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PRANEŠIMAS SPAUDAI

. Lietuvos atstovas dr. Stasys A. Bučkis 
jS" m. lapkričio mėn. 15 d., dėl sveika- 

, s, pasitraukė iš pareigų ir tų dienų Lic- 
, jvos atstovu Vašingtone tapo p. Stasys 
j, jioraitis jr„ likdamas kartu ir Lietuvos 
. stovu prie Šv. Sosto.
• Dr. S.A. Bačkis liks Lietuvos Pasiun- 
3 aybės sąraše su diplomatinėmis privi- 
>• gijomis.
>, tšingtonas, 1987 m. lapkričio mėn. 16 d.

LIETUVA YRA NEDALOMA

BRANGŪS LIETUVIAI
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Mūsų Tauta yra 
lisva ji nuolatos 
retur. Kaina, kurių mums reikia mokėti 
i teisę gyventi didelių kaimynų pašonėse 
ra didelė, o tauta yra maža. Todėl mes 
irime stengtis išvengti neprasmingų au- 
11, nereikalingų kančių ir 
ėti vieni kitiems.
1797, 1831, 1863 ir 1905

gyva'. Savo valią būti 
reiškia Lietuvoje ir

visuomet pa
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... ., ___ _ ____ .. ____ metais
įkė pasauliui, kad ji rusų nenori

TILŽĖS DEKLARACIJOS PROGA SVEIKINAME MAŽĄJĄ LIETUVĄ
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120 metais, pasauliui vis netikint, lietu
kai krauju išpirko nepriklausomybę ir 
spo laisvų valstybių lygiu nariu. Ir 1941 
retais ji pasauliui pasakė, kai nei komu- 
istinė Rusija, nei nacistinė Vokietija 
ietuvos neturi valdyti. 1944-1952 metų 
trtizaninės kovos veltui žvelgė į Vaka
ris išganymo, šimtai tūkstančių mūsų 
rolių ir sesių buvo išvežti į tolimuosius 
rtus lėtai mirčiai.
šešiasdešimtaisiais metais atsirado ne- 
riklausoma kraštotyrininkų liepsnelė, 
alanta ir Stonys deginosi šaukdami 
Laisvės Lietuvai“ ir septyniasdešimtai-

us jais pradėjo gimti bent penkiolikos leidi- 
ių savilaida. Peticijos ir memorandumai, 
idimi šimtais, tūstančiais, šimtu dvide- 

■je imts tūkstančių parašų!
Šiemet Vilniuje, Rygoje, Taline ir Čika-

į je, Toronte, Vašingtone, Otavoje, Lon- 
“ne, Losangelyje, Melbourne ir Adelai- 

iįj ije drauge minėjome gėdingo Molotovo- 
ibbentropo pakto juodojo kaspino die- 

es. ą. Ir Jūs, Tėvynėje, vėl kentėjote suėmi- 
įil ius, tardymus, mušimus, kai mes, lais- 
jy. ajame pasaulyje, galėjome tik mintimis 

as lydėti ir apie Jūsų drąsą ir kančias 
asauliui šaukti.
Kiek pasiryžimo, drąsos ir valios Jūs 

adote šaukdami pasauliui, kad Lietuva 
ra gyva, kad ji kas dieną reiškia savo 
alią būti laisva ir lygi laisvų Europos 
ilstybių tarpe! Nereikia Lietuvai apsis- 
rendimo plebiscitų, gana slėptis už melo 
pie savanorišką 
urtuvais remiamą jungimąsi rusiško ko-

I lunizmo vergijon.
ripažinti, kad Stalinas sėbravosi su Hit- 
iriu dalindamiesi jiems nepriklausančio- 

( lis Suomija, Estija, Latvija, Lietuva, Len 
t ija ir Besarabija. Tai nebuvo pastangos 

ratęsti taiką Europoje, bet dviejų gro- 
ikų sąmokslas apiplėšti ir pavergti ketu- 
asdešimts aštuonis milijonus žmonių!

_ ik Stalinas su Hitleriu susidėjęs pradė- 
( > baisųjį antrąjį pasaulinį karą!

Sovietiškame tautų kalėjime virš pusė 
Šventojų yra ne rusai, bet jie yra pri- 
frsti tarnauti ir- turtus krauti vos septy- 
is nuošimčius atstovaujančiai privilegi- 
rotai Rusijos partiečių klasei, kaip buvo 
aro laikais. Artėja laikas ir Rusijos val- 
ovams suprasti, kaip suprato kitos kolo- 
ijalinės valstybės, kad žmonių išnaudo
jus ir priespauda nekelia nei žmonių 
trbūvio, nei garantuoja valdančiai klikai 
irą ateitį. Tik laisvi žmonės ir laisvos į 

, lutos yra kūrybingos, tik laisvas ūkis, 
ne centralizuotos ponijos diktatūra, su- 
aro valstybėms sąlygas būti našiais vals- 
'bių bendruomenių nariais.
Paviršutinės „perestoika“ ir ,,glasnost“ 
Imainos pasaulio neįtikins, kad Rusija 
iii prilygti prie kitų save gerbiančių 

, Ilstybių tol, kol Sovietų valdovai veiks- 
Bis neįrodys, jog yra gerbiamos žmonių 
tautų teisės, tol, kol Sovietų Sąjungos 

■ 139 metų sėbravimo su Vokietijos Tre- 
i iuoju Reichu pasėkos Pabaltyje 

J "lydėtos visišku pavergtų 
''į riklausomybės atstatymu. 
. Laisvos Lietuvos, 
'į favės, siekiame su 

’ trys, ir su visomis 
trgtomis tautomis!

ii(

MAŽOSIOS LIETUVOS TAUTINĖS 
TARYBOS AKTAS

Mažosios Lietuvos Tautinės Tarybos ak
tas, išleistas Tilžėje 1918 m. lapkričio 30 
d., kuriuo pagal prez. Wilsono Tautų ap- 
sispredimo teisės punktus Mažosios Lie
tuvos Tautinė Taryba reikalauja susijun
gimo su Didžiąja Lietuva.

„Atsižvelgdami į tai, kad viskas, kas 
yra, turi teisę gyventi, ir į tai, kad mes 
Lietuviai čionai Prūsų Lietuvoj gyvenan
tieji sudarom šio krašto gyventojų dau- 
guomenę, reikalaujame mes, remdamiesi 
ant Vilsono Tautų paties apsisprendimo 
teisės, priglaudimą Mažosios Lietuvos prie 
Didžiosios Lietuvos. Visi savo parašu šitą 
pareiškimą priimantieji pasižada, visas 
savo jėgas už įvykdymą minėtojo siekio 
pašvęsti“.

Pasirašė Prūsų Lietuvos Tautinės Ta
rybos nariai, seka 24 asmenų parašai.
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Raudonosios armijos

Reikia tik Maskvai

nebus
valstybių ne

kaip ir 
Jumis, 
Sovietų

kitų tautų 
broliai ir se- 
Sąjungos pa-

Vyriausias Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas 

Montrealis, Kanada 
1987 metų spalio 11 diena

DR. VILIU STORASTĄ PRISIMINUS

Vasarėlei einat ‘į pabaigą „Europos Lie
tuvyje“ pasirodė du gražūs rašinėliai. Ka
nadietės lietuvaitės su savo raginimu jau
nimėliui visa jėga mokytis lietuviškai ir 
stoti į „Maironio“ mokyklą Londone. Pati 
patyrė vargo mokyklos vertę Kanadoje. 
Antras straipsnis, jau vyresnio amžiaus 
menininkės prisiminimas savo jaunų die
nų kaimo mokyklėje. Šį prisiminimą atbu- 
dino ką tik praleistos dienos skautų sto
vykloje.

Be to jau metai kaip karts nuo karto pa 
sirodė straipsniai liečią Mažąją Lietuvą, 
kuriais turbūt pasirūpina Mažosios Lie
tuvos Bičiulių Sambūris Anglijoje.

Šitie raštai ir mane nuvedė į kūdikys
tės dienas. Turbūt buvau lygiai tokių me
telių, kada kūdikis jau sąmoningai įspū
džius užrašo savo atmintyje.

Klaipėdoje vyko ypatinga šventė lietu
vių tarpe. Nepamenu visų smulkmenų, tik

svarbiausią to vakaro programos dalį: 
Tilžės chorą su dirigentu — Vydūnu. Ši
tą vardą savo tėvų namuose dažnai gir
dėjau. Galbūt ir mintyse jau turėjau su
sikūrusi asmens vaizdą. Vienu žodžiu tė
vai mane mažytę nusivedė j šį ypatingą 
vakarą. Turiu prisipažinti, kad išinešiau 
atmintyje ne dainų garsus ar žodžius, bet 
choristų tautinių rūbų .grožį, o daugiau
sia—išgyvento Vydūno asmenybės įspūdį.

Į sceną atėjo mažo ūgio, smulkios su
dėties asmuo. Žila barzda, žili plaukai 
gamtos gražiai sušukuoti. Jo laikysena to
kia rami ir žavinti publiką. Pradeda diri
guoti ir stebiu jo išraiškos pilnas rankas. 
Nugirstu ir Vydūną šnekantį Mažlietuvių 
kalba ir tarme. Grįžtant į namus mąsčiau 
ar tai buvo tikras žmogus, su kuriuo teko 
sutitikti, ar tai buvo vaidila?

Vėliau gyvenime domėjausi jo raštais. 
Mano menko knygyno lentynose randasi 
parašyta knygelė: „Kalėjimas — Laisvė
jimas“. Viename puslapyje jisai pats at
pasakoja, kaip jį menininkai matę savo 
kūryboje.

(...) „Iš tų trijų kūrinių man patiam 
lyg atsispindi mano gyvenimo tūris. Vie
nas vaizdas, menininko Max Wendricho, 
man turint vos daugiau kaip 40 metų, ro
do mane kaip maldingą jaunuolį, antrasis, 
profesoriaus Richard Pfeifferio teplio
tas, kaip man jau buvo praėję 45 metai, 
mane vaizduoja kaip kokį žynį. Bet Lietu
vio kūrinys, man suėjus 68 metus, skel
bia iš mano veido, lyg mano sieloje apsi
reikštų visas žmonijos liūdesys. Tikriau
siai jis mane visais metais ir siautė, bet 
ne dėl savo, o dėl Lietuvių tautos ir visos 
žmonijos skausmų. Bet Adomas Varnas 
norėjo mane vaizduoti kaip menininką. 
Mane rodė skambinantį savo harfa.“(...)

G.E.B.

(1968 m. gimė rašytojas, filosofas, Ma
žosios Lietuvos veikėjas Dr. Vilius Storas
ta Vydūnas. Jis mirė 1953.11.20).

RYGOJE MINIMA 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

Lapkričio 19-tą švedų radijas pranešė 
iš Stockholmo, kad Rygoje ir Liepojuje 
įvyko Latvijos Nepriklausomybės 69-jų 
metinių demonstracija.

Nepabijoję grąsinimu ir valdžios drau
dimo, tūkstančiai žmonių susirinko prie 
Nepriklausomybės paminklo Rygos cen
tre. Žmonės matę tą įvykį teigia, kad 
apie 40 jų buvo areštuota. Po to milicija 
užblokavo gatves ir priėjimų prie Lais
vės paminklo. Milicijos mašinos su areš
tuotais žmonėmis buvo pastebėtos ir nak
tį. Sakoma, kad, nežiūrint į milicijos 
pastangas sutrukdyti, latviai paminėjo 
Nepriklausomybės šventę.

Tūkstančiai žmonių susirėmė su mili
cija Liepojuje. Pagal mačiusiųjų parody
mus trys pilni autobusai buvo prigrūsti 
areštuotųjų.

Tuo tarpu Maskvoje aštuoni Sovietų 
disidentai mėgino pademonstruoti savo 
pritarimą latvių kovoje už tai, kad Lat
vių tautos nuomonė būtų išklausyta. Pen
ki iš jų buvo areštuoti pakeliui į buvusią 
Latvijos pasiuntinybę Maskvoje. Trys vis 
dėlto sugebėjo išskleisti atsineštus pla
katus, kuriuose buvo išrašyti kvietimai 
latviams ginantiems savo teises.

Lapkričio 18-ji yra svarbi data Latvi
jos istorijoje, tai simbolis visai latvių 
tautai. Po įvykių šių metų birželio 13 ir 
rugpjūčio 23 uždrausta Latvijos Nepri
klausomybės data sukėlė daug rūpesčių 
Sovietų valdžiai. Manoma, kad milicija ir 
KGB buvo pasiruošusi tai datai, nes di
delės milicijos grupuotės buvo sutelktos 
Rygoje tam, kad užkirstų kelią įvykiams.

LIETUVOJE
M £ ** ** * JU Mk-*

Vliko Seimo Rezoliucijos
Santykiavimas su okupuota Lietuva

VLIKas taria, kad 1974 m. spalio mėn. 
White Plains, N.Y., visų dalyvavusių veiks 
nių sutartose išvadose, liečiančiose tarp 
kitko, ir lietuvių bendravimo klausimu, 
pasisakyta už puoselėjimą ir plėtimą ry
šių išeivijos su pavergtoje Lietuvoje gy
venančiais lietuviais. Pasisakyta taip pat, 
kad vengtina bet kurių veiksmų kurie ga
lėtų pakenkti Lietuvos valstybiniam tęs
tinumui. Nurodyta vadovautis sveika 
nuovoka, sąžinės jautrumu ir tautiniu 
sąmoningumu.

Seimas ir šiuo metu pritaria lietuvių 
santykių puoselėjimui.

Seimas su apgailestavimu kreipia dė
mesį į santykių atvejus, kuriais išeivijos 
lietuviai sveikos nuovokos neparodė, ir 
randa reikalo iš naujo priminti White 
Plains, N.Y. sutarimus, kad nebūtų pa
žeistas kultūrinių ryšių plėtros ar bet ku
riais kitais motyvais aukščiausias tikslas 
— Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės 
atstatymas.

Lietuvio tautinės sąmonės ugdymas
Seimas yra susirūpinęs, kad kultūrinio 

darbo pasireiškimuose yra kai kurių reiš
kinių vedančių ‘į apsiribojimą lietuvybės 
išlaikymu, nesiejant jos su Lietuvos lais

vės ir nepriklausomybės atstatymo vilti
mi.

Seimas randa, kad siekimas Lietuvai 
laisvės ir nepriklausomybės turėtų reikš
tis ne tik politinėje veikloje, bet ir litua
nistiniame švietime ir plačioje kultūrinė
je veikloje.

Seimas mano, kad lituanistinėse mokyk
lose turi būti kreipiamas didesnis dėme
sys į lietuvio sąmonės ugdymą ir peverg- 
to Lietuvos krašto reikalus.

Politinės veiklos plėtimas
Seimas, išklausęs Valdybos pranešimų 

ir prisimindamas VLIKo Seimo Londone 
1986 metais išreikštus pageidavimus plės
ti VLIKo veiklą Europoje, sveikina Val
dybą už šiuo reikalu padarytus žygius 
ir ypač įsteigimą Biuro Strasburge, kuris 
latviams ir estams pritarus, buvo išplės
tas ir dabar veikia kaip Pasaulio Pabal- 
tiečių Santalkos Informacijos Biuras, ra
gina Valdybą ir toliau šią veiklą plėsti 
ir stiprinti.
Mažosios Lietuvos reikalu

VLIKas jau 1950 metais, savo didžia
jame memorandume JAV, D. Britanijos 
ir Prancūzijos valstybių vyriausybėms pa
brėžė savo nusistatymą revendikuoti ne 
tik Didžiąja, bet ir Mažąja Lietuva, dabar

NIJOLĖ SADŪNAITĖ IŠ VILNIAUS

(Telefoninis pasikalbėjimas gautas 
1987.XL6 per Pasaulio Pabaltiečių San
talkos Indormacijos Biurų Strasbuige- 
PPS-IBS).

Maironio minėjimas Kaune
Iš po pamaldų Kauno katedroje išėję 

žmonės prisidėjo prie stovinčiųjų, kurie 
meldėsi prie Maironio kapo. Pradėjo dai
nuoti Maironio dainas, giesmes ir dekla
muoti jo eilėraščius. Buvo giedama „Ma
rija, Marija" ir dainuojama „Lietuva 
brangi“, „Kur lygūs laukai", „Kur bėga 
Šešupė", „Už Raseinių, prie Dubysos", 
„Mylėk, lietuvi, tą brangią šalį". Iš mi
nios karts nuo karto pasigirsta šauksmas: 
Laisvės; Laisvės; Laisvės! Skanduodavo 
tai po dvidešimt kartų. Buvo bandymų 
trukdyti, bet minia juos nustelbdavo.

Pirmas kalbėjo Petras Gražulis. Mai
ronis mums brangus, jis sakė, kad rašė 
carinės okupacijos metais. O dabar Lie
tuva iš naujo okupuota. Paminėjo, kad 
KGB kišasi į seminarijos vidaus reikalus, 
norėdami klierikus užverbuoti ir drau
džia katekizuoti vaikus, o tie kurie drįs
ta pakelti balsą prieš neteisybę yra te
rorizuojami. Kalbėjo apie TV programo
je „Tiltas Vašingtonas-Maskva" iškarpą 
apie rugpjūčio 23 dienos demonstraciją, 
parodytą pavyzdžiu, neva demonstracijų 
laisvei pabrėžti, bet neparodyta kita me
dalio pusė: kaip buvo grąsinamai vežio
jama Nijolė Sadūnaitė, sumuštas kun. 
Rokas Puzonas, Robertas Grigas ir kiti, 
terorizuojami darbovietėse ir iš darbų 
atleidžiami, kaip dailininkas Jančiaus
kas. Gali, jis priminė, ir mane po šios 
kalbos suimti ar net užmušti. Paminėjo 
jis ir labai brangaus kun. Alfonso Sva
rinsko testamentinius žodžius, pasakytus

(Nukelta į 6 psl.)

Mirė I’. Griškevičius
Lapkričio 14 d. Vilniuje mirė Petras 

Griškevičius, Lietuvos komunistų parti
jos C.K. pirmasis sekretorius.

Gimęs 1924 m. liepos 19 d. Kriaunose. 
Rokiškio raj., P. Griškevičius 1942-43 tar
navo Raud. Armijoje, vėliau buvo parti
zanu. Nuo 1945 m. kom. partijos narys, 
1965 m. LTSR AT deputatas. Dirbo re
dakcijose ir partijoje. 1947 m. mirus A. 
Sniečkui, išrinktas LKP CK pirmuoju 
sek retoriumi.
Mirė A. Benkauskas

Spalio 28 d. Vilniaus ligoninėje mirė 
mokytojas Albinas Penkauskas, pirmas 
Lietuvoje pacientas, kuriam buvo pada
ryta širdies persodinimo operacija.

46 metų amžiaus muzikos mokytojui 
Albinui Penkauskui širdies operacija bu
vo padaryta rugsėjo 2 dieną. Po operaci
jos ligonio sveikatos būklė buvo paten
kinama, bet spalio 26 d. staiga jis nete
ko sąmonės ir po dviejų dienų mirė. Dia
gnozė: kraujo išsiliejimas į smegenis.
Nėra paramos namų statybai

Kad būtų sparčiau sprendžiama butų 
problema, Lietuvoje ministerijos ir kitos 
valdžios įstaigos yra paragintos plėsti gy
venamųjų namų statybą ūkiniu būdu ir 
statyti daugiau mažaaukščių namų. Mies
tų vykdomiesiems komitetams pavestu 
nuo 1988 metų visiškai aprūpinti įmones 
ir organizacijas sklypais namų statybai.

Didelė kliūtis namų statybai — medžia
gų trūkumas. 1987 metais patiekta tik 45- 
60 procentų plytų ir kitos medžiagos, rei
kalingos namams, statomiems tokiu būdu. 
Dėl tos priežasties yra kaltinamas Lietu
vos valstybinis plano komitetas ir mate
rialinio tiekimo komitetas.
Blogos kokybės gaminiai

Televizorių fabrikai įvairiuose Sov. 
Sąjungos miestuose ir Šiaulių televizorių 
fabrikas nusiskundžia, kad Panevėžio 
„Ekrano“ gamykla siunčia jiems blogos 
kokybės kineskopus. 1985 metais buvo iš
brokuota 18.800 kineskopų, kurių vertė 
siekė pusantro milijono rublių. 1986 me
tais broko padaugėjo, o šiais metais per 
aštuonis mėnesius buvo pripažinta ne
tinkamais 69 tūkstančiai kineskopų, ku
rių vertė —45,4 milijonų rublių. ,
Gastrolės Varšuvoje

Nuo 1988 metų sausio mėti, vidurio Vil
niaus operos ir baleto trupė pradės gas
troles Lenkijos sostinėje. Bus parodyta 
keturios operos ir trys baletai. Tarp jų 
— žinomi Dž. Verdžio, Dž. Pučinio. P. 
Čaikovskio ir V. Klovos kūriniai.

Varšuviečiai atvyks gastrolių į Vilnių. 
Bus parodyta S. Moniuškos „Baisusis 
dvaras", K. Simanovskio ir K. Kurpins- 
kio operos.

LENKAI BANDO ATGAIVINTI PPS

vėl kartoja šį savo nusistatymą, kurio jis 
laikysis kol abi Lietuvos dalys, ir Didžio
ji ir Mažoji, vėl atgaus laisvę.

Vilniaus arkivyskupijos reikalu
Seimas, imdamas dėmesin Rytu Lietu

vos Rezistencinio Sąjūdžio pareiškimą dėl 
Vilniaus arkivyskupijos įteisinimo Lietu
vos Bažnyčios Provincijos ribose, ir iš
klausęs šio Sąjūdžio atstovus ir taip oat 
VLIKo Valdybos pirmininko ir jos narių 
paaiškinimus konstatuoja, kad Rytų Lie
tuvos Rezistencinis Sąjūdis pilnai prita
ria Valdybos nusistatymui. Seimas ragina 
VLIKo Valdybą neatidėliojant puoselėti 
šio klausimo išsprendimą siekiant Lietu
vai naudingų rezultatų ir paruošti tuo 
reikalu lietuvių visuomenei pareiškimą 
platesne ir aiškesne forma.

Sekmadienį, lapkričio 15 d. saugumo 
pareigūnai įsiveržė į Varšuvos Kultūros 
rūmų kambarį, kur vyko Lenkijos socia
listų partijos PPS suvažiavimas, ir su
ėmė 16 dalyvių.

Atvykę iš septynių Lenkijos miestų 42 
delegatai balsavo už PPS partijos, kuri 
1948 metais buvo priverstinai įjungta į 
komunistų vadovaujamą organizaciją, at
kūrimą. Steigiamasis suvažiavimas pri
ėmė pareiškimą, kuriame tarp kitko sa
koma: „Prieš 40 metų komunistai panai
kino laisvąjį socialistų sąjūdį, nes Stali
nui PPS buvo nepakenčiamiausias ne
priklausomos Lenkijos simbolis".

Susirinkusieji įsipareigojo grąžinti žo
džiui „socializmas“ tikrąją jo prasmę. 
Ryšium su gen. Jeruzelskio pareiškimu, 
jog „kairiesiems nėra priešų", susirinku
sieji pasakė: „Norėtume tikėti, jog tie 
žodžiai turi prasmę, nes valdantieji 
sluoksniai bando atkurti krašto ūkį ir 
ketina demokratizuoti santvarką“. At
gaivintoji socialistų partija žada bendra
darbiauti su katalikais ir remti „Solida
rumo“ bei kitų laisvųjų profesinių są
jungų veiklą.

Kaip praneša Londono dienraštis The 
INDEPENDENT (XI.17), saugumiečiai 
buvo suėmę, taip pat, šešis Vakarų žur
nalistus, dalyvavusius susirinkime, bet 
vėliau juos paleido.

1
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SPAUDOS
YPATINGA „ELTOS“ LAIDA APIE 

DEMONSTRACIJAS PABALTYJE
Rugsėjo mėnesį išėjo ypatingas ELTOS 

anglų kalba numeiis paskirtas rugpjūčio 
23 d. Vilniuje, Rygoje ir Taline įvyku- 
siems viešiems Molotovo-Ribbentropo su
tarties ir jos aukų paminėjimas. Jame iš
samiai aprašomos pačios demonstracijos, 
patiekiami užsienio ir sovietiniai atsilie
pimai, analizuojami Maskvos mėginimai 
pateisinti Pabaltijo valstybių okupaciją. 
Dokumentų prjede spausdinami Molotovo 
-Ribbentropo pakto, jo slaptų protokolų, 
ir 1979-ais metais paskelbto paktą pa- 
Emet'kiančio pabaltiečių memorendumo 
tekstai.

ELTOS komentaruose pabrėžiama, kad 
nepaisant oficialiųjų sluoksnių gyrimosi 
apie naują išraiškos ir viešų susirinkimų 
„laisvę", dalyvauti tose demonstracijose 
reikėjo daug drąsos. Demonstracijų daly
viai buvo fotografuojami, filmuojami, o 
minioje zujo persirengę saugumiečiai. Da 
lyviai daug kuo rizikavo: prarasti darbą, 
sužlugdyti karjerą, būti pašalinti iš aukš
tųjų mokyklų, ir patekti į KGB „juodąją 
knygą.“

Oficialioji reakcija į įvykius Pabaltijo 
sostinėse, rašo ELTA, dar sykį parodė 
kaip nesaugiai Maskva jaučiasi šiuo klau
simu. Įniršis ir istorinių faktų klastoji
mas buvo pagrindiniai pareigūnų, spau
dos, radijo ir televizijos atsiliepimų bruo
žai. „Glasnost“ šaukliai staiga susirgo 
amnezija ir net nesušnabždėjo apie NK 
VD terorą, masinius išvežimus, pabaltie
čių kančias ir pasipriešinimą. Latvijos ko
munistų partijos vadovas Borisas Pugo 
neraudonuodamas tvirtino, kad Stalino 
laikais žuvę tiktai „keli tūkstančiai“ lat
vių. Ministerial ir profesoriai (pvz. Žiugž
da) rimtais veidais teigė, kad pasirašy
dama paktą su naciais Tarybų Sąjunga 
apsaugojo Pabaltijo valstybes nuo Hitle
rio., (Nei vienas jų nepaaiškino, kodėl taip 
gražiai „apsaugojus“ Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, Maskva joms negrąžino nepriklau
somybės? Nejaugi vilkas „apsaugoja“ ėriu 
ką jį prarydamas?) Kai kurie „kontra- 
propagandos“ argumentai buvo sultingai 
komiški: latvių komunistų partijos Cent
ro komiteto narys ir dienraščio Ciną re
daktorius Janis Britans paaiškino, kad 
Molotovo-Ribbentropo sutartis iki šiol 
nebuvo Sovietų Sąjungoje išspausdinta, 
nes Maskvos užsienio reikalų ministerijo
je jau 48-eri metai negali atrasti jo teks
to.......“

Visai nekomiškas, anot ELTOS anglų 
k. buvo demonstracijos išvakarėse Tieso
je išspausdintas straipsnis „Kaip ir kam 
spendžiami spąstai.“ Jo autorius, „glas
nost“ eros žurnalistas Balys Vaitkus, žai
džia seną žaidimą — eina inkvizitoriaus 
ir saugumo organų parankinio pareigas. 
Apsimesdamas laisvu pašnekovu, jis sten
giasi sumenkinti demonstracijos rengėjus

VYSK. POVILIONIS PASAULIO 
VYSKUPŲ SINODE ROMOJE

Pasibaigus Sinodui iš Romos atgal į 
Lietuvą iškeliavo Lietuvos Vyskupų Kon
ferencijos pirmininkas, Kauno ir Vilka
viškio vyskupijų apštalinis administrato
rius arkivyskupas Liudas Povilionis, ly
dimas savo augziliaro vyskupo Vlado 
Michelevičiaus ir Kauno arkivyskupijos 
kanclerio prelato Antano Bitvinsko. Sve
čiai iš Lietuvos į Romą atvyko rugsėjo 
30 d. čia, kaip Lietuvos Katalikų Bažny
čios atstovas, arkivyskupas Povilionis da
lyvavo Pasaulio Vyskupų Sinodo asam
blėjoje, kuri visą spalio mėnesį studijavo 
pasauliečių vaidmenį Bažnyčioje ir šiuo
laikiniame pasaulyje. Spalio 3 d. arkivys
kupą Povilonį drauge su augziliaru vys
kupu Michelevičium privačioje audienci
joje priėmė popiežius Jonas Paulius II.

Po apsilankymo Romoje svečius atgal į 
Lietuvą Romos aerouste palydė
jo Bažnyčios Viešųjų Reikalų Tarybos 
sekretoriaus pavaduotojas prelatas Au
drys Bačkis.

(VAT.R.)

ATGARSIAI
ir išprovokuoti neseniai iš konclagerio su
grįžusį Antaną Terlecką, iš kurio atsar
gių ir netiesioginių atsakymų jis sudursto 
kreivą išvadą, jog ilgametis lietuvių tau
tos teisių gynėjas ir sąžinės kalinys, esą, 
paneigęs užsienio radijų pranešimus ir 
jau atsisakęs savo „klaidingų išvadų.“

Kiek pastangų daroma įtikinti užsienį, 
kad Tarybų Sąjunga jau esanti esminiai 
pasikeitusi — rašo ELTA — bet vos tik 
drąsūs lietuviai, latviai ir estai viešai iš
kelia Pabaltijo klausimą, „glasnost“ šyp
sena paviista imperialistine grimasa. Ta
rybų Sąjungos vadovybei Hitlerio-Stalino 
paktas tebegalioja, dvasinė sąjunga tarp 
dviejų totalitarinių santvarkų tebegyva 
— Goebbelsas būtų į pabaltiečių protestą 
atsakęs panašaus lygio argumentais.

ELTA anglų k. toliau informuoja, kad 
pabaltiečių žygis turėjo didelį poveikį už
sienyje. Straipsniai apie demonstracijas 
pasirodė pirmuose didžiųjų dienraščių 
puslapiuose. Pasauliui buvo dramatiškai 
priminta, kad Pabaltijo tautos nemano su
sitaikyti su joms primesta baudžiava.

Rugpjūčio 23 d. Pabaltijo sostinėse nu
aidėjęs šauksmas praskrodė tylos uždan
gą, kuria Maskva stengiasi izoliuoti Pa
baltijį. Lietuviai, latviai ir estai savo ša
lyse viešai pasisakė už savo teises, savo 
tiesą ir savo laisvę. Jų balsai niekam ne
pavyks nutildyti, tvirtina ELTOS biulete
nis anglų kalba.

(Šį „ELTOS“ numerį galima gauti ra
šant: Tautos Fondas, 2 Ladbroke Gdns, 
London Wil 2PT ir pridedant persiunti
mo ir pašto išlaidoms 1 sv.).

PARTINĖS SPAUDOS KOMENTARAI
APIE RUGPJŪČIO 23 DEMONSTRACIJĄ

Lietuvos partinės spaudos komentarai 
apie rugpjūčio 23 d. demonstraciją iš es
mės nesiskyrė nuo stalininės eros pasisa
kymų. Demonstracijos dalyviai bei orga
nizatoriai buvo aprašyti kaip naivuoliai, 
girtuokliai, huliganai, „gunktelėję“ seniai, 
aršūs „ekstremistai." O kaip atrodė su 
jais nesutinkantys? „Kultūringos išvaiz
dos jaunuoliai," gražiai nuaugę vyrai,“ pa 
sipiktinę, bet orūs darbininkai. Vieni — 
baidyklės, kiti — tarybiniai „liaudies sū
nūs ir dukros."

Panašiai skambėjo ir jau nuo 1940 me
tų spausdinami „užrūstintos liaudies" 
laiškai. Išrikiuotos marionetės, visų pro
fesijų po vieną: armijos veteranas, kultū
rininkas, statybos brigadininkas, tarybi
nio ūkio direktorius, etc. Ir visi automa
tiškai kartojo tą patį, tais pačiais TASSO, 
ir Pravdos žodžiais. Tas klaikios vieno
dybės choras — stiprus įrodymas, kad 
iki šiol sovietinėje santvarkoje niekas es
miniai nepasikeitė.

Kaip ir 1940-ais ar 1941-ais metais, visi 
tie „trybiniai“ žurnalistai jautė pareigą 
vienas kitą pralenkti „liaudies priešų“ ko
neveikime. Jei vienas parašė, kad tie „eks 
tremistai“ bergdžiai „šūkavo“, kitas (kaip 
Vakarinėse Naujienose), teigė, jog jie tik 
„bandė šūkaut.“ Ir vis dėlto, nepaisant 
nesiliaujančio demonstrantų niekinimo ir 
begalinio gyrimosi apie savo „atvirumą“ 
ir „viešumą“, „tarybiniai“ žurnalistai taip 
ir neišdrįso tiesiai pacituoti, ką tie „ekst
remistai“ kalbėjo ir ko jie reikalavo. 
Kiekvienas demonstruojančių patriotų 
žodis buvo iškreiptas, pamirkytas į tulžį, 
ir tik tada įleistas į „persitvarkiusią“ 
spaudą. Užsienio žurnalistus, kurie visa 
tai aprašė, išdėstydami ir demonstraci
joms palankius ir nepalankius pasisaky
mus, šaunieji „tarybiniai“ žurnalistai ap
kaltino „sąmokslais“ ir „faktų iškraipy
mu“!

Visi tie „tarybinės“ spaudos balsai 
skamba labai ironiškai po brutalios sau
gumo akcijos prieš Nijolę Sadūnaitę, kun. 
Roką Puzoną ir Robertą Grigą. Ar ne 
sparčiai „persitvarkome?“ Žmonės pagro
biami nuo gatvės, terorizuojami, mušami 
— ir visa tai daroma neoficialiai, slaptai, 
kad paskui būtų galima tų darbelių išsi
ginti ir, ypač užsienio akyse, dėtis nekal
tais „humanistais.“ Kokia „demokratijos“ 
pažanga! „Tarybinio“ saugumo metodai 
tobulinami, pasinaudojant broliškų „pa
žangių“ organizacijų — kaip kun. Popie- 
lušką nužudžiusio lenkų ZOMO ar Čilės 
bei Argentinos f asistuojančių teroristų 
patirtimi. Svarbiausia, kad lietuviai ir to
liau gyventų baimėje ir nedrįstų kelti bal
so. Ir kaip glaudžiai, tiesiog organiškai, 
„tarybinė“ spauda bendradarbiauja su 
saugumo organais — rugpjūčio 28 d. įvy
kusią teroro akciją paruošė prieš keletą 
dienų prasidėję aršūs spaudos išpuoliai 
prieš Sadūnaitę, Puzoną, Grigą! (ELTA)

Dr. V. Dambrava
TŪKSTANTIS STRAIPSNIŲ 

PAVERGTŲJŲ BYLAI
Lapkričio 4 d. Vytautas Dambrava 

spaudos mylėtojų būrelio buvo pagerbtas 
už atspausdintus tūkstantį straipsnių

Dr. V.A. Dambrava ir U.A. Dambravienė

(per keturis metus) Venezuelos spaudoje 
mūsų aktualiomis politinėmis temomis. 
Inž. Bronius Deveikis dalyvių vardu jam

BRITŲ SPAUDA APIE 
DEMONSTRACIJAS

„... Rusai — t.y„ didžiarusiai — turi 
teisę tvarkyti savo pačių... ir savo etni
nių pusbrolių baltarusių, bei mažarusių, 
ar ukrainiečių reikalus, nors daugelis uk
rainiečių su tuo nesutiktų,“ Londono dien
raštyje The Daily Telegraph, rugp. 30 d. 
rašė Geoffrey Wheatcroft. „Bet rusai ne
turi jokios teisės, išskyrus užkariavimo 
teisę, valdyti Pabaltijo lietuvius, latvius 
ir estus, ar Kaukazo gruzinus bei armė
nus, ar vidurio Azijos musulmonus; ne
daugiau teisės, kiek mes anglai turėjom 
valdyti Indiją ar Nigeriją, istoriniai daug 
mažiau teisės negu Anglija turėjo valdyti 
Airiją. Rusijos ekspancija buvo apgaulin
ga, nes ji plito žemynu, o ne užjūriuose. 
Bet paskutinė didžioji pasaulio kolonijinė 
imperija tebėra. Jau pats laikas, kad į ją 
atidžiai pažvelgtų Jungtinių Tautų dėko

padėkojo už atliktą neįtikėtinai didelį į 
svarbų darbą linkėdamas geros sveikatą 
ir toliau tęsti per spaudų kovą pavergti), 
jų kraštų naudai.

Minėjimo pobūvy buvo prisiminta, kad 
dr. Dambravai imigruojant į Jungtiną 
Amerikos Valstybes, muitininkas, apžiį. 
rėjęs jo atsivežtus daiktus, juos įvertino 
25 doleriais ir užtikrino, kad Amerika 
jam bus geras kraštas. Muitininko prana
šystė pasitvirtino: dr. Dambrava Ameri- 
koje ėjo aukštas ir atsakingas pareigas, 
tačiau jis ir čia neieškojo materalinio 
turto, o savo dvasinį lobį — darbą ir gj. 
bumus — dalinosi lygiai su amerikiečiais 
ir lietuviais, pastariesiems atiduodamas 
daug didesnę savo jėgų ir pasišventimo 
dalį.

1987 m. lapkričio 1 d. du TV kanalai 
rodė po valandą trukusį Lietuvos k riki- 
čionybės 600 metų minėjimą. Mišias atna
šavo kardinolas Jose Ali Lebrun ir paša- 
kė atitinkamą tai progai pamokslą. Cho- 
ras giedojo lietuviškas ir ispaniškas-vene- 
zueliškas giesmes. TV moderatorius kun. 
Manuel Diaz pasakojo apie Lietuvos pa
dėtį. Programa buvo iliustruota Lietuvos 
vaizdais ir dokumentais.

Šią milijoninės vertės programą, išrū
pino ir paruošė be komitetų ir fondų tal
kos — mūsų nenuilstamas visuomeninin
kas Venezuelos Bendruomenės garbės 
pirmininkas dr. Vytautas Dambrava.

Tikriausiai, laisvojo pasaulio lietuviai 
tokios ilgos ir gražios programos televizi
joje niekur neturėjo.

Dr. V. Dambravą Venezuelos Žurnalis
tų Viešosios Opinijos Sąjungos preziden
tas pakvietė įeiti į Centro Valdybą, « 
gruodžio mėnesio žurnalistų simpoziume 
pasakyti baigiamąją kalbą.
Caracas, 1987.XI.10 Julius Vaisiumi 
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lonizavimo komitetas, bet aš abejoju, kad 
tai įvyks."

Įtakingas savaitraštis The Economist 
rugpjūčio 29 d. komentavo: „Kaip iš savo 
žemės išrauti Krymo totoriai, kurie praė 
jusį mėnesį Maskvoje protestavo už tei
sę sugrįžti į savo tėvynę, pabaltiečių gra
pes nusprendė išbandyti .glasnost" ribas 
ir pareikalauti, kad būtų pasakyta tiesa 
apie tai, ką Stalinas jiems padarė... Iki 
dabar, diskusijos apie Stalinų net ir tr_ 
(atviresnių) sovietų i 
ekscesais ketvirtojo dešimtmečio kolekty
vizacijos metu, jo nepasiruošimu kani 
ir — už uždarų durų — baisiomis žmoni) 
aukomis, kurių visa tai pareikalavo. Pra
nešdama apie dalį vietinių žmonių pasi
piktinimo dėl Stalino 1939 m. sandėrio st 
Hitleriu (nors ir tam, kad tą pasipiktini
mą atmesti), oficialioji sovietų spauda 
pirmą sykį palietė jautrų Stalino darbe
lių užsienyje klausimą.“ (ELTA)
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MAŽOSIOS LIETUVOS REIKALAI
TAIKOS KONFERENCIJOJE 1919 M.

Tilžės Deklaracijos paminėjimo proga 
spausdiname ištrauką iš M. Brako 
straipsnio „Jungtinės Amerikos Valsty
bės ir Mažoji Lietuva“ spausdintą „Ai
dų“ žurnale.

Konferencijos darbams einant į galą, 
birželio 13 d. Lietuvos delegacija dar mė
gino savo sumetimus išsiaiškinti „su pa
čiu didžiųjų Taikos Konferencijos reikalų 
sprendėju Wilsonu", bet be sėkmės. Po 
kelių dienų jo privatinis sekretorius at
sakė, kad „Prezidentas gavęs Jūsų laiš
ką, kad jis puikiai suprantąs Jūsų reika
lus ir lietuvių aspiracijas, bet kad jis 
dabar negalįs atitrūkti nuo savo parei
gų ir Jūsų delegacijos priimti. Jis prašo 
Jus tikėti, kad Lietuvos re vindikacijos 
yra atkreipusios visų jo dėmesį“.

Maž. Lietuvos reikalas taip ir liko galu
tinai išspręstas už Didžiosios ir Mažosios 
Lietuvos lietuvių akių. Jų revindikacinės 
pretenzijos pripažintos tik dalinai. Ats
kirta buvo tik šiaurinė Maž. Lietuvos da
lis — o ir toji ne iš karto Lietuvos nau
dai — ir visa Pietnemunė palikta Vokie
tijos dalimi. „Kodėl konferencija taip pa
sielgė ir taip nuolaidžiavo Vokietijai, 
mes nesužinojome, ji su mumis ir nesi- 
tarė“, rašo Klimas. Kokiais motyvais va
dovaudamiesi ir kokių tikslų siekdami, 
didieji taikos sąlygų sprendėjai surado 
tokį likiminį sprendtimą tokiam jiems to
limam kraštui kaip Maž. Lietuva?

Dalį atsakymo į tuos klausimus iš 
aliantų išsiprašė vokiečiai, turėję su jais 
ilgas diskusijas apie daugybę taikos sąly
gų suderinimą su Wilsono paskelbtais 
dėsniais, kuriais tos sąlygos turėjo būti 
pagrįstos. Jie nesigailėjo aštrios kritikos 
ir protesto. Jie atmetė ir reikalavimą iš
sižadėti ano Klaipėdos krašto.

Savo gegužės 29 d. pastabose vokiečiai 
tvirtino, kad krašto „gyventojai, net il
tie, kurių gimtoji kalba yra lietuvių, nie
kada nenorėjo atsiskirti nuo Vokietijos 
ir susijungti su buvusios Rusų Imperijos 
gyventojais lietuviais, juo labiau, kad 
šie yra katalikai, o anie protestantai, ne
žiūrint visai mažos grupės, su kuria nė
ra reikalo skaitytis. Gyventojų dauguma 
vokiška: maždaug 68.000 vokiečių ir tik 
54,000 lietuviškai kalbančių. Klaipėda yra 
grynai vokiškas miestas, vokiečių įsteig
tas 1252 metais ir niekada nėra buvęs 
nei Lenkijos, nei Lietuvos“.

Į šį protestą aliantų vardu atsakė Cle
menceau birželio mėn. 16 dieną: Anos 
srities atskyrimas nerti priešingas tauty
bės principui, nes „sritis visada buvo lie
tuviška, dauguma jos gyventojų yra lie
tuvių kilmės ir kalba lietuviškai. Kad 
Klaipėdos miestas yra daugiau vokiškas, 
negali pateisinti viso krašto palikimo 
prie Vokietijos, ypač dėl to, kad Klaipė
dos uostas yra vienintelis Lietuvos išėji
mas į jūrų. Nutarta, kad Klaipėda ir jos 
kraštas bus perleistas susijungusioms ir 
susitarusioms valstybėms, nes teritorinis 
Lietuvos statusas dar nenustatytas“.

Nerado vokiečių pritarimo nė šis atsa
kymas. Birželio 22 d. raštu jie reiškė ne
pasitenkinimą aliantų nusistatymu kraš
tų galiausiai perleisti Lietuvai. Jau dvi 
dienas vėliau jiems buvo atsakyta trum
pai ir apodiktiškai: ana pastaba anie 
eventualų krašto perleidimą Lietuvai 
neprieštarauja sutarčiai.

Negalima nepastebėti keistos paralelės 
tarp šio atsakymo, duoto dėl pralaimėto 
karo sugriuvusios Vokietijos atstovams, ir 
ano traktavimo, kurio susilaukė iš im
perialistinės Rusijos griuvėsių atsista- 

čiusios Lietuvos delegacija. Šia proga 
tinka prisiminti Bismarko laikais atsira
dusios ir tarp vokiečių prigijusios formu
lės „Macht geht vor Rech't“ svorį ir reikš
mę, išreiškiančią seną imperijų ir tautų 
santykiavimą lemiančią aksiomą. Jo rea
lybės skausmus dabar gavo pajusti ir 
patys vokiečiai — bent rebus sic stanti
bus.. .

Clemenceau atsakymai vokiečiams tė
ra tik aliantų pozicijos, užimtos taikos 
šutai tyje, apgynimas prieš jėgų neteku
sius buvusius priešus, kovojančius dabar 
vien tik teisiniais argumentais arba sa
vaip suprastų savo teisių versijom. Toks 
aliantų nusistatymas negalėjo atsirasti 
vien tik skubiose, kompromistinėse ir gi
lesniems svarstymams nepalankiose de
rybose tarp įvairių komitetų ir komisijų 
narių, juo labiau, kad konferencijoje 
spręstinų problemų buvo aibių aibės.

Kada, kokiu būdu ir kodėl — toks per
šasi klausimas — atsirado anas lietuvių 
pretenzijoms tiek mažai svarbos teikian
tis sprendimas — jiems perleisti tik aną 
palyginti mažą gabalą žemės Nemuno 
krantų dešinėje, bet visą kitą Maž. Lietu
vos dalį palikti seniems jo užkariauto
jams ir kolonizatoriams vokiečiams, lyg 
jie būtų laimėję karą, prie atsakymo ar
tėsime, pirmiausia pažvelgę; „The In
quiry" veiklą prieš taikos konferenciją.

Pasirodo, kad mūsų Lietuvos sienų eks
pertas dr. Kazys Pakštas jau 1918 m. va
sarą buvo aplankęs tuos pulk. House 
bendradarbius, kurie Wilsono programos 
projektus ruošė Harvardo universitete. 
Pakštas savo patyrimus paskelbė tik 1959 
m. Aiduose.

Lietuvos klausimus tada tyrinėjo trijų 
profesorių komisija, kurios pirmininku 
buvo Harvardo Rytų Europos istorijos 
profesorius F. Golder, surinkęs Lietuvos 
klausimais tiek medžiagos, kiek niekur 
kitur tais laikais svečias Pakštas nebuvo 
matęs.

Golderio planas buvęs „gan artimas 
mūsų diplomato ir istoriko P. Klimo ir 
dr. V. Gaigalaičio mintims: Lietuvon 
įtraukti rytuose tas žemes, kur vyrauja 
katalikų religija, o vakaruose ir Suval
kijoje pasitenkinti tais kraštais, kur dar 
žymus skaičius tebekalba lietuviškai“. 
Nors pagal A. Bezzenbergerio liniją Maž. 
Lietuva apimdavo 11.400 kv. km, ameri
kiečių projektas numatė tik sieną, einan
čią nuo Kudirkos Naumiesčio beveik tie
siai į vakarus iki Kuršių marių, kuri pa
siektų Baltijos krantus apie 20 km į pie
tus nuo Nidos, t.y. iš Maž. Lietuvos že
mių Lietuvai tektų tik apie 4,500 kv. km. 
Ta siena būtų ėjusi apie 15 km ai- tru
putį daugiau į pietus nuo Nemuno.

Tokia siena „ekonominiu požvilgiu, — 
rašo Pakštas, — atrodo logiška, nes abu 
Nemuno krantai paliekami Lietuvoje, tuo 
ir politinius ginčus sumažinant, kai upės 
laivyba yra vienos valstybės žinioje". Bet 
amerikiečių „visai pagarbiai žiūrėta ir 
į Vokietijos žemių pilnumą, nes seniau 
suvokietintos lietuvių žemės apie Lab
guvą, Gumbinę ir Darkiemį paliktos Vo
kietijai. Gal tai buvo laikoma geru ooli
tiniu kompromisu'". Pakšto nuomone, „jis 
vis vien yra vertas mūsų dėmesio savo 
originalumu ir naujais bandymais ieškoti 
tarptautinio teisingumo ir pastovios tai
kos".

Savo straipsnį rašydamas, Pakštas ge
rai žinojo, kad tas planas Paryžiaus dery
bose nebuvo pilnai įgyvendintas, jis spė
jo, kad „amerikiečiai, matyt, nebuvo su
interesuoti savo projektą atkakliai ginti. 
Ir tai ne vien Lietuvos atžvilgiu, bet ir 
kitose Europos ir Azijos dalyse". Pakštas 
skundžiasi ir tuo, kad negalėjęs sužinoti 
tokio amerikiečių elgesio priežasties: 
„Diplomatinis paslaptingumas ir laiko dul 
kės jį pridengė nuo mūsų akių“.

Šiandien, jau tiek metų praėjus nuo 
Pakšto straipsnio paskelbimo, prieinamo
ji literatūra tuo klausimu teikia pakan

kamai medžiagos tam paslaptingumui 
bent dalinai atidengti.

Amerikiečių elgesio motyvai ir sieki
mai, kiek jie leidžiasi aptariami šio fali
nio ribose, gali būti suskirstyti į tris ba- 
drus elementus:

1. Įsitikinimą, kad Wilsono pagrindiniu 
principo — tautų laisvo apsisprendimo 
teisės — įgyvendinimas praktikoje leng
vai gali tapti kivirču tarp paliestų tautą 
ir tuo kenkti siekimams už tikrinti joms 
gyvenimą permanentinėj taikoj. „Imperi
jos negali būti sugriaunamos ir naujos 
valstybės įkurtos ant jų griuvėsių be pa
iniavų ir sumišimų; naujų sienų nutiesi
mas visada sukelia naujų sunkumų ir 
bėdų" — savo dienyne rašo Wilsono arti
miausias bendradarbis House 1919 m. 
birželio mėnesį. Tai buvo, kaip minėtina 
ir šia proga, priežastis, dėl kurios dauge
lis JAV delegacijos narių stebėjo su dide 
liu susirūpinimu lenkų siekimus savo at
statomos valstybės teritorijas išplėsti kai
mynų sąskaitom Galima lengvai supras
ti, kad nė Pakšto minimame ankstyvame 
„The Inquiry“ projekte niekur neranda
me nuolaidų lenkiškoms užmačioms I 
Maž. Lietuvos žemes.

2. JAV delegacijos nariai į Paryžių 
vyko, giliai įsitikinę, kad vykdo likimo 
jiems uždėtą šventą misiją: ne tik likvi
duoti karą ir jo pasekmes, bet ir Europos 
tautoms teikti progos sukurti naują lai
mingo gyvenimo santvarką. Į naujai at" 
sikūrusių tautų pastangas atgauti laisvę 
ir gyventi savose valstybėse jie žiūrėjo 
su „tėvišku instinktu". Paryžiaus konfe
rencijos nariu darbuotės negalima tinka
mai suprasti, rašo joje dalyvavęs britas 
Nicholson, jei neįvertinamas šis delega
cijos narių „emocinis impulsas“. Kiek S> 
darbuotė lietė Vokietijos naujas sienas, 
ji pasižymėjo dvilype tendencija: draugus 
sustiprinti — priešų, nekaltus — kaltinio-

(nukelta į 5 psl.)
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Antras šimtas metų eina nuo to laiko 
kai 1885 buvo išspausdintas pirmasis 
Maironio eilėraštis. Nuo tos dienos Mai

ronis gyvena mūsų mintyse, mūsų daino
se, mūsų gyvenime. Galime tvirtinti, kad 

it dauguma mūsų jausmų, mūsų estetinių 
įr elgesio normų yra išsirituliavę Mairo
nio poezijos įtakoje. Maironio eilėraštis 
apie Lietuvos praeitį, jos didybę, Dubysos 
krantus ir jų grožį ne vienam iŠ mūsų 
buvo tas pirmasis sakinys, perskaitytas 
knygoje vedžiojant pirštu. Maironio dėka 
jau iš pat mažens mes įgavome tautinio 
pasididžiavimo jausmą, tautinį sąmo
jingumą, išmokome mylėti, tausoti ir 
ginti tą mažą žemės lopelį po Viešpaties 
dangum, kuri vadiname Lietuva.
Gimtojo poeto žemė — „Dubysos 

krančiai žali". Poeto tėvai ir seneliai 
ra Betygalos apylinkių gyventojai, vadi- 
jamieji „karališkieji" valstiečiai.
Baudžiavą panaikinus, šiai pasiturin- 

iios valstietijos daliai atsivėrė tolimesnio 
ekonominio stiprėjimo perspektyva. Il
gainiui ir Mačiulių ūkis padidėjo dvigu
bai.
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1863 metų sukilimas nepatraukė visų 
Aleksandras 

poeto tėvas, nors išlikti visai 
Eeutralus jis neįstengė. Po sukilimo nu- 
lalšinimo Aleksandras Mačiulis atsidūrė 
atėjime apkaltintas teikęs paramą suki
kams. Jį tardė Muravjovo „Koriko“ su
šus. Jam pavyko išsiteisinti, tačiau šio 
ionflikto su carine valdžia 'įspūdis neišdi
lo: priešiškas požiūris į carizmą nuo šiol 
įsigali Mačiulių šeimoje, jo tvirtai laiko- 
Masi, jis sudaro tą politinę atmosferą, ku
ri gaubė busimojo poeto vaikystę.
Čia, Pasandravyje, 

1862 metais lapkričio 
(imąsis poetas Jonas 
Vyskupo Motiejaus 

Raseinių apskrity, 
2 dieną ir gimė bū- 
Mačiulis-Maironis. 
Valančiaus povei-

msi kis. formavęs poeto šeimos politinį nusi-
Ilatymą, buvo labai svarbus. Poeto tėvas 

eiti- serai asmeniškai pažinojo vyskupą, nu- 
raš- rykęs į Kauną jis visada aplankydavo jį. 
ben- Buvo pas vyskupą nuvežęs ir savo dar

,, Jau niekas tavęs taip giliai nemylės“
(J. Mačiulio-Maironio 125 gimimo metinėms)

visai mažą Jonuką. M. Valančiaus neigia
mas požiūris į carizmo varomą rusifika
ciją ir ypač krašto pravoslavinimą, buvo 
aiškus kiekvienam.

Poeto asmenybės brendimą apsprendė 
valstietiška lietuviška Mačiulių šeimos 
buitis ir kultūra, kurios pagrindą sudarė 
liaudinė tradicija. Jau nuo pat lopšio bu
simasis poetas girdėjo turtingą ir aiškią 
kalbą, kuria išmoko tarti pirmuosius žo
džius: tai buvo aukštaičių vakariečių- 
šiauriečių tarmė. Poetas buvo apsuptas 
tautosakos grožio, liaudies pasakų fan
tastikos. Tačiau tai nebuvo susiėję su mo
tinos asmeniu, kaip mes esame įpratę ma
nyti. Motina buvo kukli, tyli, sako ją bu
vus atsidėjusią šeimininke, pavedusia au
ginti vaikus auklėms-giminaitėms. Todėl 
Jonuko auklė, Ona Palkevičiūtė — suvai
dino didelį vaidmenį poeto vaikystėje. Ji 
buvo energinga, dainininkė, pasakotoja 
ir pirmoji poeto skaitymo mokytoja.

Neabejotina, kad šeimoje būta sąmo
ningo požiūrio į savo tautinę kultūrą: 
šeimoje visiems buvo aišku, kad žodinė 
liaudies kūryba, — dainos, patarlės, pa
sakos, yra vertybė, kurią net pats vysku
pas brangina, užrašinėja. Turėta ir ele
mentariausio supratimo apie Lietuvos is
toriją. Tokiu būdu dalyvaujant tautinės 
kultūros gyvenime, kuris labai lėtai ir la
bai nedrąsiai, bet vis dėlto sroveno nenu
trūkstama tėkmė, sudarydamas liaudies 
kultūros pagrindu kuriamą aukštesnę pa
kopą. Tai ir buvo ta būtinoji prielaida, 
kad tautinė kultūra toliau vystytųsi ir 
tarp tų.

Kauno gimnazija, kur poetas atvažiavo 
mokytis 1873 į parengiamą klasę, tuo me
tu buvo carizmo ištikimumo mokykla.

Dauguma gimnazijos mokytojų buvo 
įvairių Rusijos universitetų auklėtiniai. 
Tai buvo carizmui visiškai ištikimi žmo
nės. Čia dirbo keli asmenys, kurie buvo 
apdovanoti ordinais už sukilimo malšini
mą. Kai kurie Kauno gimnazijos mokyto
jai su ypatingu entuziazmu prisidėjo nrie 
lietuviškų knygų rusiškomis raidėmis ga
minimo.

I tokią tai aplinką, svetimą tiek socia
liniu tiek ir kultūriniu aspektu, ir pateko 
jaunasis poetas.

šeštoje klasėje staiga atbunda literatū
rinis talentas, domėjimasis literatūros 
mokslu ir istorija. Jonas Mačiulis pasižy
mi rašomaisiais darbais, literatūros daly
kai dabar jį labiausiai domina. Gal šiuo 
metu parašomi ir pirmieji eilėraščiai len
kų kalba, kuriuos vėliau, seminarijoje, 
pradėjęs rašyti lietuviškai, sudegina.

Koks šiuo metu J. Mačiulio santykis 
su tautinio išsivadavimo judėjimo idėjo
mis, nėra visai aišku. Pats poetas sakosi 
dar šeštoje gimnazijos klasėje pradėjęs 
rašyti Lietuvos istoriją. Esama žinių, kad 
maždaug šiuo metu jis liovėsi susirašinė
ti su namiškiais lenkų kalba.

J. Mačiulis-Maironis baigė gimnaziją 
1883 metais, — „Aušros“ pasirodymo me
tais. Pašaukimas vertė Joną Mačiulį ap
sispręsti ką studijuoti toliau. Jis nutarė

JAUNOJI LIETUVA

Poemos įžanga

Kur šiandieną Jinai? 
Miega jos milžinai. 
Po žemių jų ilsis krūtinė! 
Kaip po audrų didžių 
Kad ant marių plačių 
Užmiega vilnis paskutinė.

Kur garsioji šalis, 
Varius savo vilnis 
Lig Dono ir Marių Juodųjų? 
Vienas garsas tiktai, 
Vien apžėlę kapai 
Beliko iš amžių senųjų!

Miega bočių šalis!
Apsiniaukus naktis
Tiek amžių kaip jai nebešvinta!..
Veltui meldi aušros, 
Miršta balsas maldos, 
Vien gailios tau ašaros krinta!

Gedimino laikus
Vaidelutis garsus
Prikeltų!., bet kur vaidelutis'?
Aukso kanklių balsai 
Nebeskamba visai;
Ir dainių giesmynas menkutis.

O tačiau Lietuva
Tik atbus gi kada:
Ne veltui ji tiek iškentėjo!
Kanklių balsą išgirs. 
Miegąs kraujas užvirs; 
Nes Kryžius gyvatą žadėjo.

Skausmuos jėgos išaugs, 
Atgimimo sulauks: 
Jau blaivosi orai aptemę. 
Tik į darbą greičiau! 
Tik mylėkim karščiau! 
Tik, vyrai, pajudinkim žemę!

Poemą „Jaunoji Lietuva“ Maironis 
baigė rašyti Šveicarijoje, 1907 m. liepos 
25 d.

studijuoti literatūrą universitete. Tai la
bai neįprastas žingsnis anų laikų valstie
čių vaikui — lietuviui. Kaip į šį pasirin
kimą žiūrėjo šeima, nežinia. Tėvas jo pa
sirinkimo nevaržė, žadėdamas išleisti sū
nų 'į kokį jis tik nori mokslą.

Nors studijoms poetas pasirinko Var
šuvos universitetą, kur tuo metu kaip tik 
studijavo Vincas Kudirka, tačiau išvyks
ta studijuoti į Kijevo universitetą. Lite
ratūros studijoms šis pasirinkimas buvo 
itin nevykęs, nes universitetas po sukili
mo buvo pajungtas griežtai carinės admi
nistracijos kontrolei.

Tuo metu jam, tur būt, paaiškėjo, kad, 
stodamas į literatūros mokslų kelią, jis 
esamomis sąlygomis negalės pasišvęsti 
tautinės kultūros darbui: rašytojas tau
toje, kuriai uždraustas raštas! Mokytojas 
ai' mokslininkas krašte, kuriam neleista

turėti savo mokyklų!
Vos išklausęs vieną semestrą jis meta 

studijas, pasiunčia dokumentus į Kauno 
kunigų seminariją ir po vasaros atostogų 
J. Mačiulis grįžta į Betygalą jau klieriku, 
nustebindamas ne tik kaimynus bet ir 
namiškius: tėvams jis nė pusę lūpų ne
buvo prasitaręs metąs universitetą. Na
miškiai dabar negalėjo atsidžiaugti.

Ketveri seminarijoje praleisti metai 
(1884-1888) būsimąjam poetui buvo vai
singi. Gabiam, visą gimnazijos kursą iš
ėjusiam jaunuoliui, seminarijos mokslai 
neatėmė nei daug jėgų, nei laiko, /isą 
atliekamą laiką poetas skiria lituanisti
niams dalykams, ypač Lietuvos istorijos 
studijavimui, poetinei kūrybai, dalyvavi
mui lietuvių visuomenės gyvenime ir 
spaudoj e.

Seminarijoje poetas parašo savo pir
muosius eilėraščius.

Visų tautų tautiniuose judėjimuose sa
vo tautos praeities pažinimas yra vienas 
iš ankstyviausių ir ryškiausių idėjinių 
momentų. Taip buvo kitur, taip buvo ir 
Lietuvoje.

Pirmasis Lietuvos istorikas, susijęs su 
tautiniu judėjimu buvo Simonas Daukan
tas, bet jo darbai jau nebegalėjo paten
kinti XIX a pabaigos tautinio judėjimo 
poreikių, todėl visu aštrumu buvo pajus
ta, jog reikia veikalo, kur Lietuvos isto
rija suprantama forma būtų išdėstyta 
nuo pradžios iki galo. Pirmasis tą uždavi
nį spręsti ėmėsi J. Mačiulis-Maironis. Jo 
„Apsakymai apie Lietuvos praeigą", pa
rašyti 1886 metais ir išleisti 1891 metais 
buvo pirmoji ištisinė Lietuvos istorija, 
parašyta lietuvių kalba.

Iš gausios seminarijos laikų kūrybos 
pateko į spaudą tik du eilėraščiai, busi
masis Maironis savo draugų tarpe jau 
garsėjo kaipo poetas. Būta didelio dainų 
pluošto, kuris pasklido neužrašytas per 
poeto draugus ir artimuosius liaudyje, 
virto liaudies dainomis. Maironis savo 
biografijoje sako, kad šio laikotarpio ei
lės „arba visai žuvo, ar, per klierikus dai
nuojamos, pateko 'į liaudies dainas".

Baigęs seminariją 1888 Maironis tais 
pačiais metais išvažiuoja tęsti mokslus į 
Peterburgą Romos katalikų dvasinę aka
demiją. Keturi metai akademijoje nulė
mė aukštos jo bažnyčios karjeros kelią, 
ir kartu per tą laiką labai intensyviai 
vystėsi jo meninis talentas. 1894 Mairo
nis jau dėsto Peterburgo dvasinėje aka
demijoje. Įžengus į aukštą bažnytinės 
hierarchijos kelią, pasirodo knygos, ku
pinos drąsos ir maištingumo.

„Pavasario balsai“ pasirodė tais pačiais 
1895 metais, kaip J. žemaitės „Rudens 
vakaras“ ir Vinco Kudirkos „Viršininkai“, 
beveik tuo pačiu laiku kai savo pirmuo
sius kūrinius pradėjo spausdinti Petke- 
vičaitė-Bitė ir Lazdynų Pelėda.

Maironio tikslas nebuvo sukurti naują 
literatūros teoriją, jo tikslas buvo žadin
ti mūsų tautoje pasitikėjimą savimi, to
kiu būdu keliant tautinį atgimimą, tau
tinį judėjimą, per tėvynės meilės jausmą

vesti lietuvius prie nepriklausomybės idė
jos.

Dėl to Maironiui pirmų pirmiausia rū
pi žmogaus santykis su tauta, su tautos 
istorija ir jos kultūra. Istorinio eilėraš
čio žanras tapo vienu iš pagrindinių poe
to kūryboje. Lygindamas garsią didingą 
Lietuvos praeitį su dabartimi, poetas su 
nepaprasta jėga ir įtaigumu ragina skai
tytoją išsivaduoti ir išsikovoti savaran
kišką būtį, laisvę.

Po žiemos ledo, sukausiančio viską kas 
gyva, pasigirdo pavasario balsai. Taip 
Maironis sugretina Lietuvos atgimimą, 
kuris poetui yra esminis posūkis tautos 
gyvenime. Atbudusi iš ilgaamžės neistori- 
nės būties mūsų tauta privalo ir gali su
grįžti į pasaulio istorijos eigą. Tam reikia 
sutelkti visas tautos jėgas kultūros kūry
bai, nes vien tai garantuoja tautos gyvy
bę ir ateitį. Maža tauta yra stipri savo 
kultūros didumu.

Pirmoji ir aukščiausioji kultūrinė ver
tybė Maironiui yra kalba. Jis ją ne tik 
poetizuoja savo eilėraščiuose, bet ir visa 
savo kūryba atskleidžia mūsų kalbos ga
limybes. Maironio talentas čia pasireiškia 
visa savo didybe. Poetinis žodis, žėrėjęs 
daugelį šimtmečių liaudies dainoje, Mairo 
nio kūryboje prasiskleidė iki tol neregėtu 
skambumu, vaizdingumu ir raiškumu. Jis 
suvokė svarbųjį savo laikmečio tikslą: lie
tuvių kalbiĮ iš buitinės kalbos paversti 
kultūrine kalba.

Kalba, tautosaka, papročiai, dorovinės 
normos ■— visa tai susieta su pilietine ir 
politine sąmone, ir sudaro Maironiui lie
tuvių kultūros visumą.

Maironio poezijos veikiama klostėsi pa
staruoju šimtmečiu visa dvasinė lietuvių 
kultūra.

Būdamas Kauno kunigų seminarijoje 
rektoriumi ir tuo pat metu dėstydamas 
Kauno universitete, Maironis palaikė glau 
džius ryšius su lietuvių inteligencija — 
aktoriais, kompozitoriais, rašytojais ir 
meninkais. Dažnas yra lankęsis jo svetai
nėje Kaune, name, kuris yra šalia Kau
no kunigų seminarijos. Neginčytina, kad 
Maironis yra labiausiai dainuojamas oo- 
etas. Poeto eilės, sukurtos dar seminari
jos laikotarpiu, buvo jo draugų dainuoja
mos, virto liaudies dainomis. Kompozito
riai Naujalis, Sasnauskas, Kačanauskas 
rašė muziką jo eilėraščiams. Šiandieną 
tos dainos jau tapo mūsų chorinės muzi
kos klasika.

šimtas metų tautos gyvenime, žmogaus 
gyvenime, yra ilgas laiko tarpas. Keičiasi 
žmonės, jų požiūriai, įsitikinimai. Moder
niame pasaulyje dažnas praranda supra
timą apie dvasinių vertybių svarbą, pra
randa tautinį pasididžiavimo jausmą, o 
dažnas ir visai išklysta iš tautos akiračio 

ir dingsta kitataučių verpetuose. Maironio 
poezijos mums, gyvenantiems toli nuo na
mų, nuo savo gimtos ir brangios žemės, 
išlieka kaip atramos taškas, kurio mes 
neturime teisės prarasti. Meilė mūsų kraš 
tui, laisvė ir nepriklausomybė, kurios 
trokštame mes visi, yra išugdyta Mairo
nio poezijos eilėmis. Tai ir turi išlikti mu
myse, kaip mūsų tautinės savimonės, Kaip 
mūsų dvasinės mąstysenos dalis.

Medžiagą surinko ir paruošė
A. Baltutis
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temų. Bandysime išsiaiškinti kas yra 
darbiausia išeivijos lietuviškumui palai
kyti. Kiek ilgiau sustosime prie lietuviš
kumo puoselėjimo išeivių meninėje kūry- 

l. fcje. Taip pat bandysime atsakyti į klau- 
taią, kurie lietuviškos veiklos elementai 
rra reikšmingiausi jaunimui. Vedamoji: 
Sintis: lietuviškos kultūros vystymas ir 
tutinęs sąmonės žadinimas yra dvi svar

iausios išeivijos gyvastingumo sąlygos.
Trečiadienio, gruodžio 30 d., popietė 

•įvardinta „Lietuva ir lietuviai kitatau- 
ių akyse“. Čia pažvelgsime į lietuvių iš- 

ĮjĮjVj. ivių reputaciją gyvenamuose kraštuose, 
į įčiau susipažinsime su sovietų Vakaruo- 
Į 0 skleidžiama dezinformacija apie Lietu- 
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Qrėj< Siamas bylas,
onje Slsikaltimais prieš žmoniją nacių okupa- 
inlc3. ijos laikais.
>ritai Warns, kaip duoti
HeSe lodantiems kaltinimams 
ek į bedamoji mintis:
įen3S ^įtaikančių socialinių ydų, tolerancijos 
Juįi)ir išsilavinimo stokos, 
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visai
lietuvių tarpe

Ypatingą dėmesį skirsime 
atkirtį spaudoje pa- 

tautai. 
dažnai 

bei sovietinės de- 
lietuviu vardas 

>ėra be dėmių, ir jaunoji karta, savo as
menišku pavyzdžiu ir pasiruošimu at
imti mūtų tautai daromus neteisingus 

užmetimus, turi siekti lietuvių vardo ati
taisymo.

Trečiadienis, gruodžio 30 d., skirtas 
Jaunimo sąjungos ir kongresų ateities ap
mąstymui. lėškosim būdų kaip pagyvinti 
Jaunimo sąjungos veiklą kraštuose, kaip 
į ją įtraukti daugiau narių, kaip palaikyti 
tampresnius ryšius tarp kraštų. Taip pat 
pažvelgsime į kongresų vaidmenį jauni
mo veiklai ir jų eigos tobulinimo meto
dus.

Ketvirtadienio, gruodžio 31 d., rytą
įvyks Studijų dienų uždarymas, o po pie
tų atstovai išskris į Adelaidę Naujųjų 
Metų sutikimui.

Techninė informacija
VI PLJK Studijų dienų pirmoji dalis 

įvyks Naamaro Konferencijų Centre, Syd- 
nėjaus priemiestyje, netoli gražios Lane 
Cove upės, pačiame Lane Cove „Atogai- 
vio" Parke (Recreation Park). Atstovai 
turės progos susipažinti bei dalyvauti 
Studijų dienų programoje apsupti nuosta
bios Australijos gamtos. Bus taip pat pro
gos atsigaivinti nuo Sydnėjaus vasaros 
tvankumo bei karštų diskusijų Centro 
baseine.

VI PLJK Studijų dienų antroji dalis 
įvyks John XXIII bendrabutyje, Austra
lian National University (A.N.U.), Aus
tralijos sostinėje, Canberroje.

Kadangi Studijų dienos vyks pokalė- 
dlniu vasaros atostogų laikotarpiu, šios 

studentų bendrabučio patalpos bus beveik 
tuščios: salės, salelės, valgykla, miega
mieji bus vartojami tik mūsų ir kiekvie
nas Studijų dienų dalyvis bus už jas at
sakingas savo tvarkingumu.

Bendrabutis randasi pačiame univer
siteto miestelyje, apsodintame gražia aus
trališka gamta. Patalpos pilnai pritaiky
tos studentiškiems poreikiams, įskaitant 
staliukus ir saleles darbui bei poilsiui, 
krautuvėlę, telefonus, skalbyklą ii- t.t.

Studijų dienose gali dalyvauti iš anks
to užsiregistravę Kongreso atstovai, ste
bėtojai, spaudos atstovai, Ruošos komite
to nariai, PLB valdybos nariai, progra
mos pristatytojai.

Studijų dienų pagrindinė kalba bus 
lietuvių. (Lietuviškai nekalbantiems bus 
bandoma padėti kiek įmanoma).

Atstovų pareiga dalyvauti visose pro
gramos dalyse, prisistatant punktualiai.

Studijų dienose draudžiama vartoti bet 
kokius narkotikus.

Pasivaišinti alkoholiniais gėrimais bus 
galima tiktai tinkamose vietose ir nuro
dytais laikais. Naamaroo centro patalpo
se naudoti alkoholį griežtai draudžiama. 
John XXIII Koledže vakarais veiks sve
tainė.

Studijų dienose kiekvienas bendrabučio 
gyventojas yra atsakingas už savo kam
barį, bei asmeniškus daiktus.

AKADEMINĖ PROGRAMA
Penkių PLJ kongresų nutarimai — ap

žvalga ir įvertinimas. Kiekvienas iš bu
vusių penkių Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresų (PLJK-ų) lietuvių išeivijos is
torijoje paliko savo žymę dviejuose ly- , 

giuose: Subjektyviai (psichologiniai) oa- 
veikdamas kiekvieną dalyvį ir Objekty
viai, paskelbiant kongreso nutarimus.

Praėjus 21-riems metams nuo Pirmojo 
PLJK-o įvykusio Čikagoje 1966 metais, 
kongresai pasiekė subrendimo amžių. Už
tat, žengiant prie šeštojo kongreso, tinka 
peržvelgti visų penkių buvusių kongresų 
nutarimus ir kiek galima tiksliau įvertinti 
jų objektyviąją įtaką — apie subjekty
viąją galime tik spėlioti. Pabrėžtina, kad 
šis kongresų nutarimų įvertinimas at
spindi tik vieno žmogaus samprotavimus. 
Jo perspektyva ribota tuo, kad autorius 
gyvena Australijoje ir dalyvavo tik Pir
majame PLJ kongrese.

I PLJK-o NUTARIMAI
Kongreso atstovai:
1. Pareiškia tikėjimą lietuvių tauta ir 

išeivijos lietuvių jaunimo ištikimybę sa
vo tautai: smerkia sovietų neteisėtą oku
paciją ir pasižada kovoti už Lietuvos lais
vę, kviesdami prisijungti prie tos kovos 
viso pasaulio jaunimą — ne tik laisvojo 
pasaulio, bet ir to už Geležinės uždangos 
— remiantis Jungtinių Tautų Chartos ir 
Žmogaus Teisių Deklaracijos principais 
bei II Vatikano Suvažiavimo dvasia.

Skatina jaunimą jungtis į Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės (PLB) veiklą, bet 
tuo pačiu padaro vieną iš šio Kongreso 
svarbiausių pastabų: kad jaunimui įsi
jungti į politinių organizacijų veiklą kliu
do tų organizacijų neatitikimas išeivijoje 
išaugusio jaunimo įsitikinimams, ir siū
lo joms persitvarkyti, bendrai „praplėsti 
išeivijos politinės akcijos tikslus“, ir pa
siremti „realiais pasaulinės politikos fak
tais“. Greitam lietuvių tautos išvadavi

mui nesant palankių galimybių, siūlo dau
giau pastangų dėti į tautinės sąmonės iš
laikymą.

Siūlo visom priemonėm stiprinti lietu
vių atsparumą prieš rusišką imperializ
mą okupuotoje Lietuvoje, ypač stiprinant 
informacijos perdavimą į Lietuvą.

Ragina PLB ir toliau šaukti Jaunimo 
kongresus, kurie tobulina „jaunimo ben
dravimą ir bendradarbiavimą visos lietu
vių išeivijos mastu“.

Skatina jaunimą remti lietuvišką spau
dą, atkreipiant ypatingą dėmesį į Lituanus 
ir Lietuvių Enciklopediją anglų kalba.

Skatina lietuvių bendruomenes steigti 
jaunimo židinius.

Steigia Pasaulio Lietuvių Studentų Są
jungą.

Baigia su pareiškimu Lietuvos jauni
mui.

šio kongreso nutarimai skamba dau
giau kaip principai, kaip neginčytini ide
alai, negu rezoliucijos, kurių tikslas už
degti kongresantus tarpkongresinei veik
lai. Siūlymai švelnūs, mandagūs, niekie
no neužgaunantys (o ko bijoti?). Trūks
ta konkrečių užsiengažavimų; nesimato 
jaunuoliško kūrybingumo įkinkyto į dar
bą. O vienintelis konkretus įpareigojimas 
— steigti Pasaulio lietuvių studentų są
jungą — deja taip ir neišvydo dienos 
šviesos. Matosi, kad nutautėjimo proble
ma 1966 metais dar nebuvo sudrumsčiusi 
lietuviško idealizmo vandenų, ir kad ry
šiai su lietuviais okupuotoje Lietuvoje 
„neminėtini viešumoje“. Tačiau, šio Kon
greso nutarimai nustatė rėmus, davė to
ną ir padarė pradžią nutarimų formulavi
mui. (Bus daugiau)
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Rugsėjo 10 d., 15 vai. Visuotinis 

profsąjungos susirinkimas. 

Dalyvavimas būtinas.

Susirinkimas vyko nuo 15:15 iki 16:30 
vai. Dalyvavo 120-140 žmonių. Viso Jau
nimo teatre 183 darbuotojai. V. Bogušio, 
D. Tamulevičiūtės ir A. Aukštiejaus kal
bų tekstai nepilni — ne viskas kokybiš
kai įrašyta. Pasisakymai neredaguoti.

J. Vaitiekaitis (aktorius, profsąjungos 
pirmininkas): Dienotvarkėje šiandieną 
klausimas dėl šių metų rugpjūčio 23 die
nos, vykusio nacionalistinio sambūrio 
Vilniuje, kuriame dalyvavo mūsų dar
buotojas Vytautas Bogušis. Apie šį sam
būrį skaitėte spaudoje, matėte televizijo
je. Ir mūsų teatro kolektyvas apsvarstys 
Vytauto Bogušio dalyvavimą.

Valstybinio Jaunimo teatro direktorius 
Žukas: Ryšium su tuo, kad visuose res
publikiniuose laikraščiuose matėme mūsų 
darbuotojo nuotrauką ir dalyvavo sambū
ryje ir pakliuvo i nuotrauką, taip sakant, 
nepaskutinėse ten buvo eilėse, todėl ir 
pakliuvo. Ką gi, apie Bogušį kaip žmogų 
galima susidaryti charakteristiką, nes iš 
Valstybės Saugumo komiteto gautas raš
tas ir aš jį trumpai pakomentuosiu. (Rug
sėjo 8 d. aktoriai ir Bogušis buvo supa
žindinti su visu tekstu.)

Dar besimokindamas Antano Vienuo
lio mokykloje, jau tada jo dienotvarkėje 
buvo antitarybinės, propaganda priešiška 
Tarybų Sąjungai veikla. 1978-80 metais 
pasirašė eilę šmeižikiškų, ideologiškai 
kenksmingų dokumentų, kurie vėliau bū
davo perduodami į antitarybines organi
zacijas. Taip sakant, 1980 metų balandžio 
mėnesį su Bogušiu buvo kalbėta kompe- 
tetinguose saugumo organuose, tačiau šis 
savo nacionalistinės veiklos, reiškia, ne
metė, po to jis yra pasirašęs visą eilę do
kumentų nacionalistinio charakterio, 
teikdamas šmeižikišką informaciją Mas
kvoje užsienio korespondentams ir Mask
vos ' antivisuomeniniams centrams, ele
mentams reiškia, kurie po to dokumentus 
persiuntinėdavo į užsienį. Ne kartą jis 
susidūrė su užsienio turistais. Birželio 
dvidešimto 1984 metų jis vėl buvo įspė
tas Valstybės Saugumo komitete. Tų pa
čių metų rugsėjo buvo kviestas 'į Vil
niaus miesto prokuratūrą profilaktiniams 
pokalbiams. Buvo už antitarybinę vei
klą įspėtas ir 1982 metais. Tačiau savo 
veiklos nenutraukė. Taip vot, paskutiniu 
metu jis aktyviai bendrauja su užsienie
čiais, kurie atstovauja antitarybiniams 
centrams. Atrodo, taip išverčiau, taip, 
gerai. Jis buvo vienas iš iniciatorių šio 
įvykio Vilniuje rugpjūčio dvidešimt tre
čio. Si žinia buvo spaudoje. Pasisakė už
sienio radijos ir kiti antitarybiniai cen
trai, kurie turi atvirą nacionalistinę, an
titarybinę liniją. Pagal radijo pranešimus 
iš užsienio, kaip sakant, kartu su recidy
vistais, nacionalistais, tokiais kaip Sadū- 
naitė, Cidzikas, Terleckas jis pasirašęs 
kviečiant organizuoti šią demonstraciją 
Vilniuje, prie Adomo Mickevičiaus pa
minklo, šalia šventos Onos bažnyčios. 
Pats aktyviai dalyvavo su visa savo šei
ma. Rodos, lyg taip išverčiau. Dalyvavo 
su visa savo šeimyna.

Draugai, šį įvykį keletas savaičių mini 
spauda, girdime tarybinių žmonių pasisa
kymus, pasipiktinimus. Mūsų teatras, taip 
sakant, daugianacionalinis, statomi spek
takliai broliškų tautų autorių ir užsienio, 
vopščie, rodome broliškose respublikose ir 
išvažiuojam į užsienį ir mums tokie na
cionalistiniai, taip sakant, reiškiniai ne- 
siskaitytini. Teatras, draugai, yra ideolo
ginė organizacija, klausimai, kuriuos 
mums spręsti auklėjant tarybinį žmogų, 
tarnauti tarybinei tėvynei, tikrai yra la
bai reikšmingi ir bendrai mūši) kolekty
ve yra žmogus, kuris teršia mūsų vardą. 
Jeigu jis dirbtų kažkur kitur, gal kokioj 
gamykloj, ar taip, gal tai nebūtų taip ryš
ku. bet kadangi kolektyvas kovojantis už 
visa nauja, už tai, kad mūsų respublika 
Tarybų Sąjungos sudėtyje. Bogušis tea
trui yra tik našta ir jis pats turėtų tai 
suprasti. Ir kaip jis čia mums anksčiau 
sakė, kad Lietuva jam labai brangi ir 
taip toliau, išeitų į kokį kitą kolektyvą, 
kad negadintų mūsų teatro vardo, su
prasta, kad nereikėtų gadinti visų mūsų- 
gyvenimo. Na, ką gi, aš galvoju, kad ir 
kiti pasisakantys, kas šiandieną pasisa
kys, laiko mes turim mažai, reikiamai 
įvertins poelgius ta linija, kuri yra drau
go Bogušio sąmonėje, ir girdėjote kaip 
tik šiandieną apie šitą sambūrį vakare 
per mūsų televiziją transliuos pagamin
tą filmą, siūlau visiems pasižiūrėt, kad 
dar kartą įsitikintumėte ir įsitvirtintu
mėte savo, kaip sakant, pozicijas.

J. Vaitiekaitis: Ačiū. Kas norite pasisa
kyti? Karalienė prašau.

M. Karalienė (aktorė, buvusi partijos 
sekretorė, dabar liaudies kontrolės pir
mininkė): Šiuo metu, kai visa mūsų ša
lis gyvena persitvarkymo laikotarpy, šiuo

Svarsto V. Bogušio likiiim
metu, kai bet kuriam kolektyve. įstaigoje, 
įmonėje, darbovietėje, taip pat ir mūsų 
teatre palietė persitvarkymas, šiuo metu, 
kai kiekvienas kolektyvas ii- mūsų šalis 
turi aibes problemų, savus trūkumus, 
problemas. Aišku, tas problemas spręsim 
tik mes ir mes privalom, mūsų vaikai, 
mūsų jaunimas, mūsų anūkai spręs tas 
problemas, šalins tuos trūkumus. Aš ši
tam kolektyve esu vienas atstovų, kurio 
gyvenime teko patirti, kas yra buržuazi
nė valdžia. Aš buvau vaikas, gyvenau 
Klaipėdoj. Aš atsimenu gėdingą istorinį 
faktą, kai fašistinė Vokietija okupavo, 
užgrobė Klaipėdos kraštą. Toliau aš at
simenu laikotarpį karo metų, okupacijos, 
pokario metu. Atsimenu pokario laikotar
pį taip pat. Buvo labai daug suklaidintų 
žmonių, mūsų Lietuvos jaunimo, kuris 
daugelis nepažinojo, kas yra Tarybų val
džia, turėjo savo klaidų. Dėka balsų iš 
anapus, taip, dėka balsų iš anapus, kurie 
skatino priešintis Tarybų valdžiai, kovo
ti prieš ją, jie laukė savaitėm, dienom, 
kad ateitų amerikonai, ir išlaisvintų Lie
tuvą. Ką gi? Jau praėjo laiko daug, mes 
dabar gyvename Tarybų Lietuvoje, mes 
džiaugiamės mūsų laimėjimais, mūsų gra
žiais miestais, mūsų kaimais. Šiuo metu 
nebėr vaikų, kurie basom eina į mokyk
lą. Nebėr vaikų, kur vienas užsideda ba
tukus, o kitas ant pečiaus guli, tam, kad 
kitą savaitę jis galėtų tuos batukus ap
siauti ir eiti į mokyklą. Išgražėjo mūsų 
miestai, pagerėjo mūsų buitis, problemos 
mūsų dabar kaip įsigyti kokį daiktą, kaip 
įsigyti daiktą, kurio, galbūt, kaimynas ne
turi. Mes džiaugiamės gražia Lietuva, 
jos pasiekimais. Deja yra tokių faktų, 
nežinau kokiom idėjom jie tiki, ko jie 
laukia, bet mane stebina, kad šiuo persi
tvarkymo metu visa tribūna, kur dabar 
viešuma yra mūsų gyvenimo pagrindas, 
viešą tribūną pasinaudojo antitarybiniai, 
antivalstybiniai, antivisuomeniai sluoks
niai. Tai labai baugu, džiūgauja, mes ži
nome iš spaudos, klausomės radijo, džiū
gauja mūsų priešai, žinot, ir labai tai 
skaudina taip. Jeigu pas jį buvo kokių 
planų, kokių problemų, galėjo spręsti su 
mumis, reikštis susirinkimuose, bet jis 
tylėjo. Valgo jis tai duoną mūsų, taip! Tė
vynė, tėvynė geografinė jo čia, aš su
prantu, ten gal nostalgijos kankinami iš
eiviai, jie kuria savo planus, savo Lietu
vą, jie gali klysti, kažką daryti, bet jis 
tai savo tėvynėje, čia pat, vietoj, Lietu
voj. Tegul jis atsako į tai, ką jis galvoja, 
bet aš negalvoju, taip galvoti juokinga 
būtų, mūsų nutylėjimu, tai neeilinis fak
tas, o mūsų nutylėjimu, man atrodo, kad 
aiškiausiai naudojasi mūsų priešai. Aš 
smerkiu jo ir visos organizacijos elgesį ir 
iš tikrųjų savo kredo pagalvoti, kur jo 
vieta, tik aišku, kad ne mūsų teatro ko
lektyve.

J. Vaitiekaitis: Ačiū, Maryte. Prašom, 
kas dar? Gal pasisakys jo tiesioginis vir
šininkas vyr. energetikas Arvydas Jonuš- 
ka?

A. Jonuška: Rugpjūčio dvidešimt tre
čio dieną, suorganizuotas ekstremistų, 
reiškia, kurie reiškėsi nacionalistiškai ir 
tam sambūryje dalyvavo, vadinasi, reiš
kia, mano kolega inžinierius Vytautas 
Bogušis. Reiškia, darbe savo pareigas, 
vadinasi, atlieka gerai. Šita, nežinojau, 
kad jis, reiškia, tokių nacionalistinių pa
žiūrų. Darbe savo pažiūrų niekad nereikš- 
davo. (Garsiau! — replika iš salės). Jis 
padarė gėdą vienam Šitam, tai yra, mū
sų kolektyvui. Tai naudinga ir užsienio 
vakarų radijoms, kurios kursto naciona
listines antitarybines nuotaikas. Bogušis 
turėtų pagalvoti, reiškia... nu nu... 
Aš, kaip ir visi smerkiu, toks nesuderina
mas Bogušio elgesys su mūsų kolektyvu.

J. Vaitiekaitis: Ačiū. Kas dar? Gal 
Martinas?

Martinas (aktorius, komjaunimo sek
retorius): Kaip komjaunimo sekretorius, 
aš. gal būt, kalbėsiu jauniausio kolekty
vo vardu. Gaila, kad mūsų kolektyve at
sirado žmogus, kuris dalyvavo tuose įvy
kiuose. Kaip sakoma, jie buvo gražiau
sioje Vilniaus vietoje, turiningiausioje. 
Man tik įdomu, kad tavo sąmonėje įvyko 
pakitimai? Iš matymo mes pažįstami, 
sveikinamės, šnekamės, o tavo mintyse 
yra kažkas. Galėjai būti geru komjau
nuoliu, bet netapai. Pasirašai raštą, ar 
tikrai tu jį pasirašei? Ir bendrai — ko 
tu nori? O dabar mes sužinom — tikrai 
mūsų teatras vedantysis respublikoje ir 
ne tik respublikoje, žinomas ir užsienyje. 
Iš tikrųjų, aš nieko nežinojau, tik pama
čiau tavo veidą laikraštyje ir labai nus
tebau. Ir štai mes turim svarstyti blogą 
poelgį, gaila. Ir aš komjaunuolių vardu 
smerkiu nederamą elgesį ir man atrodo 
iš tikrųjų nedera tau dirbti teatre. Norė
čiau išgirsti tave.

J. Vaitiekaitis: Ačiū. Vytautai, ar kal
bėsi?

Vytautas Bogušis buvo vienas iš ketu
rių organizatorių 1987.VIII.23 d. demons
tracijos Vilniuje. Yra dedamos pastangos 
jį pašalinti iš darbo.

Pateikiame per Lietuvių Informacijos 
Centrą JAV-se gautą tekstą iš Lietuvos 
liečiantį Vytauto Bogušio likimą. Red.

V. Bogušis (inžinierius): Žinoma, būti
nai.

(...) gavote KGB nurodymus, raštą ir 
bandėt mane svarstyti?! Liūdniausia, kad 
jūs, inteligentai, gavę kvailą stalinietiš- 
ką instrukciją, puolate aklai vykdyt. O 
juk nė vienas iš jūsų taikos demonstraci
joje, skirtoje paminėt Hitlerio-Stalino au
kas, nedalyvavote. Jūs, draugai, nepersi- 
tvarkėt. kaip ir nepakeitėt stalinietiškos 
mąstysenos (...) Juk tai anonimas, tik 
blankas iš KGB, nei parašo, nei antspau
do. Tai ne juridinis dokumentas, o pigus 
popiergalis. (...) Jeigu pažeidžiau Kon
stituciją ar baudžiamąjį kodeksą, įstaty
mus — tam yra juridinės instancijos. Bet 
kaip matote, aš čia. Kaltinimas antitary
bine veikla man nesuprantamas. (...) 
1976 metais Antano Vienuolio mokyklo
je rašėme rašinį tema „Sekime komunis
tų pavyzdžiu". Aš parašiau ir parodžiau 
komunistinius veikėjus negatyvius ir po
zityvius ir pasiūliau pakeisti pavadinimą 
— „Sekime dorų komunistų pavyzdžiu". 
Rašinį lietuvių kalbos mokytoja atidavė 
į KGB rankas. Po to KGB mašina sukosi 
labai greitai. Dabar kiekvienam laikraš
tyje pilna apie niekadėjus, nusikaltėlius 
partiečius. Tiesos niekados nevengiau ir 
nevengsiu, ir visiškai nesvarbu, ar tai pa
tinka KGB, ar nepatinka. Sakyt tiesą ma
no pareiga. (...) Kreipimąsi pasirašiau ir 
esu vienas iš organizatorių. (...) O rug
pjūčio dvidešimt trečią dieną paminėt bu
delio Stalino aukų ėjau ii’ eisiu, kol bū
siu gyvas. Tai mano pareiga. (...) Jeigu 
Hitleris žudė, tai pasmerktas visam pa
sauly, tiek rytų, tiek vakarų Vokietijoje. 
Visame pasaulyje aukoms pagerbti pa
statyti paminklai. (...) Budelis Stalinas 
išžudė tūkstančius, milijonus aukų — 
tai ką, užmerkt akis ir šypsotis, juoktis. 
Visiems žinoma, kiek išžudė mūsų tau
tos inteligentijos, šviesiausių protų. 
Nepamirškim išnaikintos, suniokotos mū
sų tautos kultūros, istorijos. Prisiminkim, 
ką budelis Stalinas padarė su genetikos 
mokslu, generalitetu, karininkija, litera
tūra, menu. Tūkstančius, milijonus gali
ma išvardinti Stalino nužudytų nekaltų 
aukų. (...) 1946 metais Balio Sruogos 
„Dievų miškas“ ir tas apšauktas antitary
biniu, jog autorius tyčiojasi iš kalinių. 
Deja, savo kūrinio taip ir neišvydo. Balys 
Sruoga mirė 1947 metais, o „Dievų miš
kas“ šviesą išvydo 1959 metais. Daug ga
lim išvardint inteligentų, nukankintų, nu
žudytų (...) Jūs, aktoriai, kultūros skel
bėjai, nė vienas nedalyvavot taikos de
monstracijoje, o bandot smerkti purvais 
drabstyti. Gerai apgalvokit, nestatykit 
sau istorinio gėdos stulpo, kad nebūtų 
gėda prieš savo vaikus, anūkus. Baigiau, 
kas turit klausimų?

J. Vaitiekaitis: Taip, ačiū. Kas dar nori 
pasisakyti?

D. Tamulevičiūtė (vyriausioji režisie
rė): Aš.

J. Vaitiekaitis: Vyriausioji, prašom.
D. Tamulevičiūtė: Tu tik 59 metų gi

mime. Ką tu išmanai apie Stalino aukas? 
Tu jų nematei. O ką Amerika kalba, tai 
šlykštu (...) kurstytojai. Taip, daug kas 
nukentėjo stalinizmo laikotarpyje. Aišku, 
mūsų spauda perlenkė, išpūtė tris savai
tes, per didelę reklamą padarė, nusibodo. 
Tačiau ten, kur nacionalizmas — baisu 
(...) kas įvyko Lenkijoje, ką padarė „So
lidarumas". Kai buvom, teatrai tušti, nie
kas jų nelanko, jokios kultūros, viskas 
užgęso. Tik spekuliacija, badas, apatiški 
žmonės, sužlugdyta ekonomika. Ne. ne, 
nepritariu visam šiam. Ne,

J. Vaitiekaitis: Ačiū. A, svečias, pra
šom.

Atstovas (?) iš Vilniaus miesto Parti
jos komiteto: Taip, aš buvau, kaip parti
jos atstovas ir viską mačiau. Nemeluok, 
Boguši. Saugumo rašte teisybė parašyta, 
aš viską žinau. (Salėje triukšmas — kas 
jis toks, prisistatyk, pavardė?)

J. Vaitiekaitis: Draugai, netrukdykit, 
duokit pasisakyti, tai svečias iš Partijos 
komiteto.

Atstovas: Taip, aš rugpjūčio dvidešimt 
trečio dieną buvau nacionalistinėje, anti
tarybinėje demonstracijoje ir viską ma
čiau, o tu, Boguši, nesišypsok, matau, 
kaip tave suėmė nervai, sakau, nesišyp
sok. (Vėl replikos — kas jis toks, kokia 
pavardė, prisistatyk!).

| J. Vaitiekaitis: Draugai, tylos! Duokit 
pasisakyt! (Salėje šurmulys).

Atstovas: Vilniuje dabar 50 tautybių ir 
visi gali gyventi, dirbti. Niekas netrukdo. 
Tik nacionalistai, ekstremistai, tokie kaio 
Bogušis trukdo ramų gyvenimų. Užsienio 
radijų suorganizuota nacionalistų demon
stracija. Tai daro jis už dolerius, parsi
davė. Nesišypsok, nesišypsok žinau ir ta
vo globėją Klimaitį. Draugai, jis Kaune 
žydus šaudė, tokie ir organizavo, ir daly
vavo. (Vėl replikos — kada jis prisista
tys? Juokas triukšmas. — Tylos!). Taip, 
Boguši, mačiau ir girdėjau, kaip tu an
titarybinę kalbą sakei, tai ko ginies? Ir 
teisingai — reikia vyt tave iš tokio dar
naus kolektyvo, iš teatro.

V. Bogušis: Dar vienas akivaizdus melo 
pavyzdys: aš kalbos tikrai nesakiau, tai 
šlykštus melas! (Replikos, juokas).

A. Venclovas (gaisrininkas): Taip, 
draugai, jūs visiškai nepersitvarkėte. 
Taip ir nesugebėjot pakeisti stalinietiškos 
mąstysenos. Nė vienas nebuvot, o smer
kia!. Panašiai buvo smerkiamas, pagal 
Saugumo nurodymus Pasternako „Dakta
ras Živago". Niekas neskaitė, bet smerkė. 
Svarbu, mažne, rodiklis. Labai gailiuosi, 
kad nedalyvavau 23-ios dienos demons
tracijoje. Tikrai, po viso šito balagano 
gailiuosi nedalyvavęs. Visapusiškai pri
tariu ir palaikau Vytą.

A. Ankštiejūs (inžinierius): (...) Na ir 
kaž, kad jis 59-ųjų gimimo. Tai nereiškia, 
kad nesuprato netiesos. Juk po karo iš
augo trys kartos, visos sugadintos. (...) 
Mes net nesugebame išklausyt oponento 
nuomonės. Nors Gorbačiovas moko mus 
nepalikt baltų dėmių istorijoje. Gal Vy
tas ir teisus, bet mes iškart nenorime su
prast. Jeigu darbininkas gamina broką, 
tai mes nesiimam jo auklėti, viešai smerk
ti. O dabar kalba — vykim mes jį iš čia. 
Bet jūs pagalvokit, kur jį mes vysime, 
pagalvokim, kur išeis su juodu bilietu, 
kas jį dirbt priims? O kas bus jo vai
kams? Tai ką — viską nurašyti? Jeigu 
mūsų teatras tikrai yra toksai pirmaujan
tis, tai iš tikrųjų (...) nenaudinga jį vyt 
(...) neturit teisės. Reiškia,, mes patys, 
netvirti ideologiškai. (Salėje triukšmas).

J. Vaitiekaitis: Kol kas dar jo niekas 
neveja, kol kas jį dar saugo profsąjunga. 
(Salėje juokas)

Aukštiejus: Gerai, duokit man pabaig
ti. Taip iš tikrųjų, aš dabar susijaudinęs. 
Bendrai susirinkimo esmė neaiški, kokiu 
klausimu. Ir tiek dabar spaudoj straips
nių apie pakantumą, vadinasi, apie auk
lėjimą, o ką — jūs suprantate tik apie to
kį auklėjimą? Prisiminkim Leniną, paim
kit jo raštus ir paskaitykit (...). Žydų 
tautybės žmonės man labai patinka, daug 
metų kartu dirbau (...). Žydai sako: ne
palaikei, nepaturėjai — nepirk. Tai ką 
čia tuščiai svarstyti ir, nieko nežinant, 
smerkt (...).

J. Vaitiekaitis: Ačiū, gerai. Tiesa, ne
bus taip juoda, kaip tu pasakojai. Kiek
vieną pilietį, jeigu jis yra profsąjungos 
narys, saugoja kol kas dar profsąjungos 
•įstatai. Kaip dar atleist, bet kaip negali
ma ir mes šito klausimo nekėliam. (Salė
je juokas, kandžios replikos profsąjungos 
adresu). Tylos, aš siūlyčiau vis dėlto nu
traukt susirinkimą, nes mums vakare dar
bas, o laiko liko nebedaug.

Aleksandras Britcnkovas (inžinierius): 
Aš trumpai. Vytą aš pažįstu gerai. Aš da
bar nesuprantu — Vytas sako vieną, par
tijos atstovas kitą. Čia reikia konkrečiai. 
Jis sakė, kad pasirašė po deklaracija ir 
sakė, kad ten parašyta „prašom susirinkti 
ir paminėti“, o kad ten antitarybinė — 
šito jis nesakė. Nežinau, gal kam nors rei
kėtų parodyti šitą deklaraciją. Kaip čia 
suprasti, kaip čia gaunasi? Taip pas mus 
kursuose (marksizmo-leninizmo) vakar 
paklausiau profesoriaus Bernotėno ir jam 
papasakojau apie būsimą pasmerkimą. 
Profesorius paaiškino, kad mes neturime 
teisės smerkti ir liepė papasakoti, kuo 
baigsis. Tai ką aš jam galėsiu pasakyt, 
kad pats nieko nesuprantu? O kas čia pa
sakyta?? — Nieko. Va, pavyzdžiui, Januš
ka visą savaitę atsiprašinėja Vytą — at
leisk, nepyk, kad tave smerksiu, kitaip 
negaliu, liepė valdžia. Bute. (Juokas, plo
jimai, Jonuška pakyla, nori kažką sakyti). 
Vytą pažįstu, geras specialistas, jau ko
kie 5-6 metai dirbam kartu. Nežinau, ne
mačiau, kad susitikinėtų su kažkokiu už
sienio veikėju. Betgi vistiek, jeigu žmo
gus koks nors chuliganas, tai matytųsi, o 
dabar šitiek metų — jokio nacionalizmo 
nemačiau. Jis kaip tik labai girdavo Gor
bačiovą. (Triukšmas. Bute bando taisyti 
padėtį.

Bute (direktoriaus pavaduotojas): Ne
galvojau visiškai šnekėti, kaip sakoma, 
bet čia replika ir man, kaip sakoma. Cha
rakterizuojant blogų žmogų visų pirma, 
nežinau kaip kas ką gali chareakterizuoti, 
bet, tarp kitko aš esu jo šito padalinio va- 

dovas. Visų pirma, manęs irgi niekas, vol, 
niekas neklausia. Nors jis ir labai pavyi- 
dingas darbuotojas, o vistiek tai eilinis 
darbuotojas ii- nereikėtų, vadinasi šito iš
pūsti, reiškia, kas įvyko, ir kam visa tai 
šita reikalinga. Čia labai keista, kaip sa
koma, čia Jaunimo teatro, reiškia, mes ši
tą dvasią tokią labai keistą. Vot būtent 
prie tokių gyvenimų pozicijų, kada visi 
neturėjo kažkaip ar 'į dešinę, ar į kairę, 
vyko, reiškia pokarinis laikotarpis, reii- 
kia. Ir aš įsitikinęs, kad ne vienas iš jū- 
sų, čia dalyvavusių nesat taip nukentėjęs. 
Čia nesat pokarinis, kad tėvai sušaudyti 
galėtų, vot šiandien, Radzevičius papasa
kot. Vot buržuaziniai nacionalistai sušau
dė jo tėvą. Ar mums bendrai reikalingas 
nacionalizmas šiandieną, kad jis sugrįž
tų? 99 tautybių šiandien gyvena Vilniuj 
žmonių. Tai kas tada turi, kokia nacija 
turi, kaip sako, imti viešpatauti, kaip sa
koma? Kur kitus dėti? Ne, tai paimkim, 
šnekėkim, juk tai mūsų naudai. Šitie na
cionalistai jie negali, jie suorganizavo. 
Šitą neorganizavo draugas Žilinskas, ši- 
tas kolekcionierius, kuris rado Lietuvai 
progos, šita na rado, rado savo santaupį 
kaip sakoma, šita, grąžint šita Lietuvai, 
kuris įdėjo, sakoma, visą savo gyvenimą, 
darbe, lėšas, grąžino Lietuvai, jis myli Ši
tą Lietuvą nu jam nėra kitos. Mes visi 
žinome, kaip sakoma, vot Žilinskas, it 
mes jį gerbsim, kaip sakoma, su padėka 
vot jo reprodukcijas, taip. Ar pas mus 
stalinizmo aukoms atminti nėra spektak
lių? Pasižiūrėkime. Va tokie, kaip šitas 
„Ilga kaip šimtmečiai diena“, šita „Ketu
riese“ šita (Juokas, replikos) taip .Ketu
riese vidurnaktį". Netrukdykit. Jūs kal
bėjot, dabar vot aš kalbu. (— Tai nenusi
kalbėk, — balsas iš salės) ir prašau vot 
nenutraukinėt. Pas mus šita, vapščie, pa
triotinį jausmą galima išreikšti ir kitaip, 
tai vienas dalykas. O antras dalykas... 
Prašom netrukdyt, nenutraukinėt, (Juo
kas, kalbos). Taip, kas buvo, mes šian
diena neslepiame, pasižiūrėkim, prašom, 
tokį, prašom, filmą, kurs pas mus ėjo, 
„Atgaila".(—Nenurodinėk, ką žiūrėti, ir 
geriau už patį suprantam). Labai atsipra
šau, aš jūsų nepertraukinėju. Tai va, es
mė. esmė skaitau yra ta, kad mums ne
reikalingas nacionalizmas. O kodėl jis bu
vo šita tris savaites prieš su tokia pom
pa, reiškia, kaip sakom, organizuojamai 
O būten todėl, kad tarptautiniuose santy
kiuose, reiškia, vot atsirado kažkoks tarp
tautiniuose santykiuose atšipimas, reiškią
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P
kad parupo būtent, dabar iškilo klausi- “< 
mas dėl branduolinio karo likvidavimo 
problemų dabar, kada raketos gali būti 
išvežtos iš Europos. O kad niekas nedrau
dė, Latvijoje ir Estijoje inspiravo, tiesiog 
kabinėjosi prie žmonių ir norėjo sukelti 
muštynes, po to kad visam pasauliui pa
sakytų, kad nepamirštum. Vot draugai 
kada peršingus, įgabeno mums šita, į Eu
ropą (— O Jėzau, taip pat Bogušis įgabe
no! Triukšmas, juokas — Jonai, nutrauk, 
užtenka klausyt! — Palaukit, duok žmo
gui pasisakyti). Aš viso labo tik keturias 
minutes. Peršingus, draugai, įgabeno tik
tais... (Juokas salėje, — Bogušis, jau ži
nom!).

J. Vaitiekaitis: Reikia arčiau, prašom 
prie įvykio.

(Juokas, triukšmas).
Bute: Taip, smerkiu, smerkiu visą Šią 

akciją.
Jaunimo teatro darbuotojai juokdamie

si išeina iš salės. Kažkas šūktelėjo: — Bo- 
guši, žiūrėk, kad rytoj neliktų peršingu 
Europoje.

Vilnius, 1987. IX.11.

IS DARBO ATLEIDŽIAMAS 
JONAS PROTUSEVIČIUS

Buvęs politkalinys, baigęs ekonomijos 
fakultetą ir Vilniuje dirbąs ekonomisto 
Jonas Protusevičius tris kartus darbovie
tėje buvo už akių teisiamas už dalyvavi
mą rugpjūčio 23 dienos demonstracijoj 
Spalio 1-2 dienomis, kai vyko atestavi
mas, Protsevičius nebuvo atsiklaustas. 
Buvo pareikšta, kad jis dirbs tik du mė
nesius. Tokiu priverstiniu būdu bando ii 
išmesti iš darbo. Pažymėtina, kad Protu
sevičius tik buvo demonstracijoje, bet ten 
nė vieno žodžio nepratarė.

Jis parašė laišką laikraščiui „Vakari
nės naujienos", kuris skleidžia šmeižtus 
apie taikos demonstracijų dalyvius. At
virame laiške Protusevičius klausia, ko
dėl darbovietėj, jam nedalyvaujant, buvo 
svarstomas jo atvejis. Kaip tai yra sude
rinama su Skelbiama demokratija? Lai
kraščio redakcija jam pareiškė, kad to
kių laiškų gauna labai daug, bet niekam 
neatsako. Spalio pabaigoje Maskvos liau
dies pasiekimų paroda Protusevičiui at
siuntė medalį, kuriuo yra įvertinamas j® 
pavyzdingas darbas. Darbovietė šio me
dalio jam neįteikė.

(VAT.RJ
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ATMINTIES MOMENTAI LAIKAS SUSTOTI IR PAGALVOTI
L Kaune buvo įprasta sakyti, kad pagrin-
ai jinės yra dvi žmonių kategorijos: kabi- 
a- jetininkai ir kavinininkai. Tuo lyg pabrėž
iu javo ypatingą Kauno pamėgimą bendrau-
nt >i kavinėse.
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ir dabar, kad ir nerangiai dėstant atsi
minimų nuotrupas, iš karto brėžiasi mūsų 
senosios „laikinosios“ sostinės planas — 
šuo imponuojančios Įgulos bažnyčios, ku
li pasidarė visos mūsų ir kultūros, ir is- 
iorijos ir džiaugsmų, ir liūdesio lyg ir 
muziejumi — iki kito mūsų Kauno įžy
miojo paminklo — Rotušės. Ir čia galime 
asigirti, kad toji Kauno arterija turėjo 
akį skambų ir didingą pavadinimą: Lais
tės alėja.
Ir kažkaip pirmon eilėn atmintis jau 

;ško malonių ir atmintinų užeigos vietų: 
avinių. Kauno gyvenimas lyg įnoringi 
įeriniai, mezgasi aplink poilsio ir ben- 
Iravimo vietas, surištas su įvairiomis 
iauno gyvenimo briaunomis. Turbūt, vis 
lėlto geriausia pradėti nuo Konrado ka- 
inės. Kaip bebūtų keista, o ta vokiška 
avardė toli gražu ne.eiškė šios kavinės 
Aiškumo. Konrado kavinėje pirmiausia 
kambėjo lietuvių kalba ir kūrėsi daug 
ietuviškojo gyvenimo įžymybių ir nuos- 
abumų. Tiesiog neįmanoma įsivaizduoti 
«s vietos be mūsų brangaus Vienuolio, 
lokiu būdu neišbrauksi iš tos kavinės ir 
Petro Vaičiūno, prisiekusios konradinin- 
lės, gabios aktorės, Petro Vaičiūno gyvė
limo draugės. Labai ryškus ir pasaky- 
iau — net kiek paslaptingas atrodė pro
polius Gerbačiauskas su savo be galo 
jškiu ir įtaigiu veidu. Bet čia pat reikia 
minėti ir visą Lietuvos olimpą, nes šioj 
iavinėje lankėsi ir literatūra, ir teatras, 
r muzika, ir dailė.
Bet nebūkime per siauri. Laisvės ale- 

os kitoje pusėje galėjome užtikti visai 
itoniško pobūdžio centrą — Perkausko 
avinę. Tai buvo labai tipingi lenkų dva- 
ininkai. Pats šeimininkas su stilingais, 
mkiškais ūsais, jo duktė, vėliau ištekė-

es- asi už anglo inžinierio ir jos brolis, be
ne- alinis šachmatų mėgėjas, po kurio spar
nu- » žydėjo net tikras šachmatų klubas, su
,m- avotišku „stadionu“. Ir tuo tarpu, kai
as, as Konradą dominavo ‘įvariatautė publi- 
tyi a, gausiai lankėsi net ir užsienio žurna- 
rp. štai, čia, bajoriškų ūsų pavėsyje dažnai 
ia, ilima buvo išgirsti tiesiog krokuvietišką 
įsi lektą.
mo 
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Čia pat turiu pabrėžti iš viso Kauno 
arptautiškumą ir labai gerus tautybių 
mtykius. Paminėtinas Berlyno didžiojo 
likraščio korespondentas ir Rygos „Se- 
odnia“ atstovas, Borisas Orieckinas,
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sielai Kauno valdžios globojamas. Jo 
lėtesnis likimas buvo tragiškas. Bet žuvo 
r „Berliner Tageblatt“ korespondentas 
SI savo ne-ariškos kilmės. Su užsienio

spauda buvo surištas dar vienas tragiš
kas žurnalisto likimas — tik visai kita 
linkme. Daktaras Poleskis lyg ir pradėjo 
daryti karjerą, iškilo į „Reuterio" agen
tūros korespondentus. Dėl savo ryšių su 
anglų spauda pakliuvo į čekistų nagus ir 
neaiškiomis aplinkybėmis žuvo.

Bet čia turiu vėl atkreipti savo dėmesį 
į teatrą ir teatralus, nes tame pačiame 
„Konrade" būrėsi ne tik Kauno aktoriai, 
bet ir skaitlingi užsienio teatrų atstovai. 
Iš savųjų malonu prisiminti mūsų Kiprą 
Petrauską, žinomą visai anuometinei Ru
sijai, o svarbiausia, brangų kiekvienai lie
tuviškai širdžiai: Kipras Petrauskas bu
vo lyg suaugęs su šita kavine.

Ir atmintyn jau beldžiasi tikra eisena 
dainininkų, šokėjų.

Pas Konradą neretai lankėsi nuostabus 
dailininkas Metislavas Dobužinskas, ku
ris po to persikėlė į Paryžių, o vėliau 'į 
Ameriką. Konradininkų tarpe buvo net 
genialosios Čechovo dinastijos atstovas, 
tik ne rašytojas, o aktorius. Iš kitos pu
sės Michailas Čechovas buvo Olgos Čec- 
hovos vyras, o šita žvaigždė, buvo net 
jaunesnės žvaigždės motina.

Lietuviškai muzikai atstovavo Balys 
Dvarionas, lietuviškos muzikos buvo bene 
žymiausias veikėjas.

Ir visa ta įvairialypė ir 'įspūdinga ei
sena pynėsi nuo vienos meno šakos iki 
kitos. Drąsiai pasakysim, kad savo kavi
nėse turėjome tikrus ir meninius ir poli
tinius žvaigždynus. Ir todėl atsiprašau 
skaitytojų už per nelyg margus, besi- 
kaitalojančius paveikslus.

Neišlaikysiu nepapasakojęs nuostabaus 
anekdoto apie Konradą. Kaip aišku, jis bu 
vo grynos vokiečių kilmės kavinininkas, 
kuris vokiečių okupacijos metu visaip 
reklamavo savo nacionalinius atributus. 
Kaip tik tuo metu mirė vienas iš brolių, 
ir jo šeima (patriotiškai) suruošė šer
menis. Ten tarp svečių buvo visaip vo
kiečių persekiojamas, o po to žiauriai 
kankinamas čekistų Kazys Borota. Bet 
kada Borota nutaikęs momentą, priminė 
Konradui jų vokiškus tautiečius, kavuti- 
ninkas su nemaža ironija atsiliepė: „Jūs 
esate mano tautiečiai, o ne jie“.

Prabėgomis pažymėkime, kad Lietuvos 
laikais pas Konradą lankėsi didysis To
mas Mannas.

Bet mes kalbėjome vien tik apie ben
dras kavines, o nepaminėjome tokias 
svarbias bendravimo vietas, kaip Lietu
vos viešbutis, karininkų Ramovė, kur taip 
pat sueidavo rinktinė lietuviškoji visuo
menė.

Dar kartą atsiprašau dėl savo margo 
pasakojimo.

1. Kaplanas

Visos užsienio lietuvių bendruomenės 
sensta. Prieš 43 metus Lietuvą palikę dvi
dešimtiniai jaunuoliai jau gerokai pako
pėjo j septintą dešimtį. Kartu sensta ir vi
sos mūsų organizacijos. Kol kas dar nie
kas nesiėmė rimtai patyrinėti, kodėl tiek 
mažai užsienyje gimusių lietuvių vaikų įsi
jungia į lietuvišką veiklą. O jeigu įsijun
gia, tai į jaunimo organizacijas. Metams 
augant jie iš tų organizacijų išeina, bet į 
bendruomeninį veikimą neįsijungia. Ko
dėl taip yra. Pažiūrėkime, ką apie tai sa
ko pats jaunimas.

Australijoje leidžiamame jaunimo laik
raštyje „Jaužinios" 1987 metų Nr. 5. Rasa 
Baltutytė straipsnyje „To be or not to 
be", parašytame pusiau angliškai, pusiau 
lietuviškai, dialogo formoje tarp dviejų 
jaunų lietuvių, vieno lūpomis sako: „Aš 
buvau priverstas su ranka užsukta už nu
garos ir papirkimu pasidaryti lietuviu. 
Ką aš prisimenu, tai tikras košmaras! 
„AŠ NENORIU" — buvo mano dažniau
siai vartojami žodžiai lietuvių kalboje... 
Man niekas apie mūsų „rimtą" lietuvių 
bendruomenę nepatiko, nepatinka ir nie
kad nepatiks... Ir aš nesuprantu, kodėl 
mes turim verkti ir vargti dėl mūsų tėvų 
tėvynės praradimo. Juk mes, jaunimas, 
patys gyvename laisvi ir laimingi MŪSŲ 
gimtajam krašte“.

žodžiai labai stiprūs, kai kuriems vy
resniesiems gal jie atrodys net užgaunan
čiai. Bet reikia pažiūrėti, ar nėra juose 
tiesos? Ar mes iš savo vaikų nebandėme 
padaryti kažką nenatūralaus? Ar mes ne

bandėm savo gyvename krašte, Australi
joje praktikuoti atvirkščią aparteidą, no
rėdami savo vaikus izoliuoti nuo vietinio 
gyvenimo, jiems duodant tautinę tapaty
bę, kuri jiems buvo svetima. Ar nebandė
me taip sutvarkyti jų laisvalaikį, kad 
jiems nebūtų laiko įsijungti į juos supan
tį Australijos gyvenimą? Savaitgalio mo
kykla, lituanistiniai kursai, skautai, spor
tininkai, ateitininkai, chorai, tautiniai šo
kiai — visur mes juos vežėme, bandėme 
įjungti, bandėme sudaryti nuo vietinių 
gyventojų atskirtą aplinką

Kol vaikai buvo maži, negalėjo patys 
vieni kur nors išeiti, jie klausė tėvų ir 
dalyvavo daugelyje čia išvardintų lietu
viško gyvenimų apraiškų. Bet paaugę jie 
įsigijo vairuotojų teises, nusipirko auto
mobilius ir daugiau lietuviškame gyveni
me jų nebematome. Ar nepagalvojame, 
kad mes juos patys savo veiksmais atstū
mėme?

Balandžio pabaigoje Didžiojoje Britani
joje leidžiamame „Europos Lietuvyje" til
po straipsnis parašytas aktyvaus D. Bri
tanijos lietuvių jaunimo sąjungos nario 
Algio Kuliuko. Nors Algis jame svarsto 
D. Britanijos lietuvių sąjungos ir Lietu
vių namų akcinės bendrovės ateitį, jo 
mintis galima pritaikyti viso pasaulio 
lietuvių bendruomenėms ir organizaci
joms Jis rašo, kad:

.Šio krašto lietuvių .antroji genera
cija' neturės tokio skaičiaus susidomėju
sių žmonių, kurie galėtų tęsti Lietuvių 
bendruomenės veiklą šiandieniu mastu.

Iki šio šimtmečio pabaigos lietuvių vei
kėjų skaičius D. Britanijoje labai suma
žės, nes jaunieji, ar naujai atvykę iš 
Lietuvos neužims jų vietų. JSano gyveni
mo ar sekančios generacijos laiku Lietu
va neatgaus nepriklausomybės. Dėlto rei
kia turėti stiprią organizaciją, kuri išlik
tų ir 21-me amžiuje"..

Algio Kuliuko samprotavimai ir labiau
siai greito pasikeitimo Lietuvos padėtyje 
sapnais užliūliuotą tautietį turėtų pribu
dinti iš miego, kuriame mes bandome 
slėptis nuo kasdieninės realybės. Toliau 
savo straipsnyje asmenys ir jų kalba su
daro kliūtis, dėl kurių jaunoji generacija 
negali prie bendruomenės pritapti.

Spaudoje tankiai pasigirsta balsų, kad 
jaunimas nežino ko nori, kad jie nedaly
vauja lietuviškoje veikloje, kad jie nesu
pranta lietuviškos išeivijos paskirties. 
Taigi, baudžiaine ir gąsdiname tuos jau
nuolius, kurie skaito mūsų spaudą, ateina 
į susirinkimus, dalyvauja organizacijose. 
Bet ar paklausiame jų. ką jie galvoja 
apie mūsų bendruomenės ir Lietuvos atei
ti-

Dabar yra pats laikas sustoti ir pagalvo
ti, kokia linkme turi toliau vystytis lietu
viškos išeivijos veikla. Esamų organizaci
jų vadovybėje stovinti žmonės, jei ne virš 
60 metų, tai jau netoli to. Išskyrus JAV 
prezidentą Reagan, viso pasaulio vadai 
yra žymiai jaunesni. Gal jau atėjo laikas 
sąmoningai prieiti sprendimo bendruome
nės veiklą atiduoti jauniesiems?

J. Mašanauskas
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Telšių vyskupijos skundas
TELŠIŲ VYSKUPIJOS APAŠTALINIO 
ADMINISTRATORIUS IR DEŠIMTIES 

DEKANŲ PAREIŠKIMAS: AUKŠTO 
LYGIO SUSITIKIMUS REIKĖTŲ 
NUŠVIESTI OBJEKTYVIAI IR 

TEISINGAI

Rugsėjo mėnesio 20 dieną Telšių vys
kupas Antanas Vaičius ir dešimt vyskupi
jos dekanų parašė pareiškimą Lietuvos 
Telegramų Agentūrai atkreipdami dėme
sį į tarybinėje spaudoje skleidžiamas ne
teisingas informacijas apie šių metų va
sarą LTSR Aukščiausios Tarybos Prezi
diume įvykusį šio Prezidiumo narių su
sitikimą su Katalikų Bažnyčios Lietuvo
je dvasininkijos atstovais. Pareiškimo 
nuorašai buvo pasiųsti Lietuvos vysku
pam ir vyskupijų valdytojam. Spausdina
me pareiškimo tekstą.

Lietuvos Telegramų Agentūrai
Nuorašai: Lietuvos vyskupam ir vys

kupijų valdytojams.
Iškviesti susitikimui į Lietuvos TSR

Aukščiausios Tarybos Prezidiumą, vyko
me geranoriškai nusiteikę, tikėdamiesi 
galėsią pasisakyti mums rūpimais Bažny
čios ir valstybės santykių klausimais. 
Buvome nustebinti tuo, kaip nušvietė šį 
susitikimą masinės informacijos priemo
nės. šiais viešumo laikais stebina netei
singa informacija, galima sakyti visuo
menės dezinformacija. Informacijos prie
monės nurodė, kad kalbėjo valstybės va
dovai, kunigai ir vyskupas. Tikrumoje 
kalbėjo tik LTSR Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo pirmininkas Songaila ir LKP 
CK sekretorius Šepetys. Leidus klausti, 
klausimus statė visa eilė kunigų ir vys
kupas. Savo klausimuose jie palietė Baž
nyčios ir valstybės santykių žaizdas. O j 
klausimus nebuvo aiškiai atsakyta. Dargi 
sekretorius Šepetys į Skuodo dekano pus
balsį užklausimą, ar bus paliktos abi baž
nyčios Klaipėdoje atsakė: Atsakysiu suk
tai. Ir taip ir ne! Kaip suprasti, tokį ten
dencingą informacijos pranešimą, kad 
vyskupas Vaičius, Kunigų Seminarijos

rektorius Butkus ir Skuodo dekanas Bal- 
šis pritarė susirinkime iškeltoms min
tims, kai tikrumoje, visi tik kėlė jiems 
ir Lietuvos Bažnyčiai rūpimus klausimus. 
(Jokio pritarimo nebuvo — N.S.). šių 
metų rugpjūčio 18 dienų „Tiesa“ rašė, kad 
vysk. A. Vaičius, Seminarijos rektorius 
B. Butkus, Skuodo dekanas P. Palšis pa
dėkojo „už sąlygas atlikti religines apei
gas". Tokio padėkojimo už sąlygas atlik
ti religines apeigas iš viso nebuvo. Ir ko 
verti būtų demokratinės valstybės vado
vai, kuriems reikėtų dėkoti už įstatymais 
garantuotas teises?! O ko būtų verti tie, 
kurie už tai dėkotų?! Šitokiu išsireiški
mu spauda pati pasako, kad tikintieji 
teisę į religines apeigas gauna tik kaip 
ypatingą valdovų malonę. Tai matyti su
prato ir patys korespondentai, nes vė
liau „Valstiečių laikraštyje" Šios frazės 
jau nebebuvo. Reikėtų tokio aukšto lygio 
susitikimus nušviest objektyviai ir teisin
gai!
Pasirašė: Vysk. Antanas Vaičius ir 

dekanai: kun. Bernardas Talaišis, Klaipė
da, Stanislovas Ilinčius, Kuršėnai, Anta
nas Striukis. Akmenė, Bronislovas Bur- 
neikis, Kretinga, Kazimieras Gaščiūnas,
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(A įkelta iš 2 psl.)

MAŽOSIOS LIETUVOS REIKALAI 
TAIKOS KONFERENCIJOJE 

1919 m.

I <1 sąskaiton. Bet iš kitos pusės, traktuoti 
:ek priešus, tiek draugus lygiai teisin-

• ai. Jeigu remiantis šiais principais atei- 
. n'e vis vien atsirastų nesusipratimu ir 
I avojų karams iškilti, naujai kuriamoji

Jautų Sąjunga buvo numatyta kaip orga- 
Mcinė priemonė galimiems ginčams iš- 
pręsti be jėgos panaudojimo. Šita viltis 

. įrodė tokia protinga ir pagrįsta, kad ji 
ipo akstinu taikos derybas baigti sku
tai, be gilesnių svarstymų.
3. Konferencijos eigoje visiems vis la- 

fau aiškėjo bolševizmo pavojus Rytų 
iuropos kraštams. Pačius pagrindinius 
trendimus darė, kaip žinome, keturi Di
lieji Olimpai, bet iš tikrųjų jų būta pen-

■ ll|: penktasis — Leninas, „neregimas
■ alyvis, sėdįs neregimoj kėdėj" (Bailey), 

blševizmo grėsmė, lyg koks galimas pik
is likiminis antplūdis, šaukėsi skubotų 
fgių, ir čia Tautų Sąjungai Wilsono bu
ll numatytas pats sunkiausias uždavinys 
- būti atrama vienokiu ar kitokiu būdu, 
y. arba įjungiant besikuriančią bolševi- 
inę Rusiją į Tautų Sąjungos sąstatą ir 
to eliminuojant jos izoliaciją bei galimą 
iresingumą visai Europai, arba įsiparei- 
bjant apsijungusioms Tautų Sąjungoje 
llstybėms Raudonųjų grėsmę atremti 
tipria jėgų persvara. Daugelis JAV de-

,uv« Racijos narių toje lemtingoje alternaty-
• Oje Jungtinėms Amerikos Valstybėms
• ’amate ypatingai sunkią atsakomybę,
• Stent surasti Rytų Europos tautoms to- 
i ią santykiavimo formą, kad nacianalis-
• <nis iracionalizmas nemažintų vieningos
■ 'l visų atramos pajėgumo. Pramatomas

berikai steigiamos Tautų Sąjungos ker
šio akmens vaidmuo turėjo garantuoti 
konominės ir politinės Europos santvar
os pastovumą bei taikingumą.
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Taikos konferencijos darbų rezultatai 
apvylė ne tik lietuvius, bet ir daugelį ki
tų tautų. Aukštieji idealai, kuriems 'įgy
vendinti ji buvo sušaukta, pagaliau tu
rėjo nusilenkti daugybei praktiškų inte
resų ir samprotavimų, dažnai vieni ki
tiems net prieštaraujančių. Bet istorikų, 
vėliau vertinusių jos darbus, nuomone, 
(pav. H. W. V. Temperley), nė viena ša
lis, dalyvavusi sprendimų formulavime ir 
taikiusi principų įvairybę konkrečiam 
atvejui, nesivadovavo suktais motyvais. 
Visa priklausė nuo „bešališko teisingu
mo" to, kurio galia leido priversti spren
dimą priimti. Tiek moralė, tiek legalu
mas buvo tie matai, kuriais vertintini 
galutinieji sprendimai.

Sprendimus matuojant lietuvių tautos 
interesų matu, galime būti patenkinti dėl 
dviejų priežasčių: viena, kad atsistačiusi 
Lietuva gavo gyvybinės reikšmės išėjimą 
į jūrą, ir antra, kad Maž. Lietuvos žemė
se lenkai niekur neįstengė įgyvendinti 
Lietuvai kėslingų savo užgaidų.

Ir visa tai įvyko ne tiek dėl rimtai ir 
gerai surašytų bei mums brangiais argu
mentais pagrįstų memorandumų, kiek dėl 
Rytprūsių šiaurėje nuo amžių gyvenusių 
lietuvininkų ir laukininkų kietos rezisten
cijos prieš vokietinimo įtaką iki pat Pa
ryžiaus konferencijos laikų. Statistiniai 
faktai, rodą jų tvirtą lietuviškumą, nuo
širdų ir ištikimą prisirišmą prie gimtos 
kalbos vis didėjančio vokietinimo aplin
koje ir drąsa atsispirti galingos Vokieti
jos vilionei bei grasai, darė didelį įspū
dį aliantams ir jų akyse buvo tokie tvir
ti faktoriai, jog nerasta nė reikalo — kaip 
tai darė lenkų ir danų žemėse — taikyti 
gyventojų plebiscito principą.

Tokiame naujos politinės santvarkos 
siekiančių globalinio masto idėjų pasau
lyje ir Maž. Lietuva rado savo vietą tarp 
tų tautų, kurios po ilgų šimtmečių kan
čios po svetimųjų jungu susilaukė dienos, 
kai galėjo džiaugtis naujos ateities vilti
mis. Niekam iš mūsų protėvių nė į galvą

negalėjo ateiti mintis, kad jie savo nepa
laužiamu prisirišimu prie įgimtos savo 
tautybės kartu teiks ir pagrindą tiems jų 
tėviškės politinės priklausomybės spren
dimams, kurie buvo ruošiami tolimoj už
jūrio Amerikoj ir užbaigti Paryžiuje, ra
šant taikos sąlygas nugalėtajai Vokieti
jai. Daug kas mūsų pačių, tada dai' jau
nuolių, ir tada dar gyvų mūsų tėvų, gi
minių ir draugų puoselėjo kitą viltį — 
kad mūsų tėviškės vokietinto j ui kartu 
bus ir užkirstas kelias į jos tautinės ta
patybės galutiną sužlugdymą...

Versalio sutarties derybų pabaiga buvo 
istorinės reikšmės įvykis — vienos liūd
nos istorinės gadynės finalas ir naujo 
jos tarpsnio, žadinčio šviesių perspekty
vų, uvertiūra.

Iš sutarties iškilmingo pasirašymo ce
remonialo čia verta pažymėti vieną bū
dingą detalę: kai Vokietijos delegacija 
buvo dokumentą pasirašiusi, savo para
šus nustatyta tvarka padėjo ir JAV, Didž. 
Britanijos, Prancūzijos, Italijos ir kitu 
delegacijų nariai. Savo parašą Lenkijos 
vardu dedant Paderevskiui, pagarsėju
siam pianistui — virtuozui, ėmė bildėti 
ir aidėti per visą Paryžių saliuto patran
kų šūviai — lyg, net taikos atsiekus, ne
būtų galima apsieiti be karo priemonių 
panaudojimo; lyg dar ir tokio simbolio 
reikėtų patvirtinti aksiomai, kad taika 
tėra tik karo tąsa.. Difficile ėst satiram 
non scribere.

Ii' iš tiesų, laukiamos taikos prošvaistės 
netrukus ėmė niauktis.

Nors Tautų Sąjunga tikrai buvo su
kurta (Lietuva jon priimta buvo jau 1921 
m. rugsėjo mėn.), JAV niekad jos nariu 
netapo. Wilsono po taikos sutartimi, ku
rios dalimi buvo Tautų Sąjungos konsti
tucija, padėtas parašas liko bevertis, kai 
JAV Senatas nesutiko sutarties ratifikuo
ti. (JAV su Vokietija pasirašė atskirą tai
kos sutartį 1921 m. rugsėjo 26 d., Senato 
ratifikuotą tų pačių metų spalio 18 d.) 
Tautų Sąjungos statyba liko be kertinio

savo akmens — be JAV karinės, ekono
minės ir moralinės paramos.

Prancūzija ir Didž. Britanija, ilgo karo 
išvargintos, savo karo pajėgų tinkamu 
išlaikymu neįstengė pasirūpinti ir deme
s') turėjo kreipti daugiau į savo kraštų 
ekonominį atstatymą bei visokių karo 
žaizdų gydymą. Prancūzija pasitraukė į 
savaip suprastą defensyvinį saugumą už 
vėliau pastatytos Maginot Linijos. Britai 
jautėsi saugūs už Lamanšo kanalo ir JAV 
— už Atlanto vandenyno, užtikrinančio 
apsaugą nuo visokių Europos karų ir ki
tokių bėdų.

Tuo tarpu Europos valstybės, uždėju- 
sios nugalėtajai Vokietijai varžtus iš nau
jo apsiginkluoti, nebesugebėjo revanšo 
jausmų pagautam buvusiam priešui už
kirsti kelio į savo karinio potencialo at
statymą. Nesugebėjo jos nei bolševikinės 
Rusijos grėsmei priešpastatyti bendrą 
Europos tautų karinę atsparą. Karinės ir 
moralinės atsparos stoka pravėrė vaku- 
mą. kurio išvengti būtų turėjusi Tautų 
Sąjunga.

Wilsono susirūpinimas pasaulio taikos 
galimybėm visada buvo labai rimtas. Jis 
ypač išryškėjo, kai susidūrė su sunku
mais JAV Senate, kurio dviejų trečdalių 
dauguma reikalinga tarptautinėms sutar
tims ratifikuoti, ir tuo vieno trečdalio ma
žumai, pasidavusiai Amerikos izoliacio- 
nizmo tradicijai, davė stiprų obstrukci
jos ginklą. Anuo lemtingu savo kovos su 
senatoriais momentu Wilsonas leidosi ke
lionėn po Amerikos kontinentą, kad savo 
svariu ir įtakingu žodžiu už anos sena
torių mažumos nugaros sukeltų visuome
nės pritarimą Paryžiuje priimtai Tautų 
Sąjungos idėjai. Nebraskoje jis 1919 m. 
rugsėjo mėnesį pranašavo: „Esu absoliu
čiai tikras, kad po kitos generacijos su
silauksime kito pasaulinio karo, jeigu pa
saulio tautos nesuras metodo, kaip jo iš
vengti".

Plungė, Petras Palšis, Skuodas, Feliksas 
Valaitis, Šilalė, Jonas Bučinskas, Šilutė, 
Petras Pūzdras, Tauragė ir Juozapas Pa- 
činskas, Telšiai.

Telšiai 1987 m. rugsėjo 20 d.

MALDA UŽ PERSEKIOJAMĄ
LIETUVOS BAŽNYČIĄ

(Ištraukos pabaiga)

JAV katalikų konferencija paskelbė, 
kad Amerikos katalikai yra kviečiami 
prisijungti prie Lietuvos katalikų maldų 
į Mergelę Mariją dėl kenčiančios Lietuvos 
Bažnyčios.

Lietuvių Informacijos Centras pain
formavo JAV katalikų konferenciją, kad 
Lietuvos katalikai yra paskelbę specialią 
maldos savaitę už religinės laisvės atsta
tymą Lietuvoje, už kalinamus sąžinės be
laisvius ir už visus, kurie dėl savo religi
nio tikėjimo yra šmeižiami ir persekioja
mi. Maldos savaitės tarptautinė maldos 
diena už persekiojamą Lietuvos Bažnyčią 
buvo Visų Šventųjų dieną, sekmadienį, 
lapkričio 1, per kurią užsienyje gyveną 
lietuviai, o taip pat ir visi krikščionys 
prisiminė savo tikėjimo brolius ir seseris 
Letuvoj.

Prel. Daniel Hoye, JAV katalikų kon
ferencijos generalinis sekretorius, sakė, 
kad Lietuvos katalikai prašė šių maldų 
nes „tikintieji Lietuvoj yra puolami už 
tai, kad stengiasi be diskriminacijos įgy
vendinti kaip žmogiškos būtybės savo pil
nas teises, ypatingai unikalę ir pagrindi
nę religinės laisvės teisę".

JAV episkopato pareiškime aiškina
ma, kad Lietuvių Informacijos Centro ži
niomis „bent 33 lietuviai, įskaitant du 
kunigus ir vieną vyskupą, yra lageriuose 
ar tremtyje dėl žmogaus teisių gynimo. 
Lietuviai yra diskriminuojami ir perse
kiojami darbovietėse ir mokyklose dėl sa
vo įsitikinimų. Lietuvos katalikai patiria 
šiuos ir kitus religinių institucijų suvar
žymus nuo 1945 m., kai lietuvių tauta bu
vo absorbuota į Sovietų Sąjungą.

(LIC)
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Gruodžio 5 d. — Tradicinis pabaltiečių 
moterų bazaras Latvių Nomuose Lon
done. Lietuves moteris atstovauja „Dai
nava“.

Gruodžio 12 d. — Kalėdų Eglutė vai
kams 10.30 vai. (iš ryto) Lietuvių Na
muose Londone. Ruošia Londono lietu
vių Maironio mokykla.

Gruodžio 12 d. — Kalėdinė Vakaronė 
7.00 vai. Lietuvių Namuose.

Gruodžio 12 d. — Kalėdinė „Vienybės“ 
klubo vakarienė Lietuvių Namuose.

1988 m.
Sausio 9 d. — Londono lietuvių Mairo

nio mokykla pradeda antrąjį trimestrą. 
Pamokos vyksta kiekvieną šeštadienį 10- 
12 yal. Lietuvių Namuose.

Vasario 16 d. — Vasario 16-tos priėmi
mas Lietuvių Namuose su pakvietimais.

Vasario 20 d. — Pagrindinis Vasario 
16-tos minėjimas Londone.

Vasario 20 d. — Centrinis Vasario 16- 
tos minėjimas Huettenfelde Buergerhou- 
se, Vokietijoje.
Balandžio 30 — gegužės 1 d.d. — Motinų 

pagerbimas ir skautų-čių savaitgalio sto
vykla Manchesteryje, lietuvių socialinio 
klubo patalpose.

Liepos 30 — rugpjūčio 6 d.d. — 39-ji 
tradicinė skautų-čių metinė stovykla Lie
tuvių Sodyboje.

Rugpjūčio 14-24 d.d. — Tautinė Skau
tų stovykla Klevelande, JAV. (Iš Britani
jos vyksta 14 atstovų).

AUKOS TAUTOS FONDUI
D. Gintas — 5 sv
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

Londonas
Londono Lietuvių Maironio Mokyklos 

KALĖDŲ EGLUTĖ
Pirmasis mokslo trimestras baigsis 

gruodžio 12itą, šeštadienį, Kalėdų Eglute. 
Renkamės 10 vai. iš ryto mokyklon, o 
10.30 prasidės Kalėdų Eglutės programa.

Į šią Kalėdų Eglutę kviečiami visi vai
kučiai, ir tie—kurie dar mokyklos nelanko.

Po Kalėdų pertraukos mokykla renkasi 
pamokom sausio 9 d. 10 vai.

Mokykloje vyksta lietuvių kalbos pa
mokos kiekvieną šeštadienį nuo 10 iki 12 
vai. Lietuvių Namuose Londone. Mokinių 
amžius — nuo mažiausio iki didžiausio. 
Visi mokomės lietuviškai.

Važiuojantieji į mokyklą nuosava ma
šina prašomi atvykti anksčiau, nes yra 
sunkumų pasistatyti mašiną.

KVIEČIAME I BAZARĄ
Pabaltiečių moterų tradicinis kalėdinis 

bazaras įvyks gruodžio 5 d., šeštadienį, 
Londono latvių namuose, 72 Queensbo- 
rough Terrace, Bayswater, W.2.

Tą dieną, 11 vai. ryto, jį atidarys Po
nia Anne Shelton. Bazaras veiks iki 6 
vai. vakaro. Bus turtinga loterija ir kavi
nė.

Turėsite gerą progą nebrangiai nusi
pirkti kalėdinių dovenėliu, įsigyti tauti
nių juostų, gintaro papuošalų ir kitų da
lykų.

Maloniai kviečiame visus atsilankyti, 
susitikti su pažįstamais, maloniai praleis
ti laiką ir tuo pačiu paremti dainaviečių 
vykdomą šalpos darbą.

Laukiame!
L.L.M. „Dainavos“ Sambūrio valdyba

KALĖDINĖ VAKARONĖ
Gruodžio 12 d. 7.00 vai. Lietuvių Na

muose įvyks tradicinė Kalėdinė Vaka
ronė.

Norintieji dalyvauti prašomi iš anksto 
užsirašyti pas Gajutę O'Brien 01-539 6749. 
įėjimas bus vien su bilietais. (1 sv. asme
niui).

Smagus ir 'įdomus vakaras su visais tra
diciniais Kūčių valgiais, kuriuos, daly
viai susitarę su Gajute, patys atsineša.

Laukiame visų, bet nedelskite užsirašy
ti, nes vietos ribotos.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

SVEIKINIMAI EUROPOS LIETUVYJE
Kalėdų ir Naujųjų Metų sveikinimai 

„Europos Lietuvyje“ yra geriausias būdas 
prisiminti savo gimines bei pažįstamus 
švenčių proga.

Sveikinimus spausdintume kalėdiniame 
„Europos Lietuvyje“, todėl nevėluokite, 
bet, pridėję auką spaudai, siųskite svei
kinimą Redakcijos vardu, kaip galite grei
čiau.

Mes pažadame visus sveikimus gautus iki 
gruodžio 12 d. atspausdinti „Europos Lie
tuvyje“.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS 
LONDONE

Gruodžio 31 d. (ketvirtadienio) vaka
re, sporto ir socialinis klubas, 345A Vic
toria Park Road, London E.9. rengia pa
silinksminimo vakarą.

Bilietus galima gauti pas klubo sekre
torę Mariją Kalinauskaitę-Hoye, klube 
savaitgaliais arba parapijos svetainėje 
sekmadieniais po pamaldų. Bilietų kaina 
12 sv. asmeniui.

Klubo vadovybė kviečia visus lietuvius 
apsilankyti šiame vakare.

MIRĖ A. RŪSYS
Lapkričio 21 d. ligoninėje, Londone, 

mirė A. Rūsys. Jis buvo 85 m. amžiaus.
Velionis laidojamas š'į penktadienį, 

lapkričio 27 d. 11 vai. iš šv. Kazimiero 
•lietuvių bažnyčios.

W olverhamptonas
SUSIRINKIMAS

DBLS Wolverhamptono skyrius gruo
džio 6 d. 12 valandą „Golden Eagle" sve
tainėje, Hordern Rd. Wolverhampton, 
šaukia skyriaus narių ir prijaučiančių 
susirinkimą.

Bus pasitarimas dėl numatomo paren
gimo „Naujųjų Metų“ sutikimo ir kiti 
skyriaus reikalai.

Prašome skyriaus narius ir prijaučian
čius susirinkime dalyvauti.

Skyriaus valdyba

Boltonas
PABALTIEČIŲ ŠVENTĖS

Dvi svarbios sukaktuvės lapkričio 14 d. 
buvo atšvęstos Boltono pabaltiečių ben
druomenėje. Vietinis estų skyrius „Ume- 
ra“ šventė savo gyvavimo 40 metų su
kaktuves ir latviai savo klube minėjo 69 
metų Nepriklausomybės šventę. Į abudu 
minėjimus buvo pakviestas ir vietinių 
lietuvių pirmininkas su žmona. Dalyvau
damas estų šventėje H. Vaineikis trum
poje savo kalboje palinkėjo estams sėk
mės ir toliau stengtis išlaikyti savo kal
bą, kultūrą ir papročius ir pabrėžė kad 
artimas Baltijos tautų bendradarbiavi
mas yra labai svarbus ne tiktai šiandien 
bet ir mūsų tautų ateityje. Po oficialios 
dalies įvyko trumpas koncertas, vaišės ir 
šokiai kuriuose dalyvavo ir daugiau Bol
tono lietuvių.

Negalėdamas asmeniškai dalyvauti lat
vių šventėje H. Vaineikis juos pasveiki
no raštu.

Lapkričio 18 dieną, Latvijos Nepri
klausomybės Deklaracijos Dieną, lietuvių 
ir estų pirmininkai, H. Vaineikis ir R. 
Nolk, pietų metu aplankė latvius jų klu
be. Lietuvių pirmininkas pasakė trumpą 
žodį. Latvių piimininkas J. Zakis pa
dėkojo jiems už atsilankymą ir už .lietu
vių ir estų atvežtas gėles pakviesdamas 
juos abudu į impromptu suruoštas vaišes 
kuriose, be pirmininkų, dalyvavo kelios 
latvės ir latviai.

Vietinių lietuvių pirmininkas H. Vai
neikis yra Boltono Baltijos Tautų Komi
teto sekretorius. Toks pabaltiečių komi
tetas, išskyrus Londoną, atrodo, yra vie
nintelis visoje D. Britanijoje.

Mažame ir gražiame miestelyje, Sel
kirk, 60 mylių nuo Edinburgh, parduoda
mas vieno miegamojo butas.

Kaina — 12.000 sv. Kreiptis Z. Juras, 
01-460 2592.

PRANCŪZIJA
LIETUVA PARYŽIUJE

(Mūsų specialaus korespondento prane
šimas telefonu iš Prancūzijos).

Lietuvių dienos Paryžiuje, suorgani
zuotos ten gyvenančių lietuvių meninin
kų ir artistų grupės, jau prasidėjo ir 
vyksta su dideliu pasisekimu.

Skulptoriaus Mončio ir dailininko Gai
liaus kūrinių paroda buvo atidaryta lap
kričio 17 d. dalyvaujant lietuviškajai Pa
ryžiaus visuomenei ir skaitlingiems sve
čiams. Paroda vyksta šv. Eustachijos baž
nyčios. Šv. Agnės kriptoje, Paryžiaus cen
tre, šalia Pompidou moderniojo meno 
muziejaus, buvusių halių rajone.

Lapkričio 18 d., toje pačioje kriptoje 
prasidėjo teatriniai vakarai. Vaidina Ka
rolina Masiulytė-Paliulienė ir Jonas Kris
tupas Moneys, jų pačių paruoštame ir 
sukonstruktuotame spektaklyje pastatyta
me pagal Nijolės Sadūnaitės dienyną. 
Šis jaudinantis, aukštos moralės, aukšto 
stiliaus vaidinimas, gausios publikos skli
dinai pripildytoje kriptoje buvo sutiktas 
labai šiltai gausiais ir pasikartojančiais 
plojimais, Sujaudintais veidais. Premje
roje, be svečių, kritikų, žurnalistų, buvo 
atstovaujama vietinė televizija, radijas ir 
V. Vokietijos radijo žurnalistai.

Vietinis Paryžiaus „Notre Dame“ radi
jas jau ankščiau pranešė parengimus Šv. 
Agnės kriptoje, o tuoj po vaidinimo tran
sliavo pasikalbėjimus su surengto vaidi
nimo aktoriais Karolina Masiulytė-Paliu
lienė ir Jonu Kristopu Menčiu ir nepasi
gailėjo komplimentų abiems artistams už 
puikią ir įtikinančią vaidybą, ir už spek
taklio sumanymą ir parengimą.

Lietuvių dienas globoja aukšti bažny
čios ir,valdžios pareigūnai ir remia Pran
cūzijos Kultūros Ministerija.

N.M.
v

Škotija
NAUJA VALDYBA

Lapkričio 8 d. DBLS-gos Škotijos sky
rius metiniame narių susirinkime išsirin
ko šią valdybą: J. Bliūdžius — pirminin
kas, C. Bliūdžiuvienė — sekretorė, M. 
Crossan — iždininkas, A. Pautney ir G. 
Pautney —; valdybos nariai, N. Stankus 
ir F. Puodžius — kandidatai.

Naujai DBLS-gos Škotijos skyriaus val
dybai linkime sveikatos ir kantrybės jų 
darbuose.

DBLS-gos C. Valdyba

SKAUTIŠKOS IŠKILMĖS

LSS skautiškuosius 69-uosius metus už- 
baigėm susirinkę Bradfordo lietuvių 
„Vytis“ klubo patalpose skautiška suei
ga, įžodžiu, pagerbimu ir lauželiu.

LSS 70-ius Jubiliejinius metus pradė
jome šv. Mišiomis, kurias atnašavo ka
nauninkas V. Kamaitis, rėmėjų, tėvelių ir 
svečių apsuptoje skautiškoje sueigoje, pa
dėka, Himnu ir pasiryžimu tarnauti skau
tiško šūkio siekiams: DIEVUI, TĖVYNEI 
ir ARTIMUI.

Už paramą, nuoširdžią globą, maldas ir 
dvasinę stiprybę, išreiškiame klubo „Vy
tis“ valdybai, gerbiamam kan. V. Namai
čiui, „kūkams" I.A. Geidžiūnams, rėmė
jams ir tėveliams ir Škotijai už gausų 
dalyvavimą nuoširdų ir skautišką 
AČIŪ, AČIŪ!

Kan. V. Kamaitis aukojo skautams 
29.33 sv. Nuoširdus AČIŪ!

PAMALDOS
Nottinghame — lapkričio 29 d., 11.15 v.
Leicesteryje — lapkričio 29 d., 14 vai., 

Švč. širdyje.
Nottinghame — gruodžio 6 d., 11.15 v.
Coventryje — gruodžio 6 d., 14 vai., šv. 

Elzbietoje.
Leamingtone Spa — gruodžio 6 d., 16.30 

vai., šv. Petre.
Nottinghame — gruodžio 8 d., 8 vai? 

ryte, Židinyje.
Nottinghame — gruodžio 13 d., 11.15 v.
Ketteringe — gruodžio 13 d., 14 vai., 

Šv. Eduarde.
Northamptone — gruodžio 13 d., 18 v., 

Šv. Lauryne.
ROŽINIS

Rožinis — 5 gruodžio, 4.30 v.p.p. prie 
Švč. Sakramento, 24-26 Meriadale Rd.. 
Chapel Ash, Wolverhampton.

Kalėdos — melskimės už taiką ir ra
mybę mūsų Lietuvai.

N. Narbutienė

LAISVAS 
POVILAS PEČELIŪNAS!

Spalio 26 d. iš sovietinės tremties į 
Vilnių grįžo ilgametis sąžinės belaisvis 
Povilas Pečeliūnas. Pečeliūnas buvo areš
tuotas 80-tų metų sausio 9 d. Buvo ap
kaltintas bendradarbiavimu pogrindžio 
leidiniuose ir tų pačių metų giuodžio 20 
dieną nuteistas trejus metus kalėti griež
to režimo lageryje ir penkerius metus pa
silikti tremtyje. Praktiškai atliko visą 
jam skirtą bausmę. KGB prokuroras iš 
Maskvos sausio mėnesį mėgino įkalbėti 
Pečeliūnui, kad jis pasižadėtų nepažei
dinėti sovietinių įstatymų, žadėdamas 
tuoj grąžinti į laisvę. Pečeliūnas neprašė 
jokio pažado ir neprašė amnestijos, pažy
mėdamas, kad dėl to reiktų kreiptis kitu 
adresu. Reiktų kreiptis į tuos, kurie iš 
tikro laužo įstatymus, o ne į j'į. Amnesti
ja gali būti taikoma tik nusikaltėliam, o 
jis nėra nusikaltėlis. Jį, kaip nieku ne
nusikaltusi ir neteisingai nuteistą, gali 
patenkinti tiktai absoliuti rehabilitacija. 
Povilas Pečeliūnas siūlė patraukti bau
džiamojon atsakomybėn tuos, kurie or
ganizavo susidorojimo teismus, mėginda
mi susidoroti su juo ir su kitais. Povilas 
Pečeliūnas po aštuonerių metų nelaisvės 
grįžo 'į Vilnių suvargintas fiziškai, sumen
kęs kūnu, bet stiprus dvasia.

MASKVA NUSILEIDO LATVIAMS

TASS (XI.8) pranešė, kad Sovietų vy
riausybė nutarė atsisakyti naujos hidro
elektrinės jėgainės Latvijoje statybos, 
dėl kurios protestavo daugiau kaip 30.000 
gyventojų.

Užtvankos statyba ant Dauguvos upės 
buvo nuo liepos mėnesio sustabdyta, kad 
tyrinėjimo komisija galėtų peržiūrėti pro
jektą, pagal kurį dideli plotai ariamos že
mės netoli Baltarusijos respublikos sie
nos būtų apsemti vandeniu.

Prieš projektą protestavo 30.000 moks
lininkų, rašytojų ir bendrai gyventojų, 
perspėdami, jog statyba sukeltų ekologi
nę katastrofą. TASS sako, kad atsisaky
mas nuo šio projekto reiškia Michailo 
Gorbačiovo viešumo politikos laimėjimą, 
nors užtvankos statybai jau buvo išleista 
keli milijonai rublių.

NIJOLĖ SADUNAITĖ IŠ VILNIAUS

(Atkelta iš 1 psl.) 
prieš kalėjimą: Nebijokime melo sienos. 
KGB melo siena yra supuvus ir ji bijo 
kiekvieno žmogaus, kuris pasiryžęs auko
tis už tiesą, už kitų žmonių gerovę. Kuo 
būsim drąsesni ir nebijosime aukotis, tuo 
greičiau ta supuvusi siena subyrės. Tai 
yra mums brangiausias paraginimas būti 
ištikimais tiesai ir krikščioniškai meilei. 
Jo kalbą palydėjo nuoširdūs ilgi ploji
mai ir šauksmai „Valio!“

Po jo per garsiakalbį prabilo moteris, 
sakydama, kad Maironis niekad taip lais
vai neskambėjo, kaip dabar... Jai atsi
liepė, kad jau 40 metų kai mokykliniuose 
vadovėliuose yra praleidžiami tie posmai, 
kuriuose minimas Dievas arba Tėvynė.

Prie garsiakalbio prisistatė Vykd. Kom. 
pirm, pavaduotojas Kazakevičius ir man
dagiai aiškino, kad Kaune niekas netruk
do tikintiesiem atlikti savo apeigas, kad 
išleista apie 60 tūkstančių maldynų ir 
gėdino susirinkusius, kad jie nemoką 
Maironio eilėraščių. Minioje pasigirdo 
protestuojantieji šauksmai: o kas mokino 
Maironio eilėraščių, kur galima gauti 
Maironio eilėraščių knygų? Kokia gali 
būti spaudos laisvė, jeigu absoliučiai, jo
kiame knygyne Lietuvoje, nieko religinio 
—mažiausios špargalkos — negalima gauti. 
Minia šūkavo ir nutraukinėjo Kazakevi
čių.

Robertas Grigas kreipėsi į minią saky
damas, kad būkime kultūringi katalikai, 
verti Maironio, tad leiskime valdžios at
stovui pasisakyti. Tegu jis kalba, o pas
kui mes atsakysime 'į jo užmetimus, jo 
priekaištus.

Minia sutiko ir leido Kazakevičiui to
liau kalbėti, šis porino, kad netinka vie
šai aiškintis ir jeigu kas nori išiaiškinti, 
tai tegu ateina pas jį į kabinetą, o jis ta
da įrodinės, kad mes čia laisvi ir kad 
mes čia visko turim. Ir jis pakartojo, kad 
Maironis niekada taip laisvai neskambė
jo, kaip šiandieną ir prašė, kad mes, mie
li Kauniečiai, išsiskirstytumėm, nes ry
toj darbo diena. Tada susirinkusieji jam 
atsakė, kad rytoj ne darbo diena, o Vė
linės.

Kai atėjo 11 valanda Robertas Grigas 
per garsiakalbį pasakė, kad geriau ramiai 
išsiskirstyti, nei duoti milicijai progą su
sidoroti su susirinkusiais. Buvo paminė
ta, kad kun. Tamkevičius ir Svarinskas 
iškėlė į viešumą tikinčiųjų teisių pažeidi
nėjimus, gynė tikinčiųjų teises ir už tai 
buvo nuteisti.

PI S A U E Y J B
Atominė sutartis

Gruodžio 7 d. Vašingtone preziden'a; 
Reaganas ir sekretorius Gorbačiovas pasi
rašys trumpų ii- vidutinių distancijų brau, 
duolinių ginklų panaikinimo sutartį. Pas
kutinėms dienomis buvo iškilusios kai ku. 
rios kliūtys dėl sutarties vykdymo prie
žiūros. Nėra abejonės, kad abiejų kraštu 
vadai nori tos sutarties.

Gorbačiovui lankantis Amerikoje, nore, 
ta jį pakviesti kalbėti Amerikos kongre- 
so salėje. Tam pasipriešino kai kurie 
kongreso nariai.

Tuoj po karo W. Čiurciliui buvo suteik
ta garbė pakviečiant jį kalbėti Amerikos ( 
kongrese. Sakoma, negalima lyginti dik- j 
tatorių Gorbačiovą su čiurčiliu.
Žiauri nelaimė požemio stotyje

Londono Kings Cross stotyje kilo gaiš- . 
ras, kuris požemyje taip greitai išsi- . 
plėtė, kad keleiviai nespėjo išbėgti. Sude- . 
gė 30 asmenų, 20 asmenų smarkiai ap- ' 
degė ir yra gydomi ligoninėje. Jų tarpe 
gitaristas R. Lipsius. Vienas gaisrininkas , 
irgi žuvo. Gaisras įvyko vakare, kada dar 
žmonės grįžo iš vėlyvo darbo. Kings Cross ; 
yra gal didžiausia stotis Londone, čia su- t 
siduria ne tik kelios požeminio Londone 
traukinių linijos, bet taip pat tarpmiesti
nių traukinių linijos.
Sovietų šnipas (anglas) Latvijoje

Prieš 20 metų pabėgęs sovietų šnipas ; 
Kim Philby, kuris iki šiol laikėsi labai 
nuošaliai Maskvoje, staiga prašneko 1 
Latvijos televizijos programoje, kaip liu- ' 
dininkas neva tai pabaltiečių kenksmin- ' 
gos veiklos Britanijoje. Jis, kaip buvęs •' 
slaptos tarnybos pareigūnas, žinąs, kad 
latviai ir kiti pabaltiečiai Britanijoje “ v 
agituoja gyventojus Pabaltijo vals
tybėse reikalauti nepriklausomybės. Tas ,a fa 
jo parodymas buvo padarytas sąryšyje s’, 
numatomomis demonstracijomis Rygoje 

nepriklausomybės šventės proga. Daba: 3 
yra žinoma, kad policija neprileido žmo- ia 
nių prie paminklo, kur turėjo įvykti de 31 
monstracijos, bet suruošė savo demons- “ 
tracijas kitoje Rygos vietoje, užgiriai!! 
Sovietų Latvijos pavergimą.
JAV susitarė dėl deficito

Visą mėnesį trukę pasitarimai tarp 
Amerikos kongreso komisijos ir prezida- '° 
to įgaliotinių pagaliau pasibaigė susitari- 
mu. Tas susitarimas turės dar būti priins- 
tas kongrese. Pagal susitarimą ateinanti ] 
dviejų metų laikotarpyje Amerikos bi» C‘J 
džeto deficitas turės būti sumažintas ilį31' 
bil. dolerių.Tai bus atsiekta padidinant kai 
kuriuos mokesčius ir sumažinant išlaidas 
apsiginklavimui ir socialiniams reikalams- 
Stiprūs ekonominiai kraštai — Japonija 
ir Vokietija — yra raginami padidinti vi
daus prekybą sumažinant mokesčius ir 
padidinti importą, kad pagyvinus pa
saulinę prekybą.
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Parduodamos vakarų paslaptys
Kompiuterių firmos direktorius, Mr. 

Dockerill, yra teisiamas už paslapčių per
davimą rytams. Jis pardavinėjo slaptus
kompiuterius švedų firmai Beacom, kuri 
iš Švedijos tas prekes persiųsdavo Bulga- 
rijos valstybės bendrovei Isotimpex, o ji 
perduodavo Lenkijai, Čekosolavakijai ir, . 
žinoma, Rusijai.

bei
Taip pat spėjama, kad Cheltenhame.

Britų valstybės žinių rinkimo 
esantis šnipas Sovietams perdavė 
kaip susekti giliai plaukiojančius 
deninius laivus. Cheltenhame yra 
blausias Britanijos žinių rinkimo centras.
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DEMONSTRACIJOS IR SOVIETU 
POLITIKA

Demonstracijas Pabaltijo sostinėje s« 
naujais sovietų politikos posūkiais Wa- 
shingtono Times dienraštyje (1987.IX.4.) 
sieja Cord Meyer, savo straipsnyje „Ke
liai priekyje.“ Jis rašo:

., ,Glasnost' politika, kuri buvo toksai 
parankus instrumentas reformos reikalui 
dramatizuoti, yra dviašmenis. Rytų Euro
poje ir Pabaltijo valstybėse .glasnost' jau 
naudojama pateisinti esminių istoriniu 
klausimų iškėlimą apie sovietų valdymo 
teisėtumą. Neseniai Chautauqua miesie- 
lyje įvykusiame susitikime, kai kurie so
vietų dalyviai atvirai prisipažino, kai ji 
nuomone Rytų Europa ir tautinis klausi
mas (Sovietų Sąjungoje) yra didžiulės 
minos, kurios gali sunaikinti Sovietų pa
stangas įvykdyti reformas."

Pasak Meyer'io, įtakingas Reagano ad
ministracijos pareigūnas paminėjo tokia 
galimybę: „Gorbačiovas bus pagaliau pri
verstas suprasti, kad prieš jį stovi vie 
ninga Vakarų sąjunga, kurios mokslins 
pranašumas nuolatos didėja“. Tikra, de
tante“ būtų tada įmanoma tokiomis sąly
gomis: už ūkinę paramą JAV-ės turėtu 
pareikalauti, kad sovietai daugiau kari
niai nesikištų į Trečiojo Pasaulio reika
lus, NATO fronte užimtų „negrėsminga' 
militarinę poziciją ir suteiktų vidinę au
tonomiją Rytų Europos tautoms.“ (ELTA)
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