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ŽVAKUTĖS LANGE
Vilniaus radijas savo laidoje užsienio 

lietuviams gruodžio 6 d. pranešė, kad 
Lietuvos Sąjūdžio seimas savo sesijoje 
nutarė paskelbti pilietinį adventą, laiką 
meditacijai, koncentracijai ir 
solidarumui, neorganizuojant jokių 
platesnių akcijų.

Atsišaukime visi Lietuvos gyventojai 
prašomi gruodžio 24 d., 21.00 vai., 
išjungus pusei valandos šviesas užžiebti 
žvakes ir pastatyti jas buto lange. Tai 
būtų Lietuvos šeimų referendumo ir 
Lietuvių tautos savistovumo simbolis.

J.B.
Red.: — Būtų gražu jei ir mes, 

laisvajame pasaulyje, tą valandą 
užžiebtume žvakutes savo namų lange, 
tokiu būdu susijungtume su tauta 
tėvynėje.

LIETUVOS LAISVES LYGOS 
ATSTOVAI SUSITIKO SU 
AMERIKOS HELSINKIO 

KOMISIJA
Lapkričio 19 dieną Leningrade grupė 

amerikiečių kongresmenų ir diplomatų 
susitiko su iš Lietuvos atvykusiais 
Lietuvos Laisvės Lygos tautinės tarybos 
nariais — Antanu Terlecku ir Eugenijum 
Krukovskiu. Susitikime iš amerikiečių 
pusės dalyvavo Jungtinių Amerikos 
Valstybių Helsinkio komisijos nariai- 
kongresmenai, delegacijos Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijoje Vienoje atstovai ir 
konsulato Leningrade vadovas. 
Amerikiečiai kongresmenai ir diplomatai 
apklausinėjo Lietuvos Laisvės Lygos 
narius apie padėtį Lietuvoje, o šie, savo 
ruožtu, painformavo amerikiečius apie 
Lietuvos aukščiausiosios tarybos sesiją, 
ypač atkreipdami dėmesį į tai, kaip sesijos 
metu buvo manipuliuojamos diskusijos ir 
buvo uždraustas balsavimas Lietuvos 
suverenumo klausimu. Antanas 
Terleckas taip pat išreiškė abejonių dėl 
tikro persitvarkymo galimybių Sovietų 
Sąjungoje, pažymėdamas, kad sovietinė 
valdžia ir rusų tauta nėra suinteresuota 
pastatyti pavojum daugianacionalinės 
valstybės vienybę. Amerikos Helsinkio 
komisija taip pat ir Maskvoje turėjo 
susitikimus, kuriuose irgi dalyvavo 
lietuviai. ,

SĄJŪDŽIO SEIMO 
SUVAŽIAVIMAS

Gruodžio 3-4 dienomis Vilniuje vyko 
neeilinis Lietuvos Persitvarkymo 
sąjūdžio seimo suvažiavimas. Jame buvo 
įvertinti paskutinieji įvykiai ir Maskvoje 
pasibaigusios Sovietų Sąjungos 
aukščiausiosios tarybos sesijos darbai ir 
nutarimai.

PABALTIJO KRAŠTŲ 
PREZIDENTAI PRIEŠTARAUJA 
Užsienio radijas, televizija ir spauda, 

pranešė, apie trijų Pabaltijo kraštų — 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos — 
aukščiausiųjų tarybų pirmininkų 
pasisakymus, Kremliuje vykstančios 
Sovietų Sąjungos aukščiausiosios tarybos 
sesijos posėdžiuose. Visų trijų Pabaltijo 
kraštų „prezidentai“, kaip juos vadina 
Vakarų informacijos priemonės, 
vieningai apgynė jų atstovaujamų 
respublikų autonomijos teises. Spauda, 
radijas ir televizija ypač atkreipė dėmesį į 
Lietuvos aukščiausiosios tarybos 
pirmininko Astrausko pareiškimą 
sesijoje: lietuviai pavargo gyventi 
sistemoje, kurioje reikia vykdyti iš viršaus 
gaunamus įsakymus ir kurioje jau daug 
metų yra varžoma lietuvių 
nepriklausomybė ir apribojamas 
Lietuvos gyventojų troškimas 
savarankiškai tvarkytis. Kaip praneša 
spauda, Astrauskas pasiūlė parengti 
naują Sovietų Sąjungos Konstitucijos 
projektą, pagal kurį centrinei valdžiai 
būtų suteikta galia spręsti visus 
valstybinio pobūdžio klausimus, o 
respublikom būtų duota teisė 
savarankiškai tvarkytis visuose kituose 
reikaluose.

Estijos aukščiausiosios tarybos 
pirmininkas Ruutel, iš savo pusės, taip 
pat pasisakė prieš parengtą

TSRS blokuoja tautų norus
KREIPIMĄSIS Į JTO — GENERALINĘ ASAMBLĖJĄ

Gerbiami Ponai,
Mūsų kreipimąsis yra padiktuotas 

nerimo, kad persitvarkymo ir 
demokratijos politika Pabaltijo šalyse 
gręsia realiu pavojumi. Michailo 
Gorbačiovo pradėtas šalies atnaujinimas 
susiduria su rimtais trukdymais iš pačios 
aukščiausios TSRS valdžios pusės:
a. ) iš esmės užbluokuota ekonominė 
reforma (atmesti trijų pabaltijo 
respublikų paimtieji ekonominio 
savarankiškumo principai);
b. ) slopinami valstybinio gyvenimo 
demokratizavimo bandymai (priimant 
TSRS konstitucijos pataisas 
neatsižvelgta, kad 4 milijonai Pabaltijo 
gyventojų reikalavo atidėti TSRS 
konstitucijos svarstymą);
c. ) toliau ignoruojami TSRS tautų 
interesai, centralizuojant politinę bei 
ekonominę valdžią Maskvoje, įtvirtinant 
kolonijinį Pabaltijo respublikų statusą.

VLIKO seimo prezidiumas svarstybų metu. Prie pulto VLIKO valdybos pirm. dr. K.
Bobelis. Dešinėje — DBLS-gos atstovas Z. Juras. (VL1KO seimo aprašymas — 3 psl.).

SPAUSDINAMI 
„LIETUVOS AIDAI“

Vakarus pasiekė savilaidinio žurnalo 
„Lietuvos Aidu“ pirmieji keturi 

tnumeriai. Ketvirtame žurnalo numeryje 
yra spausdinamas užsienio lietuviam 
pareiškimas, kuriame reiškiama padėka 
už didžią paramą, už nepailstamą kovą, 
už religinės laisvės gynimą ir Pabaltijo 
kraštų bylos rėmimą. Istorija nepagailėjo 
vietų lietuviam išblaškyti ir išsklaidyti, 
rašoma pareiškime, tačiau mes tikime, 
kad kur bebūtumėte likimo vėjų 
nublokšti, jūsų žvilgsniai ir mintys nuolat 
krypsta į Tėvynę, į brangiąją Lietuvą. 
Tegu jus veda „kitokios Lietuvos“ ilgesys 
sugrįžti į Nemuno šalį, sakoma Lietuvių 
Aiduose atspausdintame pareiškime 
užsienio lietuviam. Pareiškimo autoriai 
kviečia užsienio lietuvius padėti ne tik 
Lietuvos Bažnyčiai, bet ir už jos ribų 
esančiai Bažnyčiai, kurios padėtis yra dar 
sunkesnė. Belskitės į tarptautines 
organizacijas, pažymima pareiškime, kad 
padėtų religinėm bendruomenėm atgauti 
uždarytąsias ir jau griūvančias bažnyčias 
ir kad būtų leidžiama Popiežiui spręsti 
katalikų bendruomenes liečiančius 
klausimus. Pareiškimas baigiamas 
kvietimu: Tegu mus visus vienija 
krikščioniškasis solidarumas!

V AT. R.

visasąjunginės Konstitucijos pataisų ir 
papildymų projektą, pakartodamas, kad 
naujoji Konstitucija dar labiau apbrėžtų 
respublikos autonomiją politinėje ir 
ekonominėje srityje. Jis taip pat 
pažymėjo, kad kiekvienai respublikai 
turėtų būti suteikta teisė savarankiškai 
nustatyti savų deputatų rinkimų sistemą. 
Nėra ko stebėtis, pažymėjo Ruutel, kad 
mes savaip norime išspręsti savo 
ekonominius sunkumus ir kitus reikalus. 
Gorbačiovas, tuo tarpu jau švelniau 
reagavo į pabaltiečių reikalavimus, 
pripažindamas, kad kai kurios išreikštos 
kritikos yra pagrįstos ir kad centrinis 
valdymas nebus sustiprintas.

KAT. R.

Mes, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
seimo nariai prašome atkreipti dėmesį, 
kad demokratizacija ir persitvarkymas 
turi reikštis konkrečiaic TSRS vadovybės 
darbais, palankumu ir parama 
demokratinėms judėjimams mūsų šalyse, 
o ne tik gražiais žodžiais, skirtais pasaulio 
visuomenės ir Jūsų, gerbiami ponai, 
palankumui laimėti.

Mes abejojame, kad dabartinėmis 
sąlygomis Vakarų valstybių teikiami 
milžiniški kreditai TSRS panaudojami 
pažangai ir demokratijai vystyti. Realus 
persitvarkymo proceso vykdymas 
šiandien — tai savo suverenumo 
siekiančios tautos. Ir jų pastangų 
ignoravimas, mūsų manyme, tolygus viso 
pasaulio interesų ignoravimui.

LPS Seimo nariai: Petras Vaitiekūnas, 
Saulius Pečeliūnas, Artūras Skučas, 
Gintaras Songaila, Raimundas 
Mickūnas.

1988 m., gruodžio 6 d., Vilnius

PABALTIJO AUKSO 
REZERVAI

Londono dienraščio The 
Independendant (XII. 1) parlamentarinis 
korespondentas pranešė, jog Britanijos 
parlamento atstovas Robin Maxwell- 
Hyslop (konservatorius) iškėlė 
parlamente klausimą dėl Pabaltijo aukso 
grąžinimo. Jis pasakė, kad 1967 m. 
vasario mėnesį, Sovietų min. pirmininkui 
Aleksejui Kosyginui lankantis 
Britanijoje, Darbo partijos vyriausybė 
sutiko atidaryti Pabaltijo aukso, 
rezervus, kurie buvo deponuoti Anglijos 
Banke (Bank of England) 1939 metais. 
„Tai buvo biauriausias epizodas 
pokarinėje parlamento istorijoje“ — 
pasakė parlamento atstovas. 1969 metais 
jis buvo tiek pasipiktinęs, jog kreipėsi į 
tuolaikinį opozicijos lyderį Edvvardą 
Heathą, ragindamas, kad konservatoriai 
balsuotų prieš tą sandėrį.

Baltijos valstybių (Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos) aukso rezervai, kurių vartė tuo 
laiku buvo 5,7 milijono svarų, buvo 
panaudoti britų piliečių nuostoliams 
atlyginti, o pusė milijono svarų buvo 
išmokėta Sov. Sąjungai.

Robin Maxwell-Hyslop pasakė, kad 
šiuolaikiniai neramumai Baltijos 
valstybėse gali ateityje atidaryti kelią į tų 
valstybių nepriklausomybę. Tad 
Britanija turėtų prašyti Gorbačiovą 
grąžinti tuos pinigus. Jeigu, tačiau, tų 
pinigų nepavyktų atgauti, tai Britanijos 
vyriausybė turėtų atidėti atsargon tiek 
aukso, kad ateityje galėtų su Baltijos 
valstybėmis garbingai atsiskaityti.

Tas klausimas buvo iškeltas Britanijos 
parlamente ir ministerė pirmininkė 
gruodžio 5 dieną atsakė, kad „gerbia
mam draugui aš atsakysiu netrukus“.

Kaip žinome, Michailas Gorbačiovas 
savo kelionę į D. Britaniją, kuri buvo 
numatyta gruodžio mėnesiui, atidėjo 
vėlesniam laikui.

LIETUVOJE VEIKIA JAUNIMO 
ORGANIZACIJOS

Vilniaus radijo laidoje užsienio 
lietuviams gruodžio 4 d., redaktorė 
Laima Žilaitė apžvelgė Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio Vilniaus 
moksleivių tarybos leidinį „Jaunoji 
Lietuva“. Anot redaktorės, tai yra vienas 
iš neoficialių laikraštukų gimusių kartu 
su Sąjūdžiu. Saulius Galadauskas, 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
pionierių ir moksleivių grupės tarybos 
narys, rašo tame laikraštyje, kad iki šiol 
vaikui, norinčiam įsijungti į kolektyvinę 
veiklą, pasirinkimo nebuvo: pionierius, 
o vėliau komjaunuolis.

Pasikalbėjime su redaktore Žilaite jis 
pareiškė:

„Vaiko poreikis atstovauti kažką, 
nėra patenkintas. Pionierių organizacija 
yra visiškai susikompromitavusi 
norėdama vaikams padėti. Priešingai, ji, 
grubiai kalbant, vaiką žlugdo, niveliuoja 
jo asmenybę. Mūsų siekis yra, kad vaikui 
būtų suteiktos galimybės savarankiškai 
asmenybės savikūrai, o pionierių 
organizacijoje tebuvo tiktai lyderių 
kėlimas, niveliacija asmens, 
biurokratizmas, toks sukarikatūrintas 
karinis muštras. Mūsų manymu, 
organizacijų įvairovė sukuria sąlygas 
stipriems lyderiams išaugti.

Sociologiniai moksleivių tyrimai 
parodė, kad 65 procentai vaikų pasisako 
už organizacijų įvairovę. Jau dabar yra 
mokytojų sukurti Gediminaičiai. Kol kas 
jie vadinasi Gediminaičių pulkas. Tai yra 
reali organizacijos užuomazga. Nežinau, 
kiek ji jungia mokinių, žinau, kad per 
kelias mokyklas susidaro nemažas būrys 
moksleivių, kurie dirba. Jie turi tokį labai 
gražų vienijantį kilnų tikslą: atstatyti visą 
Gedimino pilį. Jie turi savo vėliavą ir į 
Vilniaus miesto konferenciją, kuri įvyks 
Respublikiniuose pionierių ir moksleivių 
rūmuose gruodžio 11 d., jie atvyks su 
savo vėliava.

Kuriasi taip pat skautai. Jie yra 
Vilniaus 12-toje vidurinėje mokykloje, 
Vilniaus Salomėjos Neries mokykloje, 
yra jų Kaune, Klaipėdoje, visoje 
respublikoje. Jie prašo, kad juos kaip 
nors suburt, padėt susisiekt, susivienyt. 
Jie nori būti skautais, atgaivinti skautų 
organizaciją Lietuvos tradicijoje, žinoma, 
bendradarbiaujant ir imant patirtį skautų 
tarptautinėse organizacijose. Manau, 
kad kitų metų pradžioje, sausio mėnesį ar 
vasaryje, jau bus respublikinis skautų 
steigiamasis suvažiavimas.

Toliau yra dar grupės ir būriai, tai 
kudirkiečiai, tai Maironio vardo būrys. J ie 
vienijasi ir tai bus visiškai nauja, Lietuvoj 
dar nebuvusi organizacija.

Aušrininkai tampa realūs. Jie 
daugumoj studentai, bet yra ir 
moksleivių, juos palaikančių.

Girdėjau apie jūros skautus, bet 
konkrečiai nieko negaliu pasakyti. Yra 
dar kelios grupės žaliųjų. Vaikai 
solidarizuoja su žaliaisiais vyresniaisiais. 
Kaip Žemyno klubas, yra vaikų žaliųjų 
klubas Žemynėlė, yra žaliųjų kuopelė.

Manau, kad konfrontacijos tarp 
pionierių organizacijos ir tų naujų 
organizacijų nebus, kadangi daug vaikų 
reiškia norą dalyvauti tose 
organizacijose. Neseniai įvykusi 
Respublikinė pionierių ir pionierių 
vadovų konferencija parodė, kad 
vaikams buvo duota teisė pasisakyti savo 
mintis. , _

LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ 
ATSTOVAS STRASBOURGE

Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Užsienio Delegatūra (LSDP U D) 
paskyrė Kasparą Dikšaitį savo atstovu 
prie Europos parlamento Socialistų 
frakcijos Strasbourge. Svarbiausi atstovo 
uždaviniai yra ryšių užmezgimas, jų 
palaikymas ir plėtojimas, informavimas 
apie padėtį okupuotoje Lietuvoje ir 
ieškojimas pritarimo bei parėmimo 
lietuvių tautos pastangoms atgauti laisvę 
ir nepriklausomybę.
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LIETUVOJE
Pamaldos Gedimino aikštėje

Nors pagal veikiančius įstatymus 
pamaldos gali būti laikomos tik 
bažnyčiose, lapkričio 12 d. Vilniaus 
Gedimino aikštėje, prie Katedros, buvo 
atnašautos mišios ir pasakytas pamokslas 
Vilniaus vyskupijos 600 metų sukakčiai 
paminėti. Ta pat proga buvo paminėtos 
kitos svarbios sukaktys: vyskupo 
Motiejaus Valančiaus blaivybės akcijos 
130 metų ir palaimintojo Jurgio 
Matulaičio įžengimo į Vilniaus vyskupo 
sostą 70 metų. Mišias koncelebravo 
kardinolas Vincentas Sladkevičius, 
vyskupai Julijonas Steponavičius, 
Antanas Vaičius, Juozas Preikšas, Vladas 
Michelevičius ir vyskupijų valdytojai 
prelatai Algirdas Gutauskas ir 
Kazimieras Dulksnys.

Jeigu oficialiame pranešime prelatas 
Algirdas Gutauskas yra paminėtas kaip 
(Vilniaus) vyskupijos valdytojas, tai tuo 
respublikos valdžia matomai nori 
pasakyti, jog vyskupui Julijonui 
Steponavičiui, neseniai paleistam iš 
tremties, dar neleidžiama eiti Vilniaus 
vyskupijos valdytojo pareigas.
Sportininkų peticija

Grupė Lietuvos visuomenės veikėjų 
kreipėsi su raginimu prisidėti prie 
Lietuvos nacionalinio olimpinio 
komiteto atkūrimo. Toks komitetas veikė 
nepriklausomybės laikais, kada lietuvių 
sportininkai dalyvaudavo tarptautinėse 
varžybose Lietuvos vardu. Dabar 
lietuviai sporto srityje turi nemažų 
pasiekimų, bet visa tai įrašoma Sov. 
Sąjungos sąskaiton.

Už Lietuvos NOK atkūrimą jau 
pasisakė 16400 žmonių, parašai dar 
renkami. Šiai minčiai pritarė Respublikos 
vyriausybė.
Nėra lietuviškos mokyklos

Ignaliniečiai surengė susitikimą su 
savo išrinktais LTSR deputatais, kuriems 
Sniečkaus statybos darbininkė Olga 
Chusainova nusiskundė, kad Sniečkuje, 
kur gyvena keliolika tūkstančių žmonių, 
iki šiol nėra lietuviškos mokyklos.
Prokurorai skelbia viešumą

LTSR prokuratūros komunistai 
pasisakė už Prokuratūros darbo viešumą 
ir išreiškė vieningą nuomonę, kad būtina 
sukurti LTSR teisininkų sąjungą. Ji 
turėtų jungti teismo, prokuratūros, 
advokatūros darbuotojus, teisininkus — 
dėstytojus ir mokslininkus, taip pat 
dirbančius kitose organizacijose.

Susirinkimo dalyviai pareiškė 
susirūpinimą, kad Respublikos 
prokuratūrą nėra savarankiška, o įeina į 
centralizuotą TSRS prokuratūros 
sistemą. Susirinkimas vienbalsiai nutarė 
kreiptis į valdžios organus, kad būtų 
pakeista Respublikos prokuroro skyrimo 
tvarka. Siūloma, kad jį skirtų LTSR 
Aukščiausioji Taryba, ar busimasis 
Respublikos deputatų suvažiavimas, o ne 
Maskva.
Apdovanoti Lietuvos architektai

Sov. Sąjungos architektūros apžiūroje 
už geriausį 1988 metų kūrinį medaliu 
tapo apdovanoti architektai R. 
Krištapavičius ir V. Dineika. Jų kūrinys 
— Ignalinos bažnyčios projektas. Kiti 
lietuviai architektai gavo du diplomu už 
įgyvendintus architektūros projektus. 
Ar atkurs Kauno universitetą?

Švietimo ministerijos kolegija sudarė 
specialią komisiją, kuri nagrinėja Kauno 
universiteto atkūrimo klausimą. Ta 
komisija iki sausio 1 dienos įpareigota 
pateikti savo išvadas.
Antikristo pasakojimas

TIESA (XI.11) išspausdino Religinių 
reikalų tarybos įgaliotinio Petro 
Anilionio ilgą „papasakojimą“, kaip 
persitvarkymas paveikė valdžios ir 
Bažnyčios santykius.

Tarp kitko P. Anilionis pasakė, kad 
Vilniaus Katedra bus perduota 
tikintiesiems, baigus ten pradėtą 
remontą, iki 1989 m. vasario 1 dienos, o 
šv. Kazimiero bažnyčia — ne vėliau 1989 
m. kovo 4 dienos. (Kultūros ministro 
pavaduotojas G. Kuprevičius be to 
pasakė, kad valstybės lėšomis bus 
atstatytos skulptūros, buvusios virš 
Katedros frontono — žiūr. „Europos 
lietuvio“ vinjetę).

Viešose šarvojimo salėse bus leidžiama 
naudoti kryžius ir paveikslėlius. Ant 
karstų leidžiama prikalti kryželius.
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BALIO SRUOGOS ARCHYVAS
BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS MUZIEJUJE

Pastaruoju metu Balzeko Lietuvių 
Kultūros Muziejus gavo labai vertingą 
dovaną. Dr. Vanda Sruogienė 
padovanojo savo vyro, Balio Sruogos ir 
šeimos archyvą. Visas rinkinys buvo 
sudarytas dukters, Dalios Sruogaitės 
pastangomis.

Balys Sruoga buvo įžymus Lietuvos 
dramaturgas ir poetas, literatūros 
tyrinėtojas. Jo turtinga kūryba plačiu 
mastu įtakojo visą lietuvių literatūrą.

Biografiniame archyvo skyriuje 
saugomi įvairaus pobūdžio rankraščiai, 
keletas ypatingai vertų dėmesio, kaip 
antai: Sruogos susirašinėjimas su prof. 
Albinu Rimka iš Mūncheno 1922 m. Taip 
pat čia yra prof. Jono Puzino rašytas 
rankraštis, kuriame autorius prisimena 
kaip 1941 m. jis ir Sruoga bandė išgelbėti 
iš vokiečių nacių žydų profesorių 
Priluckį.

Atskirą biografinio skyriaus dalį 
sudaro dokumentinė medžiaga, liečianti 
Balio Sruogos įkalinimą Stutthofo 
koncentracinėje stovykloje 1943-1945 
metais. Tarp kitų dokumentų randame 
čia stovyklos žemėlapius, oficialų 
teiravimąsi apie vyrą, rašytą dr. Vandos 
Sruogienės generolui Kubiliūnui, 
pastarosios atsiminimai apie jos 
apsilankymą 1943 m. pas Gestapo šefą 
Lietuvoje, Jagerį dėl jos vyro buvimo 
vietos, prof. Puzino atsiminimus apie 
prof. Mykolaičio Putino sušauktą grupės 
Vilniaus intelektualų posėdį pagalbos 
reikalu Sruogai apsvarstyti.

Vertas dėmesio yra archyvo skyrius, 
kurį sudaro Balio Sruogos poetinė ir 
dramos kūryba (rankraščiai: Radvila 
Perkūnas, Giesmė apie Gediminą, 
Milžino Paunksmė ir kt.), šeši tomai jo 
raštų išleistų 1956 m. Lietuvoje.

Taip pat turtingas yra skyrius „Varia“, 
kuriame galima rasti Sruogos veikalų 
vertimus į svetimas kalbas, o taip pat jo 
literatūrinius vertimus iš lenkų, čekų, 
rusų ir kitų kalbų į lietuvių kalbą. 
Pažymėtina, kad Balio Sruogos 
atsiminimai apie koncentracijos stovyklą 
Stutthofe („Dievų Miškas“) yra išversti į 
daugelį pasaulio kalbų. įdomūs čia 
įvairūs dokumentai apie Sruogos 
slapyvardes, apie skirtą teatrui 
pagarsėjusį seminarą Kauno, o vėliau 
Vilniaus Universitete, muzikos 

LIETUVA IR TARYBŲ SĄJUNGA 
LEMTINGAISIAIS LIETUVAI 

1939—1940 METAIS
JUOZAS URBŠYS 

BUVĘS LIETUVOS UŽSIENIO REIKALU MINISTRAS

10
10. Dekanozovas rikiuoja Lietuvą.

Šiaulių aerodrome knibždėte knibžda karo lėktuvų.
Kėdainiuose kyšo, pro galą stoties pastato pusiau į platformą įvažiavęs, 

„savitarpio pagalbos“ tankas.
Gūdu.
Už Jonavos, rugių lauko keleliu burzgia į vieškelį žvangėdami keli ultimatumo 

tankai.
Kaunas. Žmona sunėrimus krausto daiktus iš tarnybinio buto, liepta jį apleisti.
Iš nuosavo namo, Donelaičio gatvė 2a, kraustosi ir jos tėvas, pedagogas ir 

rašytojas Pranas Mašiotas, su šeima. Jo namo prieikė tarybinei kariuomenei.
Kur dėtis ? Kraustomės į Kačerginę, nusisamdę butą vasarnamyje.
Einu į užsienių reikalų ministeriją atiduoti diplomatinį pasą. Abipus minis

terijos durų — tarybiniai kareiviai. Įeiti nekliudo.

„Kaip jūs galite be mūsų žinios ir be mūsų pritarinio skirti naują ministrą 
pirmininką“, — pyko, mename, birželio 15 dieną, 10 valandą ryto, Molotovas, 
sužinojęs, kad Lietuvoje keliama generolo Raštikio tam postui kandidatūra.

Ir patikslino:
1. Nauja Lietuvos vyriausybė turi būti priimtina Tarybų Sąjungai:
2. Dėl jos sudarymo Lietuva turi tartis su siunčiamu į Lietuvą ypatinguoju 

Tarybų Sąjungos įgaliotiniu.
Tuo ypatinguoju įgaliotiniu atskrido Dekanozovas.
Lietuvoje jis vadovauja sudarant Liaudies vyriausybę.
Stalino, Molotovo ir Berijos nurodomas, rikiuoja ir visus kitus Lietuvos 

prijungimo prie tarybų Sąjungos etapus.
Kaip aštuonioliką metų dirbęs užsienių reikalų žynyboje, einu pas naują tos 

ministerijos generalinį sekretorių Pijų Glovacką ieškotis darbo.
Malonus kultūringas žmogus. Išklausęs sako, kad ateičiau po poros dienų.
Kai vėl tuo reikalu atėjau, Glovackas tarė:
—Klausinėjau žymesniuosius ministerijos tarnautojus, jie nieko bloga apie jus 

nepasakė. Kalbėjausi jūsų tolesnės tarnybos ministerijoje reikalu ir su Tarybų 
Sąjungos pasiuntiniu Pozdniakovu. Jis pageidauja, kad jūs pats pas jį užeitumėte.

Tarybų Sąjungos pasiuntinybėje mane priima vienmarškiniai, atraitotomis 
rankovėmis — karštos visais atžvilgiais buvo tais metais birželio dienos Lietuvoje — 
Dekanozovas su Pozdniakovu.

kompozicijos parašytos Balio Sruogos 
poezijai.

Balio Sruogos ir jo šeimos archyvas yra 
Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejaus 
bobliotekos rankraščių skyriuje. Ši 
medžiaga yra prienama studijuojantiems 
lietuvių literatūrą ir platesnei visuomenei.

Archyvas žymiai papildė surinktus jau 
rankraščių skyriuje turtingus šaltinius, 
liečiančius Lietuvos kultūrą, istoriją ir 
literatūrą. Muziejus laukia iš visuomenės 
naujų dovanų įvairių spausdinių bei 
rankraščių pavidale.

PREMIJA JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos Kriaučeliūnų 

šeima savo mirusiam sūnui ir broliui 
prisiminti skiria kasmetinę

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 
PREMIJĄ

Premijai skirti sąlygos yra tokios:
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 1,000 

dolerių premija skiriama lietuviui 
jaunuoliui, geriausiai pasireiškusiam 
raštais (lietuvių, anglų ar kita kalba), 
veikla, organizaciniu veiklumu, ar 
jaunimo vienetui (sambūriui, tautinių 
šokių grupei, jaunimo chorui, sporto 
būreliui), geriausiai reprezentavusiam 
lietuvius ir Lietuvą vienerių metų bėgyje;

2.1988 metų premijai gauti asmenis ar 
vienetus raštu pasiūlo jaunimo 
organizacijų vadovybės, jaunimo grupės, 
vyresniųjų organizacijos ar paskiri 
asmenys iki 1988 m. gruodžio 31 d., 
(pašto antspaudas);

3. Premijuotino asmens ar jaunimo 
vieneto tinkamumui įvertinti sudaroma 
Jury komisija, kurion po vieną atstovą 
skiria Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
jaunimo reikalams vadovas, Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo sąjungos valdyba ir 
JAV Lietuvių Jaunimo sąjunga, o du 
atstovus paskiria Kriaučeliūnų šeima.

4. Jury komisija aptarusi asmens ar 
vieneto tinkamumą premijai, ją skiria 
balsų dauguma iki 1989 m. kovo 1 d., ir 
susitaria su Kriaučeliūnų šeima dėl 
premijos įteikimo laiko ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar vienetai siūlomi 
raštu, nurodant tiksliai premijai 
tinkamumo motyvus, ir siunčiama: 
Eugenijaus Kriaučeliūno Premijos 
Komisijai, 13400 Parker Road, 
Lockport, IL 60441, USA.

NORI ĮKURTI
MAŽOSIOS LIETUVOS 

PALIKIMO KULTŪROS SKYRIŲ 
Lietuvos TSR Kultūros Fondo 

Pirmininkui drg. Česlovui Kudabai 
PAREIŠKIMAS

Mes, čia pasirašę Lietuvos kultūros ir 
mokslo darbuotojai, prašome, kad prie 
LTSR Kultūros fondo būtų įkurtas 
Senovės Prūsijos ir Mažosios Lietuvos 
kultūrų palikimo skyrius. Toks skyrius 
reikalingas dėl dviejų priežasčių: a) dėl 
nepaprastai didelės minėto krašto svar
bos lietuvių kultūros raidoje (lietuviškos 
raštijos ir pasaulietinės literatūros 
pradžia Prūsuose, krašto rekšmė lietuvių 
raštijos draudimo, nacionalinio at
gimimo ir revoliucinio judėjimo laikais); 
b) dėl nebuvimo specialių institucijų, 
kurios iš tarybinių pozicijų rūpintųsi 
krašto kultūriniu palikimu ir sudarytų 
efektyvią atsvarą tuo reikalu priešiškai ir 
tendencingai užsiimančioms gausioms 
VFR institucijoms (čia esame atsilikę ir 
nuo kaimyninės Lenkijos).

Skyrius užsibrėžia tokias pagrindines 
veiklos kryptis:
1) (Archeologija) piliakalnių, priešisto
rinių baltų gyvenviečių ir kapinynų 
identifikavimas, bendradarbiaujant su 
atitinkamomis Kaliningrado srities įs
taigomis dėl jų tyrinėjimo ir apsaugos;
2) (Istorija) istorinių žinių apie prūsus ir 
lietuvninkus kaupimas ir sistemati- 
zavimas, rašytinių paminklų skelbimas, į 
Vilnių patekusios Karaliaučiaus archyvų 
dalies sutvarkymas, monografinio po
būdžio krašto istorijos parengimas;

3) (Kalbotyra) krašto toponimikos 
studijos, prūsų kalbos tyrinėjimai, krašte 
kurtų piemųjų lietuvių kalbos gramatikų 
bei žodynų studijavimas ir publikavimas, 
krašto lietuvių tarmių analizė;
4) (Etnografija) vakarinių baltų pa
saulėžiūros atkūrimas, pasakojamos ir 
dainuojamos tautosakos savybių atsklei
dimas, liaudies papročių nagrinėjimas;
5) (Architektūra) šalyje likusių kultūrinės 
istorinės vertės pastatų registravimas, 
bendradarbiaujant su atitinkamomis 
Kaliningrado srities įstaigomis dėl tų 
pastatų išsaugojimo ir atstatymo;
6) vietinių švietėjų, kultūros ir re
voliucinio judėjimo veikėjų atminimo 
įamžinimas.

Skyriaus vadovu galėtų tapti LTSR 
akademikas, WU profesorius, filo
logijos mokslų daktaras V. Mažiulis, jo 
pavaduotojais — WU docentas, is
torijos mokslų kandidatas R. Batūra,

Dekanozovą, kaip jau minėta, pažinojau iš apsilankymo pas jį Maskvoje prieš 
ultimatinėmis dienomis.

Pasisveikinau.
-r-Vidite, kak diela obemulisj (Matote, kaip reikalai susiklostė), — sako 

Dekanozovas.
Kur būsi nematęs...
—Taip... — atsiliepiu. — Ką dabar darysi... — priduriu, skėstelėjęs rankas į šalis.
— Ką da-ry-si?! — kartoja jis man žodžius, grasinamai skiemeniuodamas.
Papasakojau juodviem, ko buvau pas Glovacką ir kad tas mane siuntė pas juos.
—Nieužieli vy takoj naivnyj, čto dumujetie, čto Litva, budiet imietj otdielnoje 

ministierstvo inostrannych diel (Nejaugi jūs toks naivus, jog manote, kad Lietuva 
turės atskirą užsienių reikalų ministeriją)? — byloja Dekanozovas.

Toks naivus tebebuvau iš tikro. Tikėjau principu pacta sunt servanda („sutarčių 
reikia laikytis, sutarčių negalima laužyti“), pasitikėjau Tarybų Sąjungos tolydžio 
proklamuojama tautų teise į laisvę ir nepriklausomybę, ir vyliausi, jog po visų tų 
sukrėtimų protas galiausiai paims viršų ir Lietuvai bus grąžinta laisvė toliau varytis į 
priekį progreso keliu kaip nepriklausomai valstybei.

— Čievo vam spiešitj s rabotoj? — kalba Dekanozovas, — Otdochnitie! 
Pojiesžajtie v Krym iii na Kavkaz, v kazkoj nibudj chorošij kurort, nabieriotiesj sil, 
viemiotiesj: rabota najdiotsa (Ko jums skubėti su darbu? Pasilsėkite! Važiuokite 
į Krymą ar į Kaukazą, į kokį nors gerą kurortą, sustiprėkite, grįšite: darbo rasis).

— Ne, ačiū. Pirmiausia tokiai kelionei reikia pinigų, ir nemažai, aš jų neturiu.
— Tuo nesirūpinkite, jums tai nieko nekainuos.
— Ne, ačiū. Kai reikalai nesutvarkyti, man poilsis ne poilsis.
—Gerai. Kaip norit... Tai kokį darbą galėtumėte dirbti? Kultūrinėje ar 

ekonominėje srityje?
— Greičiau gal kultūrinėje.
Pasiėmęs savo vizitinę kortelę, Dekanozovas parašo joje keletą žodžių ir paduoda 

man, sakydamas.
— Eikite pas švietimo ministrą Venslovą ir susitarkit.
Pozdniakovas palydi mane iki išeinamųjų durų ir kviečia ateiti į vaišes, kurias jis 

keliąs pasiuntinybėje.
—Ateikite, — kalbina, — susirinks Lietuvos kultūrinio gyvenimo žiedas... 

Parodysite su kuo jūs, kieno pusėje esat...
—Ačiū labai, negalėsiu. Gyvenu Kačerginėje, toli važiuoti... Ir dar vakare... 

— atsikalbu.
Nueinu su Dekanozovo kortele pas Venslovą. Jis tuoj mane priima. Įvairiopas 

ano birželio karštis buvo ir jam nuvilkęs švarką ir atraitojęs rankoves. Skaito 
Dekanozovo kortelę, žiūri į mane, domisi, kokį darbą galėčiau dirbti.

Galiausiai sutariam, jog kai atsiras kas tinkama, iškvies mane.
Kitą dieną, atvažiavęs vėl į Kauną, informuoju komunistą Pijų Glovacką, naują, 

kaip minėta, užsienio reikalų ministerijos generalinį sekretorių, apie savo lankymąsi 
Tarybų Sąjungos pasiuntinybėje. Baigdamas priduriu.

— Reikėtų vis dėlto ką nors daryti, kad Lietuva išliktų nepriklausoma valstybė.
— Tą reikalą sprendžiame ne mes (suprask: ne Lietuvos komunistai), nuo mūsų 

tai nepareina.
—Mes, (suprask: Lietuvos komunistai) negalim. (Bus daugiau)

PER ANKSTI GIRIASI
Ukrainos delegatas Maimeskulas 

rugpjūčio pradžioje Ženevoje kalbėjo 
Jungtinių Tautų komisijoje, kuri svarsto 
rasinio diskriminavimo pašalinimą. Jis 
teigė, kad Bažnyčios atstovai jo re
spublikoje dažnai turi galimybių pa
sinaudoti masinės informacijos prie
monėmis, kad pareikštų savo nuomonę. 
Savo pranešime komisijai Ukrainos 
delegatas pabrėžė, kad vyriausybė 
vienodai traktuoja religiją ir ateizmą.

Jungtinių Tautų komisijos nariai vis 
dėlto suabejojo Ukrainos delegato 
užtikrinimais, ar tikrai religijos laisvė 
Ukrainos respublikoje nediskriminuo
jama.

Mums regis, kad tokios abejonės 
visiškai pagrįstos. Visa ligšiolinė patirtis 
liudija, kad valdžios organai visoje 
Tarybų Sąjungoje, neišskiriant nė Uk
rainos, kaip tik labai nevienodai ir 
diskriminuojančiai elgiasi su tikinčiais ir 
netikinčiaisiais, skriaudžia religiją ir 
remia ateizmą.

Religijos diskriminavimas Tarybų 
Sąjungoje yra įteisintas pačioje konstitu
cijoje, kuri tikintiesiems pripažįsta tiktai 
vadinamąją kulto laisvę, o ateistams 
propagandos laisvę. Praktikoje tai 
reiškia, kad valstybė remia ateistinę 
propagandą viešame gyvenime ir mo
kykloje. Ateizmas platinanamas vals
tybės priemonėmis. Tam naudojamos ir 
tikinčiųjų piliečių lėšos. Tuo tarpu 
bažnyčia negali net savomis lėšomis 
užsiimti vieša veikla, ar tai būtų 
informacijos, švietimo, kultūros ar 
labdaros reikalai. Apie Bažnyčios at
stovams teikiamas galimybes pasinaudoti 
masinės komunikacijos priemonėmis taip 
pat dar neteko girdėti, nebent retkarčiais, 
ir tai tik pastaruoju metu, pasirodo koks 
nors pasikalbėjimas su dvasininku.

Apie rengiamą naują sąžinės laisvės 
įstatymą jau daug buvo kalbama, ypač 
užsieniui skiriamuose pareiškimuose, bet 
kol kas tai tik gražūs žodžiai. Jeigu toks 
naujas įstatymas rengiamas, tai, regis, 
turėtų būti tariamasi dėl to ir su 
Bažnyčios bei tikinčiųjų atstovais, kad jie

WU vyr. m. bendradarbis, filologijos 
mokslų kandidatas L. Palmaitis, Vilniaus 
Paminklų restauravimo projektavimo 
instituto vyr. specialistas, architektūros 
mokslų kandidatas H. Kitkauskas.

Vilnius, 1988. V. 10
Seka Lietuvos kultūrininkų parašai. 

galėtų prisidėti su savo pasiūlymais. 
Tačiau iki šiol naujo įstatymo rengėjai 
visiškai tuo nepasirūpino. Štai kodėl 
reikia labai abejoti, ar ir naujas 
vienašališkai ateistinės valdžios pa
rengtas sąžinės laisvės įstatymas bus 
geresnis už tą, kuris iki šiol buvo giriamas 
kaip pats demokratiškiausias.

Sulyginti tikinčiuosius su netikinčiais 
šiuo metu reikalauja ir Lietuvos per
sitvarkymo sąjūdis. Tai reiškia, kad 
valdžia nutrauktų savo paramą ateizmui, 
nekliudytų Bažnyčiai savo ruožtu reikštis 
viešame visuomenės gyvenime, turėti 
savo spaudą, turėti savo televizijos ir 
radijo laidas, kaip jas nuo seno turi 
ateistai, atskirti nuo valstybės ir mo
kyklos, ne tik Bažnyčią, bet lygiai ir 
ateizmą, leisti veikti vienuolijoms, 
religinėms kultūros, švietimo, labdaros 
organizacijoms.

Tik tada bus galima kalbėti apie naujus 
Bažnyčios ir valstybės santykius, apie 
tikinčųjų ir netikinčiųjų teisių lygybę.

Ukrainos delegatas Ženevoje geriausiu 
atveju kalbėjo tik apie ketinimus, bet ne 
apie esamą tarybinę tikrovę, kurioje 
religijos ir tikinčiųjų diskriminavimas iš 
tiesų dar neišnyko. J. Vd.

PASIKALBĖJIMAS SU 
LIETUVOS KARDINOLU

Paskelbia maldos dienas už Lietuvą
Lapkričio 20 d. J. E. kardinolas 

Vincentas Sladkevičius iš Lietuvos 
tiesioginiai kalbėjo per visą JAV-bėse 
girdimą radijo laidą (WABC talk radio) 
apie Lietuvos Katalikų Bažnyčios padėtį. 
Penkiolikos minučių trukusiam interviu, 
kardinolas pranešė, kad šį penktadienį, 
šeštadienį ir sekmadienį yra skelbiamos 
maldos dienos už Lietuvą „prašyti Dievo 
padėti mūsų tautai“.

Užklaustas apie tremtinio-vyskupo 
Julijono Steponavičiaus padėtį, 
kardinolas pasakė, kad valdžia siūlo 
vysk. Steponavičiui sugrįžti į Vilnių 
gyventi, bet kliudo jam eiti jo teisėtas 
Vilniaus arkivyskupijos valdytojo 
pareigas.

Radijo laidoj, transliuojamoj iš Los 
Angeles miesto, kalbėjo ir du Kalifornijos 
lietuviai — Gintaras Grušas, 
atstovaudamas Lietuvių Informacijos 
Centrą, ir Antanas Mažeika iš Baltų 
Laisvės Lygos. Radijo laida buvo skirta 
aptarti kylantį tautinį judėjimą Pabaltijo 
kraštuose ir Lietuvos religinę padėtį. 
Valandą trukusioj programoj klausytojai 
iš įvairių JAV-bių vietovių skambino į 
radijo stotį su klausimais, prisidėdami 
prie vedamų diskusijų.

Telefoniniam pokalbyje su Lietuvių 
Informacijos Centru, kardinolas toliau 
paaiškino, kad maldos dienas užprašė 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis. Maldos 
akcija bus vedama gruodžio 2-4 d. 
Lietuvos parapijose „už tautą, už vienybę 
ir už dvasinio atsinaujinimo pasisekimą“.

L/C

LKB KRONIKOS 79-tas NUMERIS
Vakarus pasiekė Lietuvos Katalikų 

Bažnyčios Kronikos 79-tas numeris, 
išleistas Lietuvoje šių metų rugsėjo 8 
dieną. Leidinio viršelyje yra pateikiamos 
šios pagrindinės turinio antraštės: 
Kardinolo Vincento Sladkevičiaus žodis 
kunigų simpoziume, dėkojame už auką, 
kunigas Alfonsas Svarinskas 
atsisveikina, laisvės nėra be sąžinės 
laisvės (kreipimasis į Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdį), pareiškimai ir 
protestai, mūsų kaliniai, žinios iš 
vyskupijų, sovietinėse respublikose.

Vakarus pasiekęs 79-asis Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos numeris 
turi iš viso 32 puslapius ir yra skirtas 
Tikinčiųjų teisėm ginti katalikų komiteto 
nariui kunigui Alfonsui Svarinskui, 
daugiau negu 21-nierius metus už Dievą 
ir Tėvynę kalintam sovietiniuose 
lageriuose, o šių metų rugpjūčio 22 dieną 
ne savo noru turėjusiam palikti Tėvynę.

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.
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SVETIMOJE VLIKO SEIMAS
SPAUDOJE Liūtas Grinius

EKSPERIMENTAS BE DIEVO
SPAUDOS KONFERENCIJA

' Lietuvoje dar apie 500 bažnyčių ir 
įoplyčių tebėra uždarytos; iš keturių 
i®igų seminarijų veikusių prieš Antrąjį 
pūlinį karą liko tik viena ir dargi su 
Įddaos nustatytu auklėtinių skaičiumi; 
lenuose ir tremtyje tebėra kalinami 
®ienys dėl savo religinių įstikinimų. Tai 
Skeletas faktų, kuriuos 1988.XII.17 d. 
lomoje įvykusioje spaudos 

jonferencijoje iškėlė kun. Alfonsas 
šarinskas, kalbėdamas apie Lietuvą ir 
Lietuvos Bažnyčią. Spaudos konferencija 

'buvo surengta išvakarėse tarptautinio 
'studijų suvažiavimo Romoje apie 
I Pabaltijo kraštus. Suvažiavimas, tema 
Į „Trys vėliavos už laisvą: Estija, Latvija, 
■ Lietuva“, įvyko panktadienį, Italijos 
Pirlamento deputatų rūmuose.

I Suvažiavime kalbėjo trijų Pabaltijo 
|baitų atstovai: lietuvis kun. Alfonsas 
I Svarinskas, latvis Eriks Jakobsons ir 
sus Heiki Ahonen. Pabaltijo valstybių 

i litoriną apžvalgą pateiks Europos 
tparlamento „Pabaltijo jungties“ 
generalinis sekretorius Algis Klimaitis. 

’Ketvirtadienį įvykusioje spaudos 
’konferencijoje dalyvavo apie 50 
.žurnalistų. Po kun. Svarinsko įvadinio 
žodžio apie sovietinės santvarkos tikrovę 

’toriuose ir viešajame gyvenime, 
i žurnalistai, atstovaujantys pagrindinėm 
Vakarų spaudos agentūrom, Italijos ir 
kily kraštų didiesiem laikraščiam, pateikė 
daug klausimų, apie Lietuvą ir lietuvių 
katalikų troškimus, apie Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio siekimus, sąžinės 
belaisvių likimą, Gorbačiovo viešumo ir 
persitvarkymo politikos kursą. Kun. 
Svarinskas tarp kitko nurodė, kokių 
reformų yra laukiama Lietuvoje.

LANKOSI MASKVOS 
PAREIGŪNAI

Vakarų laikraščiai taip pat pateikia 
informacijų apie trijų aukštų Maskvos 
pareigūnų vizitus Pabaltijo kraštuose. 
Laikraščiai r.ašo, kad pareigūnų kelionės 
tikslas buvo — apraminti pabaltiečių 

‘visuomenę, kuri yra didžiai susirūpinusi 
dėl ruošiamų TSRS Konstitucijos 
pataisų. Plačiai skaitomas Romos 
dienraštis „II Messaggero“ tuo klausimu 
paskelbtą straipsnį pristato stambia 
antrašte: Susirūpinimas Pabaltijo 
kraštuose. Dienraštis šia proga spausdina 
pasikalbėjimą su atsakingu Estijos 
liaudies fronto atstovu Rein Veideman, 
įkuris paaiškina pabaltiečių 
nepasitenkinimo priežastis. Rengiamos 
TSRS Konstitucijos pataisos, pažymi 
Veideman, suvaržo respublikų teises. Be 
to, Konstitucijos pataisos buvo 
parengtos Maskvoje net nedalyvaujant 
respublikų atstovam. Šią aplinkybę 
tegalima vertinti kaip pastangą dar labiau 
sustiprinti supercentralizuoto valdymo' 

’sistemą ir visagalę biurokratiją. 
Žinodami, kaip žemai nusmukęs yra 
politiniai kultūrinio gyvenimo lygis 
Sovietų Sąjungoje, tęsė estų liaudies 
fronto atstovas, mes suprantame, jog yra 

į sunku sudemokratinti visuomenę 
atsisakant centralizuotos valdžios. Bet 

i mums tai nepriimtinas pavyzdys. Mes 
daug ką suprantame, nes Rusija neturi 
demokratinių tradicijų arba jos dar yra 
labai silpnos. Tačiau pas mus Estijoje 
padėtis yra kitokia. Mes nenorime, kad 
supercentralizuoto valdymo sistema 
ateityje vėl atvertų kelią asmenybės kultui 
ir naujai autoritarinei sistemai. Mes 
reikalaujame, tęsė estų liaudies fronto

1 atstovas, kad TSRS Konstitucijos 
pataisos įgytų galios Estijoje tik po to, kai 
jas patvirtins Estijos Parlamentas. Mes 
siekiame apsaugoti savo suverenumą ir 
tikimės, kad aukščiausios tarybos 
deputatai į tai reikiamai atsižvelgs. Tuo 

įtiksiu Estijoje jau yra surinkta apie 
astuoni šimtai tūkstančių parašų. 
Baigdamas pokalbį su Romos dienraščio 

III Messaggero korespondentu, estų 
i liaudies fronto atstovas Veidaman 
išreiškė nuomonę, kad iš Maskvos į 

1 Taliną atvykęs Čebrikovas nebuvo gerai 
Į painformuotas apie Estijoje vyraujančias 
j nuotaikas, bet po su juo įvykusių 
. susitikimų, daug dalykų buvo išaiškinti. 
’Svarbu, kad atsakingi Maskvos 
į pareigūnai gerai suprastų čia esamą 
padėtį, ypač svarbu, kad jie įstikintų, jog 
Estijos kompartijos politinė programa 

tpilnai sutampa su Liaudies fronto 
’nusistatymais.

Po vieną ir poromis rinkosi lietuviai į 
senąjį Bradford (dabar Quality Inn) 
viešbutį penktadienio (XI. 11) popietėje 
vis klausdami, kaip pasiekti Lietuvių 
piliečių klubą. Niekas nežinojo.

Nuo 1980-tųjų metų tradicija tapusi 
priešseiminė vakaronė klube sutraukė 
šimtą keturiasdešimts keturis 
bendravimo pasiilgusius žmones. Kalbos, 
pažinčių atnaujinimai tarp vietinių, 
čikagiškių, niujorkiškių, torontiškių, 
losangeliškių ir net vieno Didžiosios 
Britanijos londoniškio (Z. Juro), svečio iš 
Australijos ir iš Lietuvos, nesileido 
pertraukiamos net įsakmiais tvarkdario, 
p. Juozo RENTEL1O, prašymais.

Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo 
komiteto vakaronių tradicija yra tame, 
kad jos yra skirtos nevaržomiems dalyvių 
klausimams VLIKO valdybos nariams. 
Pastarųjų, tiesa, buvo tik trys. Vakaro 
klausimai sukosi apie įvykius Lietuvoje. 
Pavyzdžiui:

— Ar VLIKAS baigs savo darbą, jei 
tauta išrinktų valdžion komunistų 
partiją? (Dr. K. Bobelis: VLIKAS 
nebando diktuoti tautai; jei tauta, 
pašalinus sovietų kariuomenę ir miliciją, 
laisvais demokratiškais rinkimais pavestų 
valdžią komunistų partijai, VLIKAS 
skaitytų savo darbą baigęsi). — Mažosios 
Lietuvos reikalais buvo klausiama apie 
Karaliaučiaus krašto padėtį ir VLIKO 
pastangas jam (dr. J. STIKLORIUS: yra 
ne Didžioji ir Mažoji Lietuvos, bet penkios 
Lietuvos sritys; Žemaitija, Aukštaitija, 
Vilnija, Suvalkija, ir Mažoji Lietuva; 
VLIKAS kovoja už jas visas! O kur 
Dzūkija? — kažkas paklausė). — Buvo 
nurodyta, kad visuomenė tebėra jautri 
savo aukomis seniems ir naujiems 
tikslams, bet aukos VL1KUI, 1985 metais 
pasiekusios aukštumą, po to nuolatos 
seko. Ką VLIKAS daro savo padėčiai ir 
vertinimui pataisyti? (Dr. K. BOBELIS ir 
J. GIEDRAITIS: aukos VLIKU1 
nemažėja, o jo kapitalas dabar yra virš 
1.200.000 dol. ir sekančiais metais pasieks 
du milijonus!). (FAKTAI: TAUTOS 
FONDO Tarybos pirmininko raštiškas 
pranešimas seimui sako: „T.F-do 
surenkamos aukos sumažėjo. LAISVĖS 
IŽDAS dar nepasiekė 1 milijono, kaip 
buvo tikėtasi mano pranešime VLIKO 
seimui prieš 3 metus St. Petersburge“. 
TAUTOS FONDO metinės apyskaitos 
rodo: 1984 buvo aukų tiesioginei veiklai: 
$132.879,47, o viso pajamų $169.154,02; 
1985 —-: aukų $156.895,49, viso pajamų 
$203.618,50; 1986 — : aukų $136.214,80, 
viso pajamų $197.891,08; 1987 — : aukų 
$128.919,44, viso pajamų $197.841,67; 
1988 iki X.31 — : aukų $80.374,92, viso 
pajamų $140.963,35 — įskaitant 6 iš 15 
grupių 1988 nario mokesčius, išlaidų 
$170.781,65, LAISVES IŽDE $728.872). 
— Nuoskauda buvo taip pat išreikšta dėl 
VLIKO laikysenos Vilniaus 
arkivyskupijos sienų klausimu...

Taip besikalbant, vakaro laikrodis 
skubėjo. Klausimų sriautą reikėjo 
stabdyti, nors jis toli gražu nebuvo 
išsibaigęs.

Viešoji seimo darbotvarkė prasidėjo 
šeštadienį seimo Ruošos komiteto 
pirmininko Algirdo BUDRECKIO 
žodžiais: „Lietuva į Jus žiūri, eikit prie 
darbo!" ir kun. Alberto KONTAUTO 
malda: „Persitvarkymo dienomis 
meldžiamės, kad Lietuva būtų vėl laisva!"

Dienraštis II Messaggero atkreipia 
dėmesį, kad iš Maskvos į Vilnių atvykęs 
Nikolaj Sljunkovas pripažino praeityje 
padarytąsias klaidas, pažymėdamas, kad 
iki šiol nebuvo pakankamai 
atsižvelgiama į tautybių problemą. 
Užsienio spauda informuoja, kad 
Lietuvoje jau yra surinkta daugiau negu 
pusantro milijono parašų po peticija 
TSRS aukščiausiąjai tarybai, 
rekomenduojant nesvarstyti 
Konstitucijos pataisų ir rinkimų įstatymo 
projekto. Pagal turimas informacijas, 
numatoma, dar šią savaitę surinktus 
parašus saugiai nuvešti į Maskvą. Spauda 
rašo, kad Lietuvoje yra pravedama savo 
rūšies kampanija, raginant Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos deputatus 
balsuoti prieš numatomus Konstitucijos 
pakeitimus. K.L.

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

Seimo prezidiumas buvo sudarytas 
VLIKO pirmininko pasiūlymu iš B. 
BIELIUKO (LRS), T. BLINSTRUBO 
(LTS), J. DANILEVIČIENĖS (LDF), J. 
DAUGĖLOS (LVLS), Z. JURO 
(DBLS), L. NORVAIŠOS (LVLS), M. 
PRANEVIČIAUS (LSDP), J. 
STIKLORIAUS (MLRS); mandatų 
komisija — iš J. RENTELIO (LTS), 
PAŽEMENO (LVS), G. KAZLAUSKO 
(LŪS), A. KAČINSKIENĖS (LAS), ir 
V. SINKAUS (LKDaS); rezoliucijų 
komisiją sudarė 14 grupių atstovai 
pirmininkaujami J. VALAIČIO (LSDP).

(Pamiršusiems 15 grupių VLIKO 
sąstatą: LFB yra Lietuvių fronto 
bičiuliai, LKDaS — Lietuvių krikščionių 
darbininkų sąjunga, LKDS — Lietuvių 
krikščionių demokratų sąjunga, LRS — 
Lietuvių rezistencinė santarvė, LTS — 
Lietuvių tautinis sąjūdis, LVS — Lietuvių 
vienybės sąjūdis, LAS Lietuvos atgimimo 
sąjūdis, LDF — Lietuvos darbo 
federacija, LLKS — Lietuvos laisvės 
kovotojų sąjunga, LSDP — Lietuvos 
socialdemokratų partija, LUP — 
Lietuvos ūkininkų partija, LŪS — 
Lietuvos ūkininkų sąjunga, LVLS — 
Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga, 
MLRS — Mažosios Lietuvos 
rezistencinis sąjūdis, RLRS — Rytų 
Lietuvos rezistencinis sąjūdis).

Seimą atidarant buvo sugiedoti JAV ir 
Lietuvos himnai, kuriuos pravedė 
skaidrus airiškas tenoras Randy 
KOLEUNAS. Įprastinių žodinių ir 
raštiškų (skaitė O. JOKUBAITIENĖ) 
sveikinimų tarpe paminėtini buvo bene 
pirmą kartą K. Bobelio kadencijos metais 
gautas iš Lietuvių skautų sąjungos 
(perskaitė Arvydas BUDRECKIS), iš 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos ir 
draugiška telegrama iš PLB valdybos 
pirmininko V. BIELIAUSKO. Mandatų 
komisijos pranešimu, seime dalyvavo 36 
atstovai iš 14 V LIKĄ sudarančių grupių 
(po 3 iš 9 grupių, po 1 ar 2 iš kitų 5, nei 
vieno iš Lietuvos ūkininkų partijos (pirm. 
D. Krivickas). Seimo atidaromajame 
posėdyje buvo 69 žmonės.

Vos posėdžiui prasidėjus, užkliuvo 
darbotvarkė: vieno atstovo žodžiais, 
„nežiūrėkime į VLIKO seimus, kaip į 
neišvengiamą blogybę — jei jie yra tik 
formalumas, tuomet reikia surasti 
pigesnius būdus jiems atlikti“, bet privalu 
būtų išgirsti pereito seimo protokolą. 
Buvo taip pat pageidauta paskirti laikų 
RLRS pareiškimui ir daugiau laiko 
diskusijoms. LFB atstovė pasiūlė seimui 
svarstyti jų paruoštą „Politinės veiklos 
išeivijoje programą atsakymui į įvykius 
Lietuvoje 1988" ir LŪS pristatytą VLIKO 
statuto 29-to str. keitimo pasiūlymą. 
Paragrafų keitimo reikalu buvo 
atsiliepta, kad žmogiški trūkumai negali 
būti pašalinti paragrafų pakeitimais. 
Antai, per 9 Dr. K. Bobelio kadencijų 
metus VLIKAS nesugebėjo įtraukti 
jaunesnių darbininkų, nes jaunimas 
neturi kantrybės klausytis viską geriau 
išmanančių vyresniųjų; reikėtų leisti 
pačiam jaunimui susiburti į pagelbinį 
„JAUNA VLIKA", kuris pats atliktų 
valdybos neatspėjamus darbus ir tuo būdu 
mokytųsi. Pasiūlymai buvo prezidiumo ir 
Dr. K. Bobelio kantriai išklausyti, bet 
aklamacijos arba techniškais pagrindais 
atmesti.

Laikantis nusistovėjusio VLIKO 
seimų trafareto, daugiausiai laiko buvo 
paskirta pareigūnų pranešimams.

VLIKO TARYBOS pirmininkė D. 
KOJELYTĖ (LFB) pranešė, kad Taryba, 
po 1987 m. Montrealio seimo, 
posėdžiavo 5 kartus. Ji taip pat išreiškė 
nepasitenkinimą dėl Tarybos 
nepaslankumo („per du metus išklausyti 
tik 2 paskaitininkai“; „Tarybos 
protokolai nerodo sprendimų“; 
„ruošiama perspausdintų dokumentų ir 
žemėlapių knyga apie Lietuvos sienas 
nėra originalus progresas“; „Valdybos 
pateikiamos metinės išlaidų sąmatos 
būdavo labai netvarkingos“; „Taryba, 
nors paprašiusi Valdybos, protokolų ir 
svarbesnių raštų kopijų, jų negauna“; 
„kokios yra tikros Tarybos funkcijos?“). 
Kiti Tarybos nariai šioms mintims 
oponavo (buvo įvykdytos 5 VLIKO 
vakaronės Jaunimo centre; paskaitininkų 
Tarybos posėdžiuose buvo daugiau, nei 
2; iš dr. K. Ėringio pranešimo Tarybai 
sužinota, kad Lietuvos laisvės lygos 
atstovybė nepretenduoja kurti naują 
politišką veiksnį; Tarybos posėdyje

Šio laiško autorius Viktoras Petkus, 
Lietuvos Helsinkio grupės steigėjas, 1988 
m. lapkričio men. iš tremties buvo paleistas 
į laisvę ir sugrįžo į Vilnių.
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Tokiu būdu Rusų Stačiatikių Baž

nyčiai neretai teko pažemintą ir pavergtą 
žmogų ne tik aptarnauti, bet ir jam 
vadovauti. Rusų Stačiatikių Bažnyčia 
labai gerai suprato, jog žmogus būdamas 
Dievo kūrinys negali būti schematiškai 
interpretuojamas ir tiesiog paprasčiausiai 
pajungtas politikai, įstatymams ir vals
tybės normoms, bet šitai suprasti yra 
viena, o visai kita žmogų apginti. Reiškia 
Bažnyčia privalo būti ir yra tarpininke 
tarp valstybės ir tautos.

Tai medalio aversas. Betgi yra ir joje 
reversinė pusė. Rusijos Stačiatikių 
Bažnyčios didžioji nelaimė ir yra, kad ji 
nesugebėjo išsilaikyti virš valstybės, virš 
valdiškumo nesusirišant ir nesusijungiant 
su kokia tai bebūtų visuomenine ar 
politine sistema. Antai grįžę iš Floren
cijos rusų stačiatikių vyskupai pasirašę 
tenai uniją su katalikais Maskvos 
kunigaikščio įsakymu buvo įkalinti ir 
tokiu būdu unija grynai valdiška 
prievarta buvo nutraukta. Antai Smol
ensko, Možaisko ir kt. kunigaikščiams 
nenorint pasiduoti Maskvos kunigaik
ščių ekspansijai ir ieškant paramos 
Lietuvos valstybėje jie buvo Maskvos 
stačiatikių metropolito iškeikti ir atskirti 
nuo Bažnyčios. Toks pat likimas ištiko ir 
ukrainų etmoną Mazepą ir t.t. ir t.t. Ši 
tragedija pajungti Bažnyčią pasaulietinei 
valdžiai ir jos politikai eina jau iš Kijevo 
laikų ar ne tik nuo kunigaikščių Boriso ir 
Glebo. Ivano Žiauriojo laikais Rusų 
Stačiatikių Bažnyčia Opričninos dėka 
buvo paversta valstybine institucija. 
Būtent Ivano Žiauriojo laikais (XVI 
amžiuje) ir pati Maskvos valstybė padarė 
naują posūkį: pats Maskvos didysis 
kunigaikštis Ivanas Žiaurusis pasiskelbė 
caru, Maskvos stačiatikių metropolitas 
pasiskelbė Maskvos ir visos Rusijos 
patriarchu, nors kanoniu patriarchu 
Rytų Stačiatikių Bažnyčios jis dabar 
nelaikomas; Maskva vedė daugmaž 
karus su Lietuva, prasidėjo jos ekspansija 
į vakarus, link Baltijos jūros; pats Ivanas 
Žiaurusis užsimanė septintos žmonos, šį 
kartą anglų princesės; prasidėjo Sibiro 
užkariavimas ir t.t. Petras I Bažnyčią 
tiesiog padarė vieną iš valstybės minis
terijų (kolegijų) ir po to bažnytinio šv. 
Sinodo oberprokurorą skirdavo pats 
caras pasaulietį. Šito maža: oficialiu 
valstybės įsakymu šventikai privalėjo 
išdavinėti net išpažinties paslaptį (Petro I 
dekretas).

Dabartiniu metu teigiama, jog rusų 
žmogų, be tiesioginio slaviškojo, sudaro 
ir trys dideli antsluoksniai: baltiškasis, 
finų-ugriškasis ir totorių-mongoliškasis. 
Iš šitų keturių pagrindinių sluoksnių 
busimąjį rusą kaip žmogų suformavo ne 
kas kitas, kaip Rusų Stačiatikių Baž
nyčia. Ir, reikia pasakyti, suformavo 
gerą, teigiamą žmogų, kurio vienas iš 
ypatingai gerų bruožų yra draugiškumas 
kitų tautybių žmonėms, pasitikėjimas 
svetimu žmogumi.

Paskutiniuoju metu valdiškoje rusų 
spaudoje yra gvildenama nemaža temų 
kai po 1917 m. revoliucijos daug kur buvo 
prasilenkta su elementariausiomis žmo
gaus teisėmis. Tik viena sritis lig šiolei 
beveik neliečiama — tai Stačiatikių 
Bažnyčios sunaikinimo; (rusiškai 
„Pomka“) arba šių dienų terminu 
pasakius ketvirtajame dešimtmetyje 
naujoje Rusijoje siautusi vadinamoji 
kultūrinė revoliucija. Šia proga gal 
prisimintina, kad tuo pačiu metu, kai 
ginkluoti bedieviai naikino cerkves ir 
vienuolynus su šitmečiais sukauptu juose 
menu, jie brangiais meniniu atžvilgiu ir 
vertingais istoriniu požiūriu liturginiais 
rūbais apsikarstę dėl pajuokos ir 
išniekinimo marširavo miestų gatvėmis, o 
tuo pačiu metu, taigi, lengvatikiai 
Europos miestuose rengė sueigas, kong
resus, taip sakant, kultūrai ginti ir šitose 
sueigose nė žodeliu nebuvo užsiminta 
apie šį, iš tikrųjų, barbarišką tūkstan
tmetės kultūros naikinimą. Gi cerkvės 
stovėjo išdaužytais langais, apgriautos, o 
geriausiu atveju paverstos sandėliais, jei

iškeltas, bet neišspręstas, Lietuvos 
Persitvarkymo sąjūdžio rėmimo 
klausimas). ( Bus daugiau) 

ne visai sugriautos ar sudegintos. Į jas jau 
nebesirinko visų nuskriaustųjų mintys ir 
troškimai. Iš jų jau nebeskambėjo Dievo 
žodis saugojantis tave ir neleidžiantis 
pasiklysti plačiame pasaulyje. Jau nebes
kambėjo ir maldos teikiančios ramybę, 
viltį ir didinančios gėrio išteklius 
pasaulyje. Bet pragaišties sūnūs pamiršo, 
kad gėris yra nenugalimas. Ir jo nešėjai 
taip pat nenugalimi. Rusų tauta jau čia 
nėjo verkti ir džiaugtis, ji jau nebebuvo ta 
tvirtoji giminė, kuri galėjo pradėti naują 
tautą, kurioje šventą vakarą būtų 
apsigyvenusi šventoji Dvasia, — ji jau 
negalėjo sustoti ratu veidais į pasaulį ir 
laimėti jį, kad pasaulis pataptų pala
imintu. Išdraskytose ir uždarytose 
cerkvėse net nukankintųjų parapijiečių 
vėlėms nebuvo kur prisiglausti.

Kaip atsitiko, kad, palyginus, 
lengvai Rusijoje buvo sunaikinta Baž
nyčia? Galbūt, jog viena iš didžiųjų Rusų 
Stačiatikių Bažnyčios klaidų ta, kad ji 
nesukūrė mokyklų pasauliečiams. Kai 
Vakarų Europos miestuose klestėjo 
daugiausia vienuolių universitetai, kles
tėjo vadinamoji vienuolynų kultūra. 
Rusijoje nebuvo net ir vidurinių mo
kyklų. Prakutę rusų dvarininkai, o vėliau 
ir inteligentija savo vaikus ėmė leisti 
mokytis į Vakarų mokyklas. Iš ten 
sugrįžusieji į vietinę stačiatikių dvasinin
kiją jie ėmė žiūrėti iš aukšto, kaip į tamsią, 
neišprususią. Jų supratimu stačiatikybė ir 
tebuvo reikalinga tik dėl tamsios liaudies. 
Nesant aukštųjų Bažnyčios išlaikomų ar 
globojamų mokyklų nebuvo paruošta 
stačiatikių pasaulietinės inteligentijos, 
kuri būtų sukūrusi, daleiskim, kad ir 
atitinkamos krypties grožinę literatūrą ir 
t.t. Šitaip rusų inteligentija atitrūko nuo 
savo tautos dvasinių šaknų. Tuo tarpu 
liaudis dažnai šventiką tapatino su 
žandaru; tikėjimas tapo daugiau forma, o 
ne turiniu. Tokiu būdu dirvai, taip 
vadinamajai kultūrinei revoliucijai, buvo 
paruošta žymiai anksčiau prieš jos 
vykdymą. Žinoma, buvo ir labai 
sąmoningai tikinčių žmonių, kuriuos ir 
sugrūdo į įkalinimo vietas. (Ir man yra 
tekę matyti kapą, kuriame ilsėjosi trys 
šimtai sušaudytų vienuolių moterų).

Šiek tiek atsiminimų. Keturias
dešimt aštuntiesiems metams baigiantis 
Rudnike Kažime (Komių žemėje) vienoje 
brigadoje teko būti su dvidešimtamečiu 
rusų jaunuoliu. Ilgas, plonas, šviesiap
laukis, mėlynakis Vaniuša. Nežinojo 
savo tikrosios pavardės. Stovykloje buvo 
badas. Slampinėjo klipatos. Gavęs iš 
namų šiokią tokią paramą kai kada šiek 
tiek sušelpdavau ir jį. Siaučiant aplink 
keliaaukščių keiksmų jūrai niekados 
negirdėjau jį susikeikiant. Vieną pav
akarę, priėjęs prie manęs, Vaniuša sakė 
norįs manęs kai ko paklausti. Jis kaip per 
miglą prisimenąs savo tėvus. Juos vieną 
naktį suėmė. Jį su dviem metukais 
jaunesne sesute uždarė į valdiškus vaikų 
namus. Kai vaikų namuose būdavo 
miego valanda, jis imdavęs už rankutės 
sesutę, nusivesdavęs į tualetą ir tenai 
sukalbėdavęs ,Tėve mūsų' ir ,Tikiu'. 
Vėliau mergaites išvežę į kitus vaikų 
namus ir jis nežinąs kur dabar jojo sesutė. 
Tik štai jį vis kankinanti mintis ar jis 
nepadaręs nuodėmės, kadangi mels
davosi tualete.

Bene šešiasdešimt ketvirtaisiais 
metais Mordovijoje teko susipažinti su 
rusų jaunuoliu maskviečiu studentu. 
Pasisakė esąs tikintis. Pasiteiravau kuriai 
krikščionių bendruomenei priklauso. 
Atsakė, jog esąs krikščionis. Man 
pasakius, kad yra daug krikščionių 
bendruomenių, jis atkakliai tvirtino, jog 
esąs krikščionis ir tiek. Susidomėjau. 
Olegas paaiškino. Jo motina išsiskyrusi. 
Užaugęs be tėvo. Motina vadovauja 
vienam iš Maskvos ateistinių klubų. 
Todėl namuose daug ateistinės lit
eratūros. Ją beskaitydamas ir patapęs 
krikščioniu. Už ką jo atsižadėjusi motina. 
Dabar norįs būti pakrikštytu; taip pat ir 
artimiau susipažinti su kuria nors 
krikščionių bendruomene ir gal tapti jos 
nariu.

Arba vėl. Per keturių tūkstančių 
gyventojų miestelis Sibire. Jame daugiau 
nei penkiasdešimt metų buvo sunaikinta 
cerkvė. Artimiausioji veikianti cerkvė 
tebuvo už trijų šimtų kilometrų. Daugelis 
žmonių krikštyti, o ir ne krikštytieji žino 
kada ir kokios religinės šventės ir jas 
mėgsta švęsti, ypač Velykas ir švč. 
Trejybės šventę. (Bus daugiau)
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BAZARAS, BAZARAS

Lietuvių Kronika
KAS—KADA—KUR

Gruodžio mėn. — Svajonių Aidai 
Britanijoje.
1989 m.

Vasario 16 d. — priėmimas Lietuvių 
Namuose Londone.

Vasario 18 d. — Vasario 16 minėjimas, 
Londone, 230 Bishopsgate Instituto 
salėje, 18.00 vai.

Vasario 25 d. — Vasario 16 d. 
Minėjimas Nottinghame.

Kovo 11d. — Nottingham© skyriaus 
susirinkimas Latvių klube, 6 vai.

Balandžio 8-9— DBLS-gos ir LN B-vės 
metinis atstovų suvažiavimas 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.

AUKOS SPAUDAI
K. Jogėla — 2.50 sv.
P. Jokubėnas — 2.50 sv.
VI. Gedmintas — 2.50 sv.
A. Lazauskas — 1.00 sv.
A. Petronis — 2.50 sv.
V. Andrijauskas — 15.00 sv.
A. Žebelys — 2.00 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

KALĖDŲ PAMALDOS
Kalėdų naktį Bernelių Mišios, kaip 

visuomet, bus 12 vai., ryte — 9 ir 11 vai.
Naujųjų Metų dieną — sekmadienio 

tvarka 9 ir 11 vai.

A.A. ONA LIŪDVINAVIČIŪTE— 
WICKSTEAD

Gruodžio 7 d., mirė Ona
Liūdvinavičiūtė-Wickstead, 48 m., po 
operacijos. Liko vyras ir sesuo Danutė su 
šeima.

KVIETIMAS
Buv. Klaipėdos Vytauto Didž. vardo 

gimnazijos Auklėtiniai-abiturientai, 1940 
m. birželio mėn. 15 d., Palangoje gavę 
brandos atestatus, prašomi pranešti, ar 
jie norėtų 1990 m. birželio mėn. 15 d., 
paminėti to įvykio 50 metų sukaktį 
Lietuvoje, arba Vak. Vokietijoje.

Rašyti: „Europos Lietuvis“ (Sukaktis) 
2 Ladbroke Gardens,
London, Wil 2PT, England.

Minėjimo iniciatorius

NOTINGAMAS
RUDENS BALIUS

Moterų draugijos suruoštame rudens 
baliuje atsilankė 35 svečiai jų tarpe 12 
latvių. Vaišes atidarydama pirm. F. 
Damuševičienė linkėjo visiems gero 
apetito. Jautriai prisiminė buvusį 
skyriaus pirm. a.a. K. Bivainį ir pakvietė 
kalbėti laikinai einanti pirm, pareigas P. 
Anužį. Vėliau buvo prisiminti mūsų 
savanoriai kūrėjai bei visi žuvusieji už 
Lietuvos laisvę. Jie buvo pagerbti tylos 
minute. Suprantant, kad didelę reikšmę 
jų pasiaukojimas turėjo šių dienų 
įvykiams Lietuvoje, jų garbei buvo 
sugiedotas Lietuvos Himnas. Po to 
kalbėjęs Latvių klubo pirm. D. Čudars 
džiaugėsi gražiu lietuvių-latvių 
sugyvenimu. Reiškiam padėką moterų 
draugijai, kurių parengimų metų galime 
pabendrauti draugiškoj nuotaikoj.

Linkim joms geros ateities. Dalyvis

SVAJONIŲ AIDŲ 
koncertai Britanijoje

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

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

Ruošia pasaulio Lietuvių Jaun-
■ imas su DBLS ir DBLJS pagalba.

ŠKOTIJA
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Spalio mėn. 13 d., klubo patalpose 
įvyko DBLS-gos Škotijos skyriaus 
metinis susirinkimas.

Skyriaus pirmininkas J. Bliūdžius 
atidarė skyriaus posėdį ir pakvietė kun. J. 
Andriušių pirmininkauti susirinkimui, 
tos dienos sekretorė buvo išrinkta K. 
Bliūdžiuvienė.

Skyriaus pirmininkas padarė 
pranešimą iš DBLS-gos visuotinio 
suvažiavimo, kuris įvyko Lietuvių 
Namuose Londone, taip pat buvo 
padarytas pranešimas iš Tarybos 
suvažiavimo, kuris įvyko 
Wolverhamptone. Po pirmininko 
pranešimo vyko diskusijos ir įvartis 
klausimai į kuriuos atsakė pirmininkas.

Nauja skyriaus valdyba sekantiems 
metams buvo išrinkta šios sudėties: pirm. 
J. Bliūdžius, iždininkė — M. 
Pakrosnienė, sekretorė — K. 
Bliūdžiuvienė ir valdybos nariais: Allan 
Pautienius, Jurgis Pautienius, o 
kandidatais N. Stankus ir V. Stankus.

Revizijos komisijon išrinkti šie nariai: 
B. Stor, N. Anzerevičienė ir J. 
Mickevičius.

Dabartiniu metu skyrius turi 63 narius.
J.B.

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

PAMALDOS
Nottinghame — gruodžio 18 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Derbyje — gruodžio 18 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
Huddersfielde — gruodžio 18d., 13val.
Manchesteryje — gruodžio 25 d., 12.30 

vai.
Nottinghame — Kalėdų 1 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Wolverhamptone — Kalėdų Id., 17 

vai., Švč. Širdyje, Bath Rd.
Nottinghame — Kalėdų II d., 11.15 

vai., Židinyje.
Nottinghame — sausio 1 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Bradforde—sausio 1 d., 12.30 vai.
Nottinghame — sausio 8 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Eccles — sausio 8 d., 12.15 vai.

Darbščios dainavietės metiniame bazare. Iš kairės: Melita Varkalienė ir Janina 
Kerienė.

Labai nustembi pamatęs kiek daug 
darbo kelios moterys įdėjo į bazaro 
paruošimą. Taipgi, reikia nusistebėti, 
kiek mažai mūsiškių ateina tai pamatyti, 
apsipirkti ir pasigėrėti Dainavos moterų 
darbu. Janina Kerienė jau seniai grasina 
pasitraukti iš pirmininkės pareigų ir 
sulėtinti savo indėlį į bazaro paruošimą, 
nes sako ir sveikata gerokai sušlubavo. 
Tokiam drastiškam žygiui, žinoma, jinai 
kol kas leidimo dar negavo. Žinoma, 
Janina ne viena tai paruošė: Melita 
Varkalienė, buvusios Duobaitės Živilė ir 
Roma (Matukienė ir Ford), iš toli 
atvažiavusi Rūta Popikienė, Veronika 
Lekavičienė ir Stasė Ruseckienė.

Tokiais atvejais lengva praleisti 
svarbiausias pavardes, už ką sakau mea 
culpa.

SVAJONIŲ AIDAI SODYBOJE
Šiuo metu Didžiojoje Britanijoje vieši 

Australijos lietuvių dainininkų grupė 
„Svajonių Aidai“. Gruodžio 10 dieną 
grupė koncertavo Vidurinės Anglijos 
lietuviams Coventryje, o gruodžio i i 
dieną — Sodyboje.

„Svajonių Aidų“ gastrolės, 
užtrukusios beveik 4 mėnesius, jau eina 
prie galo. Su savo koncertais „Svajonių 
Aidai“ aplankė lietuvius Argentinoje, 
Kanadoje, Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, Vakarų Vokietijoje, 
Anglijoje, du kartus pasirodė Lietuvoje, 
Kaune ir Vilniuje. Liko dar aplankyti 
lietuvius Škotijoje ir Prancūzijoje.

Sodyboje dainininkus pristatė ir 
pasveikino jaunimo vardu, Sodybos 
vedėjas P. Podvoiskis. Smulkiai su 
koncerto programa supažindino 
klausytojus jaunosios kartos, viena iš 
aktyvesnių veikėjų, R. Gasperaitė iš 
Nottinghamo.

Apie „Svajonių Aidų“ meninį lygį, jų 
didėjančią pažangą, jų sugebėjimą atlikti 
ir perduoti klausytojams įdomiai ir 
jautriai skirtingos paskirties dainas jau 
buvo plačiai lietuviškoje spaudoje 
aprašyta. Taip pat buvo plačiai 
apibūdinta atskirai ir jų programa, todėl 
plačiau aš apie tai nerašysiu. Kas gal 
mane stebino, tai įdomus programos 
sudarymas, dainų išpildymas, 
sugebėjimas įtraukti klausytojus į 
atliekamų dainų turinį ir jausmus; salėje 
matėsi negalinčių sulaikyti susijaudinimo 
ašarų.

Didžiosios Britanijos lietuvių vardu 
„Svajonių Aidams“ už apsilankymą 
dėkojo DBLS-gos pirm. J. Alkis.

„Svajonių Aidų“ kelione ir koncertų 
organizavimu rūpinosi Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga, talkininkaujant 
kiekvieno krašto Lietuvių Jaunimo 
Sąjungai. Didžiojoje Britanijoje 
organizavimui talkininkavo ir DBLS. 
Žiemos metu Sodyboje gyvena mažai 
pensininkų, o apylinkėje lietuvių taip pat 
beveik nėra. Todėl yra klaidinga galvoti, 
kad Londono lietuviai žiemos metu, 
beveik vakare, suvažiuos į Sodybą? 
Koncertas turėjo būti rengiamas pačiame 
Londone. Į koncertą reikėjo kviesti ne tik 
lietuvius, bet ir svetimtaučius, nes jie 
mielai ateina į mūsų meninius 
parengimus.

Labai gaila, kad šio aukšto lygio 
Australijos lietuvių dainininkų grupės 
apsilankymas pas mus nebuvo tinkamai 
išnaudotas. Z. Juras

Visų trijų valstybių stendai buvo 
gražiai papuošti ir prekėmis apkrauti. 
Bazarą atidarė ponia Isabel Quigley. 
BBC Panorama filmavo atidarymą ir 
tautybių prekystalius. Po to jie nuvažiavo 
į Lietuvių Namus ir beveik visą valandą 
praleido filmuodami, kiek kontroversinį 
dalyką... barą su jo lankytojais ir Lietuvių 
Namus iš gatvės pusės su balkone iš
kelta trispalve. Sako, nori parodyti 
pabaltiečių socialinį gyvenimą.

Panorama: Ši programa buvo 
numatyta rodyti pirmadienį, gruodžio 12 
d., po antrašte: „nacių nusikaltėliai“. 
Panorama jau yra buvusi Boltone, Leeds 
ir Kanadoje, kur visur susitiko su 
pabaltiečiais.

ELR

POSĖDŽIAVO EUROPOS 
LAISVES TARYBA

(EUROPEAN FREEDOM COUNCIL) 
Gruodžio 8-9 dienomis, Londone 

įvyko Europos Laisvės Tarybos 
suvažiavimas. Šios organizacijos metiniai 
posėdžiai-pasitarimai ruošiami 
skirtingose Europos valstybėse. 
Dabartinis organizacijos pirmininkas yra 
aktyvus ir su Rytų ir Vidurio Europos 
reikalais labai smulkiai susipažinęs Britų 
parlamento narys John Wilkinson.

Sir Frederic Bennett yra Europos 
Laisvės Tarybos prezidiumo garbės 
narys.

Be pavergtųjų tautų atstovų dalyvavo: 
prof. Leo Magnino iš Italijos, „Pasaulio 
Kultūros“ organizacijos direktorius; 
generolas Robert Close; Mme. Genevieve 
Aubry, šveicarų parlamento atstovė; 
Bertil Haggman iš Švedijos, politinės 
laisvės reikalams instituto pirmininkas; 
Jose Felix Gonzales Noriega iš Ispanijos, 
užsienio politinių reikalų palaikymui 
komisijos sekretorius.

Apie paskutinius pasikeitimus ir 
persitvarkymą Lietuvoje pranešimą 
padarė Zigmas Juras.

KREIPIAMĖS TIESIOGINIAI
Lietuvos Dinaminės Psichologijos 

grupė, norėdama atgaivinti psichoanalizę 
Lietuvoje, siekia profesinės 
kompetencijos ir kvalifikacijos 
psichoanalizėje ugdymui užsienyje. 
Europos Psichoanalitinė Federacija ir 
Suomijos Psichoanalitinė Sąjunga 
įvertino mūsų pastangas ir galėtų mums 
padėti surasdami kur mokytis, tačiau jie 
negali mokslo finansuoti ar įdarbinti. 
Mums reikalinga lėšų.

Kita mūsų veiklos kryptis — tai 
psichoanalizės istorijos Lietuvoje 
rinkimas. Jei išeivijoje yra žinančių apie 
psichoanalizę, ypač jos praktikinį 
pritaikymą Lietuvoje ir galinčių mums 
padėti, prašome rašyti šiuo adresu:

Virginijus Pocius,
LDPG,
P.O. Box 1950
Vilnius 12, 232012
Lithuania USSR.
LDPG yra privati ir valstybei 

nepriklausanti organizacija. Mūsų 
pastangos skiriamos Lietuvai.

PASAULYJE!
Neramumai |

Armėnijoje ir Azerbaidžane |
Armėnijoje ir Azerbaidžane vėl( 

įsiliepsnojo neramumai dėl Kalnų 
Karabacho autonominės teritorijos. 
Azerbaidžane įvyko masinės 
demonstracijos, protestuojant prieš vieno! 
azerbaidžaniečio nuteisimą mirties! 
bausme už kelių asmenų nužudymą per] 
demonstracijas Sumgaite šių metų, 
vasario mėnesį. Pagal turimas! 
informacijas, sostinėje Baku 
demonstravo keli šimtai tūkstančių 
žmonių, o Kirovade įvyko rimti 
susirėmimai tarp minios ir milicininkų,, 
kurių metu trys milicininkai žuvo ir apie. 
130 žmonių buvo sužeisti. Kirovade yra 
įvesti suvaržymai. Armėnijoje 
nesiliauja demonstracijos ir streikai dėl! 
Kalnų Karabacho terititorijos] 
sugrąžinimo armėnam.

Sovietų lėktuvo pagrobimas
Lėktuvų pagrobimų Rusijoje yra buvę! 

bet apie juos pasaulis teturi mažai žinių ] 
Bet štai paskutinį pagrobimą sovietai, 
pagarsino visiems, ir dideliam nustebimui 
paprašė Izraelį, su kuriuo sovietai neturi! 
net diplomatinių santykių, grąžinti! 
banditus, ir dar didesniam visų 
nustebimui, Izraelis tai padarė. Gali būti.! 
kad Izraelis nenorėjo supykinti sovietų.] 
nes sovietai gali neleisti žydams emigruoti, 
iš Rusijos. Noras užmegzti diplomatinius! 
santykius, atrodo, irgi turėjo įtakos tiek] 
Izraeliui, tiek ir sovietams.

Izraelis apkaltintas
Viena žmogaus teisėms ginti 

organizacija paskelbė dokumentą.] 
pavadintą „Nubaudžiant tautą“, kur; 
duodamos Izraelio nusikaltimų prieš' 
palestiniečius detalės. Suminėti 
sužaudymai, sumušimai, areštai, turtų! 
sunaikinimas ir kt. Rašoma, kad po to. 
kai prasidėjo neramumai Izraelio 
okupuotose palestiniečių srityse apie 4O0! 
palestiniečių buvo užmušta ir apie 20.00Ū 
sužeista. Žydai taip pat kaltinami už 
atėmimą žemės iš palestiniečių ir savo! 
žmonių apgyvendinimu. Daug IzraeliOį 
praktikuojamų veiksmų okupuotose, 
srityse aiškiai eina prieš tarptautinius' 
įstatymus, pažymi aukščiau minėtas] 
dokumentas. ,
Slaptas susitarimas tarp JAV ir Izraelio?

Sensaciją sukėlė mažo lėktuvo! 
Meksikoje avarija, per kurią žuvo, 
neaiškios reputacijos Izraelio piliete 
Amiran Nir, kuris buvo minimas per 
Contra sukilėlių ir Irano pinigų bylą.] 
sąryšyje su pulk. North, buvusio1 
prezidento Reagano padėjėjo, areštu iri 
numatomu teismu. Klausiama, ką tas 
pilietis darė Meksikoje? Atsimename! 
kad kai kurie Baltųjų Rūmų pareigūnai 
buvo apkaltinti slaptai pardavę Iranu!] 
ginklus ir gautus pinigus perved; 
Nigaragvos Contra sukilėliams, nes JAV

Didžiausią vadmenį šiame reikale vaidine 
pulk. North, kuris dabar reikalauja! 
slaptų dokumentų, kad apsiginti teisme] 
už neva neteisėtus darbus. Tie slapti 
dokumentai gali išduoti ir kitų pavardes1

Suartėjo Kinija su Sovietų Sąjunga
Po 30 metų „šalto karo" du| 

komunizmo milžinai Sovietų Sąjunga ir 
Kinija sutarė sunormalinti santykius iri 
ieškoti artimesnio bendravimo. Tai įvyko] 
po Kinijos užs. reik, ministro Qiaii| 
Qichen vizito Maskvoje, kur jis kalbėjosi 
su sovietų užs. reik, ministru 
Shevardnadze ir prezidentu Gorbačiovu 
Manoma, kad per tuos pasikalbėjimus 
buvo sutarta artimiausioje ateityje tureli 
susitikimą tarp Sovietų Sąjungos ir 
Kinijos prezidentų. Didžiausią kliūtį 
santykiams pagerinti sudaro Vietnamo 
kariuomenės laikymas Kampučijoje.

Britanijos vėliava vėl Irane
Po devynių metų diplomatinių 

santykių neturėjimo D. Britanija vėl 
iškėlė savo vėliavą prie savo ambasados 
rūmų Teherane. Kol kas ten yra tik 
charge d’Affairs Gordon Pirie, bet kitų 
metų pradžioje bus pasikeista 
ambasadoriais. Britų reikalus Teherane 
iki šiol atstovavo Švedijos ambasada 
Iranas tačiau būk tai esąs supykęs ant 
Britanijos, kam ši leido buvusio Šahc 
sūnui Reza Pahlavi kalbėti per Londono] 
radiją, ir raginti Irano gyventojus ruoštis 
nuversti dabartinę klerikalų valdžią. D 
Britanija tikisi, kad diplomatinių 
santykių atnaujinimas padės išvaduoti 8 
belaisvės Lebane tris britus, kurių 
svarbiausias yra Canterbury 
arkivyskupo sekretorius Terry Waite.
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