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Šių metų lapkričio 18 d., latviai visame 
pasaulyje šventė 70-tąsias metines nuo 
paskelbimo nepriklausomos ir suvereninės 
Latvijos Respublikos.

Jų nepriklausomybės šventės proga mes 
linkime jiems nenuilstamai tęsti kovą už 
nepriklausomybę iki galutinos pergalės!

ĮVYKIAI VILNIUJE
Gautomis žiniomis iš Vilniaus, š.m. 

lapkričio 18 d., ok. Lietuvos Prezidiumo 
deputatų suvažiavimas pradėjo svarstyti 
konstitucijos pakeitimo projektą, 
ypatingai 68 straipsnį.

L. Šepetys bandė pakeisti rezoliucijos 
svarstymą, ir siūlė kitą rezoliuciją, bet jo 
pasiūlymas buvo atmestas, gavo tik 16 
balsų.

Labai agresyviai ir įžūliai elgėsi 
Paleckis, kuris skelbė būk tai JAV 
lietuviai nenori, kad konstitucijos 
pakeitimai būtų daromi ir nereikalautų 
išsijungimo iš Sovietų Sąjungos. Jis 
skelbia disinformaciją.

A. Brazauskas laikosi gan santūriai. 
Landsbergis pavadino Brazauską uola, 
ant kurios lietuviai turėtų remtis.

Rytoj Rygoje (lapkričio 19 d.) bus 
pabaltiečių atstovų pasitarimas, į kurį jau 
išvyko ir Lietuvos Laisvės Lygos 
atstovai: Romas Ragaišis, Algis 
Baltrušis, ir kiti.

A. Terleckas išvyksta į Leningradą, 
pasikalbėjimui su Vakarų valstybių 
žurnalistais.

Balsavimas dėl konstitucijos pakeitimo 
penktadienį (lapkričio 18) 6 vaL, vakare, 
buvo atidėtas.

Lietuvos Laisvės Lygos narys A. 
Terleckas reikalauja griežto Tautos 
pasisakymo dėl išsijungimo iš Sovietų 
Sąjungos. Elta

PETICIJOS VAJUS PRIEŠ 
KONSTITUCINES PATAISAS

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis 
lapkričio 9 d. per Lietuvos televiziją 
paskelbė atsišaukimą į Lietuvos 
visuomenę, organizuojant milijoną 
parašų prieš konstitucijos pataisų 
projektą. Analogiškos akcijos vyksta 
Latvijoje ir Estijoje. Lietuvoj stengsis 
surinkti milijoną parašų iki lapkričio 17 
d., kada bus Aukščiausios tarybos sesija. 
Pasak Sąjūdžio tarybos nario teisininko 
Kazimiero Motiekos, „mes norime irgi 
painformuoti deputatus, kad sesijoj 
prieštarautų ir nesutiktų su Maskvos 

j pasiūlymais". Pateikiame atsišaukimo 
| tekstą.

TSRS Aukščiausiosios Tarybos 
' Prezidiumui:

Paskelbtas TSRS Konstitucijos 
| pataisų projektas pažeidžia teisinės 

valstybės principus ir neatitinka 19-tos 
Į partinės konferencijos dvasios, kadangi 

riboja sąjunginių respublikų ir tautų 
teises bei stiprina centralizuotą, 
biurokratinę valdymo sistemą. Mes, 
žemiau pasirašę, reikalaujame šių 
dokumentų ateinančioje TSRS 

j Aukščiausiosios Tarybos sesijoje
I nesvarstyti. LIC

PABALTIEČIŲ PASITARIMAS 
RYGOJE KONSTITUCIJOS

PATAISŲ KLAUSIMU

Praeitą mėnesį pasiūlytas Sovietų 
Sąjungos konstitucijos pataisų projektas 
yra sukėlęs nemažai kontroversijos 
Lietuvoje, Latvijoje ir ypač Estijoje.

Lapkričio 8 d., Rygoje susirinko 
pabaltiečiai aptarti bendrų priemonių, 
kurių imtis, kad pataisos, kurios įtvirtina 
tam tikrą rinkiminę nelygybę ir apriboja 
arba gal net visiškai panaikina respublikų 
teisę išstoti iš Sovietų Sąjungos, nebūtų 
priimtos. Anot teisininko Kazimiero 
Motiekos, Sąjūdžio tarybos nario, su 
kuriuo susisiekė Lietuvių informacijos 
Centras, „Konstitucijos pataisų ir 
papildymų projektai yra mums visiškai 
nepriimtini, ...daug blogesni negu iki 
buvusioj Brežnevo konstitucijoj... Todėl 
jie net ir nesvarstytini...“

Pabaltiečių pasitarime Rašytojų 
namuose Rygoje dalyvavo šeši atstovai iš 
Est'jos liaudies fronto, apie penkiolika 
atstovų iš Latvijos liaudies fronto ir 
dvylika iš Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio, jų tarpe: muzikologas Vytautas 
Landsbergis, filosofas Arvydas Juozaitis, 
ekonomistas Alvydas Medalinskas, 
filosofas Romualdas Ozolas, 
ekonomistas akademikas Antanas 
Buračas, rašytojas-vertėjas Virgilijus 
Čepaitis, ekologas-fizikas Zigmas 
Vaišvila, filosofas Bronius Kuzmickas, 
teisininkas Juozas Bulovas, 
kompozitorius Julius Juzeliūnas, 
teisininkas Kazimieras Motieka. 
Pasitarimo dalyviai patvirtino kelis 
dokumentus:

Sąjunginių respublikų ekonominio 
savarankiškumo pagrindinės 

teisinės garantijos
Vadovaudamiesi TSKP 19-tos 

konferencijos rezoliucijomis ir 
atsižvelgdami į tai, kad TSRS Ministrų 
Tarybai pateikti Pabaltijo sąjunginių 
respublikų Ministrų tarybų nutarimai dėl 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos ekonominio 
savarankiškumo sąlygų ir garantijų ilgai 
nenagrinėjami ir nieko nenutariama šiuo 
klausimu, o siūlyti TSRS Konstitucijos 
papildymai ir pakeitimai nenumato 
sąjunginių respublikų ūkinio 
savarankiškumo, Latvijos, Estijos 
liaudies frontai ir Lietuvos Sąjūdis mano, 
kad reikia padaryti atitinkamas pataisas 
sąjunginių respublikų konstitucijose, taip 
pat laikyti šias pataisas TSRS Valstybinės 
santvarkos plėtojimo pagrindu.

Kreipimasis į TSRS Aukščiausiąją 
Tarybą ir sąjunginių respublikų 

aukščiausiasias tarybas
Paskelbti įstatymų projektai dėl TSRS 

Konstitucijos (pagrindinio įstatymo 
pakeitimų ir papildymų, bei dėl TSRS 
liaudies deputatų tarybos rinkimų, 
parengti nedalyvaujant sąjunginių 
respublikų aukščiausioms taryboms, 
akivaizdžiai prieštarauja TSKP 19-tos 
sąjunginės partinės konferencijos 
rezoliucijoms.

Užuot plėtojus liaudies savivaldą, 
numatoma dar labiau atitolinti 
valstybinę valdžią nuo liaudies, stiprinti 
valstybės aparato absoliučią galybę. 
Užuot decentralizavus valdžią, dar labiau 
stiprinama centralizacija. Užuot 
demokratizavus rinkimų sistemą, 
atsisakoma visuotinai pripažintų rinkimų 
teisės principų, visuotinių, lygiateisių ir 
tiesioginių rinkimų. Užuot išplėtus 
sąjunginių respublikų teises, numatoma 
sukurti unitarinę valstybę ir visiškai 
atimti iš respublikų valstybinio 
suvereniteto garantijas.

Atsižvelgdami į nurodytus motyvus ir 
tai, kad stokojama viešumo, kad 
faktiškai nėra visaliaudinio minėtų 
projektų svarstymo išvadų, taip pat dėl 
to, kad šių įstatymų priėmimas gali turėti 
nenumatomų padarinių sąjunginėse 
respublikose, gali pakirsti TSRS prestižą 
ir yra pražūtingas persitvarkymo

LLL ATSISAUKIMAS
| LIETUVOS GYVENTOJUS

Spaudoje paskelbti šiuo metu veikiančios TSRS konstitucijos pakeitimai ir 
įstatymo TSRS liaudies deputatų rinkimų projektas. 1936 m. Stalino vardu 
vadinama, o ypač 1977 m. Brežnevo iniciatyva paskelbta TSRS konstitucija 
įteisino faktinę politinę TSRS būklę — unitarinę valstybę. Paskelbti TSRS 
konstitucijos pakeitimai dar labiau apriboja sąjunginėmis respublikomis 
vadinamų geografinių rajonų teises, sustiprinama supercentralizacija, 
prieštarauja M. Gorbačiovo visai deklaruojamai teisinės TSRS valstybės 
idėjai.

LLL kviečia Lietuvos gyventojus, artėjant TSRS AT sesijai, 1988 m. 
lapkričio 26 d. 15 vai., susirinkti Vilniaus Gedimino aikštėje į mitingą 
protestuoti prieš Maskvos staliniečių kėslus pasmaugti kylantį tautinį ir politinį 
Baltijos valstybių sąmonėjimą.

Lietuvos Laisvės Lyga, Vilnius, 1988.XI.15

Tautiečiai ir tėvynainiai
Lietuvos Laisvės Lyga pritaria Sąjūdžio iniciatyvai, lemtingu tautai momentu 

raginti protestuoti prieš naujus metropolijos kėslus brežnevinės Konstitucijos 
reformos pretekstu apriboti Lietuvai paliktas teises politikos, ekonomikos ir kultūros 
srityje. LLL ragina lietuvių tautą visomis išgalėmis remti minėtąją Sąjūdžio iniciatyvą.

Lietuvos Laisvės Lyga, Vilnius, 1988.XI.10

Ponui Džordžui Bušui
Lietuvos Laisvės Lyga sveikina Tamstą amerikiečių tautai išrinkus Jus 41-ju 

prezidentu. JAV niekada nepripažino trijų Baltijos valstybių inkorporavimo į Sovietų 
Sąjungą. Esame giliai įsitikinę, kad jūsų vadovaujama administracija ir toliau laikysis 
tradicinio savo požiūrio į Baltijos valstybių okupaciją, tarptautiniuose forumuose gins 
šių valstybių laisvės ir nepriklausomybės reikalą. Tai teikia pavergtoms mūsų tautoms 
daug vilčių!

Telaimina Jus Dievas! Lietuvos Laisvės Lyga, Vilnius, 1988.XI.10

procesui, raginame: pripažinti, kad 
minėti įstatymų projektai negali būti 
TSRS Konstitucijos pakeitimų pagrindu 
ir turi būti visiškai atmesti; naują TSRS 
konstitucinę sąrangą turi parengti 
Konstitucinė komisija, sudaryta pariteto 
pagrindu iš visų sąjunginių respublikų 
atstovų, peržiūrėjus ir priėmus sąjunginių 
respublikų konstitucijas.

Kreipimasis priimtas Estijos liaudies 
fronto, Latvijos liaudies fronto ir 
Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio atstovų 
koordinaciniame pasitarime.

Pasirašo: Estijos liaudies fronto 
Valdyba, Latvijos liaudies fronto 
Valdyba ir Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdžio Seimo Taryba.

LIETUVIAI PARUOŠĖ SAVO 
KONSITITUCIJOS PROJEKTĄ

Pusantro milijono atmeta 
Maskvos pasiūlymą

Lapkričio 13 d. Vilniuje posėdžiavusi 
Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio taryba, 
susipažinusi su Maskvoje siūlomais 
konstitucijos pakeitimais, paruošė savo 
Lietuvos konstitucijos projektą, kuris 
buvo įteiktas svarstyti Lietuvos TSR 
Aukščiausiajai Tarybai, kuri posėdžiavo 
lapkričio 17-18 dienomis.

Lapkričio 16 d. prie A.T. rūmų Vilniuje 
vyko protesto demonstracija prieš 
Maskvos siūlomus Sovietų konstitucijos 
pakeitimus, kurie baltiečių nuomone, 
pažeis Baltijos respublikų suverenumą. 
Sąjūdis tikisi, kad ne tik pavyks įtikinti 
Aukščiausiąją Tarybą, kad priimtų jo 
paruoštą Lietuvos konstitucijos projektą, 
bet taip pat priimtų rezoliuciją aiškiai 
atmetančią Maskvos projektą.

Per praėjusią savaitę Lietuvoje buvo 
pravestas parašų rinkimas peticijai, kuri 
visasąjunginę Aukščiausiąją T-bą skati
no atmesti Maskvoje paruoštus Sovietų 
konstitucijos pakeitimus. Pagal 
ligšiolinius apskaičiavimus, Lietuvoje jau 
surinkta 1,600,000 parašų, t.y. peticiją 
pasirašė kas antras respublikos 
gyventojas. Peticija bus pasiųsta į 
Maskvą.

Lietuviai buvo nustebinti Nikalojaus 
Sliunkovo, TSRS CK biuro nario, 
pastabomis, kurias jis padarė 
lankydamasis Lietuvoje. Vizito tikslas 
buvo sušvelninti lietuvių opoziciją 
konstitucijos pakeitimams. Vieton to, jis 
padidino Lietuvoje antisovietines 
nuotaikas.

LIC

DU NAUJI NARIAI 
LIETUVOS HELSINKIO 

GRUPĖJE
Lietuvos Helsinkio baigiamojo akto 

susitarimo vykdymui stebėjimo grupė 
Dokumentas Nr. 50

Informuojame Tarptautinę Helsinkio 
federaciją ir užsienyje esančius Lietuvos 
Helsinkio grupės narius, kad nuo š.m. 
spalio 11 d. priimti nauji nariai — 
Gintautas Iešmantas, Vytautas Bogušis.

Lietuva
1988 m. spalio 12 d.

Pasirašo: 
Viktoras Petkus 

Kun. G. Gudanavičius 
M. Jurevičius 
V. Vaičiūnas

Gintautas Iešmantas, 60 m. amžiaus 
poetas-žurnalistas, buvęs Komunistų 
partijos nariu, 1980 m. apkaltintas 
antisovietinio turinio eilėraščių, 
straipsnių rašymu pogrindžio spaudoje, 
užsienio radijo klausymu, buvo nuteistas 
kalėti 11 metų, iš kurių aštuonis iškalėjo. 
Straipsniuose jis kėlė Lietuvos išstojimą iš 
Sovietų Sąjungos. Politinių kalinių 
gelbėjimo komitetui, bado streikininkui 
Petrui Cidzikui ir Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžiui reikalaujant, 
Iešmantas buvo paleistas ir š.m. lapkričio 
4 d. sugrįžo į Lietuvą. Tarptautinis PEN 
rašytojų klubas ir paskutiniu metu 
Lietuvos rašytojų sąjunga jį palaikė, 
reikalaujant jo išlaisvinimo. Keli 
Iešmanto laiškai iš tremties pasirodė ir 
Sąjūdžio Žiniose. Tremtyje Iešmantas 
gydėsi nuo tuberkuliozės.

Vytautas Bogušis, 29 m. amžiaus 
Vilniaus jaunimo teatro inžinierius- 
technikas, dviejų mažamečių vaikų tėvas, 
yra Lietuvos Laisvės Lygos tarybos nariu 
ir šios grupės spaudos organo, Vyties 
žurnalo, radaktoriumi. Kai jis 1987 m. 
rugpjūčio 23 d. kartu su trejais kitais 
disidentais surengė taikią demonstraciją 
Vilniuje paminėti Molotovo-Ribentropo 
pakto sukaktį, Bogušį smarkiai puolė 
spaudoj ir fiziškai persekiojo saugumas. 
Jaunimo teatre buvo surengtas visuotinis 
profsąjungos susirinkimas, kurio tikslas 
buvo pasmerkti demonstracijoje 
dalyvavusį Bogušį. Susirinkimo dalyvių 
nusiteikimas ryškiai buvo smerkiamojo 
naudai. Pastaruoju metu, užsienio 
spauda dažnai cituoja Bogušį apie 
dabartinius Lietuvos įvykius. Dar 
būdamas jaunuoliu, Bogušis buvo 
Viktoro Petkaus auklėtiniu.

LIC

LIETUVOJE
Ryšiai su išeivija

Sovietų vyriausybės kvietimu, 
Lietuvoje viešėjo žymus JAV lietuvių 
kultūros veikėjas inž. V. Adamkus. 
Lapkričio 1 dieną svečią priėmė LTSR 
Ministrų Tarybos pirmininkas V. 
Sakalauskas. Pokalbyje buvo tartasi dėl 
galimybių plėtoti Lietuvos ir JAV 
organizacijų bendradarbiavimą 
sprendžiant ekologijos problemas, 
užtikrinant Ignalinos AE saugų darbą. 
Norima į pagalbą įtraukti JAV 
specialistus. Inž. V. Adamkus atvežė 
konkrečių pasiūlymų, kaip paspartinti 
Kauno miesto kanalizacijos valymo 
įrengimų projektavimą bei statybą.
Ar pasuks laikrodžius?

Estijai išsikovojus atstatyti laikrodžius 
pagal krašto geografinę padėtį t.y. 
sulyginti su Suomijos ir Lenkijos laiku, 
dabar tuo rūpinasi ir Lietuvos 
mokslininkai. Pagaliau Lietuvos 
vyriausybė kreipėsi į Maskvą, 
prašydama, kad juostinio laiko įvedimo 
Lietuvoje klausimas būtų teigiamai 
išspręstas.
Lietuvių kalbos statusas

Spalio 6 d. LTSR Aukščiausios 
Tarybos prezidiumas nutarė: L Kad 
lietuvių kalba galėtų natūraliai funk
cionuoti ir vystytis valstybės ir visu
omenės gyvenime, reikia jai suteikti 
Lietuvos TSR valstybinės kalbos statusą 
ir nustatyti konkrečias jos vartojimo 
garantijas, kartu nepažeidžiant kitų tautų 
teisės vartoti savo gimtąją kalbą.

2. Pateikti Lietuvos TSR Aukščia
usiosios Tarybos eilinei sesijai svarstyti 
tokį Lietuvos TSR Konstitucijos nuos
tatų projektą:

„Valstybinė Lietuvos TSR kalba yra 
lietuvių kalba“. Toliau seka smulkesnis 
šio nuostato apibūdinimas

AIDS virusas Klaipėdoje
Klaipėdoje dispanserio gydytojas L. 

Šleinius pasakė Tiesos korespondentui, 
kad Lietuvos uostamiestyje pasirodė 
AIDS virusas. Ligą, tikriausiai, atvežė 
užsienio jūreiviai, kurių tūkstančiai 
lankosi šiame mieste. Čia gyvena ir 
merginos, kurios palaiko santykius su 
svečiais. Klaipėdos miesto ligoninėje 
atsirado ligonis, kuris turėjo AIDS ligos 
požymius. Ligą tiria Maskvos 
laboratorijos, nes Lietuvoje nėra 
prietaisų.
Tautinė vėliava Kaune

TIESA (X.11) pranešė, kad spalio 8 
dieną Kauno miesto vykdomasis kom
itetas nusprendė iškelti geltonos, žalios ir 
raudonos spalvos vėliavą ant Kauno 
valstybinio M.K. Čiurlionio muziejaus 
varpų bokšto — nuolatinai. (Tas „varpų 
bokštas“ tai nepriklausomybės laikais 
žinomas Karo muziejaus bokštas).

Spalio 9-ąją į iškilmes susirinko 10 
tūkstančių kauniečių. 16 valanda. Per 
pilnutėlę aikštę šeši vaikinai neša tautinę 
trispalvę. Iškilmingai skamba bokšto 
varpai. Vykdomojo komiteto pirmin
inkas P. Staškūnas perskaito vykdomojo 
komiteto sprendimą. Bokšto stiebu lėtai 
kyla geltonos, žalios, raudonos spalvos 
vėliava. Kauno valstybinis choras gieda 
„Tautišką giesmę“ (Nepriklausomos 
Lietuvos himną), kuriai pritaria visa 
minia.

Toliau kalba Persitvarkymo sąjūdžio 
Kauno iniciatyvinės grupės narys gyd
ytojas E. Klumbys, architektas A. 
Nasvytis, kompozitorius V. Kuprevičius, 
profesorė K. Prunskienė. Jie sveikina 
šventės proga susirinkusius, ragina ir 
toliau vienyti savo pastangas tautos 
laimei ir jos garbei.

Minia išklauso buvusio Lietuvos 
Užsienio reikalų ministro J. Urbšio 
sveikinimo magnetofoninį įrašą. Ilgai 
tą sekmadienio vakarą nenutilo Kauno 
gatvės ir aikštės, ilgai skambėjo lietuv
iškos dainos, kurių dainavedžiais buvo 
Kauno valstybinis choras ir liaudies 
dainų atlikėja V. Pavilionienė.

1
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Vyskupo Antano Deksnio pamokslas KĄ PASĖSI, TĄ IR PJAUSI
Pamokslas Lietuvių Katalikų Mokslo 

Akademijos XlV-tame Suvažiavime 
Romoje, 1988 m. Spalių mėn. 2 dieną.

„Kas pažins tavo mintį,
Jei tu nesuteiksi išminties 
ir neatsiųsi savo Šventos
Dvasios iš aukštybių" (Išm. 9,17.) 
Mylimieji Vyskupai ir Kunigai, bran

gūs Lietuvių Katalikų Mokslo Akad
emijos Suvažiavimo dalyviai.

Baigiantis XX amžiui mokslininkai jau 
viešai ima kalbėti ir rašyti apie pačių 
sukurtą materialinę civilizaciją, kuri gali 
pati save, ir kitas civilizacijas sunaikinti.

Ar tai ne paradoksas? Kūrinys kėsinasi 
užmušti kūrėją! Nesistebėkim. Viskas čia 
susiklostė logiškai. Europinis ar amer
ikoniškas materializmas palaipsniui 
Kūrėją-Dievą išstūmė iš mokslo sričių, o 
maskvinis-valstybinis materializmas jau 
70 metų iš visų mokslų tikrąjį Dievą- 
Kūrėją išvarė. Kas yra skaudžiau, kad 
toji antireliginė pasaulėžiūra per Maskvą 
pasiekė ir mūsų tautą.

Mes lietuviai per šimtmečius kūrėm 
krikščionišką civilizaciją ir kultūrą. Mūsų 
mokslininkai tame trumpame Lietuvos 
nepriklausomybės laikotarpy tam tikslui 
prieš 66 metus įsteigė Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademiją, kad ji puoselėtų 
mokslą ir meną krikščioniškoje dvasioje 
ir išleistų veikalus, literatūrą bei remtų 
studijuojančius. Bet kada į Lietuvą 
įsiveržė iš rytų barbarai ir pasitelkę tautos 
padugnes, kaip Vandalai, naikino krikš
čioniškoj dvasioj parašytas knygas ir 
veikalus, o pačią Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademiją uždarė, jos turtą 
pasigrobdami; — tada prisiartino patys 
skaudžiausi ir liūdniausi metai mūsų 
tautai ir Akademijai. Kas buvo tas 
sovietų imperijai tarnaująs pilotas, kuris 
pasirašė mirties dekretą sulikviduoti 
Lietuvių Katalikų Mokslo įstaigą ir 
sunaikinti katalikų mokslininkų sukurtus 
veikalus?

Visi pilotai miršta, o idėjos, kurios yra 
maitinamos Šventosios Dvasios, ne
miršta. Prieš trisdešimts kelerius metus 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija 
atgimė išeivijoje. Ir jos leidžiami moks
liniai veikalai ir darbai skiriami lietuvių 
tautai ir Lietuvai. Grįžkime valandėlei 
prie mūsų XX amžiaus sukurtos civiliz
acijos krizės ir klauskime: kas yra kaltas 

už tas blogybes, kurias mokslininkai 
sukūrė?

Ar mokslas? — Ne. Pats mokslas — 
ieškojimas tiesos nėra kaltas. Kaltu turi 
prisipažinti pats žmogus, kuris save 
pastatė Kūrėjo vietoje ir save laiko 
neatsakomingu už savo kūrybą, — 
išradimų padarinius. Po Romos im
perijos griūvėsiu, katalikų Bažnyčia 
išsaugojusi antikinės civilizacijos lik
učius, sukūrė viduramžių kultūrų pir
muosius Universitetus ir nenykstantį 
meną — besiveržiantį aukštyn, nes 
tada Dievas buvo žmogaus gyvenimo 
centre.

. Humanizmas, suteikęs mokslui ir 
menui daug teigiamų patarnavimų, deja, 
Erazmo mestu šūkiu: „Mokslas moks
lui“, žmogų pastatė visatos centre. Bet 
dar didesnį smūgį ėmė rengti kai kurių 
sričių mokslams prieš porą šimtų metų 
kilęs liberalizmas ekonominiuose moks
luose davęs šūkį „Laissez-faire“, leisti 
žmogui daryti viską, kas jam patinka. Tai 
palietė vėliau ne tik politiką ir ekonomiją, 
teisę, bet ir gamtos mokslus. Ir šioje 
„laissez-faire“ epochoje mokslai priėjo 
krizę. Diktatūriniuose kraštuose vald
žios pasisavino tą teisę — elgtis su 
žmonėmis, įstatymais ir mokslu, kaip 
jiems patinka. Logika, kai kurių paver
čiama partine dialektika; melas, apgaulė 
skelbiama, kaip tiesa; medicina ne tik 
gydo, bet jai leidžiama ir žudyti, ypač 
negimusius. Psichiatrija panaudojama 
žmogaus nužmoginimui; fizikos ir chem
ijos mokslų išradimai užteršia atmosferą 
ir naikina gyvybę planetoje...

Žmogus be Dievo ir Mokslas be Dievo 
sudarkė santvarką Dievo kūriniuose. Kas 
turi pareigą tokioj kritiškoj padėty tarti 
lemiamą žodį: „Mokslininkai nustokite 
rengti pražūtį žmonijai ir žemei!“

Pirmoje eilėje Valstybės turėtų tarti 
uždraudimo žodį, nes jos kontroliuoja 
visas mokslo ir bandymų įstaigas. Tačiau 
kai kurių Valstybių politika vedama ta 
kryptimi. Jų ekonomija ant to paremta. 
Be to, kai kurios Valstybės nekaltųjų 
žudymą yra legalizavusios įstatymais. 
Gal Bažnyčia turi tarti tą lemiamą žodį? 
Ji taria. Bet kas gi Bažnyčios balso 
klauso, kada mokslai nušalino Dievą 
kaip žmogaus gyvenimo tikslą, o Jo 
vieton žmogui pasiūlė garbinti materialis

tinę pažangą, kaip aukščiausį gėrį.
Belieka šauktis tų mokslininkų pa

galbos, kurie tyrinėdami kūrinius, kaip 
graikų filosofas Aristotelis, suvokia ir 
aukštesnę — Absoliutinę Būtį. Sąžiningi 
mokslininkai, kurie tikrai ieško tiesos, 
savo gyvenime prieina kryžkelę ir, 
sustoję, klausia savęs? „Ar mano 
atradimai patarnaus žmonijai? Ar jai neš 
pražūtį?“

Rusų mokslininkas Sacharovas, van
denilio atominių jėgų tyrinėtojas, suž
inojęs kokiam baisiam tikslui jo moks
liniai išradimai bus panaudoti, kaip 
sąžiningas humanistas, atsisakė bendrad
arbiauti tuose bandymuose. „Nei moks
las nei technika neturi moralinės 
dimensijos“, sakė Wemher von Braun, 
tarpkontinentinių raketų konstruktorius. 
„Dėl to religija turinti duoti mums 
moralines bei etines gaires, kurių mums 
taip beviltiškai reikia norint apsisaugoti 
nuo tos jėgos, kurią mokslas paleido iš 
butelio“ (Dr. P. Mačiulio vertimas, cit. iš 
George Cornell). Prof. Hans Jonas, žydų 
kilmės filosofas, savo raštuose išėjo ginti 
moralinių principų mokslo, ypač gam
tinių — biologinių bandymų srityje. Jis 
aukština Katalikų Bažnyčios standartus, 
ir laikyseną, sakydamas: „Man žydui 
patinka daugelis katalikų etikos nuos
tatų, Tomo Akviniečio išaiškintų, ka
dangi jie yra pagrįsti prigimties dėsniais“.

(cit. The Messenger NC News Service, 
1978.III.10).

Broliai Sesės Kristuje,
Džiugu klausyti pačių garsiųjų Mokslin

inkų balsą, kurie mato prie kokios 
katastrofos mokslas be Dievo ir be 
krikščioniškos moralės priveda.

Mūsų Akademijos mokslininkai stovi 
ant tokių pamatų, kurie nesvyruoja. Tad 
labai prasminga ir naudinga, kad 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija 
savo suvažiavimą pradeda šv. Mišiomis į 
Šventąją Dvasią. Prašykime tad šv. 
Dvasios dovanų sau, mūsų tautos 
mokslininkams, kad jie ieškodami tiesos, 
gautų ir išminties dovaną, kaip Patarlių 
Knygos autorius skelbia:

„Nes išmintis geresnė už visas bran
genybes, ir visa, kas pageidaujama negali 
su ja lygintis.

Aš, išmintis, gyvenu su patarimu ir esu 
akylose mintyse“.(Pat 8,11-12) Amen.

Tik ką pasiekusiame Vakarus Lietuvos 
kultūros ministerijos žurnalo Kultūros 
barai 9-tajame numeryje po rubrika 
„Paskyrimai“ skaitome:

„NADEŽDA PEREVERZEVA (g. 
1955 m.) paskirta Vilniaus rajono 
Liaudies Deputatų Tarybos vykdomojo 
komiteto kultūros skyriaus vedėja.

1979 m. ji baigė Vilniaus valstybinį 
pedagoginį institutą ir įgijo rusų kalbos ir 
literatūros mokytojos specialybę. 1977- 
1982 m. dirbo statybos organizacijose 
technike-derintoja, inžiniere-derintoja. 
1982-1985 m. gyveno ir dirbo Mongolijos 
Liaudies Respublikoje. Nuo 1987 m. iki 
pastarojo paskyrimo dirbo Vilniaus rajono 
LDT vykdomojo komiteto instruktore".

Neįtikimas, bet faktas! Tiksliau 
tariant, liūdnas postfactum — jau 
paskyrė...

Kas slypi už šio lakoniško valdiško 
cirkuliaro?

Visų pirma neaišku kokiu pagrindu 
vadovavosi lietuviškos valdžios 
administracija, skirdama rusę tokiam 
atsakingam postui. Negi iš tikro skurdus 
lietuviškų kadrų pasirinkimas?

įdėmiau pažvelgus į naujai iškeptos 
kultūrinio fronto šefės autobiografiją 
nesunku suvokti, jog Nadeždai 
Pereverzevai lietuviškosios aukštosios 
mokyklos diplomas tėra tik patogi 
priedanga arba primityviai gudrus būdas 
savo pseudo-inteligentiškumui nuslėpti. 
Anot faktų, dar studijuodama institute ji 
jau dvejus metus dirbo ne pagal savo 
būsimą specialybę — rusų kalbos ir 
literatūros dėstymas.

Nežinia ką Pereverzeva derino 
statybos organizacijose per ištisus 
penketą metų. Galbūt ji mokė lietuvių 
statybininkus rusiško rašto? O gal įgytas 
filologiniame fakultete žinias ji techniškai 
priderino statybos darbų našumui kelti? 
Tas josios triūsas kaip mat praverstų 
dabartinės perestroikos krizei pagelbėti. 
Tačiau, regis, Pereverzeva ne iš tų 
komunizmo statytojų, kuriestatybos 
aikštelėse maišo skiedinį ar nešioja plytas.

Pagal sovietinį standartą toks kadras 
kaip ši diplomuota mokytoja technikė, 
derintoją, inžinierė ir, pagaliau, 
vykdomojo komiteto instruktorė yra 
neabejotinai teigiama kandidatūra, 
patikimas partijos įrankis, kuriuo galima 

sėkmingai diegti komunistinės 
ideologijos kultūrą beribėje savietų 
imperijoje, o šiuo atveju — tiek mongolų 
tėvynėje, tiek ir mūsų bočių žemėje.

Mažu kas pastebės, kad aš klystu, neva 
be pagrindo užsipuolęs pavyzdingą 
asmenybę, turinčią nuopelnų lietuvių 
kultūrai. O gal Pereverzevai iš tiesų 
geriau žinotina kaip apkultūrinti Vilniaus 
rajono darbo žmonių gyvenimą?

Kaipgi!
Atmetus ironiją tenka beviltiškai 

stebėtis ir rimtai apgailestauti. Nejaugi 
aplink Vilnių nebeliko lietuvių gyventojų, 
o vien tik „vyresnieji broliai“ ir apruseję 
lenkai, nemokamtys nei savo gimtos 
kalbos, nei elementarios lietuviškos 
šnekos.

Matyt, parsidavėliškai lietuvių- 
sovietinei valdžiai ir pernelyg 
užsisėdėjusiems Vilniuje stalinistams, 
kurie šiandien lengva ranka skirsto rusus 
kultūros sėjėjais lietuviškai dirvai dergti, 
visiškai nerūpi kokį derlių rytoj rinksime.

Ar neužtektinai pridaryta panašių 
klaidų, kurias tarsi piktžoles būtina 
nedelsiant su šaknimis išrauti. Lietuva be 
rusų ir be sovietinės santvarkos! Tiktai 
toks visų padorių lietuvių siekimas gali 
gražinti išsvajotą laisvę Lietuvai. Mes ne 
šovinistai. Maloniai kviečiame į mūsų 
svetingą kraštą visus geros valios žmones, 
netgi rusus. Tegul sau važinėja po Lietuvą 
tik kaip turistai. Tegul semiasi mūsuose 
europietiškos kultūros, kurios jiems per 
amžius stokoja, bet tegul mums neperša 
savosios kaip kad ir mes niekam to 
prievarta nebrukame.

Puikiai žinome svetimos mums 
okupantiškos „kultūros“ pasekmes nuo 
kurių dar ir šiandien koktu širdyje. Tų 
skausmingų pavyzdžių esti aibė — nuo 
rusiškų užrašų ant lentelių su gatvių 
pavadinimais iki rusų paskyrimų 
vadovaujančioms pareigoms valdiškose 
lietuviškose įstaigose.

Tad dėkime visas išgales, kas kaip 
sugeba, darniau ravėti nuo piktžolių 
gimtosios Tėviškes pasėlius.

Tadas Sviderskis

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

LIETUVA IR TARYBŲ SĄJUNGA 
LEMTINGAISIAIS LIETUVAI

1939—1940 METAIS
JUOZAS URBŠYS

BUVĘS LIETUVOS UŽSIENIO REIKALU MINISTRAS
1

1940 metų gegužės 25 dieną Molotovas šaukiasi Natkevičių į Kremlių. Priima 
Lietuvos pasiuntinį šaltai, jei nesakyti priešiškai — buvusio draugiškumo nesimatė nė 
šešėlio — ir sako turįs Tarybų Sąjungos vyriausybės vardu padaryti raštišką 
pareiškimą Lietuvos vyriausybei. Ima nuo stalo raštą, balsiai jį perskaito ir paduoda 
Natkevičiui.

Tikra tragiško scenarijaus ekspozicija.
Tarybų Sąjungos vyriausybė pareiškia:
L kad neseniai iš Lietuvoje esančių tarybinių karinių dalinių vėl dingę du 

kareiviai;
2. kad Tarybų Sąjungos vyriausybei esą tikrai žinoma, jog karių dingimą 

organizuoja asmenys, esantys Lietuvos vyriausybės organų globoje — jie nugirdą 
tarybinius karius, įtraukią juos į nusikaltimą ir paskiau paruoštą jų pabėgimą arba 
juos sunaikiną.

Toliau buvo dėstoma, jog Tarybų Sąjungos vyriausybė laikanti tokį Lietuvos 
organų elgesį provokaciniu ir galinčiu turėti sunkių pasekmių, ir reikalauja, kad 
Lietuvos vyriausybė nutrauktų provokacinius veiksmus, kuriuos girdi, atlieką jos 
organams žinomi agentai, ir tuojau imtųsi priemonių dingusiems kariams surasti ir 
pristatyti tarybinių įgulų vadovybei Lietuvoje.

Rašto pabaigoje priduriama, jog Tarybų Sąjungos vyriausybė laukianti, kad 
Lietuvos vyriausybė tinsiantis žygių jos reikalavimams patenkinti ir neversianti 
Tarybų Sąjungos vyriausybės griebtis kitų priemonių (!).

Pareiškimas, kaip kiekvienas mato, bringte pribrinkęs sunkių, bet bendrais 
žodžiais formuluotų, insinuojančių kaltinimų.Juos lydi grasinimas „griebtis kitų 
priemonių“.

Tačiau apčiuopiamų ir susekamų duomenų ar nurodymų, kurie duotų siūlo galą 
tyrimui ir paieškoms pradėti, nepateikiama.

Įspūdis toks, kad Stalinas su Molotovu, anot priežodžio, apivarus paleidę, 
kliaučių ieško.

Susirinkome pas respublikos prezidentą ministras pirmininkas, krašto apsaugos, 
vidaus reikalų ir užsienių reikalų ministrai. Vidaus reikalų ir krašto apsaugos ministrai 
tvirtina, jog jiems nieko nėra žinoma apie jokius jų žinybų „globojamus agentus“, 
atliekančius „provokacinius veiksmus“.

Kaip gali vyriausybė nutraukti „provokacinius veiksmus“, kurie nėra jai žinomi 
ir apie kuriuos nepateikiama jokių indikacijų?

Krašto apsaugos ir vidaus reikalų ministrai vis dėlto įpareigojami griežtai 
patikrinti jų žinoję esančius organus ir ištirti, ar tikrai nėra buvę ko nors panašaus į 
Molotovo pareiškimo teigimus.

Patikrino, ištyrė. Ne. Nieko panašaus tiems organams nėra žinoma. Nutarta 
kreiptis į Tarybų Sąjungos vyriausybę ir prašyti, kad suteiktų tokių papildomų žinių 

apie inkriminuojamus nusikaltimus, kurios duotų, sakant, siūlo galą paieškoms ir 
kvotai pradėti.

Gegužės 26 dieną įteikiama Tarybų Sąjungos įgaliotajam ministrui Pozdniakovui 
nota, kuria buvo pranešama, jog Lietuvos vyriausybė neturi savo žinioje jokių 
duomenų apie inkriminuojamus faktus, tačiau sutinka tuoj pat atlikti kruopščiausią 
tardymą dėl iškeltų kaltinimų ir prašo suteikti tam tikslui reikalingų duomenų, 
pirmiausia nurodant organus ir asmenis, kuriuos turi mintyje Molotovo pareiškimas.

į tą Molotovas reagavo per Lietuvos įgaliotąjį ministrą Natkevičių maždaug 
tokiais žodžiais.

—Notka Urbšisa nie proizvodit setjoznavo vpiečatlienija (Urbšio notelė nedaro 
rimto įspūdžio).

Ir jokių duomenų, kurie įgalintų mūsų organus pradėti veikti, — nė nesiruošė 
duoti, kartu vis labiau pabrėždamas savo nepasitenkinimą. Piktas (tikrai ar tik tokiu 
apsimetęs), priešiškas, nekantraujantis, vis kartoja nesulaukiąs iš Lietuvos 
vyriausybės jokių žygių.

Kokių žygių jam reikėjo? Dievai vieni ir, aišku, jis su Stalinu težinojo.
„Bet kuri imperialistinė valstybė užimtų Lietuvą ir viskas. Mes to nedarome. Ne 

bolševikai būtume, jei neieškotume naujų kelių", — neperseniai, kaip mename, sakė 
Molotovas.

Keliai nauji, bet jų baigmė — ar tik ne ta pati, kaip ir senųjų?..
Diena iš dienos tirština santykių atmosferą (lygiai taip darė ir Ribentropas su 

Hitleriu, prieš atplėšdami Klaipėdą), leidžia tarp abiejų valstybių kuo daugiau — 
dūmų — matyt, tiems „naujiesiems keliams“ pridengti.

Tada Europoje tų „dūmų“ nedaug ir tereikėjo. Hitlerinės Vokietijos sukeltas 
karas plėtėsi, visiems užteko savų rūpesčių.

Maža to, Vakarai tik ir laukė, kad Tarybų Sąjunga pajudėtų į Vokietijos pusę — 
gal susigrumsią, jiems lengviau būsią.

Oficialus leidinys „Falsifikatory istorii — istorinė? informacija. Ogiz, 
Gozpolitizdat, 1948“ 63-čiajame puslapyje taip vaizduoja ir teisina masinį Tarybų 
Sąjungos kariuomenės įžengimą į Lietuvą 1940 metų birželio vidury:

„1940 metų kovo 12 dieną buvo pasirašyta Tarybų Sąjungos-Suomijos taikos 
sutartis.

„Tuo būdu Tarybų Sąjungos gynybos nuo hitlerinės agresijos reikalas buvo taip 
pat pagerintas ir Šiaurėje, perkeliant gynybos liniją Leningrado rajone už 150 
kilometrų į šiaurę nuo Leningrado, ligi Vyborgo imtinai.

„Bet tai dar nereiškia, jog jau užbaigtas „Rytų“ fronto nuo Baltijos jūros ligi 
Juodosios jūros formavimas. Paktai su Pabaltijo valstybėmis buvo sudaryti, bet ten 
dar nebuvo tarybinės kariuomenės, galinčios laikyti gynybą. Moldavija ir Bukovina 
formaliai buvo prijungtos vėl prie Tarybų Sąjungos, bet ir ten nebuvo tarybinės 
kariuomenės, galinčios laikyti gynybą. 1940 metų birželio vidury tarybinė kariuomenė 
įžengė į Estiją, Latviją ir Lietuvą. Tų pačių metų birželio 27 dieną tarybinė kariuomenė 
įžengė į Bukoviną ir Moldaviją, kurias Rumunija buvo atplėšusi nuo Tarybų Sąjungos 
po Spalio revoliucijos.

„Šitaip buvo užbaigtas formuoti „Rytų“ frontas prieš hitlerinę agresiją nuo 
Baltijos jūros ligi Juodosios jūros“.

Tai šit kodėl tarybinė kariuomenė įžengė į nepriklausomų suverenių valstybių; 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos, teritoriją — reikėjo, matai, gerinti Tarybų Sąjungos

gynybą prieš hitlerinę agresiją (tuo 
prasidėjo po metų laiko).

Tačiau koks keistas tas „gynyt 
okupuojama niekuo nedėta kaimyr

Sugriaunama tos valstybės 1 
sutartimi, būtų kartu su tarybine k

Sugriaunamas valstybės apara 
suardomas jos ūkis;
žmonėse pasėjama baimės, ne; 
sukiršinami gyventojai, kad si 

(divide et impere);
valstybės, tautos ir visuomenė 

tėvynei ištikimi veiklesnieji elemei 
represuojami, deportuojami.

J šiaurę tremiami visi,
Už ką tokia lemtis baisi? (Vėli 
Grįžkime tačiau prie Tarybų S; 

buvo — matėme — kaip pasakėčio 
1940 metų gegužės 28 dieną 

vyriausybei naują notą, informuoda 
priekaištams ištirti, ir pakartotinai 
savo darbo negali nė pradėti: kartu 
dalyvautų ir tarybinių įgulų Lietuvi

Tačiau bene tos pat dienos vai 
kaltinimus Lietuvai. Padėtis daros 
terorizuoja Lietuvos vyriausybę f 
autoriams sabotuojant paieškas ir t 
patikrinti, nei susekti. Vengdami 
tebesitikėdama grąžinti santykius į n 
nedaro jokių viešų pareiškimų, r 
kategoriškai paneigti metamus jai k 
atvirą kontroversiją ir net konflikl 
vyriausybės santūrumas viešų ir kat 
Lietuvos visuomenei didelio nerime

TASS’o pareiškime buvo ties 
atsitikimas su Butajevu. Šis raude 
slapstėsi. Tarybinių įgulų vadovybė; 
pristatytų jį į jo dalinį. Lietuvos poli 
kad negalima buvo skelbti viešo 
slapstymosi vietą. Policijai paraikai 
langą ir pasileido bėgti. Policija vj 
nusišovė. Apie įvykį tuojau buv 
Lietuvoje, kuri į įvykio vietą alsiu 
pasiėmė lavoną. Išsyk manyta, kad j 
tarybiniams organams ištyrus lavor 
šautasi į širdies plotą. Pradžioje kie 
pašautas, tarybinė komisija po skn 
tasai itin nemalonus atsitikimas ir b 
savo insinuacijų, matyt, tikėdamas
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SVETIMOJE SPAUDOJE „Gorbačiovna“ ir išeiviai
Lapkričio 3 The independent Londono 

dienraščio skaitytojų laiškų skyriuje buvo 
spausdintas P.B. Varkalos, DBLS-gos 
garbės nario laiškas. Spausdiname jo 
■.ertimą.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ
I Ryšium su jūsų pranešimu iš Lietuvos 

Išdidžios tautos atgimimas“, spalio 24)
i yjr. Bums yra teisingas sakydamas, kad 
'istorijayra svarbi ir reikšminga, aptariant 
Lietuvos laisvės judėjimą (spalio 31, 
laiškas).

1 Jeigu Mr. Bums papildytų savo 
Europos istorijos žinojimą jis pamatytų, 
kad Didžiosios Lietuvos kunigaikštijos 
sienos XV amž. gale siekė nuo Baltijos iki 
Juodosios jūros. Rusijai stiprėjant 1569 
a buvo sudaryta su Lenkija unija, kuri 
tęsėsi du šimtmečius. XVIII-jo amžiaus 

.gale Lenkijos-Lietuvos valstybė buvo 
padalinta tarp Rusijos, Prūsijos ir 
Austrijos. Rusijos okupacija Lietuvoje 

(tęsėsi 120 metų. Prieš Rusijos priespaudą 
.1831 m. ir 1863 įvyko vieši sukilimai.
' Po 1914-18 m. karo, 1918 m. vasario 
(16, lietuviai paskelbė nepriklausomybę. 
[1920 m. liepos mėn. Lietuva pasirašė su 
Maskva taikos sutartį (tuo metu Leninas 
(vadovavo), kuria Sovietų Sąjunga 
pripažino Lietuvą kaip nepriklausomą 
valstybę ir visam laikui atsisakė bet kurių 
teisių į Lietuvos teritoriją.
( 1921 m. Lietuva buvo priimta Tautų 
[Lygos nare.
Į Ir tiktai rezultate pasirašyto Stalino- 
Hitlerio Pakto 1939 m. ir 1940 m. Sovietų 
okupacijos Lietuva ir du kiti Baltų kraštai 
prarado savo nepriklausomybes.

P. B. Varkala
Spalio 31 d., Ellisfield, Hampshire

„NUO ŠIANDIEN 
MES ESAME 

NUOSAVAME KRAŠTE“
Tokia antrašte didelėmis raidėmis per 

visą pirmąjį puslapį šiomis dienomis 
plačiai ir už Šveicarijos ribų skaitomas 
ir žinomas savaitraštis vokiečių kalba Die 
Weltwoche (Pasaulis savaitėje) išspaus
dino redaktoriaus Ch. Neidhart straipsnį 
kaip jis rugsėjo gale ir spalio pradžioje 
Vilniuje, jo žodžiais kalbant, išgyveno 
Lietuvos tautinio atgimimo šventą. Retai 
užsienio masiniuose medijumuose užtin-

Įtik galima, nes prieš Tarybų Sąjungą ji 

|imas“ — sulaužant galiojančias sutartis, 
Įtybė ir aneksuojama;
ienė, kuri, einant Savitarpio pagalbos 
Ine kovojusi prieš hitlerinę agresiją;

ps ir keršto sėkla;
jus lengviau būtų valdyti užimtą kraštą 

gujami ir šiaipjau dori patriotiniai, savo 
įjų šeimos paverčiami parijais, įkaitais, 

lir Lietuvos ano pavasario dialogo, kuris 
i ir ėriukui iš nasrų išimtas.
Jos vyriausybė įteikia Tarybų Sąjungos 
jog paskyrė specialią komisiją tarybiniams 
urna suteikti žinių, be kurių toji komisija 
Jos vyriausybė siūlo, kad komisijos darbe 
tavai.
ASS paskelbė viešumai Tarybų Sąjungos 
*ka. Stalinas su Molotovu diena į dieną 
(tais ir kaltinimais, kurių ji, kaltinimų 
r nerodant nė kiek geros valios negali nei 
didesnio atmosferos kaitinimo ir dar 

fasvėžės, Lietuvos vyriausybė iš savo pusės 
negalėtų nieko kito pasakyti, kaip tik 
jus ir, vadinasi, sueiti su Tarybų Sąjunga į 
*rantama, kad toks priverstinis Lietuvos 
|l( kitos pusės kaltinimų akivaizdoje kelia
Į
jnetas ir vienas tikras atsitikimas. Tai 
Mis pasišalino iš savo dalinio ir kažkur 
kad Lietuvos organai suieškotų Butajevą ir 
ai negalėjo susekti, kur jis slapstosi, juoba, 
ajimo. Pagaliau susekė ir nuvyko į jo 
tad eitų kartu su ja, Butajevas iššoko pro 
atydamas, kad neištrūks, raudonarmietis 
pešta tarybinės kariuomenės vadovybei 
*o komisiją. Toji padarė vietos planą ir 
ši į bumą, nes iš burnos tekėjo kraujas, bet 
iiarius skrodimą, paaiškėjo, kad jo paties 
rijusi, ar Butajevas pats nusižudė, ar buvo 
pripažino, kad jo paties nusižudyta. Tuo 
b likviduotas. Dabar TASS pripynėjį prie 
[įduoti joms didesnio tikimumo. (B. D.) 

karnas toks išsamus, iškalbus, istorinės ir 
politinės raidos ir įvykių ir, pažymėtina, 
Vilniaus klausimu objektyvus, niuan
suotas perdavimas. Ypatingai esantis 
tokio pagaunančio entuziazmo ir šiltos 
simpatijos kupinas.

Pakeliui iš Vakarų autoriui susidaro 
įspūdis, jog, su Lenkija palyginus, 
Lietuva esanti mažiau varginga, svei
kesnė ir daugiau vakarietiška šalis. 
Vilniuje, kuris visas buvęs judrus, 
tūkstančių jausmo pagautas, akyliai 
stebėdamas, teiraudamasis, kartu per
gyvendamas, cituoja veterano Vytauto 
Žemkalnio-Landsbergio žodžius, trečią 
kartą šią istorinę valandą išgyvenant. Tai 
dienos, kai ant krašto simbolio, Ged
imino pilies, vėl iškyla senoji trispalvė, ir 
ūmai nuaidi garsas apie tai. Susirinkusieji 
santūrūs, šventiški. Žmonės verkia. 
Švyti tylūs, sukrėsti, ar dūsauja pavargę. 
Ne vien moterys, ir vyrai šluosto ašaras. 
Persitvarkymo Sąjūdis palaiko pavyz
dingą tvarką. Visame barokiniame mieste 
renkami parašai prieš atominę jėgainę 
Ignalinoje. Prie Katedros už politinių 
kalinių paleidimą bado streiko dalyviai. 
Sąjūdžio atstovas rašytojas V. Petke
vičius, vyras galiūno išvaizdos, vienas iš 
kalbėtojų, ir naujanybė — lietuviškoji 
televizija transliuoja, ir galinga himno ir 
patriotinių dainų banga, tūkstančiams 
susikabinusių rankų liūliuojant, užgožia 
vaizdą. Kitoje Gedimino aikštės pusėje, 
ir, žinoma, ant valdinių ir partinių 
pastatų kabo ligšiolinės socialistinės 
vėliavos. Yra ir skeptiškų pasisakymų, 
abejojimų, kaip eisis toliau? Bet kalbama 
apie suverenitetą, kas dar prieš kelias 
savaites buvo naujas žodis.

Laikraštis The Independent spalio 24 d. 
talpina Kardinolo Sladkevičiaus nuot
rauką mišių prie Katedros metu ir savo 
korespondento Rupert Cornwell stra
ipsnį: „Bažnyčia ir partija įspėja lietuvių 
seperatistus“, kuris tarp kitko sako: 
„Lietuvos komunistų partijos ir Katalikų 
Bažnyčios įtakingi atstovai vakar įspėjo 
naujai įsteigtą reformos sąjūdį raminti 
atvirus seperatistinius siekius, jeigu jis 
nori turėti viltį atgauti nepriklausomą 
Lietuvą. „Mes turim išmokti laukti“, 
pasakė Algirdas Brazauskas. Brazausko 
prašymas buvo apgalvotai ir 
paremtai padarytas kardinolo Sladke
vičiaus žodžiais pasakytais jo pamokslo 
metu prie Vilniaus Katedros. Nežiūrint 
visuotinės euforijos, daugumas suv
ažiavimo delegatų, nors nenoriai, sutiko 
su Brazausko mintimi, kad negali būti 
jokios kalbos apie pilną nepriklaus
omybę.

The Guardian spalio 24 d. talpina 
nuotrauką rodančią Kardinolą Sladke
vičių laikantį mišias prie Vilniaus 
Katedros.

Sunday Times spalio 23 d. Angus 
Roxburgh straipsnyje: „Komunizmas 
lūžta“ sako: „Programa kurią lietuviai 
svarsto šį savaitgalį yra lygi tautos 
ir žmogaus chartai, kuri būtų priimtina 
bet kuriai Vakarų demokratijai. Visi yra 
tos nuomonės, kad partija arba turi su 
tuo sutikti, arba stoti prieš masinę 
revoliuciją, ir Gorbačiovas, atrodo, yra 
patenkintas. „Tai yra perestroikos, kurią 
mes pradėjom, padarinys“, jis pasakė 
naujam Lietuvos vadovui,“ tas pats 
vyksta visame krašte“.

Centrinė aikštė Vilniuje dabar primena 
mišinį tarp Hyde Park Comer Londone ir 
„demokratijos sienos“ Pekine. Yra 
politiniai plakatai paveikslų galerijoje, 
foto reportažai, politinių karikatūrų 
rinkinys, ir vyras, kuris badauja jau 
ketvirtą savaitę reikalaudamas, kad 
įstatymai draudžiantys anti-sovietinę 
propagandą, būtų panaikinti. Kiek toliau 
gamtos apsaugos mylėtojai renka parašus 
prieš trečio reaktoriaus statybą Igna
linoje. Nei vieno milicininko nesimato“.

Manau, šios trumpos ištraukos ilius
truoja Vakarų spaudos dėmesį įvykiams 
Lietuvoje. Jie taip pat padeda priminti 
pasauliui, kad Lietuva yra gyva ir kad 
lietuvių valia būti laisvais yra nepalau
žiama.

J.B.

Dar galite užsisakyti Aurelijos Balašai- 
tienės redaguotą, kasdien nuplėšiamą 
sieninį kalendorių savo giminėms Lietu
voje. Kalendoriaus kaina 6 sv. su 
persiuntimu.

A.A. KAZIMIERAS BIVAIN1S
Nottinghamo kalnelis priglaudė dar 

vieną taurų lietuvį. Atsigulė jis kartu su 
jau tenai gana dideliu būriu gulinčių. 
Prisiglaudė lietuviškame kampelyje prie 
kitų, lyg ir po žeme būtų smagiau gulėti 
savųjų tarpe.

Lapkričio 8 d., saulutei liūdnai 
šypsantis pro rudens debesėlio kraštą, 
palydėjome Kazimierą Bivainį į amžino 
poilsio vietą. Didelis būrys vietinių ir dar 
daugiau iš toliau atvykusių susirinko 
atsisveikinti, paskutinį kartą pasakyti 
sudie, mintyse paspausti ranką, išlydint 
tolimon kelionėn, į amžinybę. Žodžiu 
atsisveikino organizacijų vadovai, 
tautiniai atstovai ir draugai. Juos pristatė 
naujasis DBLS Nottinghamo sk. 
pirmininkas Paulius Anužis. Kalbėjo 
DBLS CV pirmininkas J. Alkis, Gintaro 
choro vedėja V. Gasperienė, Europos 
Rajono skautu vadas St. Vaitkevičius, 
Kazio artimas bičiulis K. Vilkonis, 
Tarybos vardu — G. Ivanauskienė, 
Ukrainiečių Sąjungos — P. Rafaliuk, 
Oppressed Nations of Europe — P. 
Timoščiuk, latvių atstovas, Nottinghamo
— J. Kičas.

Daug jausmingų žodžių buvo 
pasakyta. Tai buvo ne tušti žodžiai, bet 
žodžiai draugų, jo ilgų metų 
bendradarbių. Kai kuriems patiems 
užsikirto balsas ir pasirodė ašaros akyse. 
Žodžiai — tikrų draugų — tikram 
draugui.

O mirtis ištiko jį staigiai. Tiek metų 
išdirbęs su lietuviais, ruošęs minėjimus, 
sakęs prakalbas, dainavęs choruose... 
suklupo, pabaigęs salėje giedoti „Lietuva 
Brangi“... taip kaip sakė: lietuvišką darbą 
dirbsiu tol, kol tik jėgos leis. Užmigo lyg 
atlikęs paskutinę savo pareigą.

Palydėjome mes jį iš Nottinghamo 
Katedros, kur jo paskutinės kelionės 
reikalais pasirūpino jo mielas bičiulis 
kun. S. Matulis, o pamoksle jis iškėlė 
Kazio ištikimybę savo tautai ir bažnyčiai. 
Pamokslą pradėjo ir užbaigė Laimučio 
Švalkaus eilėraščio eilutėmis, 
primindamas, kad mūsų poetas yra kilęs 
iš tos pačios apylinkės kaip Kazys.

Gintaro choras jausmingai sugiedojo 
„sudie“, o vargonų virpą tonai liūliavo 
amžinoje ramybėje. Prisipildė Katedra 
atėjusių su juo atsisveikinti. Jis visiems 
buvo mielas ir savas ir visi jam buvo savi
— broliai ir sesės.

Išsiskyrėme su juo nusišluostydami 
ašaras ir pasiryždami dar uoliau dirbti, jo 
darbus tęsti toliau!

Sudie Kazy, 
Tavo broliai ir sesės!

H. Gasperas

REABILITUOTI VISI 
ŪKININKAI

Spaudos agentūros šiandien praneša, 
kad ministrų taryba Lietuvoje reabilitavo 
visus ūkininkus — valstiečius Lietuvoje, 
kurie pokario metais, Stalino įsakymu 
vykdant prievartinę žemės ūkio 
kolektivizaciją, buvo' su šeimomis 
deportuoti į Sibirą. Pačioje Sovietų 
Sąjungoje prievartinė žemės ūkio 
kolektivizacija buvo vykdoma tarp 1920 
ir 1930 metų. Apskaičiuojama, kad tuo 
metu buvo sunaikintos milijonų rusų 
ūkininkų gyvybės, iš pagrindų sugriautas 
žemės ūkis Rusijoje, kuris daugiau 
nebeatsigavo. Lietuvoje prievartinė 
žemės ūkio kolektivizacija buvo pradėta 
vykdyti nuo 1949 metų. Tuo metu buvo 
paskelbtas Stalino dekretas, kuriuo buvo 
įsakoma deportuoti lietuvius ūkininkus iš 
Lietuvos teritorijos. 1951 metais, rašo 
agentūros, buvo paskelbtas antras 
Stalino dekretas, kuriuo buvo 
pakartotinai sarkcijonuotas ne tiktai 
pačių ūkininkų, bet ir jų šeimų 
deportavimas iš Lietuvos. Dabar šie abu 
dekretai buvo simboliniai panaikinti ir 
visi deportuotieji valstiečiai ūkininkai 
pilnai reabilituoti. (Ansa)

Šių metų įvykiai bolševikų okupuotoje 
Lietuvoje aptiko patriotišką išeiviją 
skęstančią nuostaboje ir, jeigu mūsų 
spauda ir „vadovaujantys“ veiksniai yra 
tikslus rodiklis, iki šiol neradusią sau 
kelrodžio.

Kur, reikia klausti, yra tie išmanūs 
vadovai, kurie tvirtina, jeigu ne 
vadovaują, tai bent labai stipriai talkiną, 
lietuvių laisvės kovai ir Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymui, jeigu iki 
šiol iš jų neišgirdome įvykių įvertinimų, 
instrukcijų kaip laikytis beveik sriautu 
atskrendančių Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdžio atstovų atžvilgiu, arba net mūsų 
dalyvavimo Sąjūdžio ruošiamų 
demonstracijų, susirinkimų, net 
suvažiavimo progomis Lietuvoje?

Į spalio 22 dienos Sąjūdžio 
suvažiavimą buvo pakviesti ir buvęs 
VLIKO įgaliotinis Strasburge Algis 
Klimaitis, ir Pasaulio lietuvių 
bendruomenės pirmininkas Vytautas 
Bieliauskas; vizą gavo Amerikos balso 
lietuvių skyriaus vedėjas Romas 
Sakadolskis, gal dar kiti.

Ar šie žmonės, gavę teisę pakalbėti 
(trumpomis bangomis) iš Vilniaus radijo, 
drįso pasakyti, kad jie dirbs ir toliau tol, 
kol Lietuva bus laisva nuo rusų iki ji taps 
nepriklausoma demokratiška valstybe?

VLIKO pirmininkas, regis, nebuvo nei 
kviečiamas, nei stengėsi dalyvauti 
Sąjūdžio suvažiavime. Bet ar ne VLIKAS 
kaip tik turėjo būti išgirstas Vilniuje?

Pasaulio laisvųjų latvių federacijos 
pirmininkas Lukks ir buvęs pirmininkas 
Pavlovkis buvo telegrama pakviesti 
dalyvauti anksčiau vykusiame tolygiame 
Latvijos liaudies fronto suvažiavime, bet 
kai jie pristatė bene šešių asmenų 
delegaciją sovietai pažadą vizoms 
atšaukė. Ne visiems lietuviams 
komunistai irgi davė vizas. Atsieit, 
„persitvarkymo“ laisvė nėra laisva, bet 
pareina nuo tų, kurie išduoda vizas — 
nuo Maskvai paklusnių saugumo (KGB) 
įstaigų. Kaip tik todėl vertėjo ir VLIKUI 
stengtis būti Vilniuje.

Matydami kulvertomis stiprėjančio 
viešo tautinio susipratimo ir teisių 
reikalavimų poreiškius (Estijoje — 
nepriklausomybės, Latvijoje — 
autonomijos, Lietuvoje — ekonominės 
savivaldos) mes nematome tolygaus 
laisvės darbų stiprinimo laisvajame 
pasaulyje: mūsų laikraščių dydžiai yra 
tokie patys kokie buvo, jų tiražai 
nepadidėjo, išeivių informacijų tarnybų 
personalas nepadidėjo, vadovaujančių 
veiksnių posėdžiai nepadažnėjo. Tai yra 
liūdnas plačios visuomenės abuojumo ir 
mūsų politiškų vadovų nesugebėjimo 
skubiai bėgančius (o gal ir vienkartiniai 
prabėgančius) įvykius išnaudoti 
reiškinys.

Mes žinome, kad įsisiūbavus 
Gorbačiovo reformoms, VLIKO ELTA 
(Vašingtone ir Štrasburge), Lietuvių 
informacijos centras (Brukline, 
Vašingtone ir Romoje), JAV išlaikomos 
Amerikos balso (Vašingtone) ir 
Laisvosios Europos (Niujorke ir 
Miunchene) radijo lietuviški skyriai. 
Šventasis sostas (Vatikane) beveik 
kasdien nuo 1987 metų gauna 
telefoninius pranešimus, leidinių, 
pareiškimų ir raštų kopijas, kurių 
atranka yra skelbiama išeivių spaudoje ir, 
turbūt, yra išverčiama į kitas kalbas ir 
įteikiama vakarų valstybių pareigūnams. 
Nestinga informacijos apie įvykius 
sovietijoje ir kitakalbėje spaudoje. Tai be 
abejonės, yra gerai. Bet įvykių 
akivaizdoje turime klausti, ar 
informacijos skleidimas yra pagrindinė ir 
vienintelė mūsų „veiksnių“ pareiga?

Šio fiziško ir intelektualinio „veiksnių“ 
nepaslankumo priežastis yra paprasta: 
nesugebėjimas pramatyti ir pasiruošti tris 
metus besivystančioms pakaitoms 
Sovietų Sąjungoje, surembėjimas pareigų 
rutinoje, subiurokratėjimas ir, be abejo, 
nuovargis.

Laisvės šūkių ir raulinių spalvų 
nuotaikos pagavo lietuvius Lietuvoje ir 
svetur taip stipriai, kad jie užmiršo, jog 
visasąjunginiam Sąjūdžiui vadovauja ta 
pati partija, kuri dar šiemet lietuvius 
patriotus saugumiečių ir draugovininkų 
jėgomis stumdė ir spardė gatvėse, 
suiminėjo, tardė ir sauvališkai teisė; 
perstatymui vadovauja ta pati partija, 
kurios neklaidingumu dar labai neseniai 
buvo draudžiama abejoti; o Sąjūdį 
sukūrė, gi, tos pačios partijos išugdytas 

didžrusis Gorbačiovas, kuris prieš keturis 
metus politbiure buvo atsakingas už visą 
persekiojančio saugumo (KGB) veiklą. 
Argi nėra lengvatikiška viltis, kad 
visagalinti komunistų partija ir jos 
diktatoriai po septyniasdešimties metų 
klaidų staiga pasikeitė ? Liūdnai, todėl, 
nuteikia kai kurių mūsų inteligentų 
naivumas, kai jie ne tvirtina, kad 
„nepriklausomybės, deja, šiemet dar 
nesulauksim, bet garantuojam, jog kitais 
metais Lietuva bus nepriklausoma!“ 
Tokių pasisakymų buvimas rodo, kad 
„veiksniai“ arba pamiršo savo pareigą 
arba neišlaikė savo įtakos visuomenėje.

„Persitvarkymo“ sąjūdis Sovietų 
Sąjungoje yra, be abejo, realus. Kai 
kurios jo sėklos dygs ir jos darys įtaką 
tolimesniame sovietijos gyvenime. 
Nežinome, kokios sėklos pajėgs 
išsivystyti; bet akylus stebėtojai pramato 
bent kelias galimybes ne tik pačioje 
Rusijoje, bet ir jos okupuotuose 
kraštuose: M. Gorbačiovui gali pasisekti 
save „išrinkti“ diktatorium (dviejų 
penkių metų kadencijų stipraus 
prezidento pareigoms); atskiros 
respublikos gali tapti labiau 
savarankiškos ir gauti teisę betarpiškiems 
prekybos ryšiams su užsieniu; Maskvai 
ištikimoje komunistų partijoje gali būt 
leisti atskiri konkuruojantys „sparnai“; 
ekonominiam gyvenimui sustiprėjus, 
Gorbačiovas pradės grįžti prie rusiškos 
valstybės tradicijų ir užgniauš kitų tautų 
sąjūdžius; „Gorbačiovna“ gali 
neišsilaikyti ir ją pakeis konservatyvi 
reakcija; ir 1.1.

Stebint dinamišką „Gorbačiovną“ ir. 
įvykius Lietuvoje, peršasi klausimas, ar 
mūsų „veiksniai“ turi programas greitai 
pagalbai kovojančiai tautai Lietuvoje ir 
suderintiems veiksmams užsienyje 
vykdyti įvairių eventualumų atvejais? 
Paskutinių metų įvykiai parodė, kad 
vadovaujantys veiksniai tris metus 
vykstančioms pakaitoms Sovietų 
Sąjungoje nebuvo pasiruošę. Įvykiai 
Lietuvoje juos, atrodo, paliko „už durų“. 
Laisvės šūkiams Lietuvoje skambant, 
„veiksniai“ nesuskato jų išnaudoti nei 
pasaulio forume, nei neprisidėjo prie 
reikalavimų formulavimo Lietuvoje su 
savo iš anksto paruoštomis studijomis 
(plg. Laisvės lygos reikalavimą, kad 
tarptautinė komisija ištirtų Ignalinos 
jėgainės „saugumą“: PLB kreipėsi į 
Jungtines tautas, Lietuvių informacijos 
centras — į JAV Kongresą, VLIKAS — 
tylėjo, o Vilniaus radijas pacitavo 
„ekspertą“ iš Branduolinių jėgainių 
tarptautinio centro Vienoje, kuris 
pasisakė, kad ji esanti „saugi“; prieš 
reikalaujant ekspertizės, reikia 
apsvarstyti sprendimų galimybes, joms 
pasiruošti!)

Patys Lietuvos komunistai pastebėjo, 
kad „perestroika“ yra reikalinga ne tik 
Lietuvoje, bet praverstų ir išeiviams. Ar 
nereikėtų mums nelaukti komunistų 
„pagalbos“ ir patiems pravėdinti savo 
posėdžių kambarius, atnešti į juos naujas 
kėdes jaunesniems darbininkams? Ar 
nepraverstų „veiksniams“ atsisakyti 
nuolatinio paslaptingumo (tikrumoje 
slapstymosi) ir dinamiškai ieškoti 
trūkstamų intelektualinių jėgų viso 
pasaulio išeivių tarpe?

„Veiksnių“ nesugebėjimas pramatyti 
įvykius, jiems pasiruošti ir į juos greitai 
reaguoti, parodė, kad jie nepajėgia pilnai 
įvykdyti savo pačių priimtos 
atsakomybės. Privalu padaryti išvadas, 
rasti pakaitas, padidinti savo akylumą ir 
intelektualinį pajėgumą. To nepadarius, 
tauta Lietuvoje ir svetur su pagrindu 
paliks juos „už durų“ ne tik dabar, bet ir 
ateityje.

Liūtas Grinius

LIETUVOS GINKLUOTOS 
PAJĖGOS

Knygą galima gauti parašant šiuo 
adresu:

Vydūno Jaunimo Fondas 
3001 West 59th Street 

Chicago, IL 60629 
USA.

Užsisakant, prašome siųsti perlaidą 
30.00 dol. sumai, USA valiuta. Iš šios 
sumos 27.00 dol. yra knygos kaina, o 3.00 
dol. — persiuntimo išlaidos. Perlaidas 
rašyti „Vydūnas Youth Fund, Ine.“ 
vardu.
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Lietuvių
KAS—KADA—KUR

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 10 d. — Londono Maironio 
mokyklos Eglutė Lietuvių Namuose.

Gruodžio mėn. — Svajonių Aidai 
Britanijoje.
1989 m.

Vasario 16 d. — priėmimas Lietuvių 
Namuose Londone.

Birželio 23-25 — Europos Lietuvių 
Dienos vasario 16 Gimnazijoje 
Hūttenfelde, V. Vokietijoje.

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

PAKELIAMA „EUROPOS 
LIETUVIO“ PRENUMERATA

Nuo 1989.1.1 dienos, dėl padidėjusių 
pašto išlaidų, pakeliama „Europos 
Lietuvio“ metinė prenumerata.

Vietiniams — 18 sv.
Vokietijoje — 70 DM.
Visur kitur — 22 sv. oro paštu.

Leidėjai

PABALTIEČIŲ MOTERŲ 
KALĖDINIS BAZARAS

Šis tradicinis Bazaras, kurį šiais metais 
atidarys Mrs. Isabel Quigly įvyks 
gruodžio mėn. 3 d. Latvių namuose, 72 
Queensborough Terrace, London W.2.

Šeštadienį bus atidarytas nuo 11 vai. 
ryto iki 6 vai vakaro.

Veiks turtinga loterija, kavinė.
Artinasi Kalėdos yra gera proga 

apsirūpinti Kalėdų dovanėlėmis mūsų 
Bazare. Bus parduodami įvairūs 
rankdarbiai, audiniai, gintarai, 
papuošalai ir kiti Kalėdinėms dovanoms 
tinkami daiktai.

Maloniai kviečiame atsilankyti ir 
paremti dainaviečių šalpos darbą.

„Dainavos“ Sambūrio valdyba

RUDENS SUSITIKIMAS
Lapkričio 26, Didžiosios Britanijos 

Baltų Sąjunga ruošia Rudens susitikimą, 
Rowfant House, Wallage Lane, Row- 
fant, Crawley, W. Sussex (40 minučių 
nuo Londono).

Susitikimas prasidėtų 12 vai. ligi 24 vai. 
Pietus ir vakarienę įskaitant kainuos 10 
sv. asmeniui.

Programoje bus paskaitos, debatai, 
pasilinksminimas ir kt.

Norintieji ten ilgiau pasilikti turi 
susitarti su šeimininkais telefonu: 0342 
714869. Valdyba

SVEIKINIMAI
EUROPOS LIETUVYJE

Kalėdų ir Naujųjų Metų sveikinimai 
„Europos Lietuvyje“ yra geriausias 
būdas prisiminti savo gimines bei 
pažįstamus švenčių proga.

Sveikinimus spausdintume kalė
diniame „Europos Lietuvyje“, todėl 
nevėluokite, bet, pridėję auką spaudai, 
siųskite sveikinimą redakcijos vardu, 
kaip galite greičiau.

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

K ronika
L.L. MAIRONIO 

MOKYKLA
Lapkričio 5 dieną Londono Lietuvių 

Maironio mokyklos mokytojai tuoj po 
pamokų turėjo susirinkimą. 
Pirmininkavo Gidą Lipede. Susirinkime 
buvo aptariami einamieji reikalai. 
Padaugėjus mokinių skaičiui, jaunųjų 
grupę buvo nutarta padalinti į pirmąją ir 
antrąją klases. Buvo svarstomi ir finansai. 
Ilgiau sustota prie kalėdinio vaidini
mėlio bei Kalėdų senio vizito.

Vaidinimas įvyks gruodžio 10 dieną, 
10.30 vai., Lietuvių namuose. Vaidinime 
matysime ir girdėsime Londono Liet. 
Maironio mokyklos žurnalistą Lietuvoje, 
kuris ten darys visą eilę interviu 
įvairių profesijų žmonėmis.

Mokykla stengiasi per lietuvių kalbos 
mokymą įterpti (kur tik įmanoma ir kiek 
galima) paties krašto bei jo tradicijų 
pažinimą. Todėl ir šis vaidinimas, kaip ir 
pernykštis, yra parašytas pačių 
mokytojų, rolės sąmoningai pritaikytos 
aktoriams. Šis darbas vėl atiteko dramos 
ir TV aktorei Živilei Šlekytei-Stanton.

Po vaidinimo įvyks Kalėdų Senio 
apsilankymo apeigos. Visų programų 
atlikėjai, o taip pat ir dalyviai bus 
įamžinti į vaizdajuostę (video). Tikimasi 
gausaus būrio dalyvių. Paraginkime vieni 
kitus, ypač tuos, kurie augina lietuvišką 
atžalyną. Po programos bus kavutė su 
užkandžiais. Iki greito ir malonaus 
pasimatymo su Maironio mokyklos 
jaunimėliu. Jūsų Žiogeliai
P.S.

Mokyklai reikalingas didelio formato 
Lietuvos žemėlapis nuolatiniam 
naudojimui. Gal kas galėtumėte tokį 
žemėlapį padovanoti.

Ačiū. Žiog.

BOLTONAS
SKYRIAUS VEIKLA

Lapkričio 12 d., vietiniai lietuviai buvo 
dar kartą susirinkę savo einamųjų 
reikalų aptarti. Skyriaus pirmininkas 
trumpai išdėstė planus ateities veiklai ir 
tada pakvietė skyriaus kasininką H. Silių 
padaryti pranešimą apie neseniai 
praėjusių šokių finansinius rezultatus. 
Paaiškėjo kad šis vakaras, ir be socialinio 
pasisekimo, finansiniu atžvilgiu pasibaigė 
sėkmingai.

Susirinkimas praėjo labai smagiai — 
po oficialios dalies buvo pasidalinta 
įspūdžiais, pajuokauta ir gražiai 
pasivaišinta.

SADŪNAITES knyga 
ANGLIŠKAI

Anglų organizacija „Aid to Church in 
Need“ praneša, kad pradėjo pardavinėti 
Nijolės Sadūnaitės parašytą knygą „Song 
in Siberia“(Daina Sibire), kurią išvertė 
Kazimieras Pugevičius ir Marian Ska- 
beikis. Kaina 4.50 svaro.

PAMALDOS
Leamingtone Spa — lapkričio 26 d„ 

šeštadienį, 15.30 vai., Šv. Petre.
Coventryje — lapkričio 26 d., 

šeštadienį, 17 vai., Šv. Elzbietoje.
Nottinghame — lapkričio 27 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Leigh — lapkričio 27 d., 4.30 vai.
Manchester — Lapkričio 27 d., 12.30 

vai.

SVAJONIŲ AIDŲ 
koncertai Britanijoje 

M ■
Šeštadienį, 10-to gruodžio 18.30 | 

" vai.Ukrainiečių klube 103 Leicester ■ 
| Crossway, Coventry. Po koncerto
■ šokiai iki vidurnakčio. Įėjimas 2.50 ■ 
I sv-  I
■ ■

Sekmadienį, 11-to gruodžio 15 |
■ vai. Lietuvių Sodyboje, Headley ■ 
| Park, Picketts Hill, Nr. Bordon J

■ Hants, (ėjimas 2.50 sv. ■

Penktadienį, 16-to gruodžio 20 "
I vai. Škotijos lietuvių klube, 79a I 
* Calder Rd. Mossend, Bellshill, Z 
’ Lanarks, Scotland. Įėjimas 2.00 sv.

Pirmą kartą išgirsime ir pam- 
| atysime lietuvius menininkus iš 
" Australijos! Pavieniui,aršuekskur- . 
| sijomis — ir jaunimas ir vyresnieji
■ — visi važiuojame į koncertus! ■

Ruošia pasaulio Lietuvių Jaun-
■ imas su DBLS ir DBLJS pagalba. ■
II MB ■ ■■ ■ MB ■ BBi ■ ■ ■ BBB I BB I I

NOT1NGAMAS
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 
Damaševičienę, 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.

KARIUOMENES ŠVENTES 
MINĖJIMAS

Lapkričio 26 d., šeštadienį, rengiamas 
platesnio masto mūsų nepriklausomos 
Lietuvos Kariuomenės atkūrimo jub
iliejinis 70 metų minėjimas.

DBLS-gos pirmininko Jaro Alkio 
paskaita.

DBLS-gos Ansamblio „Gimtinė“ 
vadovei Vidai Gasperienei koor
dinuojant, meninę programą-koncertą 
atliks Vincento O’Brien vadovaujama 
Ansamblio dainų grupė „Harmonija“.

Bus loterija ir kavutė.
Pradžia 5.30 vai. vak.
Maloniai kviečia visus gausiai min

ėjime dalyvauti.
Vyties klubo valdyba

DERBY
Gruodžio 10 d. vietos DBLS-gos 

Derby Skyrius rengia ekskursiją į 
Coventry, į Svajonių Aidų koncertą. Iš 
Derby išvykstame nuo „Duke of York“ 
viešbučio, Burton Road Derby, 17 vai. Iš 
Coventry grįžtame 23.30 vai.

Ekskursantams kelionė bus veltui, 
pirmieji užsiregistravę turės teisę pas
irinkti vietą mašinoje. Užsiregistruoti 
prašom pas J. Valantiną, tel: Derby 
372452. Sk. Valdyba

S. kun. dr. Steponą Matulį, MIC, 
nuoširdžiai ir skautiškai sveikiname ir 
linkime Dievo palaimos visuose dvasinio ir 
lietuviško aptarnavimo darbuose.

LSS Europos Rajono Vadija, 
Sesės ir Broliai

AUŠRA SIŪLO
Videofilmą apie Jums brangius žmones ir vietoves Lietuvoje. 

Viedeojuostoje galime įamžinti įdomiausius gyvenimo įvykius. 
Videofilmavimas atliekamas NTSC ir PAL televizinėje sistemoje, 
kasetės persiunčiamos nurodytu adresu. Užmokama 199 dol. gavus 
videofilmą.

Mūsų paslauga leis Jums aplankyti Tėvynę, būnant toli nuo Jos.
Užsakymai ir platesnė informacija šiuo adresu:
UdSSR, 232300 Vilnius ARP-3 P.O. Box 506 „AUŠRA“.
Tel: (skambinant iš Britanijos) 010 70122 61-31-68.

UŽ EUROPOS
PAVERGTŲ KRAŠTŲ LAISVĘ!

Gruodžio 10, 14.30-17.30 vai.
Westminsterio Centrinėje salėje Londone 
įvyks Laisvės Europoje kampanijos 
steigiamasis susirinkimas.

Laisvės Europoje kampanijos 
organizatorius yra „ELG“ — Europos 
Bendradarbiavimo grupės komiteto 
sekretoriatas, susidedantis iš The Rt. 
Hon. Sir Frederic Bennett, Norris 
McWhirter, CBE, R. Marcetic, I. Koluzs, 
F. Kurlak, K. Szymaniak, P.A. 
Townsend ir P. Vander Elst.

Praėjusių metų gruodžio mėn. pradėjo 
už Europos pavergtų kraštų laisvę 
kampaniją ir jai vadovauja žinomas 
politikas, buvęs parlamento narys, Sir 
Frederic Bennett, kurio laiškas 
„Gęstantis raudonas saulėlydis ir 
užtekanti šviesi nauja aušra“ su kita 
literatūra buvo tūkstančiais paskleista po 
Angliją, Europą, Australiją, Ameriką ir 
anapus Geležinės Uždangos. Daug žymių 
asmenų iš Europos yra prie tos veiklos 
prisidėję. Tame darbe dalyvauja ir 
Pabaltiečiai.

Laisvės Europoje kampanija siekia 
Sovietų Sąjungos pavergtoms Europos 
tautoms laisvę.

Iškilmes pradės Sir Frederic Bennett, o 
kun. Lang, kuris visuomet dalyvauja 
mūsų išvežtųjų minėjimuose, sukalbės 
maldą. Centrinis Britų Karališko 
Legiono orkestras pagros šventei 
pritaikintą muziką. Kalbėtojų tarpe bus 
ir disidentų iš okupuotų kraštų.

Įėjimas — 2.50 sv. asmeniui. Bilietai 
gaunami Lietuvių Namuose.

Visi lietuviai yra prašomi paremti šią 
Sir Frederic Bennett kampaniją ir gausiai 
joje dalyvauti.

PAGERBIMAS
Lietuvių Skautų Sąjungos 70-ties metų 

Jubiliejaus užbaigimo, lapkričio 1-osios 
proga, LSS Vyriausia Vadovybė didžiai 
įvertindama skautininką kun. dr. 
Steponą Matulį, MIC, už nepailstamą 
dvasišką vadovavimą skautaujančiam 
jaunimui ir lietuviškose kolonijose 
senimui, vadovaujant „Aušros Vartų 
Marijos“ židiniui, redaguojant bei 
administruojant Šaltinį, atžymėjo- 
pagerbė

„UŽ NUOPELNUS“ ordinu.
Sveikinu mielą kunigą-skautininką ir 

dėkoju už dideles pastangas ir 
pasiaukojimą, vedant skautaujantį 
jaunimą ir senimą idealiu ir dvasios 
taurumo keliu, gyvenant už tėvynės ribų 
išeivijoje.

Budėkime! v.s. Gediminas Deveikis 
LSB Vyriausias Skautininkas

ŠVEDIJA
1989 M. STUDIJŲ SAVAITE

36-ji Europos Lietuviškųjų Studijų 
Savaitė įvyks 1989 m. 30—rugpjūčio 6 d. 
Švedijoje, Gotlando saloje, Ljugam.

Pragyvenimas gražiame pensionate 
(kambaryje dviese) kainuos 240 kr. dienai 
kiekvienam.

Registracijos mokestis 200 kr.
Pinigus prašome siųsti šiuo antrašu:
Litauiska Foreningen i Sverige, Post

giro nr. 223029 — 0.
Prašome registruotis kuo greičiausiai, 

o vėliausiai iki kovo mėn. 1 d.
Registruotis pas

Aldona Broland
Murarevagen 2B 

22230 Lund, Sverige
Rengimo Komisija

PASAULYJE
Dar viena holokausto auka Į

V. Vokietijos parlamento pirmininkasj 
Philipp Jenninger minint žydų žudynes, 
per taip vadinamą „Kristallnacht“, po' 
savo kalbos atsistatydino. Jis sako buvę 
nesuprastas, bet ar tikrai taip? Būk tai jis 
vartojęs išsireiškimus kabutėse, perkelta1 
prasme. „Ar žydai praeityje nesisavino 
sau rolės, kurios jie neturėjo teisės turėti? j 
Ar jie gal neužsitamavo būti pastatyti į. 
tokią padėtį?“ Tačiau korespondentai 
klausia, kodėl Jenninger aiškiai 
nepasakė, kad jis yra priešingas tokiems 
nacių veiksmams, kuriuos jis save 
kalboje suminėjo.

Pasitenkinimas nauju Amerikos 
prezidentu

Atrodo, kad George Bush (ar jis taps' 
Jurgis Bušas?) susilaukė pritarimo iii 
daugumos pasaulio valstybių. Nei, 
Maskvos užs. reik. min. kalbėtojas 
Gerasimov išreiškė pasitenkinimą, kad 
santykiai tarp JAV ir Sovietų Sąjungos^ 
bus tęsiami. Sovietai džiaugiasi tuo, kad 
naujas prezidentas yra gerai susipažinę 
su užsienio politika ir yra aplankąs 7?l 
valstybes ir kelis sykius buvęs Rytų) 
Europoje. Jam kaip ir Reaganui teks 
kovoti su kongresu, kur demokratai tun' 
balsų daugumą. Reikia neužmiršti, kad| 
naujas prezidentas pradės savo pareigas, 
tik sausio 20 d.

Britanijos premjerė Margaret Thatched 
buvo pirmoji vyriausybės galva pakviesta] 
atsisveikinti su Reaganu ir susitikti sti 
naujai išrinktu prezidentu, kuris jau spėjo' 
paskirti savo artimą draugą James Bake] 
valstybės sekretoriumi (užs. reik] 
ininisteriu). Sovietų prezidentas. 
Gorbačiovas su žmona Raisa pakeliuiį' 
Ameriką kitą mėnesį aplankys D.I 
Britaniją ir susitiks su karaliene Elžbieta]

Dubčekas Italijoje
Po ilgo laukimo buvęs Čekoslovakijos 

vadas Alexander Dubček gavo viząį 
išvažiuoti į Italiją ir priimti iš Bolognos 
universiteto politinių mokslų laipsnį. 
Savo ilgą kalbą paskutiniu momentu 
sutrumpino, išmetęs kritiškas pastabas: 
prieš dabartinę krašto vyriausybę. Būk 
tai bijojęs, kad gali jam neleisti sugrįžti, o 
be to jis buvęs prižadėjęs užsienyje: 
nepolitikuoti. Kitoje savo kalboje 
Dubčekas ragino visus remti Gorbačiovo 
reformas.

Izraelis ir Palestina
Du svarbūs įvykiai praeitą savaitę turės 

didelės įtakos Izraelio ir palestiniečių] 
klausimui išspręsti. Izraelyje pagaliau. 
Likud vadas Shamir su religinių grupių! 
pagalba galėjo sudaryti naują vyriausybę] 
tik dar neaišku kokius pažadus jis davė, 
tiems savo naujiems sąjungininkams.! 
kurie ortodoksiškai prisilaiko žydų] 
religinių įstatymų.

Tuo pat metu Alžyre posėdžiavo' 
palestiniečių tautinė taryba, kuri yra] 
laikoma palestiniečių egzilėje ir kuriai 
priklauso Palestinos Laisvės organizacija 
(PLO). Buvo nutarta pagaliau priimti JT| 
rezoliuciją 242, kurioje įsakmiai] 
pripažįstama Izraelio valstybės 
egzistencija, ko iki šiol PLO nepripažino.' 
nors ir čia buvo pasipriešinimų. Izraelis į 
tačiau sutinka kalbėtis su arabais ir, 
palestiniečiais, bet ne su PLO. Amerika 
sieką kaip nors sukviesti visų 
suinteresuotų pusių konferenciją.

Kremlius susirūpino Pabaltiju
Iki šiol Kremlius leido visoms trims 

valstybėms daryti beveik ką jos nori ir 
todėl pabaltiečiai tiek įsidrąsino, kad 
pradėjo reikalauti beveik visiškos 
nepriklausomybės. Tai sukėlė rūpestį 
Kremliuje. Jie sako, kad Pabaltijo kraštai 
gavę nepriklausomybę, praras visa kitą. 
Ką tai ištikrųjų reiškia, žurnalistai kol 
kas nerado atsakymo. Viena aišku, kad 
Gorbačiovas yra labai susirūpinąs, nes į 
ten pasiuntė partijos tris aukštus 
pareigūnus — Viktor Chebrikov, (Estija), i 
Vadim Medvedev (Latvija) ir į Lietuvą 
pasiuntė Maskvos svarbiausią 
ekonomistą Nikolai Sliunkov. Tose 
valstybėse yra didelis pasipriešinimas 
Gorbačiovo pasiūlymui pakeisti Sovietų 
konstituciją, suvaržant atskirų 
respublikų teises ir duodant daugiau 
galios valstybės prezidentui, reiškia 
Gorbačiovui.

Daugiapartinė Vengrija
Vengrijos vyriausybė nori leisti ir 

kitoms partijoms veikti su sąlyga, kad 
komunistų partija vistiek liktų 
svarbiausia. Čekoslovakijoje tuo tarpu 
disidentai tebėra areštuojami ir vieši 
seminarai išvaikomi.
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