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SĄJŪDŽIO STEIGIAMAJAM 
SUVAŽIAVIMUI PASIBAIGUS

PLB Pirmininko dr. V. Bieliausko kalba
Dvi dienas trukęs steigiamasis Sąjūd

žio suvažiavimas praėjo įspūdingai ir 
sutraukė tūkstančius žmonių į Vilnių. 
Suvažiavime iš atstovų buvo išrinktas 
seimas ir iš jų — taryba. Buvo priimta 
Sąjūdžio programa ir suvažiavimo 
rezoliucijos, gairės nustatančios Sąjūdžio 
ateities veiklą. Dviejų dienų Sąjūdžio 
suvažiavimo eiga buvo transliuojama per 
radiją ir rodoma televizijoje.

Vykusioje spaudos konferencijoje su 
užsienio ir tarybiniais žurnalistais 
kalbėjo LKP CK pirmasis sekretorius 
Algirdas Brazauskas, Lietuvos TSR 
Aukščiausios Tarybos Prezidiumo pir
mininkas Vytautas Astrauskas ir kiti 
partijos pareigūnai.

Atskiroje, Sporto rūmuose vykusioje 
spaudos konferencijoje Lietuvos persi
tvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės 
spaudos centro vadovas A. Čekuolis 
informavo apie vyksiantį steigiamąjį 
suvažiavimą, o į žurnalistų klausimus 
atsakė iniciatyvinės grupės nariai B. 
Kuzmickas, R. Ozolas, B. Genzelis, A. 
Buračas, A. Juozaitis, V. Landsbergis, A. 
Medalinskas, V. Petkevičius, K. Pruns
kienė, V. Tomkus. „Žurnalistai sužinojo, 
kad iš 35 iniciatyvinės grupės narių — 17 
komunistų. Buvo pakartota, kad Sąjūdis 
— ne partija ir ne opozicija, o masių 
judėjimas, kad Sąjūdis palaiko partinę 
persitvarkymo liniją.“ („Tiesa“, Nr. 244, 
1988.X. 22).

Anglijoje mus aplankiusi, o po to 
„gražiai“ aprašiusi „Tiesoje“ Dauguolė 
Repšienė aprašė savo įspūdžius apie 
vieną spaudos konferenciją šitaip:

Atskirti, kuris savas, kuris atvykėlis, 
padeda žurnalistų akreditacinės kortelės. 
Šmėstelėjo pavardė — Algis Klimaitis. 
Suvažiavimo išvakarėse vykusioje Sąjūd
žio spaudos konferencijoje jis pateikė 
klausimą dėl Lietuvos suvereniteto. 
Kodėl jį, Europos parlamento Pabaltijo 
reikalams grupės atstovą iš Strasbūro, 
jaudina būtent šis klausimas?

— Spalio 25 dieną Europos parlam
ente, jau kalbėsiu apie tai, ką matau čia 
Vilniuje...

— Ką ten pasakysite?
— Suvažiavimas palieka pozityvų 

įspūdį. Žmonės reaguoja spontaniškai, 
atvirai. Jei kuris klausimas mažiau 
priimtinas, jam ir mažiau ploja. Šian
dieną Lietuva grįžta į Europą ir ne 
geografine prasme, o politine, ekon
omine. Tokias nuotaikas pajutau salėje. 
Dvylika Europos bendrijos valstybių 
nepripažįsta Lietuvos, Latvijos, Estijos 
Tarybų Sąjungos sudėtyje. Tačiau jeigu 
bus įkurta teisinė respublika, federaciniu 
principu sujungta su Sąjunga, tada 
nepripažinimo klausimą Europos vals
tybės matyt, peržiūrės. Tada Lietuva 
galės užmegzti tiesioginius prekybinius 
ryšius su Europos valstybėmis, įsigyti 
technologijos naujovių.

Apie paties suvažiavimo pirmos dienos 
eigą aprašė Eltos reporteris „Tiesoje“ Nr. 
245, 1988.X.23.

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio in
iciatyvinė grupė spalio 22 dieną sušaukė 
steigiamąjį suvažiavimą.

Nuo ankstaus ryto Vilniaus sporto 
rūmų terasoje rinkosi suvažiavimo 
delegatai ir svečiai. Iš Gedimino pilies 
bokšto pakilo žalios, geltonos, raudonos 
raketos. Giesmės „Lietuviais esame mes 
gimę“ motyvu Pilies bokšte skamba 
fanfaros. Sporto rūmų terasoje fan
faroms atsiliepia lietuviški ragai. Nešini 
tautine vėliava pasirodo Lietuvos per
sitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės 
nariai. Susirinkusiems giedant Vinco 
Kudirkos „Tautišką giesmę“, pakeliama 
Lietuvos tautinė vėliava.

Artėja dešimta valanda. Šventiškai 
papuoštuose Sporto rūmuose prasideda 
Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio stei
giamasis suvažiavimas, į kurį atvyko 

daugiau kaip 1100 delegatų iš įvairių 
respublikos vietovių.

Į suvažiavimą atvyko draugai A. 
Brazauskas, V. Astrauskas, V. Beri- 
ozovas, J. Bernatavičius, S. Giedraitis, L. 
Maksimovas, V. Sakalauskas, L. Šepetys, 
P. Šileikis, K. Zaleckas, kiti atsakingi 
respublikos partiniai, tarybiniai, pro
fsąjungų, komjaunimo darbuotojai.

Į suvažiavimo delegatus kreipėsi 
Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio in
iciatyvinės grupės narys, Lietuvos TSR 
liaudies poetas Justinas Marcinkevičius.

Suvažiavimas skelbiamas atidarytu.
Suvažiavimo įgaliota grupė delegatų 

išvyksta padėti gėlių ant lietuvių tautos 
nacionalionio atgimimo tėvo daktaro J. 
Basanavičiaus kapo Rasų kapinėse.

Suvažiavimą pasveikino architektas V. 
Landsbergis-Žemkalnis, Latvijos liaudies 
fronto atstovas J. Gaigalas, Estijos 
liaudies fronto atstovas E. Savisaras, 
katalikių moterų sambario „Karitas“ 
atstovės.

Žodis suteikiamas Lietuvos Kom
unistų partijos Centro Komiteto pir
majam sekretoriui A. Brazauskui.

Programinius pranešimus padarė Liet
uvos persitvarkymo sąjūdžio in
iciatyvinės grupės nariai R. Ozolas, A. 
Juozaitis, Z. Vaišvila, K. Prunskienė, V. 
Landsbergis, V. Čepaitis, B. Genzelis, A. 
Buračas.

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio in
iciatyvinės grupės narys A. Žebriūnas 
informavo suvažiavimo delegatus apie 
rezoliucijų projektus ir įstatų priėmimo 
tvarką.

Rytiniame posėdyje kalbėjo Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės 
grupės narys, rašytojas V. Petkevičius, 
maskvietis poetas A. Voznesenskis, 
Panevėžio rajono Ramygalos kolūkio 
pirmininkas V. Velikonis, molėtiškis G. 
Jefremovas ir vilnietis statybininkas K. 
Uoka.

Suvažiavime patvirtintas sekretoria
tas, redakcinė ir rinkimų komisijos.

Sąjūdžio finansų komisijos pranešimą 
padarė K. Urba.

Suvažiavimo pertraukos metu surengta 
spaudos konferencija tarybiniams ir 
užsienio žurnalistams. Jos tema — 
„Tautiškumo klausimas Lietuvoje“. 
Sąjūdžio iniciatyvinės grupės atstovai, 
mokslininkai, teisininkai atsakė į žur- 
analistų klausimus apie lietuvių kalbos 
valstybinį statusą, kitų kalbų funkcion
avimo galimybes, apie tautinių mažumų 
kultūrinio gyvenimo problemas. Konfer
encijoje buvo kalbama apie spaudoje 
paskelbtų TSRS konsititucijos pakeitimų 
ir papildymų projektą, ekonominio 
savarankiškumo problemas.

Po didžiosios pertraukos suvažiavime 
kalbėjo Vilniaus inžinerinio statybos 
instituto profesorius K. Antanavičius, 
kaunietis istorikas J. Oksas, klaipėdietis 
D. Varkalys, šaulietis G. Padegimas, 
įstatų redakcinės komisijos narys G. 
Songaila, panevėžietis V. Lukoševičius, 
darbininkas iš Kapsuko V. Šneideris, 
Sibiro lietuvių Lietuvos sąjūdžio per
sitvarkymo grupės atstovė D. Subač, 
kunigas R. Pukenis, alytiškis,V. Ledas, 
Lietuvos Laisvės Lygos atstovas A. 
Terleckas, komisijos stalinizmo aukoms 
tirti pirmininkas profesorius J. Juz
eliūnas, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 
iniciatyvinės grupės narys, kino re
žisierius A. Žebriūnas, „Tremtinio“ 
klubo atstovas A. Butkevičius, Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio Kauno in
iciatyvinės grupės atstovas V. Katkus, 
Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio teisinės 
grupės atstovas K. Moteika, Pasaulio 
Lietuvių bendruomenės pirmininkas 
daktaras V. Bieliauskas, (jo kalbą 
spausdiname atskirai), Lietuvos vys
kupijų liturginės komisijos pirmininkas 
V. Aliulis. (Bus daugiau)

Spausdiname dr. V. Bieliausko kalbos 
tekstą transliuotą per Vilniaus radiją į 
užsienį, spalio 24 d. Dr. Bieliauskas buvo 
pristatytas kaip Lietuvos persitvarkymo 
Sąjūdžio suvažiavimo svečias, Pasaulio 
Lietuvių Bendnomenės pirmininkas.

„Gerbiamieji Lietuvos Sąjūdžio suv
ažiavimo delegatai, Laisvės Lygos 
atstovai, svečiai, dalyviai, ponai ir ponios 
(plojimai).

Turiu ypatingą garbę pasveikinti Jus 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir jos 
valdybos vardu. PLB valdyba vadovauja 
visų laisvojo pasaulio kraštų lietuvių 
bendruomenėm, kurios organizuotai 
veikia 19-koje pasaulio kraštų, 4 
kontinentuose. Taigi, sveikinimus Jums 
perduodu iš tiesų iš šių kraštų: Argen
tinos, Artimųjų Rytų, Australijos, 
Austrijos, Belgijos, Brazilijos, Didžiosios 
Britanijos, Italijos, Jungtinių Amerikos 
Valstijų, Kanados, Kolombijos, Nauj
osios Želandijos, Olandijos, Prancūzijos, 
Švedijos, Šveicarijos, Urugvajaus, Ven- 
ezuelos ir Vakarų Vokietijos (ploj). 
Šiuose 4 kontinentuose ir 19 valstybių 
gyveną šiandiena lietuviai ypatingai 
jungiasi su Jumis šio suvažiavimo proga.

Mes visi džiaugiamės, kad pagaliau, po 
tiek daug metų Stalinizmo padarytos 
skriaudos Lietuvai ir jos žmonėms yra 
pripažįstamos, ir kad mėginama jas 
atitaisyti. Jūs ir jūsų tėvai daug nukentėjo 
nuo Stalino režimo kurio metu buvo 
pasirašyti slapti susitarimai su naciais ir 
militarine jėga buvo užimtas kraštas. 
Buvo atimtos nuosavybės, ištremti 
žmonės ir sunaudota viso krašto 
ekonomija. Tai buvo didelė skriauda 
kurią lietuvių tauta, kurią visos Pabal- 
tijos valstybės ir vis;- Sovietų Sąjunga 
pergyveno. Bet mums dar reikia atkreipti 
dėmesį į tai, kad prie Stalinizmo aukų 
daugumoje priklauso ir Lietuvos išeivija.

Daugelis mūsų buvo priversti palikti 
savo tėvynę karo siaubo sūkuryje ir 
paskui negalėjome grįžti į savo tėvynę 
kurioje gręsė mūsų gyvybei ir laisvei 
pavojai ir tuo būdu buvome priversti 
kurtis kitur. Ir taip lietuviai išsiblaškė po 
visą pasaulį. Jie neturėjo lengvų sąlygų 
savo naujos egzistencijos pradžioje, nes 
jie pateko į kraštus kur jiems buvo 
leidžiama dirbti ir vystyti savo iniciatyvą. 
Jie buvo darbštūs ir savo darbštumo dėka 
jie greit prisitaikė prie ekonominio lygio 
tų kraštų, kuriuose jie gyveno. Ir aš esu 
tikras, kad jeigu čia lietuviams Lietuvoje 
butų duodamos sąlygos laisva iniciatyva 
naudotis ir dirbti, kad ir Lietuvos 
ekonominis lygis prilygtų Danijai, 
Švedijai ir Amerikai (plojimai).

Deja mes turėjome išeivijoje kurtis. 
Dauguma mūsų laikė išeiviją tik laikina. 

Nuotraukoje <S d^±diC^nK suvažiavimo metu prie Sporto rūnų vyko
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Jie tikėjosi, kad ateis laikas kada jie galės 
grįžti į savo tėvynę ir ten praleisti bent 
savo senatvę. Jie dirbo, taupė, vaikus 
lietuviškai mokino ir savo žvilgsnį visą 
laiką kreipė į Lietuvą. Sunku buvo ir yra 
išlaikyti lietuvių kalbą ir puoselėti 
lietuvišką kultūrą neturint gyvo ryšio su 
kraštu. Bet išeivija išliko lietuviška, 
kūrybinga ir tvirta, nes ji neprarado 
vilties, kad krašte vėl normalios sąlygos 
atsiras, ir kad lietuvių tauta Lietuvoje 
taps laisva (plojimai).

Išeivijon Stalinizmas išgrūdo daugelį 
pačių pažangiausių intelektualų, gerų 
žmonių, kurie patys ir jų vaikai savo 
talentais praturtino tuos kraštus kur jie 
gyvena, o jie tai būtų galėję Lietuvai 
atiduoti (plojimai). Taigi, siūlau įskaityti 
ir išeiviją į Stalinizmo aukų skaičių ir tuo 
būdu ir mus prijungti prie dabar čia 
vykstančių atsinaujinimų (plojimai). 
Priėję išvados, kad mes visi buvome 
panašiai nuskriausti, gal rasime geresnį 
vieni kitų supratimą, gal sumažinsime 
nepasitikėjimą ir įtarinėjimus vieni 
kitais ir pradėsime vėl jaustis to paties 

DBLS Tarybos
Spalio 22 d. Ukrainiečių klube 

Wolverhamptone susirinko DBLS-gos 
Tarybos prezidiumas, nariai ir svečiai 
metiniam suvažiavimui. Jame taip pat 
dalyvavo DBLS-gos CV nariai ir DBLS- 
gos skyrių atstovai.

Suvažiavimą atidarė Tarybos pre
zidiumo pirmininkas J. Levinskas. 
Suvažiavimui sekretoriavo A. Podvois- 
kienė. Buvo priimta ši dienotvarkė: 
suvažiavimo atidarymas, sveikinimai, 
praėjusio susirinkimo protokolo skai
tymas, jaunimo ir skautų, Sodybos, 
Europos Lietuvio, ryšių su Lietuva 
palaikymo, tarptautinių ryšių reikalais ir 
klausimai bei sumanymai.

DBLS-gos Tarybos metinį suv
ažiavimą raštu pasveikino PLB-nės 
pirmininkas dr. V. Bieliauskas.

Gerbiamas Pone Pirmininke,
Pasaulio Lietuvių bendruomenės Val

dybos vardu sveikinu Jus ir visą Didž. 
Britanijos Lietuvių Sąjungos Tarybą 
metinio suvažiavimo proga. Jūsų suv
ažiavimas vyksta tuo pačiu metu, kai 
Lietuvoje bus Persitvarkymo Sąjūdžio 
pirmasis seimas. Tai bus istorinis įvykis į 
kurį aš mėginsiu nuvykti ir viso laisvojo 
pasaulio lietuvių vardu sveikinimus per
duoti.

Linkiu, Jūsų tarybai sėkmingų, darnių

krašto vaikais, nežiūrint kur mes begyven
tume (plojimai).

Mes sveikiname kiekvieną Jūsų 
daromą žingsnį Lietuvos laisvės darbe. 
Lietuva yra tauta su gražia, garbinga 
istorija ir su sava kūrybinga kultūra. 
Tebūna jai leista savo istoriją be 
falsifikacijos atkurti ir tęsti garbingai 
pasaulio laisvų tautų šeimoje (plojimai).

Atvažiavau aš čia su entuziazmu, kurį 
su manimi pergyvena išeivijoje daugelis 
lietuvių girdėdami apie įvykius tėvynėje 
Matau, kad mes visi čia esame didelių 
istorinių įvykių dalyviai. Šie reiškiniai 
pakelia nuotaiką ir skatina visus mus tęsti 
jų raidą ligi tol kol Lietuva galės tapti 
laisva, savarankiška valstybe (plojimai). 
Linkiu Jums ištvermės, kantrybės ir 
pasisekimo. Tikiuosi, kad ateinantį kartą 
vykstant pas Jus, man bus galima 
atskristi tiesiog į Vilnių nedarant lanko į 
Maskvą (plojimai) ir kad tai galėsiu 
padaryti su autentiška Lietuvos valstybės 
viza (plojimai).“

Dr. Bieliauskas grįžo į Jungtines 
Amerikos Valstijas spalio 30 d.

Suvažiavimas
posėdžių ir gerų nutarimų.

Vardan Tos Lietuvos Vienybė Težydi!
Vytautas Bieliauskas 

PLB Valdybos Pirmininkas 
Dar raštu suvažiavimą sveikino LSS- 

gos vardu s. S.B. Vaitkevičius, Lietuvių 
katalikų Sielovados — kun. dr. S. 
Matulis MIC ir DBLS-gos garbės narys 
P. Varkala.

Wolverhamptone gyvenanti visuomen
ininke O. Kaminskienė sveikino Katalikų 
Bendrijos, o J. Alkis — DBLS-gos CV 
vardu.

Jaunimo reikalais pranešimą skaitė R. 
Šova. Į paklausimus Sodybos reikalais 
atsakė J. Alkis, B. Butrimas ir P. 
Podvoiskis. Kalbant apie „Europos 
Lietuvį“ buvo siūloma padidinti jo 
metinę prenumeratą iki 20 sv. vietiniams.

J. Alkis kalbėjo suvažiavusiems apie 
Lietuvoje vykstantį pirmąjį seimą ir jo 
galimas pasėkas mums išeivijoje. Taip 
pat buvo pasisakyta dėl ryšių su Lietuva 
palaikymo.

Suvažiavimas buvo baigtas Tautos 
himnu. Suvažiavimui pasibaigus G. 
Ivanauskienė, DBLS-gos kambariui 
Lietuvių Namuose Londone papuošti 
įteikė įrėmintą, drobėje išsiuvinėtą, 
Tautos himną. Po suvažiavimo rengėjai 
pavaišino dalyvius maistu ir vynu. ELR
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LKMA-jos XIV-sis SUVAŽIAVIMAS ROMOJE Kova prieš lietuvių kalbos „kolonizaciją64
Spalio 3 Romoje, Domus Paeis 

patalpose, netoli nuo Vatikano, įvyko 
Lietuvių katalikų mokslo akademijos 
XIV-asis visuotinis suvažiavimas. Suva
žiavimo darbai buvo pradėti Mišiomis į 
Šventąją Dvasią, kurias koncelebravo 
vyskupas Antanas Deksnys drauge su 
Romoje gyvenančiais ir iš kitų kraštų į 
suvažiavimą atvykusiais lietuviais ku
nigais. Tuoj po pamaldų įvyko suva
žiavimo atidaromasis pilnaties posėdis, 
kurio metu susirinkusius akademijos 
narius ir svečius pasveikino Popiežiš
kosios lietuvių šv. Kazimiero kolegijos 
rektorius preletas Algimantas Bartkus ir 
Lietuvių Katalikų mokslo akademijos 
pirmininkas jėzuitas kunigas Antanas 
Liuima. Pirmąją paskaitą buvo pa
kviestas skaityti teologas kun. prof. dr. 
Jonas Jūraitis iš Šveicarijos. Jo paskaitos 
tema: Religijos ir teologijų sąveika: į du 
Vatikano Antrojo susirinkimo doku
mentus pažvelgus. Kun. Jūraičiui baigus 
kalbėti buvo atidaryta paroda, kurioje 
buvo eksponuojami visi Lietuvių kat
alikų mokslo akademijos nepriklau
somoje Lietuvoje ir išeivijoje išleisti 
veikalai, įvairi kita su akademijos veikla 
susijusi medžiaga, taip pat Lietuvos 
pogrindžio leidiniai ir jų vertimai j 
svetimas kalbas išleisti atskiromis kny
gomis, reti senovės Lietuvos žemėlapiai iš 
prelato Vinco Mincevičiaus kolekcijos ir 
kita medžiaga. Po parodos atidarymo 
įvyko akademijos visuotinio suvažiavimo 
dalyvių susitikimo vakaronė.

Suvažiavimo atidaryme dalyvavo du į 
Romą atvykę Lietuvos vyskupai, vys
kupas Julijonas Steponavičius ir vys
kupas Juozas Preikšas, užsienyje gy
venantys lietuviai vyskupai Antanas 
Deksnys ir Paulius Baltakis, naujai 
paskirtas arkivyskupas Audrys Bačkis, 
buvęs ilgametis sąžinės kalinys kun. 
Alfonsas Svarinskas, Lietuvos vyskupus į 
Romą atlydėję Vaclovas Aliulis ir Jonas 
Grigaitis, ministras dr. Stasys Bačkis, 
kuris pokario metais iškėlė Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos atgaivinimo 
išeivijoje klausimą ir jį drauge realizavo. 
Pirmasis išeivijoje atkurtos akademijos 
suvažiavimas įvyko' kaip tik Romoje, 
1957 metais. Vykstančio suvažiavimo 
atidaryme dalyvavo Lietuvos diplo
matinis atstovas Vatikane Stasys Lo
zoraitis jr., Lietuvių Informacijos centro 
vedėjas Kun. Kazimieras Pugevičius iš 
New Yorko, kiti lietuviai kunigai ir 
pasauliečiai iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių, Federacinės Vokietijos, Pran
cūzijos ir kitų kraštų.

Kiekviena suvažiavimo darbo diena 

buvo pradėta koncelebruotomis Mišio
mis. Darbai vyko atskirose sekcijose, 
kurių iš viso buvo 10: teologijos, gamtos 
ir matematikos mokslų, architektūros ir 
menotyros, lietuvių kalbos ir literatūros, 
politinių ir ekonominių mokslų, Lietuvos 
istorijos mokslų, socialinių ir teisės 
mokslų, filosofijos ir psichologijos bei 
pedagogikos.

Spalio 4 d. vyko dviejų atskirų sekcijų 
darbai: Teologijos sekcijoje kun. Dr. 
Valdemaras Cukuras skaitė paskaitą: 
„Išlaisvinimo sąjūdžio teologija ir Lie
tuva“; Gamtos ir matematikos sekcijoje 
inžinierius Dr. Antanas Girnius kalbėjo 
apie „Laiką kaip ketvirtąją dimensiją“ o 
prof. dr. Jonas Genys svarstė sovietų 
biologiją Lysenkos laikotarpiu 1936-65 
metais. Spalio 5 d. po šventų mišių, ryto 
programa buvo padalinta į dvi atskiras 
dalis: tuo pačiu metu vyko Lietuvių 
kalbos ir literatūros sekcijos ir politinių 
bei ekonominių mokslų sekcijos darbai. 
Pirmą paskaitą skaitė Lietuvos diplo
matinis atstovas prie Šventojo Sosto 
Stasys Lozoraitis jr. tema: Lietuvos ir 
Lenkijos santykiai. Po paskaitos vyko 
diskusijos apie Vilniaus arkivyskupijos 
dabartinės padėties klausimą. Ekono
mistas Ričardas Bačkis skaitė paskaitą 
tema: 1992 metų Europa — Galutinis 
Bendrosios rinkos įgyvendinimas. Lietu
vių kalbos ir literatūros sekcijoje buvo 
skaitytos dvi paskaitos: Prof. Dr. Birutė 
Ciplijauskaitė kalbėjo apie „Gamtos rolę 
Krėvės ir Vaižganto raštuose“. Buvo 
perskaityta Dr. Birutės Zindziūtės- 
Michelini atsiųsta paskaita: „Pastabos 
dėl Bretkūno .Postilės' leksikos di
džiajame Lietuvių kalbos žodyne“. 
Trečiadienio popietiniu metu vyko 
Lietuvos istorijos mokslų sekcijos ir 
Socialinių bei teisės Mokslų sekcijos 
darbai. Istorijos mokslų sekcijoje jėzuitas 
kun. prof. Dr. Rabikauskas kalbėjo apie 
naujausius Lietuvos istorijos šaltinių 
leidinius Tėvynėje ir Išeivijoje. Dr. Rasa 
Mažeikaitė skaitė paskaitą tema: „Liet
uvių prekybinių santykių poveikis į 
užsienio politiką 14-ame amžiuje. Dr. 
Milda Danytė savo paskaitoje kalbėjo 
apie Vatikano ir Laisvosios Europos 
radijų lietuviškųjų programų siekius. 
Socialinių ir teisės mokslų sekcijoje Prel. 
Dr. Vytautas Kazlauskas skaitė paskaitą 
tema: „Visuotinio tautų solidarumo 
enciklika“. Dr. Adolfas Damušis kalbėjo 
apie Lietuvos gyventojų skaičiaus kaitą. 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 
14-is visuotinis suvažiavimas pasibaigė 
spalio 6 d.

Baigiamasis pilnaties posėdis buvo

skirtas prelato Adomo Jakšto- 
Dambrausko pagerbimui jo mirties 
penkiasdešimtmečio proga. Paskaitą apie 
prelatą Jakštą-Dambrauską skaitė dr. 
Saulius Girnius. Suvažiavimą uždarė 
trumpu žodžiu Lietuvių Katalikų mokslo 
akademijos pirmininkas kun. prof. 
Antanas Liuima. Po baigiamojo pilnaties 
posėdžio arkivyskupas Audrys Bačkis 
drauge su akademijos suvažiavime 
dalyvavusiais lietuviais vyskupais ir 
kunigais koncelebravo padėkos šventas 
Mišias prašant Dievo palaimos akade
mijos ateičiai. VA T. R.

REABILITUOS F. ŠALIAPINĄ?
Vokiečių spauda kultūrinės dalies psl. 

pranešė, kad prieš 50 m. išeivijoje miręs 
sol. F. Šaliapinas bus greičiausiai Sov. 
Sąjungos reabilituotas. Vokiečiai nau
dojasi „Socialističiskaja Industrija“ 
žiniomis. Vokiečiai gan smulkiai pranešė 
šio žymaus solisto priežastis, privedusias 
1927 m. atėmimu jam Sov. Sąjungos 
pilietybės bei „užsitarnavusio me
nininko“ vardo. Rašoma, kad Maskvoje 
bus įrengtas Šaliapino muziejus bei 
grąžintas jam aukščiausias menininkui 
skirtas atžymėjimas.

Kuo F. Šaliapinas nusikalto Sov. 
Sąjungai, ar gal net pačiams J. Stalinui?

1927 m. F. Šaliapinas apsilankė 
Paryžiaus emigrantų tarpe. Pamatęs 
alkanus vaikus, jis tuoj pat šventikui 
įteikė 5 tūkst. frankų, prašydamas 
vaikams nupirkti maisto. Kremlius už 
tokį F. Šaliapino žingsnį labai supyko, 
palaikydamas šį kilnų darbą viešu 
baltgvardiečių rėmimu. Šaliapinas nega
lėjo suprasti prieš jį vedamos tokios 
kampanijos, pasakydamas rusų emi
grantų laikraštyje šiuos žodžius: „nuo 
kada yra draudžiama maitinti alkanus 
vaikus. Man niekuomet nekilo mintis 
klausti alkanų žmonių, kokioms par
tijoms jie priklauso. Esu rusas ir 
niekuomet nenutrauksiu ryšių su savo 
tėvyne“. Po tokio pareiškimo, jis jau 
negalėjo grįžti į Sov. Sąjungą. Mirė 
Paryžiuje, 1938 m. Jo pelenai buvo 
pervežti į Maskvą. Tiesa, 1960 m. 
spaudoje buvo pasirodžiusios trumpos jo 
autobiografinės žinutės, tačiau nepra
nešant egzilinio gyvenimo priežaščių.

LE, XXIX t. daug vietos skiria šiam 
rusų solistui, kadangi jis keletą kartų 
koncertavo Lietuvoje bei draugavo su K. 
Petrausku. Lietuvos valstybės pre
zidentas už nuopelnus operos menui 1934 
m. F. Šaliapiną apdovanojo DLK 
Gedimino I laipsnio ordinu. k.B.

Vienuolika Lietuvos kalbininkų ir 
filosofų Tiesos 168 numeryje paskelbė 
pareiškimą, kuriame jie siūlo sufor- 
muliuoti LTSR konstitucijos straipsnį: 
„Valstybinė Lietuvos TSR kalba yra 
lietuvių kalba.“ Lietuvių kalbos var
tojimas būtų užtikrintas visose gyvenimo 
srityse. Pareiškimo autoriai nusiskun
džia, kad iki šiol lietuvių kalba buvo 
dažnai stumiama iš visuomeninės, poli
tinės, mokslo, gamybos ir aptarnavimo 
sferos. Rusiškose pasų dalyse toliau 
slavinamos lietuvių tėvų vardų formos, 
pridedant rusiškų tėvavardžių priesagas 
(-ovič, -evič, -ovna, -evna). Pasak 
autorių, persitvarkymo sąlygomis ne
galima leisti toliau keroti tokios rūšies 
prievartai: ir į rusišką tekstą būtina 
grąžinti tėvo vardo lietuvišką kilmininko 
formą — Jono, Antano, ir t.t. Lietuvoje 
neturi būti tokių gyvenimo sričių, kurioje 
lietuvių kalba iš viso būtų nevartojama 
arba kur jos vartojimas būtų siau
rinamas.

Vienas pareiškimo autorių, kalbinin
kas dr. Vytautas Ambrasas, išsamiau šiuo 
klausimu pasisako Literatūros ir meno 
liepos 30 d. numeryje. Pasak jo, 
kasdieninė lietuvių kalbos vartosena 
niekad nebuvo „taip žemai smukusi“. 
Viena to reiškinio priežastis esanti 
„senosios mūsų kaimo kultūros nyki
mas“, kita — dvikalbystė. „Valstybinio 
teroro ir sustingimo laikais“, rašo 
Ambrasas, „lietuvių kalbos santykis su 
rusų kalba buvo pažeistas... Ne paslaptis, 
kad net aukštose valdžios įstaigose rusų 
kalbą imta laikyti pagrindine, o lietuvių 
kalba — vietine“.

Ambrasas ragina ištaisyti klaidas, 
padarytas dėl „neapgalvoto dvikalbystės 
forsavimo“. Specialistams esą gerai 
žinoma, kad ankstyva dvikalbystė kenkia 
ne tik kalbos ugdymui, bet ir vaikų 
psichikos raidai, tačiau antrosios (rusų) 
kalbos iki šiol tebemokoma Lietuvos 
vaikų darželiuose. Ambrasas primena, 
kad tai daroma remiantis 1979 m. 
Taškento konferencija, į kurią moksli
ninkų beveik neįleista (Šią konferenciją 
nuosekliai kritikavo Lietuvos savilaidinė 
spauda. Red.). „Išslaugyti savo sergančią 
kalbą,“ pabrėžia kalbininkas, „įsteng
sime tik kartu stiprindami tautinę 
savimonę. Turbūt jau gana baidytis 
paties žodžio tauta, dangstytis nacijos, 
tautybės ir panašiais terminais“.

Kitas lietuvių kalbos nykimo priežastis 
tame pačiame Literatūros ir meno 
numeryje išvardina Linas Jonušas. Jis 
rašo, kad sovietiniais metais nebuvo 
išleistas nė vienas pasaulio ar SSRS 

atlasas lietuvių kalba; nė žodelio lietuvių 
kalbos nerasi ant daugelio Lietuvos 
buitinės chemijos susivienijimo gaminių; 
lietuviški televizoriai ar magnetofonai 
neturi lietuviškų užrašų ir paaiškinimų 
net ir naudojimosi taisyklėse. Visa tai, 
tvirtina Jonušas, yra dvikalbystės re
zultatai. Kasdienybėje rusų kalba iš
stumia lietuvių „nes tik pasišventėlis gali 
pats stengtis išsiversti jį užplūdusius 
rusiškus terminus“. Jis klausia: „O ar 
lietuvių tauta, kaip ir visos pasaulio 
tautos, neturi teisės turėti respublikoje 
užrašų, dokumentų lietuvių kalba?“. 
Autoriaus požiūriu, pagrindine kalba 
turėtų būti lietuvių kalba, o dalis 
dėmesio, kuris šiandien skiriamas rusų 
kalbai, privalo būti atiduotas anglų, 
vokiečių, prancūzų ir kitoms kalboms.

Panašiai už lietuvių kalbos įteisinimą 
„valstybine“ Literatūros ir meno skiltyse 
pasisako ir „Ideologinė mokslo, kultūros 
ir švietimo komisija“ prie LKP CK. Ji 
informuoja, kad per pastaruosius 7-erius 
metus Lietuvos bendrojo lavinimo 
mokyklose lietuvių kalba besimokinan
čių mokinių skaičius sumažėjo 1.9 proc., 
o rusų kalba padidėjo 2.4 proc. Rusų 
kalbos pamokos iki mokyklinėse lietuviš
kose įstaigose nuo 5 metų buvo įvestos 
„visiškai neatsiklausus tėvų nuomonės 
bei pageidavimų“ ir ignoruojant spe
cialistų nuomonę dėl „ankstyvosios 
dvikalbystės žalos vaiko psichikos ir 
gimtosios kalbos formavimuisi“. Be to, 
rusų kalbos ir literatūros mokytojams ne 
rusiškose mokyklose nuo 1983 m. 
mokamas 15 proc. priedas, kuris 
nemokamas lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojams nelietuviškose mokyklose.

Elta

EVANGELIJOS RADIJAS 
LIETUVIŲ KALBA

Jau virš dvidešimt metų skelbiama 
Evangelija lietuvių kalba per Trans 
World radio Monte Carlo. 
EVANGELIJOS RADIJO laidos skirtos 
pirmoje eilėje klausytojams Lietuvoje. Jas 
galima girdėti antradieniais ir trečia
dieniais 21.15 vai., Lietuvos laiku (18.15 
vai. UTC/Greenwicho laikas) 41 m banga 
arba 7.350 kHz. Turint klausimų, kreiptis 
į EVANGELIJOS RADIJO bendradarbį 
sekančiu adresu: K. Dikšaitis, Hauenkoft 
1, D-7844 Neuenburg am Rhein 1, West 
Germany, telefonas 07635-3911.

NAUJI PRENUMERATORIAI 
„Europos Lietuvį“ siuntinėjame į visus 
pasaulio kraštus. Užsisakykite „Europos 
Lietuvį“.

GEDIMINAS ŠUKAS

KRUVINA VASARA
APYSAKA-ROMANAS

(Tęsinys 71)

Mykolas nutilo. Gal tik dabar suvokiau, kad šalia manęs kalbėjo 
toks pat žmogus, kaip ir aš: ieškojęs ir neradęs, užsimojęs ir nieko 
nepasiekęs, gal būt ryžtingas, bet nuolatos laiko ir likimo pančių 
varžomas.

Mano galva šiek tiek prablaivėjo. Gera taip sėdėti, įkvėpti gėlių 
aromatą, iš kažkur atsklindantį deguto ir šieno kvapą, klausytis namo 
sienoje pasislėpusio svirplio čirenimo.

—Tai ko dabar susėdot?!—nuskardėjo aiškus lyg sidabro varpelis 
Danutės balsas. — Ant stalo dar yra ko valgyti, o ir gėrimo netrūksta...

Ji vėl linksmai čiauška, šnara, pastumia mus abu, atsisėda tarp 
manęs ir Mykolo.

—Mes svajojam, panele Danute, —juokiasi Mykolas ir jis vėl tas 
pats: linksmas, nerūpestingas drąsuolis, kuris puikiai suvokia savo 
pranašumą.

— Kad Tomas yra svajotojas — žinau jau seniai, —juokiasi ir 
Danutė, — bet jūs nepanašūs į žmones, kurie pasiklysta savo minčių 
pertekliuje.

...gražus Abdula,
žiaurus plėšikas... —

niūniuoja ji ir veriančiomis, besijuokiančiomis, godžiomis akimis 
žvelgia į Mykolą.

— Kaip patinka jums tokia moteris, kuri sėdi ant suolelio tarp 
dviejų svajotojų ir visai nesirūpina, kas bus rytoj? — staiga klausia ji.

—Jumyse labai maža moters, panele Danute, bet labai daug 
aikštingos, išdykusios mergiūkštės, kuri nežino prie ko prisišlieti...

Aš pažįstu tą Mykolo balso gaidą. Su ja jis suglumino Albertą, su 
ja pasveikino Harro von Freigang.

—O, žiaurus, žiaurus plėšikas! Taip atsakyti man, silpnai 
merginai...

—Kartais tiesa būna labai karti, — sako Mykolas, pakildamas 
nuo suolelio ir priduria:

—Man reikia dar išvalyti automatą. Kad ir lempos šviesoje. Iki 
šiol jis buvo pats geriausias mano draugas, jo negalima pamiršti. Labos 
nakties jums abiems...

Vėl sugirdžda, sučeža smėlis po jo kojomis.
—Gražus, puikus vyras...Tik labai jau kietas, išdidus. Gaila, kad 

nėra laiko. Aš jau priversčiau jį numesti ragus... — svajingai porina 
Danutė, žaizdama suknelės kaspinėliu ant krūtinės.

Ji visai arti manęs. Aš jaučiu jos kūno šilumą, užuodžiu kažkokius 
silpnus kvepalus.

— Štai mes ir vėl susitikome Tomai, — sako ji lyg atspėdama mano 
mintis. — Kas gi tikėjosi? Nė nežinau ką daryti: eiti į kelią su dėdinos 
broliais, ar likti čia? Ką patari tu?

— O tavo tėvai? Tau reikia juos pasiekti ir tik tada spręsti 
tolimesnę gyvenimo eigą.

—Tu irgi turi tėvus...
—Tai kas kita. Jie labai toli nuo čia, o be to aš negaliu atsisakyti 

tarnybos.
— Gera tarnyba tarp tokių vilkų...
Ji vėl šnara, bet ne nelinksmu, kiek svetimu, piktu balsu.
—Tu nekreip dėmesio į mane, — po akimirkos juokiasi ji. — Aš 

jau tokia stačiokė... Tau reikia pailsėti, Tomai. Dėdina paruošė lovą 
kamaroje. Savo nuosavą, minkštą. Kiti miegos ant suolų, o jei kas norės 
— galima ir ant šviežio šieno.

—O kur tavo vieta?
— Pastogėje yra didokas kambarėlis. Ten miegosime mes, 

moterys...
Kamara nemaža, bet tamsi. Pro baltomis užuolaidomis padengtus 

langus vargiai prasiveržia vėlaus vakaro prieblanda. Bet čia tylu 
tarytum šventovėje. Galbūt tik todėl, kai įsiklausai, išgirsti pabūklų 
dundesį, kuris nenutyla nė akimirkai.

Lova tikrai minkšta, plati. Koks malonumas po tiek laiko ištiesti 
sąnarius žmogiškame guolyje! Tik deja, miegas, tas žmogaus 
stiprintojas ir guodėjas nenori ateiti pas mane. Guliu ant nugaros, mano 
akys atviros, klaidžioje tai kamaros pasieniais, tai lubomis, tai nubėga 
prie langų, tai vėl grįžta prie gelsvai dažytų durų. Kažkur, už langų, 
kieme girdėti prislopintas murmesys. Vyrai išėjo pamankštinti kojų.

Vis bandau užmerkti akis, bet vos blakstienos nuslenka žemyn, kai 
prieš mane suraudonuoja biaurios žaizdos ant Povilo krūtinės ir pilvo. 
Tolimas pabūklų gaudesys staiga virsta aštriu automatų tarškėjimu, 
prieš mano akis ima degti Antonovičių automobilis...

Vaizdai, dėmės, šešėliai išblėsta, pasitraukia ir jų vietą užima prie 
medžio susigūžusi Agnė. Gelsvi, švelnūs it šilkas plaukai... Ar jie kutena 
mano skruostą?

— Ar dar nemiegi?
Krūptelėjau išsigandęs to balso, tų visų šmėklų, kurios įsiveržė į 

kambarį ir nenori pasitraukti nuo manęs.

— Ko išsigandai, kvailuti?
Miklios rankos atskleidžia apklotą ir prie manęs prisispaudžia 

Danutė. Jos stangrus kūnas toks, šiltas, toks mielas, švelnios plaukų 
sruogos taip maloniai paliečia mano skruostą, jog norisi šaukti iš 
laimės.

Minkštos, karštos Danutės lūpos įsisiurbia į mano lūpas. Ji 
bučiuoja visa pravira burna, kaip bučiuojamas ilgai lauktas mylimasis, 
kaip bučiuojama laimė, aistra ir užmarštis.

— Imk mane! — vos girdimu balsu sako Danutė ir jos be galo 
švelnūs pirštai perbėga mano skruostais, paliečia mano kaktą, 
prasiveržia už marškinių apykaklės.

Bet aš nemoku atsakyti į jos pabučiavimą. Nemoku ar negaliu? 
Kažkoks kamuolys įstringa mano gerklėje, kažkoks šaltis užvaldo 
mano vidų.

— Dana, Danute... Mes abu gailėsimės savo elgesio...
Danutė kiek pasitraukia nuo manęs, jos rankos paleidžia mano 

kaklą. Akimirkos, sekundės, minutės... Kambaryje įsiviešpatauja kapų 
tyla.

Subraška lova, lengvai sutrepsi basos kojos, prieblandoje neryškiai 
suboluoja dvi į didelius obuolius panašios Danutės krūtys. Tarytum 
įgelta iššoka ji iš lovos.

— Kvailys, kvailys, kvailys! Tu ne vyras, ne žmogus! Tu beprotis! 
Supranti?! Beprotis!

Kurtinančiai trinkteli durys, nemaloniai skambėdami nušlepsi 
bėgančios merginos žingsniai.

Gal ji teisi. Gal aš išprotėjau. Klausausi savo širdies 
tvinkščiojimo, savo paties alsavimo ir man atrodo, jog esu ne 
Radavičių sodyboje, ne jų kamaroje, o tame tolimame miške, prie 
senosios Barboros žeminės... Prie mano krūtinės spaudžiasi kūkčiojanti 
Agnė, o aš bandau ją guosti be žodžių, be bučinių, bet tik savo ranka, 
kurios pirštai paskęsta rugio spalvos sruogose.

...Agnė pakelia galvą nuo mano krūtinės ir... šypsosi. Kokia 
nuostabi, kokia graži jos šypsena, koks švelnus ir mielas jos veidas, kiek 
džiaugsmo ir meilės jos giliai mėlynose, bekraštėse akyse!

— Agne, mieloji, ar žinai, kaip ilgiuosi tavęs? Agne, meile mano, 
kodėl, kodėl man buvo lemta sutikti ir vėl prarasti tave?

Iš tolumos, iš rytų pusės, iš ten, kur gūžėsi eglės, kur stiebėsi 
plačiašakiai ąžuolai, kur vėjuje ošė šimtametės pušys, kur virpčiojo 
linguodami beržai, atklydo, atlėkė vos girdimas šnabždesys:

—Todėl, kad pajustumei esąs žmogumi...
(Autoriaus pastaba: SS daliniuose buvo įvesti visai kitoki vyresniųjų bei 

karininkų vardai, nei įprastuose kariuomenės daliniuose. Šiuo atveju — 
Sturmbannfūhrer = majoras, Untersturmfuhrer = leitenantas).
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LIETUVA IR TARYBŲ SĄJUNGA 
LEMTINGAISIAIS LIETUVAI

1939—1940 METAIS
JUOZAS URBŠYS

BUVĘS LIETUVOS UŽSIENIO REIKALU MINISTRAS
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(Mūsų žodžiai — žirniai į sieną

Bene spalio 7 dienų pavakariop delegacija atskrido per Rygą į Maskvą. Apsistojo 
„Nacional“ viešbutyje.

Tą patį vakarą Lietuvos atstovai buvo pakviesti į Kremlių. Ten juos priėmė 
Molotovas, Potiomkinas, Pozdniakovas.

Visą kelią iš Kauno į Maskvą sukau galvą, kokiais žodžiais prabilti į maskviškius 
valstybės vyrus, kad jie pajustų ir suprastų, jog tarybinės kariuomenės įvedimas į 
Lietuvos teritoriją, kai nei viena, nei kita šalis nekariauja, būtų žalingas ne tik 
Lietuvai, kurios suverenitetą ir tautos garbę jis pažeistų, bet ir pačiai Tarybų Sąjungai, 
juk kiek kartų Tarybų Sąjungos vadovai įvairiomis progomis yra patys viešai smerkę 
tarinių bazių steigimą nesavose teritorijose, kvalifikuodami jas kaip suvereniteto 
pažeidimą, kaip nuolatinę grėsmę toms valstybėms, kurių teritorijose jos steigiamos, o 
sutartis dėl jų steigimo — kaip nelygiateises.

Kokiais žodžiais prabilti į juos, kad jie pajustų ir suprastų, jog laisvu noru 
sudarytas, lygiateisis savitarpio pagalbos paktas, be svetimos kariuomenės savo 
.eritorijoje taikos metu, teiktų abiems kraštams daug didesnės saugumo garantijos, 
les laiduotų visos tautos pritarimą.

■ Taigi vėl Kremliuje. Sėdime su Molotovu už ilgo posėdžių stalo priešpriešais. Iš 
juno dešinės — Bizauskas, Natkevičius, Raštikis. Į kairę nuo Molotovo — 
Potiomkinas, Pozdniakovas. Stalo galas tuščias; už jo, gilumoje, atdaros durys į 
kimesnes patalpas.

Pradedu dėstyti savo nerimu persunktas mintis. Primenu Lietuvos praeitį, 
pabrėžiu, kad ji nėra koks naujadaras, kad lietuvių tauta jau senovėje gyveno 
tepriklausoma, kad ji myli laisvę, kad toji laisvės meilė joje niekad nebuvo išnykusi. 
Primenu carinius laikus, spaudos draudimą, lietuvių laikymą Lietuvos žemėje 
paskutinėje vietoje. Primenu 1920 metų liepos 12 dienos Taikos sutartį, paremtą 
Spalio revoliucijos aukštai iškeltuoju laisvo tautų apsisprendimo principu, sutartį, 
iuri abiejų šalių buvo sudaryta laisvai, be jokių prievartos elementų, sudaryta visiems 
amžiams.
i Toliau dėstau, kokios palaimingos įtakos toks laisvas ir kilnus Taikos sutarties 
^darymas turėjo Lietuvos ir Tarybų Sąjungos santykiams, kurie nuo pat tos sutarties 
įasirašymo ir iki paskutiniųjų dienų buvo kuo geriausi. Lietuvoje, — sakau, — yra 
jiidelė atsarga gerų jausmų tarybų Sąjungai. Tarybų Sąjungos skelbiamos idėjos apie 
[likingą tautų sugyvenimą, apie reikalą grįsti tarptautinius santykius teise ir teisėtumu 
uvo ir lieka mums savos ir artimos. Lietuva visuomet buvo lojali Tarybų Sąjungai, 
iekad nedalyvavo jokiose prieš ją tarptautinėje arenoje regztose intrigose.

Prieinu prie savitarpio pagalbos pakto. Sakau, kad Lietuvos vyriausybės 
įsitikimu Tarybų Sąjungos įgulų įvedimas ir įkurdinimas Lietuvos žemėje tuo metu, 
tada nei Lietuva, nei Tarybų Sąjunga su niekuo nekariauja, pasėtų nepasitikėjimo 
sėklą tarp abiejų valstybių, prislėgtų mūsų tautą ir nustatytų ją prieš Tarybų Sąjungą, 
peš lietuvių tauta tokio kariuomenės įvedimo negalėtų pajausti kitaip, kaip 
(okupacijos. Atsirastų nuolatinių nesusipratimų šaltinis tarp kariuomenių, taip pat 
tarp įvestos kariuomenės ir civilių gyventojų. Tarptautinėje arenoje svetimos 
kariuomenės buvimas Lietuvos teritorijoje degraduotų Lietuvą į priklausomų 
valstybių padėtį.

Nei Tarybų Sąjungos, nei Lietuvos saugumui toks, jokio akivaizdaus reikalo 
nepateisintas, vienos šalies kariuomenės įvedimas į kitos šalies teritoriją nieko gero 
neduotų. Abiejų valstybių saugumui daug geriau pasitarnautų laisva abiejų 
suvereninių valstybių gynybinė sutartis.

Molotovas, matau, linkčioja klausydamas galvą it pritardamas. Širdyje žiebiasi 
viltis — galgi... Kaip vėliau sakėsi, tą patį juto ir kiti mūsų delegacijos nariai.

Duryse, kurios žiojėjo galinėje sienoje, išdygo Stalinas. Prieina niūrus prie derybų 
palo. Galėjai manyti, jog klausėsi iš kito kambario posėdžio eigos. Atsistojome 
pasisveikinti. Sakau Stalinui:
! —Jums nesant dėsčiau ponui pirmininkui (rodau akimis į Molotovą) Lietuvos 
.vyriausybės pažiūrą į mūsų svarstomą reikalą. Jei Tamsta leisi aš trumpai pakartosiu 
savo argumentus.

i —Gerai, — sako, — sėskitės.
Susėdame, tik Stalinas lieka stovėti.
Kartoju glaustai, ką buvau sakęs. Kalbėdamas žiūriu pakeltomis akimis į Staliną, 

kuris, matau, nekantrauja, trukdo replikomis. Trumpinu. Bet ir trumpinamą Stalinas 
taip kirviu nukerta mano kalbą:

—Vy sliškom mnogo dokazyvajete (Jūs per daug įrodinėjate).
Reziumuoju:

I Lietuvos vyriausybė priima savitarpio pagalbos pakto mintį, tačiau siūlo savo 
sutarties projektą, kuris, nepažeisdamas šalių nepriklausomybės, bet, jos įsitikinimu, 
būtų tikresnė saugumo garantija. Esminis skirtumas tarp Tamstų ir mūsų projekto yra 
tas, kad kol Europos karo eiga nedaro to neišvengiama. Tarybų Sąjunga neveda savo 
kariuomenės į Lietuvos teritoriją.

Nei Stalinas, nei Molotovas neparodė nė mažiausio susidomėjimo Lietuvos 
projektu. įgulos turinčios būti įvestos. Priminė vėl, kad bet kuri kapitalistinė valstybė 
tokiomis aplinkybėmis tiesiog užimtų Lietuvą. Aiškino, jog Tarybų Sąjunga anaiptol 
nesikėsinanti į Lietuvos nepriklausomybę nei įjos vidaus reikalus...

Kitą dieną (tai buvo turbūt spalio 8-toji), pamatęs, kad argumentai nevaidina 
(jokio vaidmens, prašyte prašiau Staliną, kad vardan Lietuvos ir Tarybų Sąjungos 
draugystės atsisakytų nuo savo įgulų įvedimo į Lietuvos teritoriją.

Jis trumpai ir griežtai atsako:
I —Niet (ne)!

Tada pranešu, jog turiu laikyti savo įgaliojimus išsibaigusiais, nes Lietuvos 
vyriausybė buvo mane įgaliojusi pasirašyti su Tarybų Sąjunga savitarpio pagalbos 
paktą be nuolatinių tarybinės kariuomenės įgulų Lietuvos teritorijoje. Kai Tarybų 
Sąjungos vyriausybė su tuo nesutinka, tai mūsų delegacija turės referuoti savo 
vyriausybei apie susidariusią padėtį ir prašyti ją naujų instrukcijų. Kartoju klausimą, 
kurį buvau kėlęs per pirmą susitikimą, būtent, ar —jei, žinoma, Lietuvos vyriausybė iš 
viso sutiktų su tarybinės kariuomenės įvedimu į Lietuvos teritoriją — ar Tarybų 

i Sąjunga nepasitenkintų vis dėlto savo įgulų laikymu vien tik naujai atgaunamoje 
Lietuvos teritorijoje, atseit tik Vilniaus krašte.

, —įgulos turi būti ir čia, ir čia, — sako Stalinas.
Spalio 7 ar 8 dieną Maskvos laikraščiai atspausdino pranešimą su nuotraukomis 

iš tada Tarybų Sąjungos valdžioje buvusio Vilniaus apie įvykusius ten mitingus ir 
I demonstracijas. Neturėdamas tų laikraščių dabar prieš akis, negaliu pasakyti, ko tos 
manifestacijos reikalavo. Manau, kad galutinio prijungimo prie tarybų Sąjungos, 
arba, kas tolygu, tarybinės santvarkos įvedimo, nes kitokio turinio mitingai būtų 
negalėję įvykti.

Šiaip ar taip, Molotovas spalio 8 dieną atkreipė Lietuvos delegacijos dėmesį į tuos 
laikraščių pranešimus ir pridūrė, jog Tarybų Sąjungos vyriausybė negalės ilgai raminti 
Vilniaus darbo žmonių ir nepaisyti jų reikalavimų.

Būtų gerai, kad dar šiandien gautumėt įgaliojimus savitarpio pagalbos sutarčiai 
pasirašyti, — baigė jis savo įspėjimą. Bus daugiau

RELIGINIS SUVAŽIAVIMAS
Išeivių evangelikų liuteronų kunigų ir 

Bažnyčios darbuotojų suvažiavimas 1988 
m. vyko rugsėjo mėn. nuo 5 ligi 9 d. 
Liebfrauenberge — Elsasse — Vogezų- 
kalnų pašlaitėje.

Šiam suvažiavimui jau septintą kartą iš 
eilės vadovavo Pasaulio liuteronų są
jungos vokiečių tautinio komiteto įga
liotinis, Bažnyčios tarėjas kunigas Ed
mund Ratz iš Stuttgarto. Renginys 
pradėtas iškilmingomis pamaldomis 
bažnyčioje, kurias laikė pats vedėjas 
pasirinkdamas pamokslui tekstą iš 
Senojo Testamento Jeremijos 1, nuo 11 
ligi 19 skirsnelio.

Konferencijos salėje suvažiavimą ati
darė Bažnyčios tarėjas kunigas E. Ratz, 
nuoširdžiai pasveikindamas susirin
kusius. Kiekvienas dalyvis trumpai 
prisistatė ir pasakė, ką ir kur pastaruosius 
metus veikė.

Šiemet didžiausią grupę sudarė latviai 
ir Latvijos vokiečiai — jų buvo 20, 
lietuvių 10, estų 7, vengrų 4, Rusijos 
vokiečių 4 ir vokiečių 5, iš viso 50 žmonių. 
Lietuvių grupėje šį kartą buvo: kunigas 
M. Klumbys iš Bensheimo, lektorė, 
diakone ir mokytoja Tamara Schmidt- 
Kelerytė, jos vyras vyr. studijų tarėjas, 
vargonininkas ir chorvedys Bemhardas 
Schmidt, abu iš Ofeno, netoli Olden- 
burgo, mūsų Bažnyčios iždininkas Dr. 
A.H. Kėnigis iš Gottingeno, mūsų 
Bažnyčios sekretorius K. Dikšaitis, Irene 
Dikšaitienė iš Neuenburgo prie Rheino 
upės, Lebenstedto parapijos pirmininkas 
J. Rupkalvis, Elma Preussienė irgi iš 
Lebenstedto, Elena Baliulienė iš Ham
burgo ir kunigas Fr. Skėrys iš Mann- 
heimo.

Prie bendrų rytinių pamaldų prisidėjo 
ir pamokslus pasakė išeivių kunigas 
dekanas dr. Eduard Kagi (estas) iš 
Oldenburgo, lektorė Tamara Schmidt 
(lietuvė) iš Ofeno (tai pirmą kartą moteris 
laikė iš lietuvių pusės tokiame suva
žiavime pamaldas) ir Latvijos vokietijos 
vokietis kunigas Claus von Aderkas. 
Vargonais per visą suvažiavimą grojo 
vyr. studijų tarėjas Bernhard Schmidt. Jis 
pagyvino iš dalyvių sudarytu choreliu 
visą renginį ir kanonais prieš valgį ir po 
jo, giedodami visi kartu atatinkamas 
giesmes. Džiugu, kad turėjome pirmą 
kartą tokį puikų muziką.

Bendra suvažiavimo tema šį kartą 
buvo 1988 metų šūkis Morkaus Evan
gelija 1, 15 skirsnelis:“ Jėzus Kristus 
kalba, atsiverskite ir tikėkite Evangelija

SPORTINIS GYVENIMAS
Esu minėjęs, kad olimpinius žaidimus 

Seule laimėjo Sov. Sąjunga prieš Rytų 
Vokietiją ir JAV. Taip pat rašiau, kad 
prie Kremliaus pergalės prisidėjo jo 
pevergtos tautos—pabaltiečiai, gruzinai, 
armėnai, gudai, ukrainiečiai ir 1.1.

Šį kartą norėčiau sustoti prie mūsų 
tautinio sporto — krepšinio, kadangi 
Sov. Sąjunga po 1972 m. laimėjimo 
Miunchene, antrą kartą iškovojo aukso 
medalį ir tai tik dėka lietuvių puikaus 
žaidimo. Paimkime pav. pradinį pen
ketuką baigminėse rungtynėse prieš 
Jugoslaviją: lietuviai V. Chomičius, Š. 
Marčiulionis, A. Sabonis, estas Šokas ir 
rusas Volkovas! Ir kas daugiausiai pelnė 
taškų? Aišku, kad Marčiulionis 21, A. 
Sabonis 20, Tarakanovas 8, Kurtinaitis ir 
Chomičius po 7. Kiti mažiau.

Dar aiškiau lietuvių pergalę krepšinio 
žaidynėse nušviečia iš viso laimėti taškai. 
Ir taip, S. Marčiulionis pelnė 145, 
Kurtinaitis 107, Sabonis 94, Valkovas 85, 
Tarakanovas 67, estas Šokas 64, 
Chomičius 60. Sov. Sąjunga savo 
varžovams įmetė iš viso 729 tšk. kurių 406 
priklauso lietuviams! (mano pabraukta — 
K.B.). Pačioje pergalėje prieš JAV 
paskutinėse minutėse pasižymėjo mū
siškis Kurtinaitis, įmetęs tris taškus. 
Nenuostabu, kad JAV treneriui mūsiškis 
geriausiai patiko. Kalbama, kad keturi 
lietuviai greičiausiai žais JAV-ėse, nors 
pav. Kurtinaitis nori palikti arčiau 
Lietuvos, persikeldamas žaisti į Vakarų 
Vokietijos Hageno klubą.

Šiemet sukanka 50 m. nuo pirmosios 
tautinės olimpiados sportinių žaidynių, 
kuriose dalyvavo taip pat ir išeivijos 
lietuviai iš Brazilijos, Anglijos, Latvijos, 
JAV. Šią gražią ir garbingą sukaktį 
nutarta atžymėti gruodžio mėn. pabai
goje pasaulio lietuvių sportinėm- 
žaidynėm Australijoje. Savo atstovus į 
Adelaidę be pačių Australijos lietuvių

— ir mūsų parapijos tarp tradicijų ir 
naujos pradžios“.

Prof. Dr. Lienhard iš Štrasburgo 
kalbėjo apie evangelikų parapijas Elsaaso 
krašte, Dr. Dummler iš Stuttgarto — apie 
Pasaulio liuteronų sąjungos veiklą, — 
vyr. bažnyčios tarėjas kunigas Dr. 
Gottfried Klapper iš Hannoverio apie 
Rytų Bažnyčių darbus ir veiklą Vakarų 
Vokietijoje, ir Dr. Birmele iš Štrasburgo
— apie evangelikų bažnyčios Prancū
zijoje ir bendradarbiavimą su Katalikais 
t.y. apie ekumenę. Vieną popietį įvyko 
atskirų Bažnyčių pasitarimai, kur ap
tartos ateities gairės — iškeltos visokios 
problemos išeivių evangelikų liuteronų 
Bažnyčiose ir tartasi, kaip pagerinti jų 
veiklą. Apie lietuvių evengelikų liuteronų 
Bažnyčios veiklą ir Sinodą visiems 
suvažiavimo dalyviams — pranešimą 
padarė lektorė Tamara Schmidt, o apie 
Vasario 16 gimnaziją — kun. Fr. Skėrys.

Apžiūrėjome Europos parlamento 
rūmus ir stebėjomės jos architektūra ir 
pastatais. Po to pėsti aplankėme katedrą, 
pradėtą statyti 1277 m., baigtą 1365 m. 
Štrasburgas reformacijos laikais buvo 
protestantiškas miestas, vienas iš pirmųjų 
Vokietijoje. Jame yra veikęs kurį laiką ir 
reformatorius kalvinas. Katedra anais 
laikais buvo protestantiška bažnyčia. Tik 
po pirmos prancūzų okupacijos ji buvo 
sugrąžinta katalikams. Norėjome aplan
kyti ir evangelikų Tomo bažnyčią, bet ji 
tuo laiku buvo užrakinta. Prie pat Tomo 
bažnyčios yra evangelikams studentams 
bendrabutis.

Visoj Prancūzijoje gyvena apie 900.000 
evangelikų, iš jų vien Elsass-Lothringene 
250.000 Liuteronų ir 50.000 reformatų.

Važiuodami atgal iš Štrasburgo sus
tojome Handschuhheime.Ten mus pas
itiko Elsass-Lothringeno evangelikų 
liuteronų Bažnyčios prezidentas HoefTel 
ir maloniai pasveikino. Handschuhheime 
įvyko atsisveikinimo vakaras. Čia visi 
dalyviai dėkojo Bažnyčios tarėjui kunigui 
Edmund Ratz už malonias dienas Elsasse 
ir dvasinį pastiprinimą. Jam visų dalyvių 
vardu buvo įteikta dovana prisiminimui 
apie tą suvažiavimą. Sudainavome 
liaudies dainų iš pabaltijų kraštų. 
Sakoma, kad dainose atsispindi tautos 
siela. Tą vakarą iš naujo patyriau, kad per 
giesmes ir dainas ir per tokius jaukius 
suvažiavimus suartėja tautos.

Paskutinią dieną, penktadienį rytą 
turėjome dar iškilmingas pamaldas su 
Šventa vakariene (Komunija) bažnyčioje.

atsiųs Kanada, JAV, greičiausiai Vakarų 
Vokietija (kodėl tyli D. Britanija?) ir 
pavergtoji Lietuva. Australijos lietuvių 
sporto s-gos pirm. J. Jonavičius atsiuntė 
oficialų kvietimą, kuris buvo Lietuvos 
kūno kultūros ir sporto komiteto 
priimtas. Lietuva siunčia jaunus Kauno ir 
Vilniaus krepšininkus (viso 8 žaidėjai) 
kelis tenisininkus, plaukikų. Iš viso 
Lietuvą atstovaus 14 sportininkų (kartu 
su treneriu ir vadovu).

Lietuvos kūno kultūros ir sporto 
komiteto vicepirm. A. Poviliūnas pareiš
kė (Vilniaus „Sportas“, 1988 m. spalio 
mėn. 1 d.), kad visi sportininkai bus ne 
vyresni kaip 21 metų, kadangi įžymieji 
krepšinio meistrai — dabar jau ir 
olimpiniai čempionai — per daug stiprūs 
rungtyniauti Adelaidėje.

Adelaidėje įvyks lietuvių išeivijos 
sporto vadovų pasitarimas. Tarybų 
Lietuvos atstovas pateiks ten pasiūlymą 
surengti eilines tokias lietuvių sporto 
žaidynes Lietuvoje. Taigi, ketvirtosios 
pasaulinės lietuvių sporto žaidynės 
Vilniuje 1992 m. O kodėl gi ne? — baigia 
savo pranešimą vilniškis „Sportas“.

Lietuvos sportiniame gyvenime beveik 
tyla. Štai tik kelios futbolo pasekmės: 
Sov. Sąjungos futbolo pirmenybėse 
Žalgiris įveikė Donecko Šachtiorą, 
Klaipėdos Atlantas trečioje lygoje 
nugalėjo Smolensko „Iskrą“ 1:0, o 
Lietuvos futbolo pirmemybėse Tauragės 
„Tauras“ Laimėjo prieš Kauno Kel
ininką 2:0.

Europos futbolo taurės varžybose 
Vilniaus „Žalgiris“ atsigriebimo rung
tynes (pirmas mūsų sostinėje laimėjo 
Žalgiris 2:0) žaidė Vienoje prieš — 
„Austrijos“ komandą. Susitikimą laim
ėjo austrai pasekme 5:2 ir tuo pačiu, 
išeliminuodami Gedimino miesto at
stovus iš tolimesnių varžybų.

K. Baronas 

Jas Laikė du kunigai: vyriausias Baž
nyčios tarėjas kunigas Dr. Gottfried 
Klapper D.D.D.D. ir latvių Bažnyčios 
propstas (dekanas) Elmars Rozitis iš 
Esslingeno.

Po to atsisveikinom su mūsų rengėju ir 
kitais iki sekančio pasimatymo 1989 
metais rugsėjo mėn. 4 ligi 8 d. Hofgeismar 
prie Kasselio. Kunigas Fr. Skėrys

LIETUVOS STATUTUI 
400 METŲ

Š.m. sausio 28 d., Lietuvos Statutui 
sukako 400 metų. Iš viso tų statutų buvo 
trys — pirmasis pasirodė 1529 metais, 
antrasis —1566 metais ir trečiasis —1588 
metais. Pirmojo ir antrojo statutų 
autentiški tekstai neišliko. Trečiasis 
statutas, rašytas oficialia Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštijos — senąja balta
rusių — kalba, 1614 metais buvo išverstas 
į lenkų kalbą.

Žurnalas „Literatūra ir Menas“ š.m. 
sausio 23 d. paskelbė istoriko Stasio 
Lazutkos straipsnį „Trečiajam Lietuvos 
Statutui — 400“, kuriame jis tarp kitko 
sako:

Statutai yra taip pat unikalūs balta
rusių ir ukrainiečių tautų raštijos, 
kultūros, teisės ir visuomeninės minties 
paminklai. Būdami 311 metų Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštijos feodalinių 
įstatymų sąvadais, jie yra žymiai 
pranešesni už Europos panašaus pobūd
žio feodalinius teisynus. Panašiai Liet
uvos statutus vertino daugelis mokslin
inkų.

Trečiasis Statutas turėjo ypač didelę 
reikšmę įteisinant tolesnį Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštijos valstybinį 
savarankiškumą. Šis Statutas, skirtingai 
nuo Pirmojo ir Antrojo, kurie nebuvo 
išspausdinti, 1588 metais L. Sapiegos 
pagal jam suteiktą karaliaus privilegiją, 
buvo išspausdintas Vilniuje, brolių, 
Mamoničių spaustuvėje ir tapo pagrin
diniu Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos 
teisynu. Jos teritorijoj jis veikė net iki 
1840 metų. Jame daug tikslau išreikštos 
valstybinės, teisinės laikmečio idėjos, 
paremtos humanizmu bei racionalizmu. 
Šiuo atžvilgiu Trečiasis Lietuvos Statutas 
— humanizmo ir racionalizmo kūdikis. 
Dėl visų šių teigiamybių jis ne tik 250 
metų išsilaikė Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštijos teritorijoje, bet ir turėjo 
didelį poveikį kaimyninių valstybių teisei. 
Kaip pagalbinis teisės šaltinis jis buvo 
naudojamas Lenkijos teismuose, iš jo 
daug ką pasiskolino rusų valstybės 
teisyno „Sobomoje Uloženije“ (1649 m.) 
kodifikatoriai.

Pirmajame statute buvo 13 skyrių, o 
Trečiajame Statute — 14 skyrių su 487 
straipsniais. Kai kurie straipsniai smar
kiai išplėsti, detalizuojami. Pavyzdžiui, 
pirmojo statuto straipsnyje, nustatan- 
čiame mirties bausmę už tėvo ar motinos 
nužudymą, yra vienas trumpas sakinys; 
„Taip pat nustatome, kad jeigu kas 
nužudytų savo tikrąjį tėvą ar motiną, tas 
savo gyvastį garbę praranda“. Tuo tarpu 
Trečiajame Statute atatinkantis jį straips
nis jau užima daugiau kaip pusę puslapio. 
Jame smulkiai aptariama pati mirties 
bausmės įvykdymo procedūra: „O 
baustas turi būti tokis gedulinga mirtimi: 
vedžiojant po turgų, replėmis žnaibyti jo 
kūną, o paskui į odinį maišą įkišus ir dar 
šunį, gaidį, žaltį, katiną — visus juos 
kartu į maišą įkišus ir užsiuvus, kuo 
giliausiam vandeny nuskandinti“. Taip 
pat žymiai plačiau ir detaliau negu 
Pirmame ir Antrame, aptartos ir 
įteisintos valstybinės, karo, šeimos, 
globos ir daugelio kitų teisės sričių 
normos. Atsiranda net straipsniai, 
šnekant šiuolaikine kalba, nustatantys 
„eismo taisykles“. Pavyzdžiui, viename 
straipsnyje rašoma: „Nustatome, kad 
didieji keliai, vieškeliai turi būti pagal 
seną paprotį tiek platūs, net pusantro 
vyties platumo. O vežimas nepakrautas- 
turi užleisti kelią pakrautam, pėsčias — 
raiteliui, raitelis — vežimui“.

Jau 19-to amžiaus senojo Vilniaus 
Universiteto profesoriai Danilavičius, 
Lelevelis ir Jaruševičius pažymėjo, kad 
Lietuvos Statutas yra savo epochos 
veidrodis. Tai ypač pasakytina apie 
Trečiąjį. Jame atsispindi visuomeniniai, 
politiniai, ekonominiai, šeimos ir net 
kasdieniniai buitiniai santykiai bajorų ir 
valstiečių padėtis, lietuvių, baltarusių- 
ukrainiečių liaudies papročiai ir kultūra, 
jau nekalbant apie teisės normas.

Trečiojo Lietuvos Statuto priėmimas 
buvo didžiai pažangus reiškinys. Ir tauta, 
sukūrusi dar feodalizmo epochoje tokį 
ir kultūros paminklą, turi pagrindą juo 
didžiuotis.

J.B.
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Lietuvių Kronika
KAS—KADA—KUR

Lapkričio 11-13 — VLIKO Seimas, 
Bostone, Massachusetts, JAV.

Lapkričio 26 d. — Kariuomenės 
šventės minėjimas Bradforde.

Gruodžio 3d. — įvyks Tradicinis 
Pabaltiečių Moterų Bazaras, Latvių 
namuose 72, Queensborough Terrace, 
Bayswater W.2. Pradžia 11 vai.

Gruodžio mėn. — Svajonių Aidai 
Britanijoje.
1989 m.

Liepos 30 — rugpjūčio 6 d. — Europos 
Lietuviškųjų Studijų savaitė Švedijoje, 
Gotlando saloje.

MIRĖ K. BIVAINIS
Spalio 29 d. staiga mirė K. Bivainis, 

ilgametis DBLS-gos Nottinghamo skyr
iaus ir Tarybos pirmininkas. Jis taip pat 
buvo uolus Nottinghamo choro dalyvis. 
Jį mirtis ištiko tuojau po choro 
repeticijos, ruošiantis Pavergtų Kraštų 
koncertui.

K. Bivainis buvo vienas iš iškilių 
lietuvių išeivijoje.

Laidotuvės vyks lapkričio 8 d. 11.30 
vai. iš St. Barnabo katedros, Not
tinghame.

MIRĖ 
PETRAS ŠABLINSKAS

Spalio 26, Rytų Europos Pabėgėlių 
namuose, Barton-on-Sea, mirė Zar- 
asietis, ilgai gyvenąs Rugby, Petras 
Šablinskas.

Laidotuvės įvyko 3-čią lapkričio — 
ketvirtadienį, laidotuvių pamaldos — 
Headley katalikų bažnyčioje 11.30 vai., iš 
Sodybos išvažiuojama 11 vai. (Velionis 
kurį laiką gyveno Sodyboje).

Laidotuvių reikalus tvarko Z. Juras.

LIETUVOS TAUTINES 
OLIMPIADOS 50-mečio 

PAMINĖJIMAS
Šiais olimpijiniais metais, sukanka 50- 

metis nuo Lietuvos Tautinės Olimpiados 
Kaune, 1938 m.

Š.m. lapkričio mėn. 12 dieną (šeš
tadienį) 7.30 vai vakaro, Sporto ir 
Socialinio klubo patalpose, 345a Victoria 
Park Road, London E9., įvyks tos 
olimpiados 50-mečio paminėjimas, kurio 
metu kalbės tos olimpiados Londono 
Sporto ir Socialinio klubo dalyviai — 
sportininkai ir medalistai Juozas 
Dobrovolskis-Dobbs, J. Gudaliauskas- 
Vickers. Be to olimpinius prisiminimus 
perduos Jonas Dobbs.

Po oficialios dalies vyks šeimyninis 
pobūvis prie lietuviškos muzikos ir 
užkandžių.

Įėjimas veltui. Klubo vadovybė kviečia 
visus londoniečius dalyvauti.

KAPINIŲ LANKYMAS
Bendras Šv. Patriko kapinių (Leyton- 

stone) lankymas bus lapkričio 6 d. 2 vai. 
Artimiausia požemio stotis — Leyton 
Central Line.

KELIONE Į LIURDĄ
Ateinančių metų gegužės 15-19 d. 

ruošiama 5 dienų kelionė į Liurdą. 
Kelionė ir viešbutis kainuos apie 240 
svarų. Kreiptis: Kun. J. Sakevičius, 21 
The Oval, London E2 9DT. Tel. 01-739 
8735.

KAZIMIERUI BIVA1NIUI 
mirusį 

giliai užjaučiame 
jo gimines ir draugus
/ V. ir H. Gasperai

KAZIMIERUI BIVAINIUI 
mirus 

jo gimines ir draugus 
giliai užjaučiame ir 

Kartu liūdime
DBLS-gos Centro Valdyba

DBLS-gos Nottinghamo 
Skyriaus pirmininkui 

 

KAZIMIERUFBIVAINIUI mirus 
e nuliūdę ir 

ai užjaučiame 
įj/gimines ir draugus

Skyriaus Vaidyba

SODYBA
LAUŽAS IR RAKETŲ 

VAKARAS SODYBOJE
DBLS-gos Sodybos skyrius šeštadienį, 

lapkričio 5 d. vakare ruošia Laužą ir 
raketų vakarą Sodyboje. Pradžia 6 vai. 
p.p., laužas uždegamas 7 vai., parodinių 
raketų sprodinimas 7.15 vai.

Taip pat nuo 7.30 iki 10.30 vai. veiks 
disko. Bus skanių „kepsnių ant iešmo“ 
bufetas. Įėjimas: vaikams, tėvams ir 
svečiams — nemokamai.

Skyrius kviečia gausiai šioje šventėje 
dalyvauti. Laukiame visų!

BIRMINGAMAS
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Lapkričio 5 d., 11 vai., John Bright 
Street, Victoria restorane, miesto 
cebtre,vyks skyriaus susirinkimas. Bus 
pranešimas iš Tarybos suvažiavimo ir kiti 
skyriaus reikalai, dar bus pasitarta dėl 
bendrų Kūčių rengimo. Visus prašome 
atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

NOTINGAMAS
RUDENS BALIUS

Nottinghamo Moterų Draugija lapk
ričio 26 d. 19 vai., Latvių klube, 1A 
Standhill Rd. Carlton Hill, Nottinghame, 
rengia rudens balių. Bus šilti pietūs. 
Įėjimas 4 sv. asmeniui. Bus turtinga 
loterija. Kviečiame tautiečius iš arti ir 
toli. Kas norėtų dalyvauti prašome 
užsirašyti iki lapkričio 20 dienos pas 
Damaševičieną, tel. 505686, arba pas 
Važgauskienę — 871 694.

Moterų D-jos Valdyba

BRADFORDAS
SVARBUS SUSIRINKIMAS

DBLS CV susitarusi su Bradfordo 
skyriumi kviečia Bradfordo ir 
aplinkės,bei visos šiaurės Anglijos skyrių 
narius ir suinteresuotus, o ypač visokio 
amžiaus jaunimą, į susirinkimą Brad
fordo lietuvių „Vyties“ klube, 5 Oak 
Vilias, šeštadienį, lapkričio 26 d. 14 vai. 
Programoje DBLS organizaciniai, kultū
riniai, jaunimo ir lituanistikos reikalai.

BOLTONAS
BBC ATSTOVAI

Pabaltiečių draugas Parlamento narys 
Mr. T. Sackville, MP, paskambinąs H. 
Vąineikiui teiravosi ar jis norėtų 
pasikalbėti su BBC Panoramos reportere 
J. Corbin ir režisierium C. Furneaux apie 
karo nusikaltėlių reikalus ir pabaltiečių 
veiklą Anglijoje. Paaiškėjo, kad BBC 
atstovai buvo pasirengą aplankyti Bol- 
tono lietuvių pirmininką jo namuose. 
Būdamas Boltono PabaltijosTautų Kom
iteto sekretorius, H. Vaineikis pasiūlė, 
kad Londono svečiai susitiktų ir su kitais 
pabaltiečiais Boltono latvių klube. Jie su 
tuo sutiko.

J. Corbin ir Mr. C. Furneaux atvyko į 
Boltoną spalio 24 d. Jie Boltono 
pabaltiečių vadovams paaiškino, kad 
BBC Panorama rengia programą apie 
taip vadinamus karo nusikaltėlius ir jie 
norėjo sužinoti vietinių pabaltiečių 
nuomoną apie tokius apkaltinimus, nes 
jie savo televizijos programoje norėtų ir 
stengsis parodyti abi šio klausimo puses.

Pasirodo, kad šių „nusikaltėlių“ 
sąrašuose daugiausia yra ukrainiečiai ir 
latviai. Boltoniškiai sutiko, kad žmonės 
nusikaltą karo žudynėse turėtų būti 
nubausti, bet jie išreiškė didžiausias 
abejones apie Simono Wiesenthalio 
Centro ir rusų KGB pristatytus apkal
tinimus, nes tie „nusikaltimai“ įvyko 
prieš daugiau kaip keturiasdešimt metų.

BBC atstovams buvo priminta, kad 
vokiečiai buvo ne pirmieji Baltijos kraštų 
okupantai. Dėka 1939 metų Ribentropo 
pakto nepriklausomos Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos valstybės buvo 1940 metais rusų 
užimtos ir daug „karo nusikaltimų“ ir 
trėmimų į Sibiro įvyko ir per šį okupacijos 
laikotarpį. Boltoniškiai norėjo žinoti, ar 
ir šie įvykiai bus minimi BBC televizijos 
programoje.

Kalbėdamas apie pabaltiečių veiklą 
Anglijoje H. Vaineikis pabrėžė, kad 
pastangos išlaikyti lietuvių kalbą ir 
papročius Šiaurės Anglijoje eina nenus- 
todamos visą laiką ir kad lietuviai dažnai 
daro susirinkimus ir mini svarbesnius 
įvykius Lietuvos istorijoje. Kalbėdamas 
apie minėjimus H. Vaineikis pakvietė 
BBC atstovus atsilankyti į Lietuvos 
Kariuomenės Šventės minėjimą lapkričio 
19 d. Manchesteryje.

Susitikimas su BBC atstovais Boltone 
buvo įdomus ir tąsėsi beveik 2 valandas. 
BBC Panorama planuoja programą apie 
įvykius Rytų Europoje ir Baltijos 
kraštuose ir rodys prieš Kalėdas. Žiūr
ėsime kokia ji bus.

ŠKOTIJA
SVAJONIŲ AIDAI ŠKOTIJOJE

Svajonių aidai į Škotiją atvyksta 
gruodžio 15 d. Jie bus priimti vietinio 
jaunimo. Koncertas įvyks Škotijos 
lietuvių klube gruodžio mėn. 16 d., 20.00 
vai., norintieji prašome iš anksto įsigyti 
bilietus, kurie gaunami klubo patalpose. 
Bilietų kaina 2.00 sv. Prie įėjimo bilietai 
nebus pardavinėjami.

DVIGUBA ŠVENTE
Spalio 9 d. Škotijos lietuviai minėjo 8- 

tos rugsėjo kariuomenės šventą, 14.00 
vai. vietinėje katalikų bažnyčioje Moss- 
end buvo švenčiamos skyriaus valdybos 
užprašytos, šv. Mišios už Lietuvą.

Šv. Mišias atnašavo kun. J. An- 
driušius. Skaitymus skaitė J. Bliūdžius ir 
P. Gečionis. Mišių metu visi tos dienos 
dalyviai gražiai giedojo giesmes, prita
riant P. Dzidolikui vargonais. Kun. J. 
Andriušius pasakė tai dienai pritaikytą 
pamokslą. Po pamaldų visi rinkosi į 
klubo patalpas, kur šeimininkės laukė su 
skaniais užkandžiais ir kavute.

Po vaišių skyriaus pirm. J. Bliūdžius 
maloniai pasveikino gausiai susirinkusius 
tautiečius ir trumpai apibūdino abiejų 
švenčių prasmę ir pakvietė jaunimą 
išpildyti minėjimo programą.

Pirmoje dalyje Eva Pautieniūtė pranešė 
apie jaunimo kongresą Australijoje, o 
antroje dalyje — Yvonne Julius — apie 
Skautų stovyklą Amerikoje. Abi prele
gentės gražiai kalbėjo ir įdomiai apib
ūdino jaunimo veiklą. Toliau jaunimo 
šokėjų grupė „AUŠRA“, K. Rugienienei 
vadovaujant, pašoko kelis tautinius 
šokius, kurie publikos buvo gerai įvertinti 
rankų plojimu.

Skyriaus pirm. J. Bliūdžius padėkojo 
jaunimui už programos išpildymą ir 
pravedė rinkliavą TAUTOS FONDUI.

Buvo surinkta 30.00 svarų. Programai 

pasibaigus buvo sugiedotas Tautos 
himnas. Po to sekė gausi loterija ir 
bendras pasižmonėjimas gražioje klubo 
salėje ir draugiškoje atmosferoje prie 
alučio.

SVEČIAI IŠ LIETUVOS
Spalio 16 d. Škotijoje lankėsi iš 

Lietuvos keturi svečiai. Jie apsistojo 
Glasgovo Centriniame viešbutyje. Škot
ijos lietuvių klubo valdyba juos pakvietė 
apsilankyti.

Klubo pirm. J. Bliūdžius ir A. 
Pautienius atvežė svečius į klubą. Ta 
proga svetys kun. J. Pečiulionis atlaikė šv. 
Mišias klubo patalpose. Jam asistavo 
kun. J. Andriušius ir A. Pautienius, 
skaitymus skaitė J. Bliūdžius ir VI. 
Stankus. Mišių metu visi susirinką gražiai 
giedojo lietuviškas giesmes. Kun. J. 
Pečiulionis pasakė gražų pamokslą. 
Klubo salė buvo pilnutėlė prisirinkusių 
tautiečių.

Po vaišių visi praleido laiką pasikal
bėdami su svečiais, kurie buvo labai 
patenkinti, kad aplankė Škotijos liet
uvius. Trečiadienį jie vyko į Aberdyną ir 
vėliau į Londoną, kur sakė apsilankys 
lietuvių bažnyčioje ir Lietuvių Namuose. 
Linkime geros sėkmės mūsų svečiams.

J. B.

VOKIETIJA
ATSISVEIKINIMAS SU 
A.A. JONU GLEMŽA

Atrodo, visai neseniai Jonas Glemža 
ramiai, ir įtikinamai kalbėjo susirin
kusiems švęsti jo 100-ojo gimtadienio.

Jo lūpomis kalbėjo mūsų istorija, kurią 
šiandien daugelis pažįstame tik iš 
laikraščių ar vadovėlių.

Jis supažindino su kovos už laisvą 
dvasia, su džiaugsmu kurti Tėvynės 
gėrovą, nes per savo ilgą gyvenimą 
patyręs daug džiaugsmo ir vargo, nuolat 
žvelgė pirmyn į ateities tikslus, nesižval
gydamas atgal.

Rugsėjo 13 d. Jonas Glemža užmerkė 
akis amžinam miegui savo bute, iki 
paskutinės minutės globojamas savo 
žmonos Zinos.

Atsisveikinti su jo palaikais ir palydėti į 
Huttenfeldo kapines susirinko apie 100 
Vokietijos lietuvių ir Vasario 16-os 
gimnazijos mokiniai bei mokytojai.

Atsisveikinimo žodį tarė Vokietijos 
Lietuvių KULTŪROS Bendruomenės 
pirmininkas Juozas Sabas, ev. kun. F. 
Skėrys, lietuvių socialdemokratų atstovai 
K. Dikšaitis ir dr. Bylaitis, Vasario 16-os 
gimnazijos direktorius A. Šmitas ir 
„Labdaros“ draugijos pirmininkas A. 
Lipšys. Jų kalbose atsispindėjo a.a. Jono 
Glemžos nueitas kelias, jo darbai ir 
nuopelnai Lietuvai, išeivijai ir ypatingai 
lietuvių besimokančiam jaunimui, kurį jis 
nuolat globojo.

Ant kapo sudėtos gėlės ir vainikai, o 
taip pat aukos „Labdarai“, paskutinei iš 
daugelio jo sukurtų organizacijų, buvo 
paskutinis ačiū ir sudiev velioniui.

Po laidotuvių visi dalyviai buvo 
pakviesti pietų ir kavos į Vasario 16-os 
gimnazijos valgyklą.

„Labdaros“ valdyba dėkoja visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse, dėkoja taip 
pat už gėles ir aukas „Labdaros“ fondui.

LABDAROS Valdyba

padėka
Netekus mylimo vyro ir senelio Jono 

Glemžos, dėkojame visiems draugams ir 
pažįstamiems, kurie mums sunkioj 
liūdesio valandoj pareiškė nuoširdžią 
užuojautą, atsiuntė vainikus ir aukojo 
„Labdarai“.

Zina Glemžienė 
ir Giminės

SVAJONIŲ AIDAI 
VOKIETIJOJE

Gruodžio 3 d., 19.00 vai. Vasario 16 
Gimnazijoje, Hūttenfeide, Svajonių Aidų 
koncertas Vokietijoje.

Kviečiami visi dalyvauti.

PASIKEITIMAI VOKIETIJOS LJS
Vokietijos LJS suvažiavime, įvyk

usiame 88.10.15 Romuvoje, buvo iš
rinktas nauja Jaunimo Sąjungos valdyba. 
Pirmininko pareigas perėmė T. Bartuse
vičius, kiti valdybos nariai: A. Mal
inauskas, D. Olšanas, D. Baliulytė, A. 
Kairytė, T. Baublys.

Naujoji valdyba ruošiasi pradėti leisti 
„VLJS Žinias“, laikraštį, informuojantį 
apie dabartiną padėtį Lietuvoje ir įvykius 
išeivijoje.

VLJS Valdyba

Gorbačiovas po pasikalbėjimo 
Vokietijos kancleriu Kohl pastebėjo, kaa
„ledas yra pralaužtas“. Tuoj pat jįj 
pridėjo, kad mėginimai pakeisti esam; 
padėtį bus surišti su pavojais į, 
nenumatytomomis išdavomis. Jis taippatl 
pareiškė, kad nenori keisti dabartinį 
padėtį vakarų Berlyne. Kohl sakė, kad 
Vakarų Vokietija niekuomet nesieks1 
susivienijimo jėga, bet vistiek dabartinis! 
krašto padalinimas yra nenatūralus1 
dalykas. Kancleris Kohl į Maskvą 
atsivežė labai didelę delegaciją. Susided
ančią daugiausia iš biznierių kurie siūlo 
sovietams daug nuolaidų, kad pagyvinti* 
prekybinius santykius tarp tų dviejų 
kraštų.
M. Thatcher priešinasi 
Europos susivienijimui

Dėl Europos susivienijimo tarp Mar
garet Thatcher ir kitų Europos vadų kilo 
dideli skirtumai, tarp tų, kurie norėtų 
tampresnio valstybių susijungimo su 
bendru banku ir valiuta. M. Thatcher 
tenori suverenių valstybių glaudesnio 
bendradarbiavimo. Ji nenori ir bendro 
banko.

M. Thatcher taip pat įspėjo Gor
bačiovo reformų entuziastus sakydama,, 
kad nereikia užmiršti, kad Gorbačiovo 
siekiami tikslai nėra įvesti ir nereiškia 
demokratijos mūsų supratimu, bet vienos 
partijos siekiai, kuriuose komunistų 
partija vyrautų ir būtų efektingesnė. Ji 
dar pridėjo, sovietai laiko daug 
daugiau kariuomenės, negu reikalinga 
apsigynimui, o tai verčia Vakarus 
būti stipriems.
Lietuva — pasaulio dėmesio centre

Šis savaitgalis buvo paskirtas Lietuvai^ 
Spaudoje, televizijoje ir per radiją 
perdavė žinias iš Lietuvos, kur sek-' 
madienį vyko didelės iškilmės ir tautinii) 
bei religinių jausmų manifestacijai 
Įdomu, kad Maskva leido tam viskam 
vykti be trukdymų, nors naujas kom
unistų partijos sekretorius Algirdas 
Brazauskas įspėjo klausytojus, kad, 
nenueitų per toli ir per greit. Taip pat 
rašoma, kad žurnalų ir kitos spaudos išl 
Pabaltijo valstybių negalima niekur kitur; 
gauti dėl „popieriaus trūkumo“. AtJ 
rodytų, lyg bijoma apkrėsti Pabaltijo 
„liga“ kitas sovietų respublikas.

Ir rusai reikalauja autonomijos
Iki šiol beveik nebuvo jokių pranešimų 

iš Rusijos Federacijos, kuri yra didžiausia 
respublika Sovietų Sąjungoje ir joje telpa* 
beveik pusė visų Sovietų Sąjungos 
gyventojų. Bet glasnost ir tą pakeitė.; 
Sakoma, kad Rusija, būdama didžiausia 
iš 15 respublikų, turėtų teisę turėti savo 
atskirą komunistų partijos centrinį 
komitetą ir savą mokslo akademiją, ką 
turi kitos respublikos. Nauju Rusijos 
ministru pirmininku Gorbačiovas pas
kyrė savo artimą draugą, buvusį vidaus 
reik, ministrą Alexander Vlasov.

Iš kitos pusės Gorbačiovo pažiba 
Estija, kurią jis stato perestroikos 
pavyzdžiu, pradėjo labai nerimauti ir 
stato reikalavimus, vedančius į visišką 
nepriklausomybę. Nežiūrint to, de
monstracijos kaip Estijoje taip ir 
Latvijoje bei Lietuvoje praėjo tvarkingai 
be jėgos naudojimo, ko negalima 
pasakyti apie demonstracijas Armėnijoje, 
kur neramumams numalšinti turėjo 
įsiterpti kariuomenė. Demonstracijos 
Rygoje, kurios sutraukė apie 150.000 
žmonių, kelia susirūpinimą Kremliuje 
Naujasis ideologijos šefas Medvedevas 
bijo, kad pabaltiečių tautiniai sąjūdini 
nepradėtų statyti savo kandidatų prieš; 
komunistų partiją savivaldybių i»| 
kimuose. i

PAMALDOS |
Štoke onTrente — lapkričio 5 d, 1'! 

vai., Šv. Vulstane.
Bradforde — lapkričio 6 d., 12.30vai
Nottingham^ — lapkričio 6 d., H-Ii 

vai., Židinyje.
Eccles — lapkričio 13 d. 12.15 vai.
Nottinghame — lapkričio 13 d., U 

vai., Židinyje.
Leicesteryje — lapkričio 13 d., 14 vai 

Švč. Širdyje.
Nottinghame — lapkričio 20 d., ll-N 

vai., Židinyje.
Derbyje — lapkričio 20 d., 14 val- 

Bridge Gate.
Leigh — lapkričio 20 d., 4.30 vai.
Manchester — Lapkričio 27 d., 12$ 

vai.
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