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LIETUVOS RESPUBLIKOS 
AUKŠČIAUSIOS TARYBOS 

NUTARIMAS
Dėl p. Stasio Lozoraičio įgaliojimų
Atsižvelgdama į agresyvią TSRS 

laikyseną Lietuvos Respublikos atžvilgiu 
ir į tai, kad dėl kurių nors smurto veiksmų 
šios sudėties 1990 m. vasario-kovo mėn. 
laisvai išrinkta Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba gali būti suvaržyta 
veikti ir laisvai reikšti tautos valią, 
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba nutaria:

Suteikti tokiu atveju nepriklausomos 
Lietuvos Respublikos atstovui 
Vašingtone ir prie Šventojo Sosto p. 
Stasiui Lozoraičiui taip pat ir šios, 1990 
m. kovo 11 d. paskelbtos atstatytos 
Lietuvos Respublikos ypatingojo 
pasiuntinio ir atstovo įgaliojimus.

Vyt. Landsbergis
Lietuvos Respublikos Aukščiausios

Tarybos Pirmininkas
Vilnius, 1990 m. kovo 24 d.

LIETUVIŠKŲ VEIKSNIŲ 
PASITARIMAS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos Pirmininkas prof. dr. Vytautas 
Bieliauskas ir Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto Valdybos 
Pirmininkas dr. Kazys Bobelis šaukia Š. 
Amerikos lietuviškų veiksnių posėdį- 
pasitarimą. Šis posėdis įvyks šį 
šeštadienį, kovo men. 31 d. Vašingtone 
Jame dalyvaus po tris narius iš sekančių 
veiksnių valdybų: PLB, VLIKo, JAV LB, 
Kanados LB ir ALTo. Yra numatoma, 
kad posėdyje taip pat dalyvaus ir 
Lietuvos Atstovas Vašingtone p. Stasys 
Lozoraitis.

PLB

DBLS METINIO SUVAŽIAVIMO 
REZOLIUCIJA

D. Britanijos Lietuvių Sąjungos 
(DBLS) suvažiavimas, įvykęs 1990 m. 
kovo 24-25 dienomis Londone, sveikina 
Lietuvos Parlamentą 1990 m. kovo 11 
dieną paskelbusį Lietuvos 
Nepriklausomos valstybės atstatymo 
Aktą, tuo patvirtindamas ankstyvesnių 
metų lietuvių tautos apsisprendimą, 
pripažintą visų civilizuotų tautų bei 
valstybių laisvai gyventi.

D. Britanijos lietuviai kartu su 
Lietuvos išeivija visame pasaulyje 
sveikina Lietuvos Respublikos 
vyriausybę ir visą tautą ir pasižada visais 
būdais ir visomis išgalėmis remti 
atsistatančią Lietuvos valstybę. Tuo 
tikslu DBLS suvažiavimas kreipiasi į D. 
Britanijos vyriausybę, prašydamas 
paremti lietuvių tautos pastangas, 
atnaujinti Lietuvos valstybės pripažinimą 
ir užmezgiant su ja diplomatinius, 
prekybos ir kultūrinius santykius ir, 
reikalui esant, teikiant Lietuvai 
materialinę pagalbą.

D. Britanijos lietuviai tuo pat laiku 
kreipiasi į Sov. Sąjungos vyriausybę, 
prašydami prisilaikyti tarptautinių 
įsipareigojimų, susilaikyti nuo karinių 
grasinimų ir leisti lietuvių tautai, 
demokratiniu būdu pareiškusiai savo 
valią, atstatyti Nepriklausomą valstybę, 
kuri buvo 1940 metais Hitlerio-Stalino 
suokalbiu sugriauta.

DBLS suvažiavimas sveikina 
Vyriausiąjį Komitetą (VLIKą), Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Valdybą ir 
Lietuvos Diplomatinę tarnybą ir 
pasižada remti jų vieningas pastangas 
atstatyti Lietuvos valstybę.

DBLS PIRMININKAS 
VYKSTA Į AIRIJĄ

Airijos Užsienio Reikalų Ministerijai 
pakvietus, DBLS-gos pirmininkas Jaras 
Alkis šį ketvirtadienį, kovo 29 d., vyksta į 
Dubliną pasimatymui su Airijos Užsienio 
Reikalų Ministerijos atstovais. Jis vyksta 
paprašytas padaryti pranešimą apie 
dabartinius įvykius Lietuvoje.

Laisvė ir tautos solidarumas SĄJUNGOS
SUVAŽIAVIMAS

42-jame suvažiavime DBLS pirmininko J. Alkio pagerbimas. Iš kairės: J. Alkis, s. J. 
Maslausk js. Ponia„Ralickienė ir JE Lietuvos Atstovas Vincas Balinas.

Nuotrauka: ELR

JE Lietuvos Atstovo Vinco Balicko žodis, 
pasakytas DBLS metiniame suvažiavime, 

Londone 1990 m. kovo 24-25 dd.

Pone Pirmininke,
Malonūs suvažiavimo dalyviai,
Džiaugiuosi jus matydamas ir sveikinu 

visus bei linkiu visokeriopos sėkmės.
DBLS-ga dirba lietuvybės darbus nuo 

pat jos įsisteigimo dienos, nes jos 
vyriausias tikslas visuomet buvo ir dabar 
yra lietuvių tautos reikalai ir Lietuva. Be 
šių reikalų, aišku, yra ir kiti reikalai. Apie 
juos, tačiau, nekalbėsiu, nes šiandien 
reikia kalbėti apie pačius didžiuosius ir 
svarbiuosius reikalus. Mūsų svarbieji 
reikalai dabar yra: Lietuvos laisvė ir 
tautos solidarumas.

Šie metai, kaip visi žinome, yra turtingi 
pasauliniais įvykiais. Jie yra turtingi ir 
lietuviams. Štai, š.m. kovo 11 d. Lietuvos 
Parlamentas paskelbė deklaraciją, pagal 
kurią yra atstatoma Lietuvos 
nepriklausomybė.

Tolimesnis Lietuvos likimas priklausys 
ne tik nuo tarptautinių įvykių raidos, bet 
ir nuo mūsų pačių, ypač nuo mūsų brolių 
ir sesių tėvynėje — nuo jų ryžto ir 
kovingumo dvasios.

Gaunamos žinios iš tėvynės liudija apie 
heroišką mūsų tautos laikyseną. Gili 
tėvynės meilė ir nepavergiama jų dvasia 
žavi mus, nes jiems tenka užimti 
bibliškojo Dovydo poziciją, Dovydo 
kovojančio prieš milžiną Galijotą. Tiesa, 
lietuvių tautai jau ne pirmą kartą tenka 
atlikti šioji Dovydo rolė ir todėl 
nenuostabu, kad mūsų himnas Lietuvą 
didvyrių žeme vadina...

Lietuvių tauta brangina laisvę ir 
visuomet ryžtingai už ją kovoja, nes laisvė 
pasiekiama tik per kovą, ryžtą bei valią 
ištverti ligi laimėjimo, visiems vieningai 
dirbant, su pagarba ir meile leituvio 
lietuviui. Tokia laikysena ypač aktuali 
yra dabar, kai mums gręsia maskoliškas 
imperializmas ir kolonializmas.

Lietuvių tauta yra pergyvenusi, ir 
dabar gyvena klaikias dienas. Bet aš tikiu, 
kad ji bus gyva, veikli ir kūrybinga. Ją 
reikia visais būdais remti, palaikyti ir 
stiprinti. Mes turime stengtis, pirmoj 

eilėj, kad turėtume mums palankią britų 
spaudą, nes spauda formuoja viešąją 
opiniją. Po paskutinių įvykių Lietuvoj bei 
jų aprašymų, britai geriau supranta 
lietuvių norus būti laisvais žmonėmis, o 
ne Rusijos pastumdėliais. Dėkime visas 
pastangas ta linkme ir toliau.

Baigdamas dar kartą linkiu darnaus ir 
sėkmingo suvažiavimo.

APAŠTALŲ SOSTAS IR 
SOVIETŲ SĄJUNGA 

PASIKEITĖ ATSTOVAIS

Šventasis Tėvas Jonas Paulius II-sis ir 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas Michailas Gorbačiovas per 
susitikimą Vatikane 1989-tais metais 
gruodžio pirmą dieną buvo sutarę 
suteikti oficialų pobūdį kontaktam tarp 
Apaštalų Sosto ir Sovietų Sąjungos, kad 
palengvintų nuolatinį dialogą abiem 
pusėm rūpimais klausimais ir patarnautų 
naudingam bendradarbiavimui 
tarptautiniu mastu. Tuo tikslu Apaštalų 
Sostas ir sovietinė vyriausybė nutarė 
pasikeisti oficialiais atstovais: jais bus 
asmeninio rango apaštalinis nuncijus ir 
nepaprastas ambasadorius. Šventasis 
Tėvas šiom pareigom paskyrė apaštalinį 
nuncijų ypatingiem reikalam 
arkivyskupą Colasuonno.

R.G

Pasikeitimas oficialiais atstovais tarp 
Apaštalų Sosto ir Sovietų Sąjungos yra 
pirmas žingsnis į santykių normalizavimą 
tarp abiejų šalių. Paskutinysis Rusijos 
diplomatinis atstovas Vatikane, turėjęs 
įgaliotojo ministro rangą, buvo paskirtas 
vadinamos „parlamentinės vyriausybės“ 
1917 m., po caro Mikalojaus II-jo 
atsisakymo nuo sosto. Įvykus spalio 
revoliucijai, Apaštalų Sostas neatšaukė 
parlamentinės vyriausybės pripažinimo: 
jos diplomatinis atstovas Vatikane buvo 
įrašytas į Popiežiškąjį Žinyną — 
Annuario Pontificio — ligi 1922 m. Po to 
Vatikanas niekad neužmezgė 
diplomatinių ryšių su Sovietų Rusija.

V AT. R

Kovo 24 — 25 dienomis Lietuvių 
namuose įvyko metinis DBLS 
suvažiavimas. 42-sis suvažiavimas vyko 
ypač sunkiu svarbiu istoriniu momentu. 
Po 50 vergovės metų lietuvių tauta su 
Sąjūdžio vadais priešakyje pareiškė 
okupantui ir visam pasauliui, kad ji jau 
nebenori vergauti, kad atstatoma 
Lietuvos nepriklausomybė. Tačiau 
šiandieninė situacija verčia susimąstyti 
kiekvieną lietuvį. Tokiais žodžiais DBLS 
pirmininkas J. Alkis atidarė suvažiavimą. 
Jis pasveikino visus suvažiavimo dalyvius 
ir svečius, tylos minute pagerbė mirusius 
lietuvius.

Lietuvos Atstovas V. Balickas visus 
pasveikinęs savo kalboje pažymėjo, kad 
šiandien svarbiausia Lietuvos laisvė ir 
tautos solidarumas, kad tautos likimas 
priklausys ne vien nuo tarptautinių 
įvykių, bet ir nuo pačių lietuvių stiprybės. 
(Kalba spausdinama 1 psL).

Europos rajono vadas LSS s. S. B. 
Vaitkevičius skautų vardu 
nuoširdžiausiai padėkojo visiems savo 
pagalbininkams prisidėjusiems prie 
skautiškos veiklos Didžiojoje Britanijoje. 
LLS Rajono vadeiva J. Maslauskas 
iškilmingai apdovanojo J. Alkį skautų 
ordinu ir pagerbė H.Gasperą už 
pasiaukojančią ir ilgametę veiklą.

Visiems buvo perduoti dr. K. Bobelio, 
VLIK’o pirmininko bei P.B. Varkalos 
sveikinimai.

Po sveikinimų sekė DBLS pirmininko 
J. Alkio kalba. Jis prašė suvažiavimą 
pakeisti darbotvarkę, t.y. pranešimus ir 
diskusijas baigti kuo greičiau ir tą pačią 
dieną pravesti rinkimus, o sekmadienio 
rytą piketuoti priešais Rusų konsulatą. J. 
Alkis siūlė sukurti fondą politiniams 
reikalams remti. Jis suvažiavimo dalyvius 
kvietė šį fondą pradėti 100 svarų įnašu. 
Pranešėjas trumpai papasakojo apie 
nuveiktus darbus Lietuvos labui, taip pat 
prašė visus prisidėti prie politinės veiklos 
išplėtimo, kvietė visų apylinkių atstovus 
palaikyti kuo glaudesnius ryšius su 
vietiniais anglų parlamento atstovais.

Lituanistinio auklėjimo 
vicepirmininkė V. Gasperienė dėkojo 
Maironio mokyklos vedėjai Ž. Šlekytei ir 
J. Bliūdžiui už didelį triūsą saugojant ir 
skleidžiant lietuvišką žodį, skiepijant 
meilę gimtajai kalbai Didžiosios 
Britanijos lietuvių širdyse.

H. Gasperas kalbėjo vietoj Tarybos 
pirmininko, pranešimus padarė Tautos 
fondo atstovas J. Vilčinskas, Tautinės 
paramos Fondo atstovas J. Benderius. 
DBL Jaunimo sąjungos atstovas G. Šova 
trumpai apžvelgė pastarųjų metų 
jaunimo veiklą. Revizijos komisijos 
pranešimą perskaitė S. Starka, Mandatų 
komisijos pranešimą padarė Ivanauskas.

Suvažiavime dalyvavo 18 skyrių, 25 
delegatai, atstovaudami 747 balsus, 3 
Garbės, 4 — tarybos, 8 — kitų 
organizacijų nariai.

Daugelis pranešimų buvo aktyviai 
diskutuojami. Beje, didžiausio dėmesio 
susilaukė J. Alkio pasiūlymas dėl naujo 
fondo įkūrimo. J. Vilčinskas siūlė įkurti 
ekonominį ir humanitarinį fondą 
Lietuvai remti. Z. Juras pasisakė prieš bet 
kokių naujų fondų įkūrimą, jo nuomone 
galima naudotis jau turimais. D. Banaitis 
jo mintį palaikė, ir informavo, kad 
vadovaujantis Tautinės paramos fondo 
nuostatais, pinigus galima panaudoti ir 
įvairiems reikalams, net ir iš Lietuvos 
atvykusių politinių veikėjų paramai. 
Diskusijoje dalyvavo ir Tautinės paramos 
fondo atstovas J. Benderius.

St. Nenortas supažindino su A. 
Vilčinsko neseniai išspausdintu Londono 
dienraštyje laišku. St. Nenortas išskyrė 6 
pagrindinius punktus į kuriuos ir turėtų 
orientuotis visa lietuviškoji veikla 
išeivijoje. Ž. Šlekytė pasakojo apie 
sunkumus su kuriais nuolat susiduria 
Maironio mokyklos mokytojai bei 
mokiniai. Jos nuomone būtų naudinga

(Nukelta į 3 psl.)

LIETUVOJE
Subrendęs jaunimas

Kovo 6 dieną įvyko Lietuvos 
komjaunimo aktyvo pasitarimas, kuris 
apsvarstė tolesnius organizacijos 
pertvarkymo kelius. Pasitarimo dalyviai 
priėjo išvados, kad po 1989 m. įvykusio 
XXII suvažiavimo Lietuvos 
Komunistinio Jaunimo Sąjunga savo 
pažiūromis tapo artima 
socialdemokratinėms idėjoms. Tai įvyko 
natūralios evoliucijos keliu, kuriuo einant 
toliau būtina keisti organizacijos 
pavadinimą.

Siūloma paskelbti organizacijos narių 
referendumą dėl pavadinimo pakeitimo į 
Lietuvos laisvojo jaunimo sąjunga. 
Organizacijos svarbiausiu tikslu 
patvirtinti nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atkūrimą ir stiprinimą.

Dalina svetimą turtą
Lietuvos rytas (III.8) praneša, kad į 

Lietuvą yra atvykusi Sov. Sąjungos 
atsakingų komunistų partijos darbuotojų 
grupė, kuri stengiasi sudaryti 
materialines sąlygas Lietuvos komunistų 
partijai, kuri liko ištikima Maskvai, 
veikti. Norima iš LKP, pasiskelbusios 
savarankiška, atimti dalį turto ir atiduoti 
atskilusiai partijai. Partijos turtą sudaro 
komitetų patalpos, masinės informacijos 
priemonės, partijos istorijos institutas, 
partinė mokykla, automobiliai ir kt.
Lietuvos-Prancūzų asociacija

Kovo 3 dieną Vilniuje įvyko neseniai 
įkurtos Lietuvos-Prancūzijos asociacijos 
ir prancūzų kalbos dėstytojų bei 
mokytojų suvažiavimas, suvažiavime 
buvo kalbama prancūziškai.

Asociacijos pirmininkas, Vilniaus 
universiteto prorektorius, prof. Rolandas 
Pavilionis pasakė susirinkusiems, kad 
anksčiau Lietuva draugavo su 
Prancūzija. Asociacija padės Lietuvai 
atidaryti duris į Europą.

Prancūzijos ambasados pirmasis 
sekretorius Toma Vokjė pažymėjo, jog jo 
šalyje žinoma apie Lietuvos kelią į 
nepriklausomybę. Prancūzija niekada 
nepripažino Lietuvos aneksijos. Jis dės 
visas pastangas, kad Vilniuje būtų 
atidarytas prancūzų kultūros centras.

Angliškos valiutos kaina
Atvykęs iš Leningrado į Lietuvą 

finansų ministerijos pareigūnas I. 
Daudovas, atsirado Vilniaus Kalvarijų 
turguje. Nužiūrėjęs porelę, kuri derėjosi 
dėl auksinio žiedo, jis pasiūlė jiems 100 
svarų sterlingų keturis banknotus. Šie 
nupirko iš jo tik vieną už 1860 rublių, 
daugiau neturėjo. „Supuvusių“ valstybių 
pinigai pasirodė pirkėjams įtartini. 
Vienas jų paseilino pirštus ir patrynė 
banknotą. Iš skaičiaus 100 liko tik 10.

Rytojaus dieną Leningrado turistas vėl 
atsirado turguje. Pasiūlė likusius 
banknotus. Atsirado milicija ir teismas 
vyko šiemet. Turistas gavo trejus metus 
su turto konfiskavimu. Teisėjas Vytas 
Večerinskas paaiškino švelnią bausmę: 
negalėjo įrodyti, kad banknotus padirbo 
būtent Daudovas.

Mirė E. Bindokaitė
Sulaukusi devyniasdešimties metų 

amžiaus Lietuvoje mirė dramos artistė 
Elena Bindokaitė.

E. Bindokaitės kūrybinis gyvenimas 
klostėsi panašiai kaip ir daugelio jos 
bendraamžių, lietuvių profesionaliojo 
teatro pradininkų. Pirmojo pasaulinio 
karo nublokšta Rusijon, įgijusi 
mokytojos specialybę, 1918 m. ji grįžo į 
Lietuvą ir pamėgino laimę scenoje. 
Režisorius A. Sutkus priėmė tą dailią 
merginą į savo mėgėjišką trupę. 1929 m. ji 
baigė Valstybės teatro vaidybos mokyklą 
ir tapo Kauno, Šiaulių, vėliau Klaipėdos 
teatrų artiste. Jos iniciatyva 1936-1939 
metais Klaipėdoje gyvavo mėgėjiškas 
vaikų teatras. Čia aktorė debiutavo ir 
režisūroje — pastatė keturias pasakas. 
Nuo 1946 ligi 1958 metų ji dirbo 
Šiauliuose, kur jos vardas ilgiausiai išliko 
žiūrovų atmintyje.

R. Bačkis Lietuvoje
Sąjūdžio savaitraštis „Atgimimas“ 

(III.7-14) atspausdino pasikalbėjimą su 
Lietuvoje viešinčiu Prancūzijos LB 
pirmininku Ričardu Bačkiu. Jis pasakė 
apie Prancūzijos televizijos vizitų 
Lietuvoje svarbą.
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Balsas iš Mažosios Lietuvos
Pats dramatiškiausias praeitais metais 

mažlietuvių gyvenime įvykis, kad atbudo 
ir subruzdo iki šiol mažai žinomi naujieji, 
lietuvninkais pasivadinę, Maž. Lietuvos 
gyventojai, kurių priskaitoma apie 30 — 
40 tūkstančių. Tai daugumoj Sibiro 
tremtiniai, kuriem komunistinė Lietuvos 
vyriausybė neleido grįžti į jų tėviškę D. 
Lietuvoj. Bet ir apsigyvenę Mažojoj 
Lietuvoj, jie buvo visaip persekiojami ir 
skriaudžiami.

„Bet vis tik galutinai "raudonasis 
maras' mūsų neišžudė. Mūsų bendrija 
dar tik kuriasi. Šiuo metu jau įsteigėme 7 
lietuviškas moyklas ir 3 katalikiškas 
parapijas. Žinoma. Kaliningrado rusiškoji 
valdžia labai priešinasi Lietuviškos 
dvasios plitimui. Ji jaučia, kad su 
lietuvybės atbudimu Mažojoj Lietuvoj 
gali griūti sulaužytomis sutartimis 
sukurtas raudonų iliuzijų rūmas. Todėl 
jie mums kenkia kiek įmanydami. Mes 
labai norėtume su Jumis užmegzti ryšius 
ir be galo džiaugiamės jausdami, kad 
neesame vieni ir kad mūsų kovose 
galėsime pajusti Jūsų organizacijų 
pečius... Gruodžio 16-17 d.d. 
įvykstančiame Karaliaučiaus krašto 
lietuvių suvažiavime su 800 delegatų iš 
visų Mažosios Lietuvos kampelių, 
norėtume priimti rezoliuciją dėl 
solidarizavimosi su išeivijoj veikiančiu 
Mažosios Lietuvos Rezistenciniu 
Sąjūdžiu ir Mažosios Lietuvos Fondu” 
— rašo Mažosios Lietuvos krašto lietuvių 
bendrijos koordinatorius Sigitas 
Šamborskis.

Kaip sunkiai Karaliaučiaus krašto 
lietuviams tenka dėl savo tautinės 
sampratos ir krašto lietuviškų žymių 
išlaikymo kovoti su svetimtaučiais, 
matyti iš sekančių pavyzdžių: nors rusų 
kolonistai Tilžės lietuvių šventės metu ir 
pasitiko panemuniečius su duona ir 
druska, bet vos tik šventei praėjus, jos 
rengėjai buvo iškviesti pasiaiškinti, kas 
jiems davęs leidimą ir teisę reklaminiuose 
plakatuose ir šventiniuose kvietimuose 
vietoj Sovjecko naudoti nuo amžių seną 
lietuvišką pavadinimą Tilžę.

Kova užvirė ir dėl grąžinimo 
Tolminkiemiui jo seną pavadinimą.Tarp 
daugelio rusų kolonistų motyvų šiam 
lietuviškam bažnytkaimiui negrąžinti jo 
seno pavadinimo yra ir toks, kad vardą 
Tolminkiemis rusui per sunku ištarti (!).

Taigi, išklausius Mažosios Lietuvos 
naujųjų lietuvininkų balsą, Mažoji 
Lietuva negali daugiau likti tik tautinio 
romantiko svajone. Mes neturime 
atsisakyti jos žmonių prašymo, nes tai 
prilygtų atsisakymui tęsti 1923 metų 

sausio 13 dienos su aukomis pradėtąjį 
žygį dėl visos Mažosios Lietuvos 
išlaisvinimo.

Šia proga turime paaiškinti, kad 
Mažosios Lietuvos Rezistencinis Sąjūdis, 
iš savo pusės, jau anksčiau kreipėsi į 
popiežių Paulių Antrąjį dėl Mažosios 
Lietuvos žmonių dvasinio aptarnavimo 
Lietuvių kalba ir parapijų prijungimo 
prie dabartinės Lietuvos bažnytinės 
vyriausybės. O visai neseniai M.L.R.S. 
pasiuntė memorandumą dėl Maž. 
Lietuvos. Prie memorandumo dar buvo 
pridėtas ir nesutrumpintas rusų etnologo 
P.l. Kušnerio (Kšynevo) parašytas, 1951 
m. SSSR Mokslų Akademijos Maskvoj 
išleistas, veikalas „Pietryčių Pabaltijo 
etninė padėtis”. Veikale rusų autorius, 
daugiausia pasirėmęs vokiečių 
mokslininkų šaltiniais, įrodo, jog šių 
dienų rusų kolonizuojama Mažoji 
Lietuva yra nuo amžių senas baltiškas- 
lietuviškas kraštas.

Esame linkę manyti, kad užsimezgė 
ryšiai tarp šių dienų Mažosios ir išeivijos 
lietuvininkų stiprės, kad ir 
solidarizuodamiesi galėsime daug ką 
atlikti Mažosios Lietuvos labui.
Mažosios Lietuvos Fondo Informacijos

(2-1990)

lss Šefas
Kandidatas į Lietuvos Aukščiausiąją 

Tarybą profesorius Aloyzas Sakalas 
sutiko būti atsikūrusios Lietuvos skautų 
sąjungos šefu. Tokiom pareigom jį 
pakvietė šiomis dienomis įvykusios 
Lietuvos skautų sąjungos Vilniaus krašto 
pirmosios konferencijos prezidiumas.

DIPLOMATINIS PRIĖMIMAS
Lietuvos nepriklausomybės šventės 

proga Lietuvos diplomatinėje atstovybėje 
Vašingtone buvo surengtas priėmimas į 
kurį atvyko apie 400 žmonių. Priėmime 
dalyvavo apie penkiolika Amerikos 
valstybės departamento pareigūnų, tarp 
jų valstybės sekretoriaus pavaduotojas, 
neseniai su valstybės sekretorium 
lankęsis Maskvoje ir ten susitikęs su 
pabaltiečių atstovais, amerikiečių 
delegacijos nusiginklavimo derybos 
pirmininkas, protokolo šefas ir kiti. Buvo 
apaštalinis nuncijus su savo 
bendradarbiais, kiti diplomatai, apie 20 
žurnalistų, ne tik amerikiečių, bet ir 
užsienio laikraščių žurnalistų — suomių, 
vokiečių, japonų, australų, anglų ir kitų. 
Priėmime dalyvavo ir visi Vašingtone 
gyvenantys lietuviai, taip pat iš kitų 
miestų atvykę lietuvių organizacijų 
atstovai.

Laisvalaikio mąstymai
POL1TRUKO PAMOKOS

Tai buvo prieš pusšimtį metų — kai 
buvau Panevėžio ligoninės tarnyboj. Jau 
buvo jaučiama bolševikų okupacijos 
priespauda. Raudonarmietis gydytojas 
(uzbekas ar tadžikas?) dažnai atvesdavo 
po keletą karių kraujo tyrimams. 
Retkarčiais užeidavo (nežinau kokiu 
tiksli?...) politruk (politvadovas) 
Kuzmenko — jaunas, energingas, 
sumanus ir gerai indokrinuotas 
bolševikiškoj religijoj. Kuzmenko kartais 
naudodavosi mano įstaigos telefonu 
pabarimui savo kuopos vado, {domu, 
kad kuopos vadas buvo kapitonas, o 
polit vadas tik... karys!

Buvo progų su Kuzmenko pasikalbėti 
ir net pasiginčyti (greit supratau, kad tai 
buvo mano klaida) įvairiomis temomis. 
Kuzmenko buvo pirmasis asmuo man 
trumpai apibrėžęs socializmo ir 
komunizmo sąvokas, kurias ir dabar 
tebeatsimenu. Socializmas: iš kiekvieno 
pagal išgales ir kiekvienam pagal jo 
sugebėjimus. Komunizmas — iš 
kiekvieno pagal išgales ir kiekvienam 
pagal norus. Aš tylėjau ir galvojau. 
Politvadovas. pastebėjęs mano 
susimąstymą, tęsė ..pamoką” sakydamas, 
kad nei socializmas, nei kapitalizmas 
greit neįsikūnys. Gal praeis dešimt 
tūkstančių metų iki socializmo 
įgyvendinimo, o įgyvendinę socializmą — 
sieksime komunizmo santvarkos. 
Komunizmo įgyvendinimas galėsiąs 
užtrukti daugiau negu dešimt tūkstančių 
metų! Nuliūdau, kad aš nebesulauksiu tų 
laimingų dienų...

Praėjo tik 50 metų, o socializmas jau 
braška, irsta ne tik Sovietijoje, bet ir jos 
satelituose, net ir Švedijoj...
THE INDEPENDENT Wednesday 28 March 1990

Socializmas, komunizmas, 
krikščionybė yra gražūs dalykai ir yra 
mano ir daugelio svajonė: ale gaila, kad 
jie nesiderina su žmogaus prigimtimi. Iš 
milijonų kompartiečių. socialistų partijų 
narių ir krikštytųjų — kelis rasim tikrus 
komunistus, socialistus, krikščionis? Dar 
tebeatsimenu Rokiškio gimnazijos 
kapeliono pasakojimą apie graikų 
filosofą ir moralistą Diogeną, kuris 
Atėnų miesto prekyvietėj su žvake 
ieškojo žmogaus! Kai jam sakė, kad gi 
aplinkui yra daug žmonių, tai jis pasakęs: 
„Taip, čia daugybė žmonių, bet aš ieškau 
žmogaus...”

Kiti pašnekesiai su Kuzmenko taip pat 
buvo įdomūs. Gal verta čia paminėti 
pokalbį apie popiežiaus neklaidingumą. 
Neatsimenu kaip apie tai išėjo kalba, bet 
politvadovo išvada buvo įdomi. Aš 
aiškinau popiežiaus neklaidingumą taip 
kaip gimnazijoj kapelionas per tikybos 
pamokas mus indokrinavo. Kuzmenko 
klausėsi mano aiškinimų su šelmiška 
šypsena ir šypsojosi. Neatsimenu kaip jis 
pradėjo savo argumentą, bet pabaigė 
maždaug taip: neprotinga tikėti vieno 
žmogaus neklaidingumu, ot komunistų 
partija, tai tikrai yra neklaidinga, nes tai 
yra dešimčių milijonų vieninga pažiūra?

Labai būtų įdomu dabar susitikti 
politvadovą Kuzmenko ir pasikalbėti su 
juo tomis pačiomis ir kitomis temomis.

Dėl žodžio „popiežius” kritikos 
kadaise nepraėjo mano straipsnis per 
cenzūrą, įrodinėjantis kai kuriuos lietuvių 
kalbos netikslumus. Tada rašiau, kad 
žodis „popiežius” yra neteisingas ir 
nelietuviškas, t.y. pasiskolintas iš lenkų 
kalbos ir siūliau, ir dabar siūlau vartoti 
Vatikane naudojamą titulą PAPA,

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gaunams iš Kanados ir JAV anglų 

kalba knygas apie Lietuvą, siuntinėjau 
bibliotekoms, universitetams, 
redakcijoms, parlamentarams. Tai 
dariau savais pinigais, kadangi esu 
skolingas Lietuvai už nemokamą mokslą, 
lenkų okupacijos laikais Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnazijoje, Vilniaus 
Universitete. Paštas Vokietijoje yra labai 
brangus. Persiuntimui pvz. J. Daumanto 
„Fighters for freedom” knygos reikia 
mokėti 2 markes, o Austrijon ir 
Šveicarijon jau klijuojamos 4,8 DM. 
pašto ženklas. Iki šiol esu persiuntęs virš 
170 egz. įvairių leidinių, kitus įteikiau 
artimam Mannheimo miestui ar apyl. 
miestelių bibliotekoms, gimnazijoms.

Tiesa, prieš metus išsiuntinėtą prel. dr. 
Pr. Gaidos „Erzbischof Teofilius 
Matulionis" leidinį apmokėjo pats 
knygos autorius.

Šiandien galiu pranešti, kad jau be 
skelbtos dr. M. Arštikaitytės-Uleckienės 
100 m. dovanos (iškeitus čekį gavau 90 
DM., kadangi bankas atskaitė 10 DM. 
patarnavimui) mane pasiekė 
Mississaugos, Ont. gyventojo A. Brazio 
50 kanados dolerių čekis. Šie pinigai taip 
pat skiriami knygų persiuntimui, nes 
Kanados lietuvis savo laiške rašo, kad 
„...atliekate pasigėrėtinai gerą darbą 
Vokietijoje, garsindamas mūsų kovą.” 
Dar vienas čekis — 25 dol. iš Bruno 
Luko, Hot Springs, Arkan. Mano 
vilnietiškas ačiū, kadangi jau atėjo KLB- 
vės reikalų ved. D. Deksnytės berods 
šeštoji siunta „Violations of Human 
rights in Soviet occupied Lithuania".

Vasario mėn pabaigoje gavau 
rašytojos Bronės Martin dvi knygas: 
„The wandering Seagull" ir „Dręams and 
reality", liečiančios lietuvės moters 
pergyvenimus ir kančias, netekus laisvės 
Lietuvai. Viršeliai papuošti tautiniais 
motyvais, pav. prie šulinio stovinti 
tautiniais rūbais geltonplaukė lietuvaitė, 
arba antra knyga — slibinas ir erelis 
puola mūsų trispalvę (pieš. J. Kiburo).

Rašytoja Bronė Martin savo laiške 
rašo, ar ji gali man atsiųsti daugiau tų 
leidinių. Be jokių abejonių — laukiu!

Susidomėjimas Lietuva auga. Jau ir 
gimnazijų mokytojai rašinius mokiniams 
skiria Lietuvos tema. Šiandieną, kovo 5 
d. net iš Diuseldorfo pasiekė mane 
telefoninis prašymas (mano telefono nr. 
vokietė sužinojo lietuvių gimnazijoje) 
atsiųsti 17-mečiui sūnui kuo daugiausiai 
literatūros apie Lietuvą, kadangi jis turi 
rašyti referatą. Štai jau penktas prašymas 
tik per tris savaites. Be abejo, visus 
prašymus patenkinau.

Dar kartą mano vilnietiškas ačiū už 
finansinę paramą bei knygas.

K. Baronas

graikišką ir lietuviškai skambantį 
PAPAS.
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— Kur tie tavo artimieji? — mečiau jam tiesiai į veidą.
— Kokie artimieji? — išplėtė akis.
— Juk sakei, kad bus nedaug ir vien tik artimieji. Kur jie?
Arnoldas išsišiepė savo įprastu šypsniu.
— Ar neužtenka? Nieko kita artimesnio už tave ir save neturiu. Ar 

neužtenka? Kvailių būrio reikia? Kur du geri bičiuliai, tai tenai ir visas 
pasaulis. Ar ne?

— Argi jau tokie geri bičiuliai?— dar prikišau.
Jis atsisėdo ant fotelio atramos ir apkabino per pečius.
— Žinoma, kad geri. Aš visada ieškojau tikro bičiulio, tikro 

draugo. Sukau ratus, ir vis grįžau prie tavęs, o dabar žinau, kad kitaip 
nebebus. Mudu, arba niekas. Bet aš alkanas. Alkana ir tu. Einu ką nors 
pamesti ant stalo. O gal einam abu. Bus smagiau.

Pakilo, paėmė už rankos ir pabučiavo į žandą. Jis ieškojo, bet 
nepaklausė, ar aš ieškojau kokio bičiulio. Kodėl tik jis vienas turi ieškoti 
ir tik jis rasti, o aš tik būti randama? Kaip šalia kelio numestas daiktas? 
O, Viešpatie!

Bet pakilau ir aš. Abu nuėjom į virtuvę ir abu dejom maistą ant 
stalo. Jis šnekėjo, kaip gera dirbti mėgstamą darbą ir gyventi niekieno 
neprižiūrimam.

— Įsivaizduoji, kas būtų atsitikę namie, jeigu būčiau tave 
pasikvietęs pietų. Motina jau būtų buvusi ligoninėje, o tėvas mažiausiai 
dvyliktą pamokslą baigtų.

Tėvo nebuvau mačiusi, net nė iš tolo, bet motina sykį šnekėjo 
mergaitėms apie gyvenimo duobes. Ji sakė, tų duobių yra pilna visiems, 
bet labiausiai galima susižeisti tose, kurios pasitaiko gyvenimo 
prieangy. Man ji patiko. Gal todėl, kad ir jos, ir mano motinos mintys 
buvo labai giminingos. Po jos šnekos dar ilgai sėdėjom, šnekėjom, net 
juokėmės. Vienoda buvo su baltomis ir su juodomis, nesiskubino 
išbėgti ir nesigąsčiojo, kai juoda mergaitė prieidavo artyn pasišnekėti. 

Negalėjau įsivaizduoti, kad išsigąstų, jeigu kuri ir į jos namus nueitų. 
Net ir su Arnoldu.

Pakilęs padavė čekį ir vėl apkabino.
— Sėskim. Dabar nieko nebėra tarp mūsų. Išgersim, kas dar liko 

išgerti, paskum... Tiesa, aš tau atidaviau, o tu man dar negrąžinai 
paskolos raštelio.

Atsidariau rankinuką.
— O kad tave kur, — riktelėjau. — Skubinau į darbą ir užmiršau, 

— pamelavau ir dar pridėjau: — Kurį vakarą užnešiu.
— Nemeluoji? — suspaudė į glėbį, ir vėl ėmiau justi, kaip ima 

kvapą.
— Kodėl man meluoti.
— Rytoj?
— Rytoj tikrai dar negalėsiu.
— Tai kada?
— Duok telefoną, paskambinsiu į darbą.
— Jie nemėgsta, kai kas skambina.
— Maniškiai irgi nemėgsta, bet tu paskambinai, Arnoldas, kiek 

pasiraivęs, telefoną užrašė. Užrašęs pasakė:
— Dabar sėskim ir vakarą užbaikim taip, kaip dera tikriems 

draugams.
— Sakiau, kad šiandien negaliu.
— Kodėl?
—Gali pats suprasti.
— Mėnesinės?
— Mėnesinės, — pamelavau.
— Man nesvarbu.
— Tau ne, bet man svarbu.
— Žinai, Juanita, tu pradedi mane erzinti. Nori, kad imčiau per 

prievartą?
Jis staiga pasikeitė ir akyse žybtelėjo žiaurumas. Man per nugarą 

nuėjo šiurpas. Nebuvau silpna, gimnastikos klasėje šiek tiek mokiausi 
karate. Mokytojas sakydavo, kad gerai padirbėjusi galėčiau net juodąjį 
diržą įsigyti, bet Arnoldas buvo vyras. Nors ir lieknutis, bet vistiek 
vyras, ir aš iš karto praradau drąsą.

— Arnoldai, kam tuoj prievarta? Ar draugystė ne tam. kad abu 
susitartų. Kai reikėjo suprasti tave,aš supratau. Kai šiandien reikia 
suprasti mane, atėjo tau eilė suprasti. Ir be to man ir taip reikia bėgti. Už 
penkiolikos minučių turiu eiti vaikų saugoti, — vėl pamelavau.

Nusisukau eiti. Nusisukau drebėdama, kad jis griebs iš užpakalio 
ir bandys persimesti čia ant žemės. Prie durų mečiau žvilgsnį per petį. Jis 
sėdėjo ant sofos rankas ant krūtinės susinėręs ir žiūrėjo ne į mane, bet į 
savo kojas.

— Nepyk, kurį vakarą paskambinsiu, — pati nežinodama kodėl, 
pasakiau.

Pamačiau, kaip jis griebė už kaklo benediktino butelį. Sprukau 
lauk, bet trenkimo į mano uždaromas duris neišgirdau.

Tik gerokai vėliau tesumečiau, kad to butelio jis nesviedė. Tik tyčia 
užsimojo. Tik pagąsdinti. Kur jis tau dėl kokios Juanitos daužys butelį 
benediktino.

Takučiu nubėgau ligi gatvės. Grįžtelėjau. Arnoldas nesivijo, o man 
viduje buvo taip, kad norėjau bėgti, šaukti, verkti, kumštimis kiekvieną 
stulpą daužyti, bet nei bėgau, nei šaukiau, nei akys ašaromis sruvo, tik 
širdis taip daužėsi, kad net kvapą ėmė.

Kelias gatves apsukau, kol šiek tiek aprimau, pasigavau autobusą 
ir nuvažiavau namo. Kitą dieną nunešiau čekį į banką, bet po kokių 
trijų savaičių bankas pranešė, kad jis atšauktas. Arnoldas net ir tuo 
pasirūpino. Tada supykusi paskambinau į darbą.

— Ar visas skolas grąžini tuščiais popierėliais, ar tik man? — 
pasakiau.

Jis nusijuokė, paskum numetė:
—Tuščias už tuščią. Kai duosi man, atiduosiu ir aš. Dvigubai: ir 

malonumu ir pinigais. Jeigu taip šiandien? Septintą valandą?
— Gerai, septintą. Iš kur paėmei, ten ir atnešk. Septintą rasi 

krautuvėje prie kasos.
— Ho, ho. Tai būtų diena.
— Nori, kad į teismą nusitempčiau?
— Į teismą?
— Manai, kad nemokėsiu?
— Ką mama pasakys?
Nereikėjo matyti. Juste pajutau, kaip išsišiepė. Tūžmas ūžtelėjo 

per visą ir taip trenkiau ragelį, kad net aidas nuo sienų atsiliepė. 
Trenkiau, bet ką daryti nežinojau. Pasijutau išmesta į tuščią pakrantę: 
priešais ryklių pilna jūra, užpakaly džiunglės, pilnos smagiai čiulbančių 
paukščių, ant medžių šakų apsivyniojusių smauglių ir kiauksinčių 
panterų. Ar ištversiu ištikimybėje sau pačiai? O Jėzau...

Kiek atvėsusi sumečiau, kad reikia gyventi ir tokioje pakrantėje. 
Paėmiau telefonų knygą ir gal gerą pusvalandį varčiau per visokias 
miesto, apskrities, valstybės ir federalines įstaigas, kol susiradau 
smulkių ieškinių teismo numerį. Kai paskambinau gauti informacijų, 
net pati nustebau, kad buvau tokia rami, lyg teiraučiaus, kur galima 
nusipirkti litrą pieno. Klausydamasi paaiškinimų net nusišypsojau, nes 
pajutau, kad ir tokioje pakrantėje nedingsiu. O jeigu ir motina sužinos. 
Tai kas. Aš ir pati pasakysiu. Tiesiai ir paprastai. Negaliu suprasti 
kodėl, bet pasijutau taip, lyg staiga būčiau užaugusi. Tik ar ilgam?
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MAŽOSIOS LIETUVOS 
DRAUGIJOS ĮKŪRIMAS

Praeitų metų pavasarį Klaipėdos, 
Klaipėdos krašto ir D. Lietuvos miestų 
bei miestelių gyventojus — lietuvius ir 
įsikūrusius svetimtaučius kolonistus 
labai nustebino dideli išklijuoti balti 
plakatai. Akį pirmiausia patraukė 
plakato plati trijų Mažosios Lietuvos 
tautinių spalvų — žalia, balta, raudona 
— juosta ir tokie žodžiai: „Taip, mūsų 
mažai beliko: mirė, išvažiavo, susiliejo... 
Bet norime pasakyti: mes dar esame!”

Kas tai per vieni, kurių taip mažai, o 
tvirtina, kad gyvuojantys? — iš karto 
nesusivokdami stebėjosi praeiviai. Apie 
kokius čia išvažiavusius ir susiliejusius 
žmones kalbama?

Atsakymą jie surado ir stambesnėmis 
raidėmis plakato kvietime atvykti į 
gegužės 27 — 28 d.d. Klaipėdoj ir Šilutėj 
įvykstantį pirmąjį lietuvininkų suėjimą. 
Pasirašė iniciatyvinė lietuvininkų 
susiėjimo grupė.

Trys šimtai dalyvių
Paskelbtai susiėjimo datai atėjus, į 

Mokytojų namus pradėjo rinktis gausus 
vietinių ir atvykusių būrys. Atvyko jie 
autobusais ne tik iš Klaipėdos krašto, 
Šilutės, Priekulės, Pagėgių, bet ir iš įvairių 
D. Lietuvos vietovių. Prie registracijos 
stalojuos pasitiko tautiniais klaipėdiškių 
drabužiais pasipuošusios mergaitės ir 
moterys. Į pirmąjį lietuvininko sušaukto 
suėjimo dalyvių sąrašą įsirašė 277 
delegatai ir 27 svečiai.

Dalyviams susirinkus, klaipėdiškė 
dailininkė Ieva Labutytė ir buvęs Sibiro 
tremtinys Tautvydas Brakas uždegė visų 
žuvusiųjų atminimui simbolinę žvakę. 
Buvo pabrėžta, kad vien iš Klaipėdos 
krašto j Sibirą buvo deportuota 20000 
gyventojų, o dabar, susiėjimo dieną, 
senųjų lietuvininkų registravosi tik kelios 
dešimtys.

Amžiumi daugiausiai pažengęs 
Šilutiškis Jonas Plonaitis, užlipęs į žalia, 
balta, raudona ir tautinėmis spalvomis 
papuoštą sceną, pasveikino atvykusius ir 
atidarė suėjimą. Buvo paskaityti gauti 
sveikinimai.

(staigta Draugija
Pagrindinėje dalyje pasakyta 

jausmingų kalbų, papasakota 
prisiminimų, patvirtintas naujai įsteigtas 
draugijos „Mažoji Lietuva” iš šešiolikos 
asmenų susidedantis seimelis, aptartos 
darbų gairės, svarstytas sumanymas 
išleisti Mažosios Lietuvos almanachą ir 
kt. Be to, nutarta kreiptis į visas didesnes 
Lietuvos vietoves ir miestus, kad juose 
būtų įsteigti draugijos „Mažoji Lietuva” 
skyriai. Viena pagrindinių lietuvininkų ir 
jų D. Lietuvos bičiulių motto tą dieną 
buvo: niekad nepripažinti savų Mažosios 
Lietuvos žemių atplėšimo nuo tautos 
kamieno.

ši iškilmingoji, o kartu ir darbo dalis 
baigta sugiedojus Jurgio Sauerveino 
sukurtą Mažosios Lietuvos himną. Po 
pietų buvo atlikta muzikinė ir literatūrinė 
programa, kurioj ypatingai pasižymėjo 
Klaipėdos choristai ir konservatorijos 
fakulteto studentai.

Eitynės į kapines
Po 6 v.v. į Klaipėdos miesto gatves 

išėjo 300 žmonių grupė, jos priešakyje — 
tautiniais drabužiais pasipuošusios 
lietuvaitės, o už jų — nešama didelė 
Mažosios Lietuvos vėliava. Visi patraukė 
į buvusias Klaipėdos miesto kapines. 
Pakeliui dar padėtos gėlės prie Kristijono 
Donelaičio paminklo. Kapinėse buvo 
pagerbti Klaipėdos krašto vadavime 

^žuvusieji didvyriai. Taip pat atliktos 
•simbolinės atminimo apeigos prie 
žadinamojo „Lietuvininko” kapo. 

’ Grįžtanti eisena sustojo išklausyti 
Klaipėdos bokšto varpų muzikos 
koncerto. Vakare vyko susitikimai ir 
vakaronė „Sodžiaus” kavinėje.

Pamaldos ir išvykos
Sekmadienį, gegužėes 28 d., autobusais 

visi vyko į Šilutę, kur susiėjimo proga 
Šilutės ev. liut. bažnyčioje buvo 
atlaikytos iškilmingos pamaldos. Jas 
atlaikė keli kunigai su vyskupu Kalvanu 
priešaky.

Po pamaldų buvo aplankyti 
Sauerveino, Jankaus ir Šilutės 
kraštotyros muziejai. Dar kiti važiavo į 
Panemunę, į Bitėnus ir kopė į Rambyno 
kalną aplankyti šios senos Lietuvių 
šventvietės ir pasigrožėti tikru Mažosios

ATSTOVAI PROTESTUOJA
Kovo 25 dieną priešais Rusų konsulatą 

buvo piketuojama. Pikete dalyvavo 
Pabaltijo respublikų, Čekoslovakijos, 
Afganistano atstovai, bei 
simpatizuojantys lietuvių tautai anglai. 
Piketuotojai savo protestą išreiškė 
plakatais, ,,Kalbėkim, bet 
nekariaukim!”, „Laisvė Lietuvai” ir 
kitais.

Viršuje — 42-jo DBLS suvažiavimo atstovai ir simpatizuojantieji anglų bei kitų tautybių 
asmenys protestuoja prieš sovietų kariuomenės elgesį Lietuvoje. Apačioje — tos pačios 
demonstracijos metu dalyvės ruošia protesto plakatėlius. Nuotrauka — ELR.

Lietuvos gamtos grožiu. Deja, daugelis, 
ypač senesnieji, šiais vaizdais grožėjosi 
suspausta širdimi, nes prisiminė anuos 
gražius praeities laikus, kai vasarą iš 
Tilžės ir Ragainės atplaukdavo garlaiviai, 
pilni choristų, žinomų Mažosios Lietuvos 
veikėjų ir svečių. „Sveiki atkeliavę!” tada 
aidėdavo šūviai Rambyno kalno 
atšlaitėje. Prisiminė jie ir kaip su 
dainuojančia palyda Vydūnas 
entuziastingos minios buvo nešamas į 
kalno viršūnę. Todėl buvo skaudu, kad tą 
sekmadienio popietę, „Mažoji Lietuva” 
draugijos steigimo dieną, kalno papėdėje 
buvo tylu, nes iš Ragainės, Tilžės, 
Gumbinės, Pilkalnio, neatvažiavo ir 
neatplaukė laivu nei vienas atstovas, nei 
vienas kalbėtojas ar choristas.

Kiek aptvarkę Jankų šeimos kapus ir 
apvaikščioję po karo sedegintą Jankaus 
sodybą Bitėnuose, susiėjimo iškylautojai 
skubėjo atgal į Šilutę. Ten jau gatvės 
margavo tautiniais drabužiais 
pasipuošusiu jaunimu bei iš įvairių D. 
Lietuvos kampelių atvykusiais 
folkloriniais ansambliais.

Lietuvininkų gatvė
18 vai. įvyko trumpas minėjimas ir 

gėlių padėjimas prie Vydūno bareljefo bei 
memorialinės lentos. Po to sekė 
koncertas, po 20 vai. buvo iškilmingai 
atidengta „Lietuvininkų” gatvės 
paminklinė lenta. Ją atidengė buvusio ir 
plačiai žinomo Mažosios Lietuvos 
veikėjo Jono Kybranco sūnus Arvydas su 
Šilutės komunistų partijos atstovu. 
Lentelė turi tokį įrašą — paaiškinimą: 
„Lietuvininkai — senieji Mažosios 
Lietuvos gyventojai — lietuviai”.

DBLS pirmininkas J. Alkis ir 
vicepirmininkė V. Gasperienė buvo 
priimti ir kalbėjo su Rusų konsulato 
atsakingu darbuotoju. Jam buvo įteiktas 
protesto laiškas.

Su piketuotojais kalbėjosi spaudos 
darbuotojai ir juos filmavo ITV.

Ta proga buvo pasakyta kalbų. Dail. 
Labutytė lentos atidengime matė ir tam 
tikrą simboliką: ji pabrėžė, kad 
„Lietuvininkų” gatvė paruošta ir išgrįsta 
tam, kad ja į namus grįžtų žmonės... „Bet 
ar sugrįš tie, kurie neteisingumo 
siautėjimo išgąsdinti išvažiavo į svetimas 
šalis?” — suabejojo „Tarybinės 
Klaipėdos” korespondentas Albinas 
Stubra.

Koncertas
Ansamblio „Lietuva” koncertu ir 

folkrolinių ansamblių vakarone baigėsi 
šis istorinis mažlietuvių sušauktas ir 
visuomenėje gerą atgarsį palikęs 
lietuvininkų susiėjimas. Tai pirmas toks 
įvykis po 50 metų. Todėl labai gaila, kad 
mažlietuvių dauguma, pokariniais metais 
daug pasidarbavusi Mažajai Lietuvai, šių 
atgimimo dienų negalėjo gyvi sulaukti.

Susiėjimo metu veikė dailininkės L 
Labutytės, liaudies meistrų L 
Kedainytės, Kockaus, L. Meškaitytės ir 
E. Peteraičio dailės parodos.
Mažosios Lietuvos Fondo informacijos (2-

1990)

ITALIJOJE
SVARBI KONFERENCIJA

Italų tautinė grupė pabaltiečiams 
padėti balandžio mėn pabaigoje 
Florencijoje, Italijoje, ruošia 
konferenciją tema „Baltijos kraštai siekia 
nepriklausomybės' ‘.

Konferencijoje kalbės Lietuvos 
Atstovas Stasys Lozoraitis, Birutė 
Zindžiūtė. Marco Tarchi ir Alessandro 
Michelucci.

VOKIETIJOJE
VASARIO 16 STUTTGARTE

Stuttgarto mieste ir jo apylinkėse 
gyvenantieji lietuviai nėra labai gausi 
bendruomenė, bet jie dažnai sueina 
draugėn dalyvaudami lietuviškose 
pamaldose, paminėdami tą ar kitą 
iškilmingą dieną, aptardami tuos ar kitus 
bendruomenės reikalus.

Taip ir šį kartą, kovo 4 d. nemažas 
lietuvių būrys, iš arčiau ir toliau, 
susirinko iškilmingai paminėti vasario 
16-tąją — Lietuvos nepriklausomybės 
dieną. Ši diena ypatingai svarbi ir 
reikšminga kiekvienam lietuviui, kuris 
dar nepamiršo gimtojo krašto, savosios 
už laisvę kovojančios tautos, savųjų, tik 
lietuviams būdingų, papročių.

Iškilmingoji diena prasidėjo Bad 
Cannstatto (didelis Stuttgarto 
priemiestis) Kolpingo namų koplyčioje 
įvykusiomis ekumeninėmis pa naldomis.

Su lietuviais-evangelikais meldėsi 
pastorius ir lietuvių gimnazijos 
evangelikų tikybos mokytojas Fr. Skėrys 
(Mannheim). Katalikų Šv. Mišias aukojo 
gimnazijos kapelionas, kun. Edmundas 
Putrimas.

Visi maldai susirinkę lietuviai labai 
įdėmiai klausėsi pastoriaus Fr. Skėrio 
pamokslo, kuris pabrėžė, jog paruošti 
gerą, į kiekvieno tikinčiojo širdį 
smingantį žodį nelengva, tačiau, kai 
Dievo namuose kalbama apie 
krikščioniškąją artimo ir tėvynės meilę, 
tai tie žodžiai įgauna ypatingą svarbumą.

Pastorius Fr. Skėrys kvietė visus 
lietuvius nepriklausomybės dienos proga 
dar stipriau dvasiniai, įgyti dar daugiau 
ryžto gyvenimui ir gimtojo krašto meilei.

Pagrįstai, turiningai nuaidėjo kun. E. 
Putrimo skaitomos evangelijos žodžiai, 
primeną, jog meilė Dievui ir tėvynei — tai 
gili kiekvieno tikinčiojo sielos išraiška 
lydinti jį nuo gimimo dienos iki mirteis.

Pabrėžtai jausmingai sklido 
bažnyčioje iš dešimčių lietuviškų krūtinių 
išsiliejusi giesmė „Marija, Marija...“, 
kurios melodija ir žodžiai primena 
ypatingą lietuvio ryšį su religija, su 
malda, su meile žmonėms ir tėvynei.

Ne tik turiningi žodžiai, ne tik 
skambios, su religiniu įsijautimu 
sugiedotos giesmės, bet ir lietuviškai gilus 
susikaupimas apglėbė kiekvieną, kuris 
dalyvavo šiose pamaldose. Iškil ninga 
tyla ir žmogiškas susikaupimas supo 
pamaldų dalyvius, kai kun. E. Putrimas 
dalino Šv. Komunijos paplotėlius, 
primenančius Kristaus mokslo pagrindus 
— meilę Dievui ir artimui, negęstančią 
viltį, tikėjimą Viešpaties valia ir jo 
kelrodine palaima.

Po iškilmingų pamaldų visi sugūžėjo į 
salę pasiklausyti šiai progai tinkančių 
kalbų, pasižavėti lietuvių gimnazijos 
mokinių dainomis, jų grojama muzika

Iškilmingąją Vasario 16-tosios 
ninėjimo dalį atidarė dr. J. Norkaitis, 
vokiečių ir lietuvių kalbomis 
pabrėždamas, jog rytų Europoje 
prasidėjęs išsilaisvinimas iš komunizmo 
pančių į savąjį ratą įtraukia vis daugiau 
tautų, nesusitaikiusių su primesta vergija. 
Dr. Norkaitis priminė, kad Stuttgarto 
apylinkės lietuviai nėra ypatingai 
skaitlingi, tačiau visada gyvi, veiklūs, 
pastovūs savo tradicijomis ir užmojais. 
Tą jų gyvumą, nenutrūkstamą dvasinį 
ryšį su okupuota tėvyne kaip tik ir 
demonstruoja lietuviškieji parengimai 
Lietuvos nepriklausomybei paminėti.

Iškilmingos dienos proga susirinkusius 
sveikino Klaipėdos vokiečių 
susivienijimo pirmininkė ponia Partzsch, 
palinkėdama visiems sulaukti 
skaisčiausios dienos — Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo.

Naujo ryžto ir naujų vilčių visiems 
leituviams savo trumpoje kalboje 
palinkėjo ir mieste bei jos apylinkėse 
gyvenančių ukrainiečių bendruomenės 
pirmininkė ponia Kosak.

Kukliais, bet širdingais žodžiais ji 
priminė, jog ukrainiečius ir lietuvius riša 
bendra kova už laisvę, kūrybingą ir 
demokratinę ateitį. Ji pabrėžė, jog 
ypatingai žavisi lietuvių draugiškumu, 
kovingu ryžtu bei jų negęstančia laisvės 
troškimo dvasia.

Lietuvius Baltijos draugijos, vokiečių- 
lietuvių susivienijimo vardu sveikino dr. 
Dajmen, gyvenęs Kaune, gerai pažįstąs 
lietuvių kultūrą ir lietuvių siekius atgauti 
laisvę. Jis priminė lietuvių, net penkias 
dešimtis metų nepasidavusių vergijai, 
drąsą ir nemaringą viltį.

Po įvadinės dalies sekė dalykiškai 

paruošta VLIKo atstovo prie Europos 
Parlamento Strasburge Kasparo 
Dikšaičio paskaita apie Lietuvos 
bažnyčių vaidmenį kovoje už religiją, už 
žmoniškumą, už krašto 
nepriklausomybę.

K. Dikšaitis priminė, jog bažnyčia 
Lietuvoje visą sunkų laiką buvo tuo 
stogu, po kuriuo galėjo prisiglausti visi 
persekiojamieji ir nuskriaustieji. Per eilę 
jungo metų bažnyčia tapo kelrodine 
žvaigžde visiems, kuriems rūpėjo gimtojo 
krašto laisvė ir jo ateitis.

Kalbėtojas visu svarumu pabrėžė, kad 
ir kituose rytų Europos kraštuose, 
ypatingai rytų Vokietijoje, judėjimas už 
laisvę savo pradžią įgavo bažnyčiose ir iš 
jų pasiekė plačiąsias gyventojų mases

K. Dikšaičio nuomone, lietuvių kova 
už religiją buvo netik laisvės ieškojimo 
pradmuo, bet ir signalinis trimitas kovai 
už gimtojo krašto nepriklausomybę.

Po paskaitos dr. Norkaitis paprašė 
tarti kelis žodžius svečią Algimantą 
Andreiką. Prėjusių metų pabaigoje jis 
atvyko į V. Vokietiją kiek pagydyti 
pašlijusią sveikatą.

A. Andreika — buvęs kalinys, bado 
streiko dalyvis, daug iškentėjęs žmogus ir 
vien todėl, kad jis nesusitaikė su 
teroristiniu komunizmo režimu 
Lietuvoje. Jo paprastuose, trumpuose 
žodžiuose slypėjo ne tik persekioto 
žmogaus kartelis, bet ir šviesi, kilni viltis, 
nepalaužiamas įsitikinimas, jog daug 
lietuvių savo kančia atvėrė kelią 
įspūdingam pasipriešinimui.

Daug susirinkusiųjų katučių susilaukė 
lietuvių gimnazijos mokinių padainuotos 
liaudies dainos, padeklamuoti eilėraščiai. 
Meninėje dalyje nestigo ir muzikinių 
dalykėlių, kuriuos grojo mokytojo 
Arvydo Paltino vadovaujami mokiniai.

Nepriekaištingai dvi dainas sudainavo 
kun. K. Senkus su N. Bair.

Baigiant šią informaciją būtina labai 
širdingai padėkoti visiems minėjimo 
rengėjams, o ypatingai kun. K. Senkui, 
dr. J. Norkaičiui, kun. E. Putrimui, past. 
Fr. Skėriui, mok. A. Paltinui. Taip pat 
mūsų moterims: p. Baublienei, p. 
Repšienei ir kitoms, iškepusioms tiek 
daug visokių ir tokių gardžių pyragų.

Nelengva suminėti visus — rengėjus ir 
atlikėjus, pagelbininkus ir pritarėjus. 
Telieka jiems širdingas lietuviškas ačiū už 
darbą, triūsą ir idėjų gausumą. Tegu 
tokios dienos ir toliau jungia nūsų 
tautiečius į damų, vieningą ir stiprų būrį.

Simonas Rastenis

IV-ASIS POLITINIS SEMINARAS
Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių 

Jaunimo Sąjunga šių metų gegužės 4-6 
dienomis Vašingtone rengia ketvirtąjį 
politinį seminarą. Jo tikslas — pasikeisti 
vėliausiomis žiniomis apie įvykius 
Lietuvoje, pasitarti, kaip Amerikos 
lietuvių jaunimas galėtų padėti 
atsikuriančiai Lietuvai. Bus svarstomos 
dvi pagrindinės temos: Koks mūsų 
vaidmuo Lietuvos ateityje? ir kokios 
politinės paramos gali iš mūsų tikėtis 
Lietuva? Amerikos lietuvių jaunimo 
sąjungos ketvirtame politiniame 
seminare dalyvaus jaunimo delegatai iš 
įvairių Amerikos miestų.

SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS
(Atkelta iš 1 psl.)

pakviesti iš Lietuvos lietuvių kalbos 
mokytoją. E. Gaputytė apgailestavo, kad 
taip retai išeina toks populiarus jaunimo 
tarpe „Lynes” leidinys.

Po diskusijų vyko rinkimai.
Lietuvos Nepriklausomybės 

Atstatymo akto paskelbimas sukėlė daug 
džiaugsmo visų pasaulio lietuvių širdyse. 
Tačiau tai buvo tik pirmieji džiaugsmai, 
po kurių sekė vis didesni nusivylimai M. 
Gorbačiovo pažadais.

Dabartinė politinė situacija Lietuvoje 
yra labai sunki ir visiškai neaišku, kokia 
linkme pasisuks tolimesni įvykiai. 
Šiandien Lietuvai labiausiai reikalinga 
politinė ir moralinė pagalba. Tai aiškiai 
įrodo pastarųjų savaičių ir dienų įvykiai. 
Dabartinė Lietuvos valdžia nesijaučia 
tvirtai ir tai patvirtina prezidento V. 
Landsbergio kreipimasis į viso pasaulio 
tautas , vyriausybes ir geros valios 
žmones. DBLS Valdybos 
nuomone,šiandien labai svarbu laiku 
reaguoti į bet kokį pasikeitimą Lietuvoje. 
Todėl jų iniciatyva sekmadienio rytą 
buvo suorganizuotas piketas.

ELRdh
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Lietuvių
KAS— KADA—KUR?

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 — VILtas 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.

Spalio 20 — Boltono lietuvių metiniai 
šokiai Ukrainiečių Klube, 99 Castle St. 
Bolton.

AUKOS SPAUDAI
P. Remėza — 3.00 sv.
A. Giedraitis — 28.00 sv.
B. Totoraitis — 5.00 sv.
S. Pučinskas — 5.00 sv.
B. ir B. Puodžiūnai — 4 sv.
S. Starka — 4.00 sv.
S. Gabalis — 2.00 sv.
J. Jokubėnas — 4.00 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame

PAMALDOS
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 vai., o 
balandžio 1 d., 11.15 vai., Židinyje kan. 
V. Kamaitis praveda susitelkimą. 
Išpažintys valandą anksčiau.

Bradforde— balandžio 1 d., 12.30 vai. 
Gavėnios susikaupimui bus kun. S. 
Matulis MIC.

Eccles — balandžio 8 d., 12.15 vai.
Nottinghame — balandžio 8 d., 11.15 

vai.. Židinyje su Verbų apeigomis.
Nottinghame — balandžio 12 d., Did. 

Ketvirtadienį, 19 vai., balandžio 13 d., 
Did. Penktadienį 15 vai., balandžio 14 d., 
Did Šeštadienį 19 vai., Židinyje.

Nottinghame — Velykų I d., balandžio 
15 d. ir Velykų II d., balandžio 16 d., 
11.15 vai. Židinyje.

Derbyje—Velykų I d., balandžio 15 d., 
14 vai., Bridge Gate.

Manchesteryje — balandžio 15 d., 
12.45 vai.

Boltone — balandžio 16 d., 11 vai.
Bradforde—balandžio 22d., 12.30 vai. 

su skautais Klubo patalpose.
Nottinghame — balandžio 22 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Wolverhamptone—balandžio 22 d., 17 

vai., Sv. Petre-Pauliuje, North St.

UŽ LIETUVĄ
Maldų žygį atlieka Lietuvių Katalikų 

Bendrijos: balandžio 6 d. Stoke-on- 
Trente, balandžio 10 d. Londone, 
balandžio 20 d. Leicesteryje.

Kronika
AUKOS TAUTOS FONDUI

I. Eidukas — 50.00 sv.
Albertas Gaidelis — 30.00 sv.
Per DBLS Nottinghamo skyrių:
J. Butkevičius, M.Jz. Klumbiai, J. 

Sukaitis ir J. Viliūnas — po 10.00 sv.
B.Drulia, P.Grokauskas, A. Šalčius ir 

P. Veikšra po 5.00 sv.
J. Janulis — po 2.00 sv.
Aukų rinkėjas J. Sukaitis Nottinghame 

iš viso surinko — 62.00 sv.
Per DBLS Manchesterio skyrių:

Manchesterio Liet. Soc. klubas — 
32.00 sv.

V. Chadakauskas — 20.00 sv.
S. Lauruvėnas, A. Mažeika, H. 

Pargauskas ir A. Miliūnas — po 10.00 sv.
V. Byla, A. Jakimavičius, J. Bačinskas, 

A. Rimeikis, K. Murauskas, J. Panavas, 
J. Janulevičius, A. Bendžius, J. 
Dunauskas, J. Arbačiauskas, P. 
Virbickas, A. Pupelis, J. Navickas, A. 
Žabelys, K. Jankus ir M. Purienė — po 
5.00 sv.

V. Geležinis, M. Pauliukonienė, A. 
Podvoiskis — po 3.00 sv.

A. Vigelskas, J. Keturakis, J. 
Šablevičius, B. Kupstienė, kan. V. 
Kamaitis ir O.J. Eidukai po 2.00 sv.

V. Rudys ir P. Žemei iauskas — po 1.00 
sv.

Aukų rinkėjas A. Jakimavičius 
Manchestryje iš viso surinko — 220.00 sv.

Visiems aukotojams ir aukų rinkėjams 
nuoširdžiai dėkoja .

TFA D. Britanijoje

BOLTONE
METINIS SUSIRINKIMAS

Metinis Boltono lietuvių susirinkimas 
įvyko kovo 9 d. Skyriaus pirmininkas 
paminėjo per praeitus metus atliktą 
darbą, davė nesenai įvykusių pabaltiečių 
šokių finansinę apyskaitą ir trumpai 
apibrėžė ateities veiklą.

Kasininkas H. Silius padarė išsamų 
pranešimą apie skyriaus kasos stovį. 
Paaiškėjo, kad skyriaus finansinis stovis 
yra visai geras ir tada H. Silius pradėjo 
diskusijas dėl D. Britanijos lietuviškų 
organizacijų parėmimo.

Valdyba 1990 metams buvo 
vienbalsiai išrinkta ta pati: pirmininkas 
H. Vaineikis, sekretorius S. Keturakienė, 
kasininkas H. Silius ir revizoriai O. 
Eidukienė ir M. Pauliukonienė.

Susirinkimas kaip ir visada praėjo 
labai, smagiai — po oficialios dalies buvo 
draugiškai pasivaišinta ir pasilinksminta.

PARODYTI LIETUVOS 
PAŠTO ŽENKLAI

Kovo 14-tą ir 15-tą dienomis Lietuvos 
pašto ženklai anglų filatelistams buvo 
rodomi dviejuose vietose. Boltono 
filatelistų draugija vieną kartą per metus 
savo programoje turi Prezidento vakarą. 
Būdamas draugijos prezidentu H. 
Vaineikis šiais metais kalbėjo apie 
Lietuvos istoriją ir jos atvaizdavimą 
lietuviškuose pašto ženkluose ir, kaip 
pašto istorijos egzempliorius, parodė 
k :letą vokų ėjusių per Lietuvos paštą 
nepriklausomybės laikais.

Antras Lietuvos pašto ženklų 
parodymas buvo padarytas Radcliffe ir 
Whitefield Philatelic Society nariams 
kurių susirinkiman H. Vainiekis buvo 
specialiai pakviestas. Abudu pokalbiai 
pasibaigė labai sėkmingai — faktinai po 
Radcliffe susirinkimo H. Vaineikis buvo 
ateičiai pakviestas apie Lietuvą kalbėti

LONDONE
GARBINGAS SVEČIAS LONDONE

Balandžio 2 d., grįždamas iš Pietų 
Amerikos, ilgametis sąžinės kalinys kun. 
Alfonsas Svarinskas, Viduoklės 
klebonas, Londone išbus iki balandžio 14 
dienos. Londono Lietuvių bažnyčioje 
Verbų Sekmadienį, balandžio 8 dieną, 11 
vai., laikys šv. Mišias ir pasakys 
pamokslą.

Did. Ketvirtadienį ir Did. Penktadienį 
praves prieš Velykinį susikaupimą 
Londono ir jo apylinkių lietuviams šia 
tvarka: Did. Ketvirtadienį, balandžio 12 
dieną 19 vai. šv. Mišios ir pamokslas, 
Did. Penktadienį, balandžio 13 d., 15 
vai., Did. Penktadienio pamaldos ir 
pamokslas. Šiomis dienomis išklausys 
išpažinčių prieš pamaldas.

Did. Penktadienį po pamaldų, 
parapijos svetainėje iškilusis kalinys 
padarys Londono lietuviams pranešimą 
rūpimais Lietuvos reikalais. Kviečiame 
visus dalyvauti. Susikaupimo dienose ir 
pranešime susitiksime su garbingu svečiu.

Balandžio 14 dieną Did. Šeštadienį 
vakarinių pamaldų nebus.

Velykų rytą prisikėlimo šv. Mišios 8 
vai. Numatoma, kad prisikėlimo šv. 
Mišias celebruos JE arkivyskupas dr. 
Jonas V. Bulaitis. Velykų ryte išpažinčių 
klausymo nebus, o Velykų Dieną nebus 
11 vai. šv. Mišių.

LONDONO LIETUVIŲ
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 
Tradicinė Derby arklių lenktynių 

LOTERIJA
Šiais metais „Derby arklių 

lenktynių“ loterijos pajamos parapijos 
tarybos nutarimu skiriamos 
Išsilaisvinusiai lietuvių katalikų 
Bažnyčiai paremti.

Bilietai bus platinami per Londono 
Lietuvių Bažnyčios rėmėjus visuose D. 
Britanijos lietuvių kolonijose. Kviečiame 
visus lietuvius šią loteriją remti įsigyjant 
jos bilietus.

Būsime labai dėkingi už Jūsų talką 
pravedant šią mūsų loteriją ir aukas 
Lietuvos katalikų Bažnyčiai. Aukas 
galima siųsti: Lithuanian R.C. Church of 
St. Casimir, 21 The Oval, Hackney Road, 
London E2 9DT.

Be to parapijos taryba iš praeitų metų 
„Derby arklių lenktynių“ loterijos pelno 
paskyrė 300 svarų Lietuviams katalikams 
išeivijoje, vyskupo Pauliaus Baltakio
O. F.M. Sielovados fondui, iš kurio vysk.
P. Baltakis remia Lietuvos katalikų 
Bažnyčią atsikuriančioje Lietuvoje.

Parapijos taryba

IŠVYKA LIETUVIŲ SODYBON
Londono lietuviškosios parapijos 

tradicinė išvyka Lietuvių Sodybon bus 
sekmadienį, gegužės 27 d.

Išvažiuosime nuo Lietuvių bažnyčios 
8.30 vai., o nuo Lietuvių Namų, 2 
Ladbroke Gardens, W1L, 9 vai. Iš 
Sodybos išvažiuosime 19 vai.

Norintieji išvykoje dalyvauti prašomi 
užsirašyti: Lietuvių Namuose pas VI. 
Veličką, o sekmadieniais parapijoj 
Svetainėje pas VI. Veličką ir S. Kasparą.' 
Užsirašant įmokami kelionpinigiai 5.50 
sv. Parapijos taryba

METINIS SUSIRINKIMAS
Balandžio 7 d., šeštadienį, 17 vai. įvyks 

Londono Lietuvių Šv. Kazimiero klubo 
narių metinis susirinkimas parapijos 
Svetainėje, 21 The Oval, Hackney Rd., 
London E2.

Susirinkimo darbotvarkėje: klubo 
valdybos pranešimai, valdybos rinkimai 
1990/91 metams.

Visi klubo nariai kviečiami susirinkime 
dalyvauti ir su savimi turėti nario 
korteles, kurios bus reikalingos renkant 
valdybą.

Klubo valdyba

COVENTRYJE
MIRE a. GRIGALIŪNAS

Ilgametis DBLS-gos Coventrio 
skyriaus narys ir rėmėjas A. Grigaliūnas 
mirė kovo 9 d. Coventryje, sulaukęs 90 
metų. Prieš karą velionis dirbo Plentų 
valdyboje, Kaune.

vietiniam literatūriniam būreliui 
(Radcliffe Literary Circle).

Šių pašto ženklų parodymų 
pasisekimui daug padėjo ir „Europos 
lietuvis”. Jo leidėjai buvo H. Vaineikį iš 
anksto aprūpinę įvairiais lietuviškais 
suvenyrais ir informacijos lapeliais.

JAUNIMO DEMONSTRACIJA
Balandžio 1 d. Baltijos kraštų jaunimas 

Anglijoje renkasi 10.30 vai. 
demonstracijai, kuri įvyks prieš Sovietų 
ambasadą, Bayswater gatvės šone, 
Notting Hill, Londone. Demonstracijos 
tikslas atkreipti vietinių gyventojų ir 
politikų demes) į įvykius Lietuvoie. 
prašyti jų pritarimo ir reikalauti skubaus 
D. Britanijos vyriausybės Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimo. Taip pat 
bus stengiamasi apie įvykius Lietuvoje 
informuoti spaudos, radio ir televizijos 
atstovus.

Prašome mus paremti ir gausiai į šią 
demonstraciją atsilankyti.

Baltijos kraštų jaunimo atstovai

MANČESTERYJE
MARGUČIŲ VARŽYBOS

Velykų pirmą dieną MLS klubas 
rengia gražiausių margučių varžybas, 
kurie bus premijuojami.

Kviečiame tą dieną atvykti į klubą su 
margučiais. Klubo valdyba

FILATELISRŲ DRAUGIJA 
„VILNIUS“

Metinis Draugijos susirinkimas įvyks 
1990 m. balandžio 28 d., 14 vai.

Visi lietuviai filatelistai ir jiems 
prijaučiantieji yra maloniai kviečiami 
šiame susirinkime kuo gausiau dalyvauti.

Draugijos valdyba
MIRĖ STASE NORKIENE

Kovo 4 d., ištikus širdies smūgiui, mirė 
stasė Norkienė, eidama 78-tuosius metus. 
Velionė gyveno Langley, Middletone, 
Mančesteryje.

Stasė gimė 1912 m. gruodžio 8. d. 
Tytuvėnuose, Raseinių apskrityje. Karui 
baigiantis atsidūrė Vokietijoje, o iš ten 
1947 m. atvyko į Angliją. Jos vyras 
Aleksandras mirė 1985 metais. Čia 
giminių neturėjo. Lietuvoje liko sesuo.

Palaidota kovo 12 d. Pomirtines 
apeigas St. Chads bažnyčioje ir kapinėse 
atliko kan. V. Kamaitis. Palaidota 
Mostono kapinėse prie lietuvių Aušros 
Vartų paminklo. Laidotuvėse dalyvavo 
21 asmuo.

Ilsėkis, Stase, ramybėje — Mančestrio 
lietuviai.

MIRĖ JONAS SAMULIS
Kovo 8 d. nuo širdies smūgio mirė J. 

Samulis, eidamas 73-čiuosius metus.
Jonas gimė 1917 m. liepos 12 d. 

Anykščiuose. Išmoko batsiuvio amato. 
Karui baigiantis atsidūrė V. Vokietijoje, 
iš ten 1947 m. atvyko į Angliją ir dirbo 
plieno liejykloje, vėliau dirbo ir batsiuviu. 
Sirgo ir turėjo kelias operacijas, galiausiai 
sustojo plakusi širdis. Paliko liūdinti 
žmona Ona, duktė Regina ir anūkas bei 
giminės.

Palaidotas kovo 16 d. Mostono 
kapinėse lietuvių skyriuje prie Aušros 
vartų pamiklo. Pomirtines apeigas Eccles 
St. Marys bažnyčioje ir kapinėse atliko 
kan. V. Kamaitis. Laidotuvėse dalyvavo 
daugiau kaip 30 žmonių. Karstą dengė 
gėlės.

Ilsėkis Jonai, ramybėje.
Jonui Samuliui mirus, visa 

Mančesterio lietuvių bendruomenė giliai 
užjaučia jo žmoną, dukterį Reginą, 
anūką bei gimines ir kartu liūdi.

JUOZUI PANAVUI 70 METŲ
Kovo 15 d. J. Panavui suėjo 70 metų. 

Ta proga jis surengė M. lietuvių klube 
šaunų balių — pobūvį, kuriame dalyvavo 
jo draugai ir pažįstami. J. Panavas yra 
DBLS Mančesterio skyriaus, MLS klubo 
ir MLK Bandrijos narys, skaito, 
lietuvišką spaudą ir remia lietuviškus 
reikalus aukomis, sielojasi Lietuvos 
reikalais.

Jį pasveikino ir geros kloties 
tolimesniame gyvenime palinkėjo klubo 
pirm. A. Podvoiskis ir įteikė visų parašytą 
sveikinimo kortelę. Šeiminkė B. 
Kupstienė atnešė jubiliejinį tortą, ant 
kurio degė 7 žvakutės, simbolizuojančios 
70 metų. Visi jam sugiedojo ilgiausių 
metų ir išgėrė tostą už jo sveikatą. Visi 
linksminosi iki vėlaus vakaro.

Šios garbingos sukakties proga, visi 
nuoširdžiai sveikiname J. Panavą ir 
linkime jam geros sveikatos, ilgo amžiaus 
ir geros sėkmės tolimesniame gevenime.

A.P-kis

A.A. Petrui Stančikui mirus 
jo žmonai Jeann reiškiame gilią 

užuojautą ir kartu liūdime
Magdalena ir J. Mockus

PASAULYJE
Ieškomi nacių nusikaltėliai

Amerika, Kanada, Australija jau 
seniai priėmė įstatymo pakeitimą, kuris 
įgalina tų kraštų teismus teisti ten 
gyvenančius taip vadinamus nacių 
nusikaltėlius, kurie karo metu nebuvo tų 
kraštų piliečiai, bet kurie padarė 
kriminalinius nusikaltimus, padėdami 
naciams naikinti žydus. Dabar ir 
Britanijos parlamentas priėmė panašų 
įstatymą 273 balsais už ir 60 balsų prieš. 
Įstatymas dar turės praeiti pro Lordų 
Rūmus, kur pasipriešinimas tokiam 
įstatymui esąs daug didesnis.

Vyriausybė jau paskyrė komisiją 
susidedančią iš keturių policininkų, kurie 
turės tuos tariamus nusikaltėlius surasti, 
suieškoti kaltinamąją medžiagą ir 
liudininkus, važinėjant po įvairius 
pasaulio kraštus. Tai policininkų 
komisijai vadovauja detektyvas 
inspektorius Tony Comben iš Scotland 
Yard.

Svarstant įtatymą parlamente, keli 
parlamentarai labai aštriai pasisakė prieš 
tokį įstatymą dėl to, kad praėjo beveik 50 
metų, liudininkai mirę, kitiems sunku 
atsiminti. Kad tai gali būti daugiau 
kerštas nei teisybės ieškojimas. Tą visą 
reikalą pradėjo vyriausybės paskirta 
dviejų asmenų komisija, susidedanti iš 
buvusių prokurorų Sir Thomas 
Hetherington ir William Chalmers, kurie 
rinkdami medžiagą buvo nuvykę į 
Lietuvą. Jų tyrinėjimų rezultatai parodė, 
kad keturi seni žmonės turėtų būti 
teisiami, bet iš jų vienas jau miręs, kitas 
yra per didelis ligonis, kad galėtų 
dalyvauti teisme, o trečiasis pagal 
komisijos parodymus, tikriausiai būtų 
išteisintas. Sakoma, kad dar kiti 75 turėtų 
būti surasti ir apklausinėti.

Kyla klausimas, ar vertėjo imtis visų tų 
žygių, ir kodėl vyriausybė nenorėdama, 
pasiūlė pakeisti įstatymą? Vienas radijo 
komentatorius primena, kad Britanijos 
žydams didžiausią įtaką turi imigrantai iš 
Rytų Europos, kurie anksčiau buvo 
komunistai, bet gyvenimui gerėjant 
perėjo į Darbo partiją, o dar vėliau į 
Konservatorių partiją. Jų įtaka 
parlamente yra neproporcingai didelė (22 
parlamento nariai), o ir vyriausybėje 
buvo žydų iš Latvijos ir Lietuvos. Po karo 
labai daug žydų iš Pabaltijo kraštų 
apsigyveno gražiuose Londono 
kvartaluose, kaip Hampstead ir Finchley, 
kur yra ponios Thatcher rinkiminė 
apylinkė.

Perestroikos galas?
Slaptame Siaurės Atlanto pakto 

(NATO) valstybių posėdyje ekspertai 
pasisakė prieš Gorbačiovo politikos 
nepasisekimą. Dėl blogos ekonominės 
padėties ir dėl etninių judėjimų įvairiose 
respublikose perestroika nusigyveno ir 
Sovietija gali suirti į civilinį karą. Tokias 
nuomones išreiškė ekspertai, kurie 
kalbėjo, dalyvaujant ambasadoriams ir 
karo ekspertams Briuselyje. Sakoma, kad 
vyriausybės kalba labai mandagiai apie 
sovietus, bet visai kita nuomonė 
išreiškiama asmeniniuose pokalbiuose.

Neseniai įvykusiuose rinkimuose 
Rusijoje, Ukrainoje ir Gruzijoje 
komunistai smarkiai pralaimėjo, bet 
manoma, kad jie per daug nenusiminė, 
nes naujai išrinkti atstovai dar neprityrę 
ir jie turės pasitikėti buvusių tarnautojų ir 
biurokratų patarimais ir pagalba.

Negalima nusiginkluoti dėl... Lietuvos
Britanijos krašto apsaugos ministras 

Tom King, kalbėdamas su žurnalistais 
pareiškė, kad kol kas vakarai negali 
nusiginkluoti, nes matome kas darosi 
Lietuvoje ir kas gali atsitikti ateityje. 
Nežiūrint blogos ekonominės padėties, 
Sovietų Sąjunga labai gerai 
apsiginklavusi, ir būtų labai neišmintinga 
nusiginkluoti kitiems.

Spėliojama, kodėl Gorbačiovas darė 
žygius, kad Lietuva atsisakytų 
nepriklausomybės, juk iki šiol Lietuvai jis 
netrukdė.

Užsienyje manoma, kad jis tai padarė, 
norėdamas įtikti savo kritikams, kurie jį 
kaltina per dideliu nuolaidumu 
nacionalistams įvairiose respublikose. 
Dabar Lietuva save laiko svetima 
valstybe, bet prezidentas V. Landsbergis 
prašė gyventojus santūriai save vesti ir 
neišprovokuoti sovietų. Iš sovietų 
parėdymo atiduoti visus ginklus, buvo tik 
pasijuokta, nes Lietuvos gyventojai 
nelaiko ginklų, išskyrus medžioklinius. 
Maskvoje sklido gandai, kad lietuviams 
reikalinga pagalba. Mes gerai žinome 
kam reikalinga ta pagalba. Tai rusams ir 
sovietų kariams. Vistiek KGB ir vidaus 
reikalų ministerijos kariuomenė buvo 
prašoma sustiprinti pasienio apsaugą ir 
sovietų lėktuvai perskrido per kraštą, 
grasinimo tankai pasirodė Vilniuje. Tie 
žygiai nepalaužė lietuvių ryžto, jie ir 
toliau nori kalbėtis su sovietais.
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