. gyventojų, ūkiškai pajėgiausia 
valstybė Europoje, gali pareikalauti ir 
kitų po karo jai padarytų skriaudų 
atitaisymo.

Vokietijos susivienijimo baiminamasi 
Vokietijos ir keturi karo meto 
sąjungininkai: JAV, Britanija, Prancūzija 
ir Rusija. Sąjungininkai nori, kad 
Vokietija liktų Atlanto Pakte, gi sovietai 
nori, kad Vokietija būtų neutrali. 
Derybose dėl Vokietijos susivienijimo 
norėtų dalyvauti ir kitos valstybės, kaip 
Lenkija ir Belgija.

Tuo tarpu Lenkija būk tai nenorinti, 
kad sovietų kariuomenė pasiliktų jų 
krašte, kada kiti satelitiniai kraštai, kaip 
Vengrija ir Čekoslovakija, reikalauja kuo 
greičiau atitraukti sovietų kariuomenės 
įgulas.

Sukilimas Afganistane
Afganistano karo ministras generolas 

Tanai mėgino nuversti prezidento 
Najibullah vyriausybę, bet nepavyko. I 
Mūšiai truko kelias dienas ir sovietai ! 
buvo priversti paremti prezidentą I 
ginklais. Sukilimą rėmė kai kurios 
afganistaniečių partizanų grupės iš 
Pakistano. Buvo manyta, kad nuvertus 
Najibullah atsiras galimybė sudaryti 
vieningą vyriausybę, įtraukiant ir 
partizanus, kurie dabar nesutinka 
bendradarbiauti su dabartiniu ! 
prezidentu.

Dvi sensacijos Britanijoje
Du sensacingi įvykiai užėmė 

pirmuosius anglų laikraščių puslapius. 
Pirmajame pagrindinę rolę vaidina 
garsus angliakasių sąjungos vadas 
Arthur Scargill, kuris, būk tai, 
angliakasių streiko metu 1984/85 metais, 
kada angliakasiai beveik tik iš išmaldų 
galėjo pragyventi, jo vadovaujama 
sąjunga gavo 9 mil dolerių pašalpą iš 
Libijos, su kuria Britanijos vyriausybė 
buvo net nutraukusi diplomatinius 
santykius. To negana, Scargllio buvę 
artimi padėjėjai dabar tvirtina, kad bent 
dalis tų pinigų buvo panaudoti atmokėti 
jo ir kelių kitų pareigūnų asmeniškas 
paskolas, perkant namus. Arthur Scargill 
yra griežtai kairių pažiūrų.

Kitame įvykyje dalyvauja milijonieriai, 
egiptiečiai broliai Fayed, kurie melavo 
įsigydami didžiausią Londono krautuvę 

.— Harrods. Jie visiems gyrėsi esą aukštos 
kilmės, turtingi alyvos ir laivų savininkai, 
bet pasirodė, kad tai buvo melagystė: jie 
yra paprasto krutuvininko vaikai ir 
neturi jokių turtų, bet nežiūrint to už 
Harrods jie sumokėjo 615 mil svarų. Iš 
kur jie juos gavo? Spėjama, kad juos 
finansavo Brunei Sultonas. Britų 
vyriausybė, nors ir pasmerkė tokį brolių 
Fayed elgesį, kitų žygių prieš juos nenori 
imti.

Sovietai reikalauja reparacijų 
iš Lietuvos

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimui norėdamas užbėgti už akių, 
M. Gorbačiovas priminė Algirdui 
Brazauskui, kad Lietuva yra skolinga 
Sovietų Sąjungai 17 bil. rublių už sovietų 
investicijas Lietuvoje. Taip pat jis 
pranešė, kad atsiskyrusi Lietuva turės 
prekybą vesti su Sovietų Sąjunga ne 
rubliais, o svetima valiuta, o ta prekyba 
siekia apie 8 bil rublių per metus. Negana 
to, kadangi sovietų investicijos Lietuvoje 
siekinačios 50 bil. rublių, o jis teprašąs tik 
17 bil., tai vienos gamyklos turės būti 
išmontuotos ir pervežtos į Sovietų 
Sąjungą, o kitas Lietuva galės nuomoti. 
Visa tai rodytų, kad sovietai jau apsiprato 
su mintimi, kad Lietuva bus 
nepriklausoma. Žinoma, jie dar nežino 
kokių reperacijų Lietuva pareikalaus iš 
sovietų už išžudytus tautiečius, 
tremtinius, ūkio sunaikinimą it t.t.
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