
Nr. 11 (2096)

etų vis
Londonas, 1990 m. kovo 23 d. XLIV

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos
AKTAS 

DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMOS 
VALSTYBĖS ATSTATYMO

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, 
reikšdama tautos valią, nutaria ir iškilmingai 
skelbia, kad yra atstatomas 1940 metais sveti
mos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės su
vereninių galių vykdymas, ir nuo šiol Lietuva 
vėl yra nepriklausoma valstybė.

Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Ne
priklausomybės aktas ir 1920 m. gegužės 15 
d. Steigiamojo seimo rezoliucija dėl atstatytos 
Lietuvos demokratinės valstybės niekada ne

buvo nustoję teisinės galios ir yra Lietuvos 
valstybės konstitucinis pamatas.

Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir 
nedaloma, joje neveikia jokios kitos valstybės 
konstitucija.

Lietuvos valstybė pabrėžia savo ištikimybę 
visuotinai pripažintiems tarptautinės teisės 
principams, pripažjsta sienų neliečiamumą, kaip 
jis suformuluotas 1975 metų Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo pasitarimo Helsinkyje Bai

giamajame akte, garantuoja žmogaus, piliečio 
ir tautinių bendrijų teises.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 
kaip suvereninių galių reiškėją šiuo aktu pra
deda realizuoti visą valstybės suverenitetą.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas V. LANDSBERGIS 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
sekretorius L. SABUTIS

Vilnius, 1990 m. kovo 11 d.

MALDOS DIENA 
UŽ LIETUVĄ

Mieli Broliai, Sesės lietuviai:
Kovo 11 dieną su dideliu džiaugsmu ir 

nuoširdžiu dėkingumu Tautų Tėvui ir 
mūsų Motinai Marijai sutikome Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos iškilmingą 
pareiški ną pasauliui, kad yra atkuriama 
prieš 50 metų brutalios jėgos užgniaužta 
Lietuvos valstybinė nepriklausomybė.

Šalia džiaugsmo mes su visa tauta 
išgyvename ir tam tikrą neri ną dėl 
galimo Maskvos valdovų keršto ir 
Vakarų valstybių dviveidės politikos. 
Todėl, įvykdydamas man šv. Tėvo 
patikėtas pareigas ir suteiktas teises, 
skelbiu ketvirtąjį gavėnios sekmadienį, 
t.y. kovo 25 dieną bendra visos išeivijos 
naldos diena už į laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą žengiančią Lietuvą.

Malda, auka ir atgaila išreiškime 
dėkingumą Dievui ir paremkime nūsų 
naujosios vyriausybės ir išeivijos veiksnių 
pastangas ne tik de jure, bet ir de facto 
užtikrinti tautai valstybiną 
nepriklausomybę, pasiekti pilnutinę laisvę 
ir autentišką visos tautos atsinaujinimą.

Telaimina Tautų Tėvas nūsų visų 
vieningas pastangas. Tegloboja Motina 
Marija į laisvę žengiančią Lietuvą.

Vyskupas P. Baltakis, O.F.M.

VLIKO ATSIŠAUKIMAS IR 
SVEIKINIMAS

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas 1944 m. vasario 16 d. paskelbė 
deklaraciją į lietuvių tautą, kurioje išdėstė 
pagrindinius principus Lietuvos 
valstybinei nepriklausomybei atstatyti. 
Remdamasis šiais principais ir 
atsižvelgdamas į šiuo metu Lietuvoje 
vykstančius Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo žygius, pareiškia:

— Sveikiname naujai išrinktą Lietuvos 
Aukščiausiąją Tarybą, susirinkusią 
šiandien, 1990 m. kovo 11 d., pirmajam 
posėdžiui ir jos pirmininką Vytautą 
Landsbergį;

— Džiaugiamės, sveikiname ir 
remiame Auksčiausios Tarybos nutarimą 
atstatyti Lietuvos nepriklauso ną 
valstybę, kurios egzistavimas buvo 
neteisėtai sustabdytas Hitlerio-Stalino 
pakto susitarimo išdavoje 1940 m. 
birželio 15 d.;

—Tikimės, kad demokratinis Lietuvos 
valstybės atstatymas politinėje, 
ekonominėje, socialinėje ir vidaus 
tvarkymosi srityse vyks pagal Lietuvos 
valstybinę konstituciją, remiantis laisvos 
Lietuvos įstatymais;

— Kviečiame kaip galima greičiau 
sušaukti visų okupuotos Lietuvos 
politinių grupių, judėjimų, Aukščiausios 
Tarybos ir laisvojo pasaulio lietuvių 
politinių institucijų atstovų pasitarimą 
bendram tolimesniam veiklos 
koordinavimui;

—Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas apeliuoja į visus okupuotos 
Lietuvos lietuvius, politinius veikėjus.

LEMTINGIEJI RINKIMAI
Sovietų Sąjunga nėra vienintelė 

valstybė, kurios teritorijoje gyvena 
daugelis tautų. Tačiau tokiems kraštams, 
kaip Jungrinės Amerikos Valstybės ar 
Brazilija, laiko bėgyje pavyko daugelį 
tautų (daugumoje išeivių) sujungti į 
stiprų valstybinį vienetą. Sovietų 
Sąjungoje gi tautų „vieningumas“ buvo ir 
dar vis yra pagrįstas ne apgalvotu, 
gyvenimo eigos nubrėžtu susijungimu, o 
tik rusų durtuvais.

Istorija moko, kad visos diktatūros, 
vienos lėčiau, kitos greičiau, žlunga, kai 
miršta u. pašalinami patys diktatoriai. 
Sovietų Sąjungoje absoliučios 
komunizmo diktatūros suirimą 
pagreitino ir faktai, jog ta milžiniška 
valstybė metų bėgyje ūkiniai visai 
nusmuko, ojoje prievarta sujungtų tautų 
atstovai, išskyrus saują politinių veikėjų, 
niekada nesijautė sovietiniais piliečiais.

Štai kodėl šiandien kalbant apie 
bendrą Sovietų Sąjungos suirimo 
procesą, būtina prisiminti, kad tautinės 
mažumos kaip tik dabar bando surasti ir 
pabrėžti sąvąjį tautiškumą. Gorbačiovo 
įvestas „palaisvėjimas“ persidavė į visas 
ne rusų tautas nuo Baltijos iki Kaukazo 
kalnų.

Ypatinga vieta tautiškumo atgimimo, 
laisvės bei nepriklausomybės reikalavimų 
plotmėje tenka Pabaltijo kraštams. Šių 
kraštų tautos — lietuviai, latviai ir estai 
— net 800 metų buvo prievartaujamos 
rusų, švedų, lenkų, danų ir vokiečių. 
Šimtmečiais užsitęsusi pabaltijiečių kova 

tautiniai atgimstančius komunistus ir 
laisvojo pasaulio lietuvius visomis 
jėgomis vieningai įsijungti į galutinį 
nepriklausomos Lietuvos valstybės 
suvereninių organų sudarymą;

— Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas pasižada dėti visas galimas 
pastangas, kad atkurtoji Lietuvos 
valstybinė nepriklausomybė būtų 
pripažinta sveti nų valstybių, ir taip pat 
sieks artimai bendradarbiauti su 
atsistatančios Lietuvos vadovais ir jų 
funkcijomis.

1990 m. sausio 29 d. Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas kreipėsi 
į Sovietų Sąjungos prezidentą 
Gorbačiovą, pristatydamas neteisėtą 
Lietuvos okupaciją ir prašydamas, kad 
nebūtų trukdoma Lietuvai atstatyti savą 
nepriklausomybę, kurios reikalauja 
lietuvių tauta ir remia Vakarų 
demokratinės valstybės. 1990 m. kovo 9 
d. Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas vėl kreipėsi į Jungtinių 
Amerikos Valstijų prezidentą George 
Bush, prašydamas jo viešo pareiškimo 
paremiančio Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės atstatymą.

Tai dar kartą sveikiname,
didžiuojamės lietuvių tautos laimėjimu.

Dr. Kazys Bobelis
VLIKo pirmininkas 

už laisvę, svarankiškumą, religiją, 
tautinius papročius, gimtąją kalbą ir 
gyvenimo būdą užgrūdino prie Baltijos 
jūros susitelkusius žmones, įdavė į jų 
rankas stipriausią ginklą: neįveikiamą 
ryžtą nusimesti vergovės pančius. 
Prasidėjus rusų spalio revoliucijai 
pabaltijiečiai išsikovojo laisvę, tapo 
nepriklausomais kraštais europinių tautų 
šeimoje.

Tačiau neilgai. Jau 1940-taisiais metais 
naujas rusiškosios imperijos caras- 
uzurpatorius Stalinas, susitaręs su kitu 
diktatoriumi — Hitleriu, pasiuntė į 
Pabaltijį raudonosios armijos pulkus. 
Rusams, anuo metu Stalino asmenyje 
garbinusiems tautų „sujungėją“, 
didžiarusių atgimimo apaštalą, visagalį 
carą-tėvelį, tai buvo ilgai lauktas žingsnis 
senosios Rusijos imperijos teritorijai 
plėsti.

Besąlyginį rusų įsigalėjimą 
užgrobtuose Pabaltijo kraštuose galima 
pavadinti ir savotišku fenomenu. 
Šimtmečių eigoje rusų liaudis, išskyrus 
dvarininkus, pirklius, pramonės įmonių 
savininkus, valdininkus ir dalį 
inteligentijos, pati merdėjo vergų būklėje. 
Tačiau užgrobtuose kraštuose staiga 
pasijuto ponais, aršiausiais naujos rusų 
imperijos gynėjais, skatintojais ir tarnais. 
Galbūt ne veltui sename lietuvių 
priežodyje sako na: „Elgeta visuomet yra 
blogu ponu...“

Nepaisant trims Pabaltijo tautoms 
padarytos milžiniškos skriaudos 
(deportacijos į Sibirą, prievartinis 
žemdirbių gynimas į kolchozus, religijos 
persekiojimai, rusiškojo komunizmo 
teroras visose gyvenimo srityse) Lietuva, 
Latvija ir Estija sugebėjo išlikti 
taikingais, rūpestingais ir darbščiais 
kraštais. Vakarų pramonės bei žemės 
ūkio specialistai, Sovietų Sąjungos 
gyvenimo žinovai dar ir šiandien sako, 
kad Pabaltijo šalys, lyginant su sovietiniu 
mastu, yra labiausiai žydinčios, 
aukštesniu gyvenimo lygiu pasižyminčios 
sovietinės respublikos.

Vakarų žurnalistai, visuomenininkai ir 
sovietinio gyvenimo stebėtojai yra tos 
nuomonės, jog Kremlius jokiu būdu 
nenori atsisakyti stambaus ekonominio 
ramsčio, kurį sudaro Pabaltijo kraštai. 
Kas gi yra linkęs netekti melžiamos 
karvės, kuri duoda daug ir gero pieno? O 
tokių „karvių“ rusai turi ne labai daug. 
Pati Rusija, laviruodama tarp nuolatinės 
betvarkės, iki kaulų įsiėdusio 
biurokratizmo (mielai perimto iš carinės 
valdžios), abejingumo, protingos 
organizacijos stokos, su piliečių 
poreikiais nesusijusio planavimo, iki šiol 
jokio įspūdingo persilaužimo ūkiniame 
gyvenime nepasiekė. Kaip tik todėl šis 
kraštas-grobikas labai mielai naudojasi 
pasiglemžtais vaisiais.

(Nukelta į 4 psl.)

NEPRIKLAUSOMA
LIETUVOS RESPUBLIKA

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
AUKŠČIAUSIOS TARYBOS

KREIPIMASIS Į
PASAULIO TAUTAS

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba, paskelbusi nepriklausomos 
Lietuvos valstybės tęstinu ną ir sugrįži ną 
į laisvųjų pasaulio šalių šeimą, tikisi jų 
broliško solidaru no ir para nos.

Mūsų spaudimas nėra nukreiptas nė 
prieš vieną valstybę, nė prieš vieną 
Lietuvoje gyvenančią tautybę. Tai kelias, 
kuris leidžia užtikrinti Lietuvoje 
žmogaus, piliečio ir tautinių bendrijų 
teises, atsiverti laisvam bendravimui, 
įnešti mūsų atsakomybės ir darbo indėlį į 
kuriamą teisingumo ir santarvės pasaulį.

Tepadeda mums Dievas ir visi geros 
valios žmonės. V. Landsbergis

Lietuvos Respublikos A T pirmininkas
Vilnius, 1990 III. 11 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ĮSTATYMAS

dėl 1938 m. gegužės 12 dienos
Lietuvos Konstitucijos galiojimo 

atstatymo
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 

Taryba,
— atsižvelgdama į Lietuvos TSR 

Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. vasario 
7 d. nutarimą. „Dėl 1939 metų 
Vokietijos-TSRS sutarčių ir jų pasekmių 
Lietuvai likvidavimo“,

— konstatuodama, kad 1939 m. 
gegužės 12 d. Lietuvos Konstitucijos 
veikimas buvo neteisėtai sustabdytas, 
TSR Sąjungai 1940 m. birželio 15 d. 
įvykdžius agresiją prieš nepriklausomą 
Lietuvos valstybę ir ją aneksavus,

— siekdama atstatyti pažeistos tautos 
ir Lietuvos valstybės suverenines teises,

nutaria:
1. Nutraukti 1978 m. balandžio 20 d. 

Lietuvos TSR Konstitucijos (Pagrindinio 
įstatymo), galioji ną.

2. Nutraukti 1977 m. spalio 7 d. TSRS 
Konstitucijos (Pagrindinio įstatymo), 
taip pat TSRS ir sąjunginių respublikų 
įstatymų pagrindų, kitų TSRS įstatymų 
galiojimą Lietuvos Respublikos 
teritorijoje.

3. Atnaujinti 1938 metų gegužės 12 
dienos Lietuvos Konstitucijos veikimą 
visoje Lietuvos teritorijoje, sustabdant tų 
skyrių ir straipsnių, kurie reglementuoja 
Respublikos prezidento, Seimo, 
Valstybės tarybos ir Valstybės kontrolės 
statusą, galiojimą.

4. Nustatyti, kad 1938 m. gegužės 12 d. 
Lietuvos Konstitucijos galiojimo 
atstatymas pats savaime neatkuria 
Lietuvos Respublikoje iki 1940 m. 
birželio 15 d. veikusių įstatymų.

5. Šis įstatymas įsigalioja nuo jo 
priėmimo momento. V. Landsbergis

Lietuvos Respublikos ATpirmininkas
L. Sabutis

Lietuvos Respublikos AT sekretorius 
Vilnius, 1990.III.11d.

LIETUVOJE
Pinigų projektai

Kultūros ministro pavaduotojas 
Giedrius Kuprevičius informavo spaudos 
atstovus apie pasibaigusį konkursą 
lietuviškų pinigų projektams paruošti.

Sudaryta dailininkų grupė, 
vadovaujama Raimundo Miknevičiaus, 
kuri paruoš galutinus litų projektų 
variantus. Banknotų piešinyje bus žymių 
žmonių bei architektūros paminklų 
vaizdai. Monetas nutarta palikti tokias 
pat, kokios buvo prieš karą, tik su 
naujomis datomis.

Ruošiami du naujo Lietuvos piliečio 
paso variantai. Vieno autoriai stengsis 
nenutolti nuo senojo lietuviško paso, kiti 
kurs visiškai naują.
Puolimai prieš kariškius

LTSR Valstybės saugumo komitetas 
informavo spaudą apie įvairiose vietose 
Lietuvoje įvykusius užpuolimus prieš 
kariškius bei karinius objektus. Alytaus 
rajone iš pravažiuojančio automobilio 
buvo paleisti trys šūviai į pėsčiųjų 
kareivių koloną. Ukmergėje grupė 
išgėrusių jaunuolių apmėtė akmenimis 
karinio dalinio sargybinį. Padaugėjo 
kariškių ir jų šeimų įžeidinėjimų. Dėl 
tokių veiksmų atsirado psichologinė 
įtampa. VSK spaudos biuras kreipėsi į 
Lietuvos gyventojus, prašydamas 
sudrausti neatsakingus asmenis nuo 
neapgalvotų veiksmų, kurie gali turėti 
nemalonias pasekmes.
Naujos parduotuvės

Vilniaus Fabijoniškių rajone atidaryta 
nauja universali maisto parduotuvė 
„Jovaras“. Prekybos įrenginiais 
parduotuvę aprūpino V. Vokietijos firma 
„Lindę“, kuri leido įsigyti ir jos 
kulinarinius įrenginius. Deja, pirkėjai 
nepatenkinti prekių asortimentu.

Kaune, Donelaičio gatvėje atidaryta 
universali parduotuvė „Centras“, turinti 
daugiau kaip 1000 kv. metrų ploto. 
Parduotuvė veikia iki 11 vai. vakaro. Joje 
galima nusipirkti maisto prekių ir 
būtiniausių buities daiktų. Taip pat, 
galima išgerti kavos bei paragauti karštų 
užkandžių.
Sąžinės laisvės įstatymas

„Tiesa“ (11.27) paskelbė Sąžinės laisvės 
įstatymo projektą visuomenei svarstyti. 
Pagal šį įstatymą, Lietuvos piliečiams 
garantuojama sąžinės laisvė. Niekas 
negalės kito asmens versti kalbėti, elgtis 
ar veikti prieš savo sąžinę bei įsitikinimus. 
Piliečiai turi teisę laisvai išpažinti bet 
kurią religiją ar neišpažinti jokios, 
taikiais būdais skleisti savo religines ar 
kitas pžiūras.
Įsteigtas Lietuvos bankas

LTSR Aukščiausioji Taryba priėmė 
įstatymą (11.13), kuriuo nuo 1990 m. 
kovo 1 dienos įsteigtas Lietuvos bankas.

Pagal įstatymo 9 straipsnį, Lietuvos 
bankas turi išimtinę teisę leisti į apyvartą 
Respublikos pinigus. Lietuvos bankas 
organizuoja piniginių ženklų gaminimą, 
jų transportavimą ir saugojimą. Lietuvos 
bankas reguliuoja vieneto kursą, sudaro 
sąlygas turėti konvertuojamą valiutą ir 
t.t.
Lašelis į blaivybę

Vilkaviškio bažnyčioje per mišias vyko 
neįprasta procedūra — balsavimas. 
Klebonas Vytautas Gustaitis pasiūlė 
tikintiesiems priimti bendrą nutarimą, 
kad laidotuvėse, kuriose geriami 
alkoholiniai gėrimai, Bažnyčia 
nedalyvaus.

Dauguma balsuotojų pasisakė už tokį 
nutarimą, prieštaraujančių nebuvo. Kun. 
V. Gustaitis pasakė, kad nutarimas jau 
įsigaliojo. Jis, dar būdamas kunigu 
Simne, irgi pasiūlė tikintiesiems taip 
pasielgti, ir jie pritarė.

Laidotuvės — ne proga išgerti ir tuo 
labiau ne pokylis. Dažna šeima netenka 
maitintojo ar motinos, o susirinkusieji į 
laidotuves kilnoja stiklelius lyg užmiršę 
gedėti.

Gerti per laidotuves — tiesiog bjauri 
mada.
Lietuvos žinios

Atgaivintas nuo 1909 metų ėjęs 
politikos, visuomenės ir kultūros 
laikraštis „Lietuvos žinios“. Leidžia 
Lietuvos Socialdemokratų partija ir 
Lietuvos Valstiečių liaudininkų sąjungos 
laik. Valdyba. Vyr. redaktorius 
Gintautas Iešmantas. ,<r '. 1 ,WXSiCi
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VYTAUTAS LANDSBERGIS SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

5. VALSTYBE IR TEISE
Demokratinė santvarka. Lietuvos 

Laikinoji Konstitucija turi įtvirtinti 
demokratišką parlamentinės respublikos 
santvarką, pagrįstą įstatymų 
leidžiamosios, vykdomosios ir teismo 
valdžių aiškiu atskyrimu, visuotinai ir 
laisvai renkamos valdžios reguliaria 
kaita. Laikinojoje Konstitucijoje 
Prezidento funkcijas reikia pavesti 
kolegialiam organui — Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumui. Piliečių renkami 
valdžios organai privalo turėti visų kitų 
valdžios organų skyrimo ir kontrolės 
teisę garantuoti visas pagrindines 
žmogaus ir piliečio teises bei laisves ir jų 
nevaržomą gyvenimą teisme.

Valstybė turi saugoti Lietuvos 
teritorijos vientisumą ir nedalomumą, 
telkti visų tautybių piliečius 
nepriklausomai Lietuvai kurti bei 
stiprinti, ugdyti jų pilietinį patriotizmą.

Partijų ir politinių organizacijų 
struktūros turi būti kuriamos teritoriniu, 
o ne gamybiniu principu.

Tarnyba ir pareigos turi būti 
suteikiamos nepriklausomai nuo 
partiškumo. Tačiau įstatymas gali 
numatyti itin svarbias valstybines 
pareigas, į kurias turėtų būti skiriami tik 
nepartiniai piliečiai. Teisėsaugos ir 
valdžios atstovamas keltini didesni 
etikos, dorovės ir tarnybinio 
sąžiningumo reikalavimai.

Struktūros pertvarka. Teismai ir 
teisėsaugos organai turi būti 
nepriklausomi nuo vykdomosios 
valdžios, politinės ir partinės įtakos. 
Teismų sistemą turėtų sudaryti miestų ir 
rajonų, apygardų ir Aukščiausiasis 
teismai. Reikia įsteigti Konstitucinį ir 
administracinius teismus. Vidaus reikalų 
ministerijai turi būti skiriamos valstybės 
saugumo, kovos su nusikalstamumu ir 
viešosios tvarkos palaikymo funkcijos. 
Miliciją reikia pertvarkyti į valstybiną ir 
savivaldybės (didžiuosiuose miestuose) 
policiją. Tardymo organai, pataisos 
darbų įstaigos ir kalėjimai turi būti 
pavaldūs Teisingumo ministerijai.

Turi būti suskurtas valstybinės 
kontrolės institutas, pavaldus tik 
Aukščiausiajai Tarybai.

Reikia sukurti krašto apsaugos 
sistemą.

Įstatymų reforma. Lietuvos įstatymai 
turi atitikti visuotinai pripažintus 
tarptautinės teisės principus ir atspindėti 
tautoje susiklosčiusią teisingumo 
sampratą. Reikia humanizuoti 
baudžiamąjį kodeksą, atsisakyti jo 

kaltinamojo kryptingumo. įstatymai turi 
labiau ginti negimusią gyvybę ir išplėsti 
atsakomybę už kenkimą žmogaus 
sveikatai.

Lietuvos piliečiai negali būti prievarta 
išgabenti už Lietuvos ribų — dirbti, 
kalėti, tarnauti kariuomenėje.

Reikia priimti imigracijos reikalus 
reglamentuojantį įstatymą ir sukurti 
imigracijos tarnybą.

Turi būti laikomasi SNO priimtų 
taisyklių, reglamentuojančių teisėsaugos 
pareigūnų veiksmus piliečių atžvilgiu.

įstatymas turi ginti vartotojų teises.
Teisėsaugos stiprinimas. Kova su 

organizuotu nusikalstamumu laikytina 
pirmaeiliu valstybės reikalu. Valstybė 
turi sukurti tokią teisėsaugos sistemą, 
kuri užtikrintų įstatymų laikymosi 
priežiūrą, bausmės neišvengiamumą ir 
apgintų visuomenę nuo nusikaltėlių. 
Reikėtų sugrieštinti bausmes už ypač 
sunkius smurtinius nusikaltimus, 
sulyginti atsakomybę už nusikalstamą 
kėsininimąsi į valstybinę ir privatinę 
nuosavybę.

Reikia humanizuoti kalinimo įstaigas 
ir sudaryti jose tokias sąlygas, kurios ne 
smukdytų, o padėtų kaliniams grįžti į 
teisingą gyvenimą.

Turi būti išaiškinti ir stoti prieš teismą 
stalininio genocido ir nusikaltimų prieš 
Lietuvos liaudį vykdytojai.

6. GAMTOSAUGA
Pagalba kritinėms 

zonoms. Ekologiniu požiūriu 
kritiškoms zonoms (Nemunui, Kuršių 
marioms, Baltijos Jūrai, Šiaurės Lietuvos 
karstiniam rajonui, Akmenės rajonui bei 
Vilniaus-Kauno arealui) suteikti 
neatidėliotiną pagalbą. Nuo 1991 m. 
biudžeto asignavimai ekologinėms 
programoms turi būti gerokai padidinti.

Reikia papildomai ištirti Ignalinos AE 
būklę, ir, jeigu būtina, užkonservuoti 
veikiančius reaktorius. Visi Lietuvos 
gyventojai turi būti išsamiai 
informuojami apie padėtį šioje elektrinėje 
ir turėti teisę prireikus spręsti jos ateitį 
referendumu.

Būtina tolydžio mažinti gigantiškų 
gamyklų pajėgumus ir kenksmingą 
poveikį gamtai, keisti jų gamybos profilį 
ir technologijas.

Kol iš Lietuvos teritorijos neišvesti 
Tarybinės armijos daliniai, ekologinė 
inspekcija turi būti be kliūčių vykdoma 
visose jų dislokavimo vietose.

Neatidėliojant steigti numatytus 
nacionalinius parkus ir kitus gamtos 
draustinius.

Naujoviškas 
ūkininkavimas. Ekonominių interesų ir 
gamtosaugos bei ekologijos normų 
prieštaravimai spręstini trejopai:

— didinti ūkių, įmonių, gamybinių, 
transporto ir kitokių susiviejinimų 
savininkų ir valdytojų moralinę, 
materialinę ir juridinę atsakomybę už 
žalą gamtai ir žmonių sveikatai;

— pramonėje ir žemės ūkyje 
ekonomiškai skatinti ekologiškai švarią 
gamybą bei produkciją;

— skirti mokesčius už gamtos išteklių 
vartojimą ir gamybos daromą žalą 
aplinkai.

Pramonės, žemės ūkio, transporto, 
energetikos plėtotės strategija, miestų 
generaliniai planai turi būti kuriami ir 
peržiūrimi atsižvelgus į galimas 
socialines, demografines, ekologines 
pasekmes. Sprendimai dėl galinčių turėti 
neigiamą poveikį aplinkai objektų 
statybos turi būti priimami tik 
visuomenei apsvarsčius.

Kompetencija ir dalykiškumas. Turi 
būti sukurta nauja gamtos apsaugos ir 
gamtonaudos įstatymų sistema.

Valstybiniai gamtos apsaugos organai 
neturi priklausyti nuo vykdomosios 
valdžios ir privalo atsiskaityti tik 
Aukščiausiajai Tarybai.

Respublikiniai gamtosaugos organai 
turi sukurti efektyvią monitoringo 
sistemą, ekspertizės, ekologinės 
informacijos tarnybas. Visi gamintojai 
joms turėtų nuolat teikti žinių apie 
kenksmingų medžiagų įvežimą, 
suvartojimą ir jų susidarymą gamyboje, 
taip pat apie atliekų nukenksminimą, kad 
būtų galima sudaryti bendrą Respublikos 
balansą. Šios tarnybos, atsižvelgdamos į 
tarptautinių organizacijų 
rekomendacijas bei patirtį, turėtų 
nustatyti moksliškai pagrįstus aplinkos 
kokybės normatyvinius parametrus, 
formuoti ekologinės politikos strategiją ir 
taktiką.

Ekologinių tyrimų ir projektų 
strategiją turėtų sudaryti šios pagrindinės 
kryptys:

— gamtos ir žmogaus gyvenamosios 
aplinkos taršos mažinimas;

— gamtos išteklių — žemės, vandens, 
naudingųjų iškasenų — optimalus 
vartojimas;

— ekologinis švietimas.
Moksliniai duomenys apie Lietuvos 

ekologinę būklę (bendrą ir atskirų zonų) 
turi būti prieinami kiekvienam žmogui.

(Programa priimta 1990 metų vasario 3 
d. LPSo konferencijoje.) SIA/LIC

1990 m. kovo 11 dieną Aukščiausiosios 
Lietuvos Tarybos pirmininku buvo 
išrinktas prof. Vytautas Landsbergis, 
ligšiolinis Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio Tarybos pirmininkas, AT 
deputatas.

Prof. Vytautas Landsbergis yra senos 
lietuvių kultūrininkų giminės vaikas. Jo 
senelis Gabrielius Landsbergis- 
Žemkalnis (1852-1916) buvo lietuvių 
dramaturgas, teatro veikėjas, už 
lietuvišką veiklą 1894 m. ištremtas iš 
Lietuvos, kalinamas. Jo tėvas, žymus 
Lietuvos architektas Vytautas 
Landsbergis-Žemkalnis, dalyvavo 
savanorių kovose dėl Lietuvos laisvės 
1919-1920 metais. Vėliau, išėjęs 
architektūros mokslus Italijoje, 
suprojektavo ir pastatė Kaune daug 
gražių pastatų. Jo šeimoje 1932 m. spalio 
18 d. Kaune gimė Vytautas, dabartinis 
muzikos profesorius ir politinis veikėjas.

Vytautas Landsbergis 1955 m. baigė 
Vilniaus muzikos konservatoriją. 1953- 
63 m. ir nuo 1975 m. dėstė Vilniaus 
konservatorijoje, 1957-74 m. dėstė 
muziką Vilniaus pedagoginiame 
institute. Nuo 1978 m. yra profesorius. 
Tyrinėjo XIX a. pabaigos — XX a. 
pradžios liet, muzikos kultūrą. 
Išanalizavo Čiurlionio muzikos ir dailės 
palikimą, nagrinėjo jo paveikslus meno 
sąveikos požiūriu. Parašė darbų apie 
Česlovą Sasnauską, Igną Prielgauską, 
Vincą Kudirką ir kt. kompozitorius.

Prof. V. Landsbergis su kūrybinės 
inteligentijos grupe 1988 m. birželio 3 
dieną įsteigė Persitvarkymo Sąjūdžio 
organizacinį komitetą, apie kurį per labai 
trumpą laiką susispietė milžiniškas 
atgimimo sąjūdis. Tų pat metų spalio 22- 
23 dienomis Vilniuje įvyko to Sąjūdžio 
suvažiavimas, kuris išrinko Seimą (220 
atstovų), kuris išrinko Seimo Tarybą. 
Tarybos pirmininku buvo išrinktas prof. 
Vytautas Landsbergis.

1989 m. kovo 16 d. Sąjūdis buvo 
juridiškai įteisintas.

1989 m. kovo mėnesio rinkimuose į 
TSRS Aukščiausiąją Tarybą Sąjūdžio 
kandidatai laimėjo 40 vietų, jų tarpe 
Liaudies deputatu buvo išrinktas ir prof. 
V. Landsbergis. 1989 m. spalio 2 dieną 
Lietuvos liaudies deputatai įteikė M. 
Gorbačiovui protesto pareiškimą dėl 
„Pravdoje“ paskelbto Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos Centro komiteto 
rašto, kuriame buvo klaidinama viešoji 
opinija apie politinius procesus Baltijos 
respublikose.

1989 m. spalio mėnesį prof. V. 
Landsbergis ir kiti liaudies deputatai 
pasirašė peticiją TSRS Aukščiausiajai 
Tarybai, reikalaudami referendumo 
Lietuvos apsisprendimui.

1990 m. vasario 24 dienos rinkimuose į 
LTSR Aukščiausiąją Tarybą prof. 
Vytautas Landsbergis buvo išrinktas 
deputatu, o pirmame Tarybos posėdyje,

NESKATINKIME CENZŪROS!
(NEREIKEJO SPAUSDINTI)

P.B. Varkala, perskaitęs „E.L.“ 5-6 
numeryje Antano Terlecko viešą laišką 
prof. V. Landsbergiui „Kita Sąjūdžio 
pusė“, parašė ilgoką laišką. Pirmiausiai 
pasidžiaugė, kad Lietuvos Trispalvė 
laisvai plevėsuoja... Dienraštis „The 
Independent“ gerai rašo apie Lietuvą, bet 
ir kiti dienraščiai bei savaitraščiai 
nemažiau rašo. Tai labai gerai, kad 
pagaliau anglų ignorantiški žurnalistai 
susiprato ir atrado, kad ant gintarinių 
Baltijos krantų yra šalis Lietuva, apie 
kurią anksčiau, kai retkarčiais 
prasiverždavo balsai, kad lietuviai nori 
laisvės, jie nenorėjo žinoti.

P.B. Varkala rašo, kad jam buvo 
nemalonu ir net skaudu skaityti A. 
Terlecko laišką. Bet reikia prisiminti, kad 
ten 45 metus neturėjo laisvės išreikšti 
savo minčių, troškimų, kas jiems buvo 
brangu ir prie širdies. A. Terleckas 
būdamas drąsesnis, didesnis Lietuvos 
patriotas bandė „stagnacijos“ laikais 
viešai pasisakyti ką jis galvoja. Tai jam 
brangiai kainavo, daug metų savo 
gyvenimo praleido kalėjimuose...

Be opozicijos nėra tikros 
demokratinės, laisvos sistemos. A. 
Terlecko pasisakymas vienybės neardo, o 
tik parodo, kad ne viskas yra gera 
Sąjūdyje. Mes girdime iš atvažiuojančių ir 
iš giminių Lietuvoje, kad patys 
sąjūdiečiai savo tarpe vieni kitus 
pakritikuoja labiau negu A. Terleckas 
savo laiške.

Man labai nemalonu, skaudu ir net 
graudu buvo skaityti P.B. Varkalos 
sakinius, kuriuos čia cituoju „siūlyčiau 
Redaktoriui tokių straipsnių kaip A. 
Terlecko, skaldančių mūsų vieningą kovą 
už Lietuvos nepriklausomybę, ateityje 
nespausdinti“.

Toks siūlymas yra cenzūros įvedimas, 
netinkąs laisvėjančios Lietuvos 
pašvaistėje. Dabar Lietuvoje leidžiami 
laikraščiai nebeturi cenzūros! Čia 
Anglijoje, kur mes gyvename laisvės ir 
demokratijos namuose, vieninteliam 
lietuviškam laikraščiui siūloma cenzūra 
užsiiminėti.

Mano nuoširdžiausias siūlymas 
„Europos Lietuvio“ redaktoriui, 
neklausyti jokių cenzūros siūlytojų balso, 
redaguoti laikraštį demokratinės laisvės 
pagrindu. Tik argumentais yra 
pasiekiama tikroji demokratija ir tiesa.

Stasys Kasparas, Anglija

kovo 11 dieną — Aukščiausios Tarybos 
pirmininku.

Metraštis Nr. 15

JURGIO JANKAUS

IV
Tuo tarpu išsisukau iš jo rankų, atsistojau ir pasiėmiau rankinuką. 
—Tai kaip? Atiduosi skolą, ar ne? — visiškai rimtai pasakiau.
Arnoldas išsišiepė.
— Ir vėl susimoviau. Tikėsi ar ne, bet aš tegalvojau, kad gražiai 

praleisime vakarą, kad gerai, gerai pasimylėsime negalvodami apie 
jokius pinigus. Aš tegalvojau, kad šis vakaras bus pradžia mudviejų 
tikros draugystės, tikro artumo. Juk žinai, kad jau seniai nuo tavęs 
negaliu atitraukti akių. Supratau, kad tu ne tokia, kaip kitos, kuriom 
gerai ir greitosiom. Bet kur. Parke, ežere, automobilyje. Kai dabar 
radau tokį ramų kamputį, tik apie tave ir tegalvojau. Čia niekas 
netrukdo, niekas nesimaišys, čia galima mylėtis ligi apsvaigimo, o tu 
tuoj apie pinigus. Tuoj, kad noriu pirkti. Eik tu Juanita, Juanita. Kada 
tu pažiūrėsi į mane kaip į tikrą... Kaip į tikrai nuoširdų draugą. Argi 
nematai, kad tave myliu taip, kaip nė vienos niekada nemylėjau? Ar 
nematai?

Jam bešnekant, mano siutas ėmė mažėti. Ėmė vertis net kiek 
juokinga visos situacijos pusė, ir jau visiškai ramiai pasakiau:

— Matai, Arnoldai, aš jau tokia, kad mano išmanyme meilė su 
pinigais nesimaišo. Aš vargo motinos vaikas, tai man ir pinigo 
perspektyva visiškai kitokia. Ir meilės kitokia. Abu nesimaišo. Kai 
atiduosi skolą, tada galėsime ir mylėtis.

—Tikrai?
— Ar gali kas pasakyti, kada tikrai?
— Bet aš noriu, kad tu pasakytum.
—Jau pasakiau. Kelių sykių reikia?
— Na gerai, tegu būna ir taip. Žinau, kad pinigas tau brangesnis už 

viską.
— Ne brangesnis. Pinigas niekada nėra brangesnis už tą, ką gali už 

jį įsigyti, o visiškai niekas prieš tą.kurio pinigu negali pirkti, — pasakiau 
kaip pamokslininkas.

Jis nuėjo į miegamąjį, atsinešė čekių knygutę.
— Ar palūkanų reikės? — šyptelėjo.
— Iš draugų palūkanų neimu. Bet kodėl ne grynais?

— Grynų nelaikau. Kur grynus dėsiu. Nešiosiuos į darbą, kad kas 
ištrauktų? Ar namie, kad kas atėjęs pasiimtų? Tam yra bankas, 
mergyte. Tam bankas. Ar to ligi šiol nežinojai?

Sutikau.
------------oo-----------

Kai išėjau iš darbo, jis jau laukė. Vienmarškinis, atlapu kaklu, 
šviesiomis kelnėmis, nealyvuotas, tik automobilis tebebuvo tas pats 
aprūdijęs ir aplankstytas.

— Girdi? — pasakė užvedęs motorą. — Poruoja kaip kačiukas.
— Tik iš viršaus dar reikėtų apžiūrėti.
— Iš viršaus? Ir tu, kaip visi. Tik iš viršaus. Tyčia nieko nedarau ir 

nedarysiu. Viduje jis naujesnis už naują. Tokį ir laikysiu. Kada mes 
suprasime, kad svarbu ne tas, kas iš viršaus, bet kas viduje. Ar labai 
išalkus?

— Labai.
— Tai gerai.
— Kodėl?
Arnoldas plačiai išsišiepė.
— Pietums pats viską paruošiau. Pirmą sykį savo gyvenime. Kai 

sau, tai kaip sumetu, taip ir gerai, bet svečiams... Gerai, kad išalkusi: 
valgysi, kad bus ir ne taip gerai padaryta. O jeigu ir išalkusi negalėsi, 
mesim lauk ir eisim kur geriau paieškoti.

Tada ėmiau ir pasakiau kas nuo paskambinimo knitino:
—Gal verčiau atiduok skolą dabar ir paleisk mane čia pat. Juk 

žinai, kad aš tik viską gadinsiu.
— Kodėl? — pasuko galvą į mano pusę.
— Pats žinai kodėl. Aš nei žolės nerūkysiu, nei angelo dulkių 

neuostysiu, nei lovon ar kur ant grindų su kuom pakliuvo negulsiu. Tik 
nuotaiką visiems gadinsiu.

Arnoldas nusikvatojo.
— Kas tau sakė, kad taip bus. Užtikrinu, kad nebus nei žolės, nei 

ko kito. Tokių dalykų apskritai mano namuose nėra. Ir nuotaikos 
niekam negadinsi. Kam šneki, nieko nemačius...

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

Sustojo vienoje iš didesnių gatvių prie apšepusio dviejų aukštų 
namo. Apačioje buvo namų pardavimo agentūra ir maisto produktų 
krautuvėlė. Viršutiniai langai uždangstyti užuolaidom. Maniau, kad 
sustojo ko nusipirkti, bet jis išlipo, apėjo aplink mašiną ir atidarė mano 
duris.

—Tai čia? — žioptelėjau.

— Manei, kad Sunny Hills? — išsišiepė.
Sunny Hills priemiesty gyveno jo tėvai ir kiti panašaus kalibro 

žmonės. Ką čia kalbu: panašaus... Daugeliui Sunny Hills gyventojų 
Arnoldo tėvai buvo gal net nelabai pageidaujami įsibrovėliai, 
prisimenami tik tada, kai kuriam iš jų gero chirurgo prireikdavo. Pats 
Arnoldas juokdavosi, kad jo tėvas vis dar negali j Sunny Hills golfo 
klubą įsisprausti.

— Pamatysi, ne taip blogai, kaip atrodo, —juokavo vesdamas tarp 
tvoros ir namo siauru takeliu. — Tik visa bėda, kad mašinos prie namo 
negalima statyti. Tik vieną valandą. Vis reikia ieškoti vietos kur 
šalutinėje gatvelėje.

— Bet dabar palikai.
—Tik nuvesiu į vidų ir bėgsiu perstatyti.
Pasirodė, kad jis gyveno ne tame didžiajame, prie gatvės, bet 

kitame, toli kiemo gale, didelių klevų pavėsyje. Namelis buvo mažytis, 
virtuvės ir dviejų kambariukų. Iš lauko irgi gerokai apšepęs, bet viduje 
gana švarus.

— Pasisekė, — aiškino Arnoldas. — Čia daug metų gyveno vieno 
mūsų mechaniko motina. Prieš mėnesį ją palaidojo, tai per jį čia ir 
įsikūriau. Patinka? — ir nelaukdamas, ką aš pasakysiu, išbėgo mašinos 
pastatyti į saugią vietą.

Pasilikusi dairiausi. Miegamajame stovėjo senoviška misinginė 
lova, uždengta dailia, iš spalvotų medžiagos gabaliukų susiuvinėta 
lovatiese. Dvi pjaustyto medžio komodos. Viena žemesnė su 
veidrodžiu, kita aukštesnė. Pradariau stalčius. Buvo tušti, tik viename 
gulėjo keli apatiniai ir visaip susirangiusios kojinės. Ėmė pagunda 
surinkti jas ir sunerti poromis, bet vėl susilaikiau. Tegu sau. Kitam 
kambary stovėjo padėvėta sofa, du foteliai, staleliai, knygų spinta. 
Pravėriau. Ant lentynų buvo tik Arnoldo mokykliniai vadovėliai ir 
kelios knygos apie automobilius. Virtuvėje burzgė senas šaldytuvas, 
stalas užtiestas raudona languota staltiese ir padengtas tik dviem. Ore 
draikėsi kepsnio kvapas. Ėmė pagunda praverti krosnį, bet susilaikiau, 
sugrįžau į salionėlį ir atsisėdau į fotelį. Fotelis buvo sėdėtas ir 
persėdėtas. Kai sėdau, taip ir nugrimzdau, visiškai panašiai, kaip į 
mūsiškį. Kokios bus įkurtuvės, kad stalas padengtas tik dviem? Kada 
pradės kiti rinktis? Ir kas tokie? Gal pavalgysim dviese, ir kai aš plausiu 
indus, o jis tvarkys svečiams užkandžius, pradės ir jie rinktis? Atrodys, 
lyg čia gyventumėm ir svečių lauktumėm. Negerumas nuėjo per visą. 
Norėjau pakilti ir išeiti, bet už durų pasigirdo trypenimas.

(Bus daugiau)
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PIRMININKO PRANEŠIMAS
Praeitieji metai buvo ypatingų įvykių 

Lietuvoje tęsinys ir ryšium su tuo vyko 
mūsų bendruomenės glaudesnis 
suartėjimas su tauta privačiame ir 
organizaciniame gyvenime.

Lietuva tapo viso pasaulio dėmesiu, 
todėl ir mūsų pareigos pasidarė 
svarbesnės ir atsakingesnės. Šių metų 
DBLS suvažiavimas sutampa su 
Nepriklausomos Lietuvos Respublikos 
tęstinumo paskelbimu ir turėtų praeiti su 
pasiryžimu vieningai ir tvirtai remti nūsų 
tautos siekius atstatyti nepriklausomos 
Lietuvos valstybingumą.

Praeitų metų bėgyje Centro Valdyba 
(CV) skyrė ypatingą dėmesį trims 
pagrindinėms veiklos sritims, būtent: 
ekonominei, politinei ir kultūrinei. 
Darbui pasidalinome pareigomis taip: J. 
Alkis — DBLS ir LNB-vės pirmininkas, 
Spaudos skyriaus, vėliau Sodybos 
direktorius; V. Gasperienė — DBLS 
vicepirmininkė, kultūrinė bei lituanistinė 
veikla; K. Tamošiūnas — LNB-vės 
vicepirmininkas ir Lietuvių Namų 
direktorius; A. Vilčinskas — DBLS ir 
LNB sekretorius ir politinė veikla; B. 
Butrimas — DBLS iždininkas, Sodybos 
direktorius, o nuo 1990.1.1 d. Spaudos 
skyriaus direktorius; P. Podvoiskis — 
jaunimo veikla; S. Nenortas — 
administracija ir finansų direktorius.

Direktorių pasikeitimas tarp Spaudos 
skyriaus ir Sodybos įvyko, kad 
sustiprinus administracinį pajėgumą 
centre. Praktiškai darbe pajutome, kad 
labai svarbu ir būtina CV turėti kuo 
daugiau direktorių gyvenančių Londone 
ar arti jo. Tikiu, kad suvažiavimas į tai 
atkreips dėmesį.

EKONOMINE SRITIS
1989 finansinius metus bendrovė 

užbaigė su 15395 sv. gryno pelno. Tai 
įvyko dėka stiprios finansinės kontrolės ir 
apyvartos padidėjimo Lietuvių Namuose 
ir ypač Sodyboje, kur reikalus į pelningą 
padėtį atstatė jos direktorius.

Socialiniams ir kultūriniams reikalams 
išleista 30740 sv. j ją įeina 24493 sv. 
„Europos Lietuviui“ subsidija.

Spaudos skyrius turėjo sunkius 
finansinius metus. Galutinis perėjimas iš 
giliaspaudės į litografinę sistemą 
sumažino darbo našumą ir neatsiekta 
numatytų rezultatų. Sumažinus 
darbininkų skaičių iki minimumo ir 
naudojant modernius spaudos metodus ir 
suvaržant Nidos Knygų Klubo veiklą 
(leidžiant tik apmokamas knygas), jau šių 
finansinių metų gale numato na paramą 
„Europos Lietuviui“ sumažinti bent 
50%.

Lietuvių Namams reikalingas didesnio 
nasto remontas viduje ir neužilgo iš 
lauko pusės. Sodyboje nuolat vyksta 
įvairūs pagerinimai, ypač po paskutinės 
audros, kuri sužalojo ne tik pastatą, bet ir 
aplinką. Tie du projektai gali pareikalauti 
iki 30000 sv.

SĄJUNGOS FINANSAI
Dėl finansinių suvaržymų Bendrovėje, 

Sąjungai buvo suteikta tik 1000 sv. 
parama. Teko vėl panaudoti 2900 sv. iš 
turimų rezervų, sumažinant juos iki 7341 
sv.

Didžiausios išlaidos tenka socialiniams 
ir kultūriniams reikalams (2811 sv.), CV 
narių kelionių išlaidoms (1324 sv.) ir 
mokesčiai ar parama organizacijoms, 
kaip ELG ir Baltic Council, ryšium su 
politine veikla. Kadangi Sąjungos 
pajamas daugumoje sudaro aukos, o 
rezervai mažėja, artėja laikas kada LN fi
ve turės Sąjungai skirti reguliarią 
paramą, arba jos ieškoti kituose 
šaltiniuose. Noriu pridėti, kad praeitais 
metais ir Sąjungai pavyko šiek tiek 
sumažinti išlaidas.

į BENDRAVIMAS SU TAUTA
Į Metų bėgyje pasimatėme su 
„Sąjūdžio“ veikėjais, spaudos 
darbuotojais, įvairių partijų bei 
kolektyvų atstovais. Užmezgėme ryšius 
su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Sąjunga, Lietuvos Socialdemokratų 
partija, Lietuvos Švietimo Ministerija ir 
įvairiomis kitomis institucijomis 
Lietuvoje, bendravimo tikslais. Gavome 
pakvietimą iš Lietuvos Kultūros 
Ministerijos gegužės 16-30 dienomis 
dalyvauti Kultūros kongrese Vilniuje. 
Tai būtų mūsų meninių pajėgų pirmasis 

apsilankymas Lietuvoje.
Lietuvos valstybės atkūrimas nebus 

lengvas ir mes turime telkti visas savo 
jėgas ne tik politinei veiklai, bet ir lėšų 
Lietuvai telkimui. Šioje srityje didelį 
vaidmenį turi atlikti mūsų Tautinės 
Paramos Fondas. Mes turime praplėsti jo 
funkcijas ir remti jį aukomis, kurios galės 
būti panaudotos Lietuvos atstatymo 
reikalams: jos bendravimo su užsieniu 
mokslo, ekonomijos ir kultūros srityse.

VISUOMENINE VEIKLA
Įvykiai Lietuvoje natūraliai atkreipė 

visų mūsų dėmesį ir jiems buvo skirta 
daug laiko ir pastangų. Dalinai del šios 
priežasties Sąjungos organizaciniai 
reikalai liko antroje vietoje. Skyrių 
skaičius Sąjungoje nesumažėjo, jos veikla 
vyksta užsibrėžta vaga. Reikia tikėti, kad 
neseniai pasirodęs jaunos kartos 
susidomėjimas Sąjungos veikla vyks 
toliau ir matysime naujų jaunų veidų 
mūsų organizacijos eilėse.

POLITINE VEIKLA
Kaip ir praeityje ji vyksta Baltų 

Tarybos ir European Liaison Grupės 
rėmuose. Palaikomi ryšiai su VLIKu, 
PLB, Lietuvių Informacijos Centru N. Y., 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiu ir su 
kitomis PL bendruomenėmis.

Metų bėgyje CV parašė eilę 
memorandumų, laiškų ir raštų Britų 
vyriausybei ir Britų delegacijai Europos 
Saugumo konferencijoje, Europos 
Tarybai ir Parlamentui.

Tam tikrom progom buvo aplankyta 
Britų Užsienio Reikalų Ministerija 
Londone. Pasikalbėjimuose ir laiškuose 
jaučiasi pritarimas Lietuvai ir bendrai 
pabaltiečiams. Tai jaučiama spaudoje, 
televizijoje ir įvairiose diskusijose. CV 
kiekviena proga pasinaudoja iškelti 
tautos reikalą.

Labai svarbu, kad ir kitose vietovėse 
gyveną lietuviai bandytų kiek galima 
daugiau pasitarnauti šiam reikalui, ypač 
kreipiantis. į vietinius parlamento 
atstovus, juos raginant remti Lietuvos 
pripažinimą, rašant į spaudą ir 
dalyvaujant tarptautinio pobūdžio 
renginiuose. Mums labai svarbu turėti 
daugiau bičiulių Britų Parlamente, kurie 
keltų ir remtų Pabaltijo valstybes. 
Ateinančios vasaros pradžioje yra 
numatomas Britų Parlamento rūmuose 
priėmimas pabaltiečiams ir jų bičiuliams.

KULTŪRINE VEIKLA
„Gimtinės" ansamblio šokėjai ir 

dainininkai dalyvavo pirmose Lietuvių 
Dienose Vokietijoje ir Pabaltiečių 
Dienoje Londone, Boltone ir 
Nottinghame. Jie taip pat koncertavo 
Škotijoje, Sodyboje, Londone ir kitur.

Ypatingas įvykis buvo Vilniaus 
„Vorutos“ ansamblio apsilankymas 
praeitą vasarą ir bendri koncertai. 
Vasario 16-tosios proga „Gimtinės“ ir 
„Vorutos“ koncertai Londone ir 
Nottinghame buvo kultūrinio 
bendradarbiavimo su Lietuva tęsinys.

Gegužės mėn. antroje pusėje mūsų 
ansamblis „Gimtinė“ vyksta į Lietuvą 
susipažinti ir pasitobulinti. Juos pakvietė 
ir globos Lietuvos Švietimo Ministerija 
drauge su „Vorutos“ ansamblio 
vadovybe.

Mūsų kultūrinis darbas buvo 
skiriamas jaunosios kartos lietuviško 
auklėjimo labui, norint, kad jie priartėtų 
prie savo tautos folklorinio meno ir 
papročių. Dėl to ir parengimuose 
atsispindėjo toji dvasia bei buvo 
artinamas! prie tautos kamieno.

ŽVILGSNIS Į ATEITĮ
Lietuvių tauta paskelbė pasauliui savo 

valstybės atstatymą. Jokie grasinimai ar 
sankcijos iš Maskvos nenuslopins mūsų 
tautos valios. Mes išeivijoje didžiuojamės 
jos vadų drąsa ir pasiryžimu. Linkime 
jiems vienybės siekiant bendro tikslo — 
Nepriklausomos Lietuvos Respublikos 
atstatymo.

Gyvename mūsų tautai lemtingų 
įvykių laikotarpyje. Tegu šis 
suvažiavimas suteikia ir mums 
pasiryžimo remti mūsų tautos vadų 
žygius, o suvažiavimo nutarimai tebūna 
pritaikinti mūsų Lietuvos Valstybės 
atstatymo gerovei.

Jaras Alkis
DBLS ir LNB-vės pirmininkas

VOKIETIJOJE
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

HAMBURGE
Vasario 24 d. įvyko Hamburge ir jo 

apylinkėse gyvenančių lietuvių 
Nepriklausomybės Paskelbimo 
iškilmingas minėjimas. Prieš tai Šv. 
Teresės bažnyčioje kun. Kučiulis, 
dalyvaujant monsinjorui Sangeriui ir 
evangelikų diakonui Baliuliui, atlaikė 
mišias tautos šventės proga.

Gausiai susirinkus lietuviams ir jų 
bičiuliams į netolimai esančią gražiai 
papuoštą salę, iškilmingą susirinkimą 
pradėjo ir svečius pasveikino Hamburgo 
Lietuvių Bendruomenės valdybos 
pirmininkė Teresė Lipšienė. Šia proga 
lietuvius sveikino ir linkėjo sėkmės 
mūsų bičiuliai kitataučiai. Ypač 
nuoširdžiai sveikino ir viso geriausio 
ateičiai palinkėjo monsinjoras Sangeris, 
kitų pabaltiečių tautų ir Ukrainos 
atstovai.

Lietuvių Kultūros Instituto vedėjas 
Vincas Bartusevičius skaitė įdomią, 
aktualią paskaitą apie Lietuvą šiandien, 
jos buitį, rūpesčius, kovą dėl 
nepriklausomybės.

Smuikininkas Martynas Švėgžda von 
Bekker grojo Bacho sonatą a-moll ir 
Paganini capriccio nr. 24. Trumpai apie 
mūsų tautietį, smuikininką: penkiamečio 
Martyno mokytoja buvo jo senelė 
profesorė Elena Strazdienė, kuri ir dabar 
dar dėsto Vilniaus konservatorijoj. 
Vėliau Martynas Švėgžda studijavo 
Lietuvos sostinės konservatorijoj. 
Skatinamas noro semtis daugiau ir 
brandžių smuikavimo žinių iš Dovydo 
Oistracho mokinio profesoriaus Marko 
Lubocko — Hamburgo Aukštosios 
Vluzikos Mokyklos dėstytojo — jis 
atvyko į šį Vokietijos uostamiestį. M. 
Švėgžda žada čia baigti konservatoriją.

Hamburgo tautinių šokių grupė 
„Gintaras“, vadovaujamas Elenos 
Baliulienės ir Korinos Magunia, 
akordeonais grojant Ričardui Baliuliui ir 
Viliui Pareigiui, labai gražiai šoko 
„Gyvatarą“, „Mikitą“, „Vakarušką“ ir 
„Subatėlę“. Ar ne laikas „Gintarui“ 
pasirodyti ir kituose Vokietijos 
miestuose, tėvynėje?

Eilėraščių deklamavo E. Baliulienė, 
Darius Poreigis ir Dainius Baliulis.

Po oficialios vakaro dalies Lipšienė 
visus kvietė prie užkandžių stalo, bendrai 
dainai ir šokiams.

Didžiausia padėka nūsų niekad 
nenuilstančiai Hamburgo Lietuvių 
Bendruomenės valdybos pirmininkei 
Teresei Lipšienei.

Klaipėdiškis

MIRĖ L. SAUSERIENE (SAUSER)
Laimutė Sauserienė (Sauser), jos tėvai 

Simonaitis, Juozas ir Šeimytė, Marija, 
1932 m. vasario 24 d. gimusi Simonaityte, 
Gudinęs kaime, Marijampolės apskr., 
mirė labai staiga širdies smūgio ištikta 
Kūčių vakarienės metu, 1989 m. gruodžio 
24 d., namuose. Greit buvo iššaukta 
greitoji pagalba, bet jau nieko negalėjo 
padėti.

1952 m. rugpjūčio 31 d. ištekėjo už 
Leono Sauserio Klaipėdoje. Iš tos 
santuokos susilaukė sūnų Valdo ir Rimo, 
ir dukrelės Irenos.

1960 m. su visa šeima atvyko į Vakarų 
Vokietiją ir apsistojo dviem metam 
Hanau mieste. Vėliau persikėlė į savo 
nuosavą namą Erlensee-Langendiebach, 
o 1967 m. pardavę namą persikėlė į Klein- 
Auheim, prie Hanau. 1989 m. lapkričio 
20 d. nusipirko trijų šeimų namą 
Oberrodenbache. Tame name Laimutei 
;eko gyventi tik vieną mėnesį su viršum.

Laimutė Sauserienė palaidota 1990 m. 
sausio 4 d. Hanau mieste centrinėse 
kapinėse. Laidojimo apeigas atliko du 
kunigai: J. Dėdinas iš Hūttenfeldo ir Fr. 
Skėrys iš Mannheimo. Ant kapo sudėta 
daug vainikų ir gėlių. Šermenys įvyko 
privačiai Sauserio name.

Vyrui, sūnums, dukrelei ir anūkei bei 
kitiems giminėms reiškiu savo gilią 
užuojautą ir kartu liūdžiu su jais. Ilsėkis, 
miela mamyte ir močiute, Viešpaties 
ramybėje. Tebūna lengva svetingos šalies 
žemelė. Tu savo gimtinės, brangios 
Lietuvos, daugiau nebepamatysi.

Palaiminti mirusieji, kurie Viešpatyje 
miršta nuo dabar! Taip — sako Dvasia; jie 
turi atsilsėti nuo savo vargų, nes jų darbai 
seka juos! Apreiškimai Apaštalui Jonui 
14, 13 skirsnelis.

kun. Fr. Skėrys

ITALIJOJE
§V. KAZIMIERO MINĖJIMAS

Kovo 4 d. Popiežiškosios Švento 
Kazimiero Lietuvių Kolegijos svečių 
namuose „Vila Lituania“ įvyko Lietuvos 
globėjo Šv. Kazimiero iškilmingas 
minėjimas. Šioje lietuvių šventėje, kurioje
paprastai dalyvauja į Romą atvykę
svečiai ir senbuviai lietuviai, buvo ir
Lomžos vyskupas Julijus Paetz.
Iškilmingas šv. Mišias koncelebravo 
vysk. Paetz, Kolegijos rektorius prel. 
Algimantas Bartkus ir prel. Ladas 
Tulaba. Per Mišias pasakytą pamokslą 
vysk. Paetz sakė: „Minties ir maldos 
sparnais mes šiandien skrendame į Vilnių, 
į miestą, kurį Šventasis Tėvas Jonas 
Paulius II vienoje savo kalbų pavadino 
tautos širdimi, Lietuvos širdimi. Ir štai, 
mūsų mintys susitelkia ties garbinga 
Vilniaus katedra, kurios koplyčioje yra 
saugomi šv. Kazimiero palaikai prieš 
metus sugrįžę iš ilgos prievartinės 
tremties“.

Toliau savo žodyje vysk. Paetz plačiai 
apžvelgė švento Kazimiero asmenybės 
aktualumą dabartinei Lietuvai, ypač 
gyvenimo tiesos ieškančiam jaunimui. 
Palinkėjo Lietuvai kuo greičiau atgauti 
nepriklausomybę ir išspręsti kitas 
svarbias problemas. Pamokslo pabaigoje 
vyskupas pažymėjo, kad šv. Kazimieras 
— doro ir kilnaus gyvenimo skelbėjas ir 
liudytojas, moko visus, ypač jaunimą, 
kad visa tai, ką esame gavę: sveikata, 
protas, visa mūsų būtis yra Dievo 
dovanos. Šios Dievo dovanos ne tik mus 
įpareigoja perkeisti ir tobulinti pasaulį, 
bet taip pat tobulinti ir ugdyti save patį, 
savo asmeniniu įnašu dalyvauti 
dieviškosios kūrybos vyksme. Tobulinti, 
ugdyti save patį ir tuo pačiu kurti 
visuotinę pažangą gali tik tas, pažymėjo 
vysk. Paetz, kuris pats žengia ir savo 
pavyzdžiu kitus veda į tiesą, gėrį, į žavesį 
esamuoju ir busimuoju pasauliu. Tokia 
buvo švento Kazimiero gyvenimo 
išmintis, kuri Dievo malonės remiama 
atvedė karalaitį į šventųjų garbę.

Švento Kazimiero iškilmingame 
minėjime taip pat dalyvavo Amerikos 
konsulas Romoje James Blandford su 
žmona Salomėja, popiežiškojo „Musica 
Sacra“ instituto profesorius kun. 
Robertas Skėrys, svečiai iš Kanados, 
Latvijos ir kitur.

Per susitikimą su tikinčiaisiais 
Popiežius Jonas Paulius II-sis prisiminė 
Lietuvą. Taręs įprastinį žodį tikinčiųjų 
miniai švento Petro aikštėje ir sukalbėjęs 
„Viešpaties Angelas“ maldą, Šventasis 
Tėvas šiais žodžiai kreipėsi į 
susirinkusiuosius: „Noriu priminti, kad 
šiandien, kovo ketvirtąją, minima 
Lietuvos Globėjo švento Kazimiero 
šventė. Visus mūsų brolius ir seseris 
Lietuvoje tepasiekia mūsų sveikinimai ir 
linkėjimai. Juos užtikrinu, kad nuolat ir 
kasdieną meldžiuosi už jų Tėvynę ir 
Bažnyčią“.

LIETUVIO MOKSLININKO 
VIEŠNAGE

ITALIJOS UNIVERSITETUOSE
Potencos universiteto prof. Gvido 

Mikelionio rūpesčiu šiomis dienomis iš 
Vilniaus atvažiavęs filologijos daktaras 
Vytautas Ambrazas turėjo skaityti 
paskaitą Romos universitete, bet dėl 
studentų tebetrunkančio streiko savo 
kelionę tęsė toliau. Šis mokslininkas 
Italijoje viešėjo iki kovo 12 dienos. Čia 
ketino skaityti paskaitas šiomis temomis 
„Lietuvių kalbos reikšmė indoeuropiečių 
kalbotyrai”, „Lietuvių kalbų ir 
indoeuropiečių žodžių tvarkos 
rekonstrukcija” Milano, Potencos, 
Parmos, Mesinos, Pizos, Florencijos 
universitetuose ir Milano lingvistinės 
draugijos posėdyje. Svečias trumpai 
pasakojo paskutines naujienas iš 
Vilniaus. Viena iš linksmesniųjų — 
Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 
kur šiuo metu ir dirba Ambrazas, jau 
šiemet rengiasi pasidalinti į dvi 
savarankiškas mokslo tiriamojo darbo 
įstaigas: Lietuvių kalbos ir Lietuvių 
literatūros ir tautosakos institutus. 
Pirmojo instituto direktoriumi 
numatomas filologijos daktaras 
Aleksandras Vanagas, kurio žinioje 
turėtų būti keturi skyriai: žodynų, 
gramatikos, lietuvių kalbos istorijos ir 
dialektologijos ir naujas ketvirtasis — 
kalbos kultūros ir terminologijos. 
Lietuvių literatūros ir tautosakos

Čekoslovakijoje
KD SUVAŽIAVIMAS

Šių metų vasario 17 dieną vyko 
Slovakijos krikščionių-demokratų Są
jūdžio steigiamasis suvažiavimas į kurį 
buvo pakviesti ir Lietuvos atstovai.

Sporto rūmuose susirinko apie 1500 
delegatų iš visos Slovakijos krikščionių- 
demokratų klubų, apie šimtas svečių iš 
užsienio. Suvažiavimą atidarė 
Černogurskis. Jis džiaugėsi netikėtomis 
geromis permainomis šalyje. 
Krikščionių-demokratų klubai dygsta 
taip sparčiai, kad Bratislavoje prireikėjų 
koordinacinio centro. Šis sąjūdis siekia 
vienyti visas krikščioniškąsias jėgas, ne 
tik politinius veikėjus, todėl tuo tarpu 
nesivadina partija, bet Sąjūdžiu.

Sveikinimo kalbas pasakė krikščionių- 
demokratų šulai — Europos 
demokratinės Unijos pirmininkas, 
Vokietijos socialinės Unijos — CSU, 
Prancūzijos socialinės partijos, 
Vokietijos krikščionių — demokratų 
Unijos CDU, Italijos, Katalonijos 
krikščionių — demokratų atstovai. Tikra 
ovacijų audra pakilo kai buvo paskelbta, 
jog dalyvaus Estijos ir Lietuvos atstovai.

Sveikinimo žodį • tarė Lietuvos 
krikščionių — demokratų partijos 
valdybos vice—pirmininkas Egidijus 
Vareikis, Rusijos krikščionių-demokratų 
atstovas Aleksandras Juškinas, deja, 
buvo sulaikytas Maskvos aerouoste. 
Paskaitytas tik jo atsiųstas sveikinimas. 
Mūsų kaimynų lenkų vardu kalbėjo du 
svečiai. Sveikino Chorvatuos, Čekijos 
krikščionių-demokratų ir kitų partijų 
organizacijų atstovai.

Gražu, kad čia buvo ir vengrų 
mažumos atstovai. Sąjūdžio lyderiu 
vienbalsiai išrinktas Janas Černogurskis. 
Deja, suvažiavime nedalyvavo 
Čekoslovakų bažnyčios hierarchai, gal 
todėl, kad tą pačią dieną Prešore buvo 
konsekruojamas rytų apiegų katalikų 
vyskupas Hirka. Prieš keletą mėnesių 
buvo paskelbtas Timavos arkivyskupo 
Jano Sokolo laiškas, remiantis 
krikščionių — demokratų klubų 
steigimą. Nors Slovakijoje dauguma 
gyventojų katalikai, — Sąjūdis pasiryžęs 
laikytis ekumeninės nuostatos.

V AT. R.

LIETUVIAI ALPINISTAI
Lietuva nėra kalnų kraštas, tačiau 

alpinizmo sportu domisi ir kasmet 
išvyksta į kalnus apie 300 žmonių. Šie 
entuziastai kopia į Kaukazo, Tian-Šanio, 
Pamyro kalnų viršūnes tam, kad pajustų 
kalnų didybę, jų grožį. Ne visuomet 
kopimai baigiasi pergale, kartais tenka 
grįžti ir nepasiekus tikslo, bet patyrus 
daug įspūdžių.

Šiuo metu Vilniuje ir Kaune veikia 
ūkiskaitiniai alpinistų klubai, 
Panevėžyje, Klaipėdoje, Elektrėnuose — 
alpinistų sekcijos. Klubai organizuoja 
ekspedicijas, apmoko pradedančius 
alpinistus, kaupia alpinistine tematika 
literatūrą, inventorių, pagal užsakymus 
atlieka įvairius aukštuminius darbus.

1989 metais, dalyvaujant bendroje 
Lietuvos-JAV alpinistų ekspedicijoje 
Kaskadų kalnuose, kilo idėja ir 1991 
metais surengti pasaulio lietuvių 
ekspediciją Himalajuose ir iškelti 
Lietuvos Trispalve aukščiausioje 
pasaulio viršūnėje „Evereste” (8848 m.).

Kiekviena tauta turi užimti jai 
prideramą vietą tiek moksle, tiek 
kultūroje, tiek sporte. Mūsų Trispalvė 
turi suplevėsuoti „Everesto” viršūnėje. 
Norint pasiekti šį tikslą, reikės išspręsti 
daug organizacinių ir materialinių 
sunkumų.

Alpinistai treniruojasi ir 1990 m. vyks 
antroji Lietuvos-JAV ekspedicija Tian- 
Šanyje kopimas į Chan-Tengri viršūnę 
(6995 m.). Jos tikslas geriau pažinti 
Amerikos ir Australijos lietuvius 
alpinistus, išbandyti aukštuminį 
inventorių.

Norintys prisidėti arba paremti 
pasaulio lietuvių ekspediciją į aukščiausią 
pasaulyje „Everesto” viršūnę, prašome 
kreiptis į organizatorius šiuo adresu: 
Seattle Lithuanian Alpine Sociaty, 
2226 Third Ave Seattle, WA 98121 JAV

Centras

institute direktoriaus filologijos daktaro 
Jono Lankučio žinioje turėtų būti lietuvių 
literatūros istorijos, dabartinės lietuvių 
literatūros ir naujasis tekstologijos 
skyrius, kuriam vadovaus V. Vanagas.
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Lietuviu
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
J. Levinskas — 10.00 sv.
J. Ėgli — 27.50 sv.
I. Curzon — 5.00 sv.
J. Kičas — 3.50 sv.
J. G. Ashbourne — 25.00 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

KELIONE j 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. Tel.: 01-727 2470 ar 01- 
740 8528.

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.

PAMALDOS
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., 

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

Head.
Derbyje — kovo 31 d., šeštadienį, 13 

vai., Bridge Gate. Gavėnios susitelkimą 
praveda kan. V. Kamaitis. Išpažintys nuo 
12.30 vai.

Nottinghame — kovo 31 d., 19 va1., o 
balandžio 1 d., 11.15 vai., Židinyje kan. 
V. Kamaitis praveda susitelkimą. 
Išpažintys valandą anksčiau.

Nottinghame — balandžio 8 d., 11.15 
vai., Židinyje su Verbų apeigomis.

Kronika
PADĖKA

Mylimam vyrui ir tėveliui 
a.a. Izidoriui Klumbiui mirus

Nuoširdžiai dėkojame kun. S. 
Matuliui, MIC., už religines apeigas St. 
Barnabus katedroje, palydėjimą į amžino 
poilsio vietą Wilford Hill kapinėse ir 
lietuviškos žemelės užbėrimą ant a.a. 
Izidoriaus karsto.

Nuoširdžiai dėkojame draugams, 
pažįstamiems ir artimiesiems už gėles bei 
vainikus, užprašiusiems šv. Mišias už 
velionio sielą ir pareiškusiems užuojautą 
žodžiu bei raštu. Dėkojame J. Kičui už 
atsisveikinimo žodį kapinėse, DBLS 
Notinghamo skyriaus vardu. Didelė 
padėka poniai Vainorienei ir marčiai už 
paruošimą užkandžių laidotuvių 
dalyviams. Dėkojame V. ir Z. Jurams už 
visokeriopą pagalbą ir visiems kurie taip 
skaitlingai dalyvavo a.a. Izidoriaus 
laidotuvėse.

Visų išreikštą užuojautą ilgai 
prisiminsime.

Liekame liūdesy.
Žmona Magdalena, sūnūs Liudas ir 

Tomas su žmona.

MANČESTERYJE
UŽGAVĖNIŲ VAKARAS

Vasario 24 d. MLS klubas surengė 
šaunų tradicinį Užgavėnių vakarą, 
kuriame dalyvavo daug žmonių. Skanius 
bulvinius blynus iškepė ir kitokio maisto 
paruošė B. Kupstienė, V. Chadauskas ir 
klubo baro vedėjas A. Bendžius. Išlaidas 
padengė klubas.

Visi prie bendro stalo pasivaišino, 
išgėrė, padainavo ir linksmai praleido 
laiką.

Visi esame dėkingi klubo valdybai už 
suruoštą Užgavėnių vakarą bei puikią 
progą pasižmonėti jaukioje grupėje.

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS

Kovo 4 d. MLK Bendrija surengė ML 
klube Šv. Kazimiero minėjimą, kuriame 
dalyvavo vietos ir apylinkės lietuviai.

Minėjimą atidarė ir pravedė MLK 
Bendrijos sekretorius A. Podvoiskis. 
Paskaitą skaitė VI. Bernatavičius.

Prelegentas savo kruopščiai paruoštoje 
paskaitoje nusakė Šv. Kazimiero 
gyvenimą, siekimą šventumo ir pasiektą 
altoriaus garbę. Paskaita išklausyta su 
dėmesiu.

Meninėje dalyje vieną eilėraštį apie 
Kūčias Sibire paskaitė Alb. Vigelskas. 
Minėjimas baigtas sugiedant „Marija, 
Marija“. Vėlaiu vyko pasižmonėjimas, 
nusitesęs iki vėlaus laiko.

Kaip tik tą dieną savo vardadieni 
šventė ramovenų pirmininkas 
Kazimieras Murauskas. Jį visų vardu 
pasveikino ir geros kloties tolimesniame 
gyvenime palinkėjo MLK Bendrijos 
sekretorius A. Podvoiskis. Visi jam 
sugiedojo „Ilgiausių metų“ ir išgėrė tostą 
už jo sveikatą. Dar jį sveikino Alb. 
Vigelskas. K. Murauskas atsakė į kalbas 
ir linkėjimus ir pavaišino visus stipresniu 
gėrimu.

K. Murausko vardadienio proga visi 
jam linkime puikios kloties tolimesniame 
gyvenime.

A. P-kis

BRADFORDE
PADĖKOS VAKARONE

Praeitų metų Vyties klubo valdyba, 
baigdama savo kadenciją, nutarė surengti 
bendradarbiams padėkos vakaronę. 
Sukviesta apie 35 asmenys, kurie bent 
kokiu darbu prisidėjo prie klubo veiklos, 
įskaitant ir klubo valdybos narius.

Sveikino ir dėkojo valdybos 
pirmininkas S. Grybas, kalbėjo A. Bučys. 
Dainai pasišventęs P. Vasis sakė: „Kol 
bus nors vienas lietuvis, skambės lietuvių 
daina!“ O tos dainos skambėjo be 
pertraukos! Tai buvo nuotaikingiausias 
parengimas ir reikalingas, kokio 
anksčiau nebuvo.

Šios vakaronės šeimininkė M. 
Grybienė, ne tik visus dosniai ir skaniai 
pavaišino, bet dar visiems įteikė po 
asmenišką dovanėlę. Visa ši vakaronė 
buvo tikra staigmena.

KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS
Sausio 28 d. Vyties klubo narių 

metiniame susirinkime iš pirmininko ir 
kultūrinių reikalų vadovo A. Traškaus 
pranešimų aiškėjo, kad klubo valdyba 
padarė net daugiau, kaip buvo numatyta 
padaryti metų bėgyje. Surengti minėjimai 
ir pobūviai, ekskursijos ir platesnio 
masto priėmimai, net iš Lietuvos 
atvykusiems atsitiktiniams svečiams. 
Finansinę padėtį išryškino A. Bučys. 
Nežiūrint padaryto remonto, 
dekoravimų ir reprezentacinių išlaidų, 
klube santaupos padidėjo. Revizijos 
komisija priekaištų nepareiškė ir

LEMTINGIEJI RINKIMAI
(Atkelta iš I puslapio)

1940 m. raudonajai armijai užėmus 
Lietuvą, mūsų tauta buvo suskaldyta į 
dvi dalis: į tuos, kurie suvokė ruso- 
plėšiko užmačias ir į tuos, kurie apakinti 
komunistinės propagandos, tikėjo, kad 
tik rusai nuves lietuvių tautą į rojų. 
Komunizmas jiems buvo ne teroristinė, 
viską griaunanti ir nieko nestatanti 
santvarka, o tas idealas, kuris turėjo 
išugdyti naują, sovietinį žmogų.

Galbūt paleckiai, gedvilos, sniečkai, 
Venclovos, niunkos, tilvičiai bei kiti 
panašaus plauko Lietuvos „gelbėtojai“ 
pradžioje ir tikėjo rusiškomis pasakomis 
apie žydintį rytojų, tačiau didžioji lietuvių 
dalis liko ištikima tautos siekiams — būti 
laisvais, nepriklausomais, ne rusų, o 
lietuvių valdomame krašte.

Penkios dešimtys jungo metų 
nepalaužė lietuvių tautos, neprivertė jos 
atsisakyti laisvės siekių. Tačiau nereikia 
pamiršti ir tų faktų, jog okupantas į nūsų 
gimtąją žemę atnešė savuosius įstatymus, 
savąsias gyvenimo normas, politinio bei 
ūkinio tvarkymosi būdus, kurie buvo 
primesti lietuvių tautai ir kurių jis vis dar 
privalo laikytis. Rusiškųjų komunistų 
sukurtas bevalis ir bejausmis 
instrumentas komunizmo diktatūrai 
paremti: aukštesni bei žemesni sovietai, 
lietuviškai tariant — tarybos, buvo 
sudarytos ir Lietuvoje. Anksčiau 
nepriklauso nas kraštas turėjo 
demokratiniais pagrindais išrinktą 
seimą-parlamentą, kuriame įvairių 
partijų atstovai sprendė valstybinius 
uždavinius. Aukščiausioji taryba, atseit 
irgi parlamentas, Lietuvoje buvo 
sudaromas ne demokratiniais, o 
komunistų partijos diktatūros 
pagrindais. Liaudis negalėjo rinkti tą, 
kurį norėjo, o tik tuos, kuriuos 
primygtinai siūlė partija. Taigi toks 
„parlamentas“ jokiu būdu neatstovavo 
lietuvių tautos, jos poreikių bei jos siekių.

Praėjus penkioms dešimtims metų, 
1990 m. vasario mėn. 24 d. 2.8 milijonai 
Lietuvos gyventojų vėl rinko savo 
atstovus į aukščiausiąją tarybą. Tik šį 
kartą rinkėjų balsai už tą ar kitą 
kandidatą buvo lemtingi. Didžioji 
lietuvių dalis pasisakė už tautinio 
judėjimo „Sąjūdis“ atstovus. Mes visi 
žinome, kad „Sąjūdžio“ tikslas — tai 
laisva ir nepriklausoma Lietuva. Šio 
judėjimo nariai ryžtingai atsisako būti 
Maskvos vasalais, reikalauja nutraukti 
bet kokį Kremliaus kyšimąsi į politinį ir 
ūkinį Lietuvos gyvenimą, drąsiai atmeta 
Stalino įvestą rusų komunistų diktatūrą 
ir vieningai reikalauja Lietuvai 
demokratinės santvarkos pagrindų.

Šiuose rinkimuose lietuvių tautos 
dauguma pasisakė už laisvą, 
nepriklausomą ir demokratinę Lietuvą. 
Šis visai Lietuvai labai svarbus įvykis 
neliko nepastebėtas. Tačiau sovietinė

STOKE-ON-TRENT
METINIS SUSIRINKIMAS

Vasario 17 d. įvyko DBLS Stoke-on- 
Trent skyriaus metinis susirinkimas. 
Buvo perrinkta senoji valdyba: Br. 
Puodžiūnienė — pirmininkė, VI. Dargis 
— sekretorius, Br. Puodžiūnas — 
iždininkas. K. Kamarauskas, M. 
Sveikutis ir Pr. Vencaitis — revizoriai.

Atstovu į Sąjungos suvažiavimą 
išrinktas VI. Dargis.

Skyriaus valdyba 

apyskaitos susirinkimo patvirtintos. 
Numatyta veiklos programa šiems 
metams.

Išrinkta nauja valdyba paskelbta 
„E.L.“ Nr. 6, tik reikėtų atitaisyti 
korektūros klaidą: iždininkas ne A. 
Graška, bet A. Traška. Susirinkimo 
pirmininkas P. Vasis, sekretorius S. 
Sasnauskas.

Ilgalaikis mūsų dainininkų vadovas P. 
Vasis, vos prieš trejetą valandų palikęs 
ligoninės lovą, pasiryžo atvykti ir nors su 
mažesne grupe (S. Budrys. R. Karalius ir 
Zunde), padainavo visą eilę patriotinių 
dainų. Jiems nuoširdžiai padėkota.

P. Pucevičius parodė televizijos ekrane 
savo sudarytą filmą iš paskiausių įvykių 
Lietuvoje.

Programai vadovavo skyriaus 
pirmininkas S. Grybas ir iš minėjimo 
dalyvių Tautos fondui surinko 206 sv. 
aukų.

Visi dalyviai pavaišinti R. 
Vaičekauskaitės paruošta arbatėle ir 
užkandžiais.

spauda tuojau ėmėsi delsimo taktikos, 
nutylėdama rinkimų prasmę, turinį bei 
svarbą. Užsienyje gi atvirai kalbama apie 
lietuvių drąsą, vieningumą bei užsibrėžtų 
siekių gilumą.

Niurnberge (Bavarija, V. Vokietija) 
leidžiamas dienraštis „Nūrnberger 
Nachrichten“ rašo:

„Didžioji lietuvių liaudies dauguma 
balsavo už tautinio judėjimo „Sąjūdis“ 
kandidatus. Kai kas ir už nuo Maskvos 
atskilusius komunistus. Naujasis 
parlamentas ir vadovybė Vilniuje dabar 
yra legitimuoti vesti su Maskva derybas 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
klausimais. Rytų Europoje vykstanti 
grandininė išsilaisvinimo reakcija 
pagaliau pasiekė ir Stalino 
išprievartautus Pabaltijo kraštus. 
Latvijos komunistų partija taip pat 
planuoja atsiskyrimą nuo Kremliaus 
„draugų“, estai seka kaimynų pavyzdžiu 
ir įveda daugelio partijų sistemą.

To, ką baltai jau praktikuoja, neseniai 
reikalavo ir skaitlingi demonstrantai nuo 
Leningrado iki Vladivastoko — būtent: 
daugiau demokratijos“.

Pažymint tai, kad paskutinieji rinkimai 
Lietuvoje buvo ypatingai svarbūs, 
nubrėžią tolesnį lietuvių tautos kelią, 
reikia nepamiršti, jog jie yra lemtingi ir 
kita prasme. Ar naujoji aukščiausioji 
taryba Lietuvoje turės tiek įtakos, bei 
svarumo, kad dabar galės pradėti rūpintis 
Lietuvos nepriklausomybės reikalais? Šis 
klausimas yra labai svarbus, nes iki šiol 
visos „tarybos“ buvo tik nebylūs robotai 
komunistų partijos rankose, tarybų 
deputatai veik neturėjo jokios sprendimų 
galios. Tačiau surasti atsakymą į šį 
klausimą šiandien — neįmanoma.

Paskutiniuose rinkimuose lietuvių 
tauta vieningai pademonstravo savo 
valią gyventi, dirbti ir kurti 
nepriklausomame, demokratiniame 
krašte. Bet ar ta valia suras teigiamą 
atsakymą ir už Kremliaus sienų? Iki šiol 
sovietinė vadovybė (jos viršūnes sudaro 
vien tik rusai) labai griežtai atmeta bet 
kokį laisvės judėjimą Pabaltijo kraštuose. 
Maskva nėra linkusi netekti savo dosnių, 
europietiškų provincijų, nepriekaištingai 
dirbančių vasalų. Jos nuomone, Lietuvai 
turi pilnai pakakti to fakto, kad ji atgavo 
savo trispalvę.

Kaip ten bebūtų, ir po lemtingų 
rinkimų lietuvių tauta turi tik dvi 
galimybes: viena iš jų — suklupti 
pakeliui, dar giliau nulenkti nugarą prieš 
okupantą ir visam pasauliui prisipažinti, 
jog mes, mūsų vaikai ir vaikaičiai 
susitaikėme su vergo likimu; kita 
galimybė — visu ryžtumu, visa drąsa, 
visu lietuvio taurumu eiti į priekį, eiti 
keliu, vedančiu į laisvę! Mūsų tauta 
pasirinko paskutiniąją, kad ir labai 
sunkią galimybę —ji pasisakė už laisvę ir

PASAULYJE
Ir Čilėje demokratija

Neseniai Amerika nusodino nuo sosto 
Panamos diktatorių Noriegą, o dabar 
atėjo eilė Čilės diktatoriui generolui 
Pinochet, kuris valdė kraštą 16 metų, 
perduoti prezidento pareigas rinkimus 
laimėjusiam krikščionių demokratų 
vadui Patricio Aylwin. Atsisveikinti su 
Pinochet atvyko JAV viceprezidentas 
Dan Quayle ir iš pareigų pasitraukiantis 
Nikaragvos prezidentas Ortega, kuris 
savo pareigas greitai perduos rinkimus 
laimėjusiai Violetai Chamoro.

Neramumams didėjant ir Haiti 
prezidentas Avril pabėgo iš krašto ir 
nuskrido į Ameriką. Ten dabar yra 
sudaryta provizorinė vyriausybė, bet prie 
tvarkos dar neprieita.

Šnipas ar žurnalistas?
Praeitais metais anglų sekmadieninio 

laikraščio „Observer“ korespondentas 
Irake Farzad Bazoft panoro sužinoti kas 
per sprogimą įvyko vienoje slaptoje 
kariškoje bazėje, kur būk tai žuvo 
nemažai žmonių, bet apie tai nebuvo 
niekur rašyta. Jis prikalbino britų 
gailestingą seserį Parish, kad jį ten 
nuvežtų. Juos abu areštavo Irako policija 
ir neseniai revoliucinis teismas nuteisė 
Bazoft mirties bausme, o Parish — 15 
metų kalėjimu už šnipinėjimą Izraelio 
naudai. Prieš tokį žiaurų sprendimą iš 
visų pasaulio kraštų pasigirdo protestai, 
o vyriausybių galvos apeliavo į Irako 
prezidentą Hussein prašydami nuteistojo 
pasigailėti. Vieni tvirtina, kad Bazoft 
nebuvo joks šnipas, o tik žurnalistas, . 
ieškojo medžiagos savo laikraščiui, kad 
bausmė buvo drakoniška. Irakas gi sako, I 
kad jis šnipinėjo ir kad kiti neturi teisės 
kištis į jų vidaus reikalus. Taip pat buvo 
priminta, kad Bazoft yra iranietis su britų 
pasu ir kad Irakas neseniai baigė žiaurų 
karą su Iranu. Izraelis gi jau anksčiau 
bombardavo tą bazę, kur įvyko 
sprogimas.

Sovietų kariuomenė pasitraukia 
iš Europos

Pagal susitarimą sovietai pradėjo 
atitraukti savo įgulas iš Čekoslovakijos ir 
Vengrijos. Pasitraukimas turėtų būti 
baigtas kitais metais birželio mėn. Vien 
Vengrijoje sovietai laiko 50.000 karių, 
kurie čia atsirado 1944 m. ir 1956 m., 
kada buvo numalšintas sukilimas prieš 
komunistus. Viena Lenkija kol kas 
nereikalauja sovietų karių pasitraukimo. 
Mat Lenkija vis prisibijo suvienytos 
Vokietijos, kuri gali pareikalauti sienų 
pakeitimo.

Nepriklausoma Lietuva 
ir Gorbačiovas

Kai Lietuva pasiskelbė nepriklausoma 
Respublika, tai Gorbačiovas Maskvos 
kongrese pareiškė, kad tai yra nelegalu ir 
jis su lietuviais nekalbėsiąs, nes jis tik 
kalbąs su svetimų valstybių atstovais, o 
Lietuva esanti Sovietų Sąjungoje.

Deputatų Kongrese, kuris jam padidino 
teises valdyti Sovietų Sąjungą ir jos 
respublikas. Iš daugiau nei 2000 kongrese 
susirinkusių deputatų tik 133 balsavo 
prieš. Lietuvos deputatai kongrese, 
sakoma, buvę tik kaip stebėtojai, nes jie 
jau atstovavo nepriklausomą valstybę.

Pagal tą naują kongrese priimtą 
įstatymą, valstybės prezidentas gavo teisę 
valdyti kraštą, reikalui esant, pagal jo 
išleistus potvarkius, turi teisę paleisti 
respublikų parlamentus, gali paskelbti 
karo stovį, paskirti ministrą pirmininką, 
nušalinti vyriausybę ir 1.1. Tuo pačiu 
metu Liaudies Deputatų kongresas 
nutarė panaikinti iš konstitucijos šeštąjį 
paragrafą, kuris iki šiol garantavo 
komunistų partijos teisę valdyti kraštą. 
Atsidarė durys daugpartinei sistemai ir 
Sovietų Sąjungoje. Valstybės prezidentas 
Gorbačiovas taip kalbėjo Liaudies 
gaus iš Deputatų Kongreso, o ne iš 
Komunistų partijos, kurios ateitis net ir 
Rusijoje yra gana neaiški.

Paskelbus nepriklausomybę, Kremlius 
grasino prekybinėmis sankcijomis. Nuo 
dabar prekyba su Maskva bus vedama 
svetima valiuta, ne rubliais. Svetimos ' 
valstybės, kaip JAV, D. Britanija, ; 
Prancūzija ir kitos labai atsargiai reagavo 
į Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą. 
Mat visos tos valstybės nenori pakenkti i 
Gorbačiovui, kuris yra laikomas 
geriausiu vakarų draugu.

nepriklausomybę.
Ateitis parodys ar mūsų ryžtas bei 

siekiai yra pakankamai stiprūs visoms 
kliūtims ir visiems nepasisekimams 
įveikti. Ateitis taip pat parodys ne tik 
mums, bet ir visam pasauliui, ko verti yra 
rusų tvirtinimai apie persitvarkymą, 
žmogiškumą, perstatymą, demokratinį 
socializmą, žmogaus laisvę. Rusai yra 
labai daug skolingi lietuvių tautai.

Algis Sadauskas
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