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KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖS PROGA
Mieli Broliai, Sesės Lietuviai!

Šiemet Kristaus gimimo šventę — 
Kalėdas—švęsime stiprių emocij ų ženkle 
ir su nauju viltingu pasitikėjimu melšime 
Dievą, kad ir mūsų pavergtai tautai 
išsipildytų pranašo Izaijo žodžiai: 
„Tauta, kuri vaikščiojo patamsiais, išvys 
skaisčią šviesą, gyvenantiems tamsybių 
šalyje užtekės šviesybė“, (iz. 9:11).

Kiekvienos religinės šventės tikslas 
yra, prisimenant istorinį įvykį, priartinti 
mus prie Kristaus, padėti Dievo meilei 
pilniau pasireikšti mūsų gyvenime. 
Tačiau didžiųjų švenčių, ypač Kalėdų ir 
Velykų proga, mūsų dėmesys nukrypsta į 
tautą, nes daugiau negu kitu laiku, 
išgyvename jos vargus, džiaugsmus ir 
viltingus lūkesčius.

Prieš keletą mėnesių į viešumą išėjo ir 
žaibo greitumu tebeplinta tautinis bei 
religinis atgimimas, „vaduojąs tautos 
sąmonę nuo senų minčių jungo bei kuriąs 
naujo gyvenimo siekius, pagristus dora, 
protu ir dvasia“. (R. Ozolas, 
„Atgimimas, Nr. 1, 1988.IX.16) Tai ir 
užtvindė mūsų širdis viltingu džiaugsmu 
ir sykiu neramumais, jos ateitį norinčiais 
atspėti klausimais.

Mus džiugina kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus užtikrinimas, kad, 
nežiūrint beatodairinės ateizacijos ir 
nužmoginimo metų, „kai jie turėjo 
kalbėti ne tai, ką manė ir daryti ne tai, ką 
sakė“, nors tautos siela bei sąžinė tapo 
labai sužalotos, tačiau „nėra tiesa, kad 
visuomenė bemaž ištisai (yra) tapusi 
ateistiška, ir kad krikščioniškos vertybės 
jai nebereikalingos“ („Švyturys“ Nr. 1, 
1987). Persitvarkymo Sąjūdžio dėmesys 
dvasiškijai rodo, jog Lietuvos 
inteligentija, nors ir auklėta ateistinio 
naterializmo dvasioje, pradeda suprasti, 
kad be dorovinio atgimimo negali būti nė 
tikro visuotinio atsinaujinimo. Dar 
daugiau — mus džiugina jų įžvalga, kad 
tik Kristuje gali išsipildyti tautos 
puoselėjamos viltys.

Ilgą laiką maniau, kad iš labirinto 
galima išeiti jėga (m.p.). Tada buvau 
iškėlęs šūkį: „Lietuvai reikia išauginti 
poetų su boksininko kumščiais... Dabar 
man svarbiau tai, kas siejasi su 
Kristumi... Kristus yra amžinybės 
metafora. Viltis. Kitos mes neturime“ 
(Sigitas Geda, „Aušrinė“ Nr. 1, 1988).

Neramumą kelia ir atsakymų ieško 
okupanto pakeista taktika. Tauta žino, 
kad ne iš meilės žmonėms ar iš pagarbos 
Dievo įsakymams, o ekonominių bėdų 
verčiama sovietų vadžia šiek tiek atleido 
religinį, tautinį ir kultūrinį gyvenimą 
kontroliuojančius varžtus: legalizavo 
tautos himną, trispalvę ir lietuvių kalbą; 
grąžino sostinės katedrą, toleruoja 
drąsius kardinolo pasisakymus, po ilgų 
metų „mokslinių“ įrodinėjimų, kad 
Dievo nėra, leis tautai viešai ir iškilmingai 
švęsti Išganytojo gimimo šventę; pirmą 
kartą Sovietų Sąjungos televizija 
transliuos Bernelių mišias.

Šį tautos nerimą pergyvename ir mes, 
bandydami atspėtį, ko tautai šiandien 
labiausiai reikia, kokios pagalbos iš mūsų 
laukia. Viena yra tikra, kad tauta 
nuoširdžiai įvertina kiekvieną mūsų 
apsilankymą ir jos praturtinimą ne

VYSKUPAS
VL. MICHELEVIČIUS ROMOJE
Iš Madrido į Romą atvyko Kauno 

arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos 
apaštalinio administratoriaus auziliaras 
vyskupas Vladas Michelevičius. Romoje 
jis numato išbūti apie dešimt dienų. Prieš 
atvykdamas į Romą, vyskupas 
Michelevičius Madride dalyvavo 
Europos vyskupų konferencijų 
pirminininkų susitikime, kuriame 
atstovavo į susitikimą pakviestam, bet 
sveikatos sumetimais negalėjusiam 
atvykti Lietuvos vyskupų konferencijos 
pirmininkui kardinolui Vincentui 
Sladkevičiui. Madrido susitikime 
dalyvavo iš viso apie 25-kių Europos 
vyskupų konferencijų pirmininkai arba 
jų atstovai, kurie turėjo progos pasikeisti 
nuomonėmis apie savo veiklą.

„volgom“ ar „žiguliais“, o dvasią 
pakeliančia lietuviška knyga; tauta 
dėkinga už mūsų pastangas informuojant 
pasaulį apie jai paneigtas teises. Tačiau 
virš visko tauta dėkoja ir pakartotinai 
prašo „karštų maldų“, kad šis viltingas 
spindulys nebūtų užtemdytas naujų 
represijos debesų, kad prasidėjęs 
atgimimas „turėtų tikrą pagrindą“. 
Entuziazmas greitai praeina, jei neturi 
tikro pagrindo — Dievo“, perspėjo iš 
Sibiro lagerio grįžęs ir savo akimis 
netikėdamas, kas paskutiniais mėnesiais 
tautoje įvyko kun. S. Tamkevičius“. 
Jeigu mūsų jaunimas, vaikai, turės Dievą, 
mes turėsime ateitį. Jeigu jie neturės 
Dievo, tai nieko mums nepadės ir 
trispalvės“ (LIC).

Švęsdami Dievo Sūnaus įsijungimą į 
mūsų gyvenimą bei su giliu dėkingumu 
priimdami Jį, iš naujo ateinantį malonės 
pavidale į mūsų sielas, nuoširdžia malda 
prašykime, sykiu su Mergele Motina 
Marija, kad ir mūsų „šėtono 
paunksmėje" gyvenančiai tautai 
„užtekėtų šviesybė“, kad Dievuje 
atpažinę savo Tėvą, galėtume mylėti 
vienas kitą mus Kristaus mylinčia meile.

Linkiu skaidrių bei mielų Kalėdų 
visokeriopos Dievo palaimos Naujuose 
1989 metuose.

Vyskupas Paulius A. Baltakis, O.F.M.
New Yorkas, 1988 m. lapkričio 28 d.
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Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų 
proga visus geros valios lietuvius 

nuoširdžiai sveikina

Vincas Balickas 
Lietuvos Charge d’Affaires

Nuoširdžiai sveikinu 
visus lietuvius ir jų šeimas, 

linkėdamas linksmų Kalėdų ir palaimingų 
Naujųjų Metų

Kun. J. Sakevičius, MIC.

Visus mūsų gimines, gentis, bičiulius ir pažįstamus sveikiname Kalėdų 
Švenčių proga, linkėdami visiems tikrai draugiškų Naujųjų Metų. 
Sutvirtinimui mūsų gerų norų Tautos Fondui paaukojome 200.00 svarų.

Šv. Kalėdų ir N. Metų proga DBLS Skyrių valdybas, 
narius ir visus lietuvius sveikina

DBLS VALDYBA

Akcininkams ir kitiems savo rėmėjams 
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų N. Metų linki 

LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVES VALDYBA

„Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klubo nariams ir visiems 
bendradarbiams linki linksmų šv. Kalėdų ir laimingų N. Metų 

„EUROPOS LIETUVIS“ ir NIDOS KNYGŲ KLUBAS

Visus mielus savo vasarotojus ir Lietuvių Sodybos rėmėjus 
šv. Kalėdų ir N. Metų proga nuoširdžiai sveikina 

LIETUVIŲ SODYBA

LIETUVOS KARDINOLO
KREIPIMASIS l TIKINČIUOSIUS

Esame neatsiejamai sujungti su savo 
tauta, dėl jos likimo negalime nesisieloti.

Šiais metais prasidėjęs reikšmingas 
mūsų tautos dvasinio ir tautinio atsina
ujinimo sąjūdis atnešė jos gyvenimui 
didelių pasikeitimų. Trokštame, kad tai 
būtų nesustabdomas, pastovus jos nuolat
inio tobulėjimo reiškinys. Gerai supran
tame, kad čia didelę reikšmę turės mūsų 
pačių apsisprendimas, ryžtas, ištvermė ir 
neskuboti, išmintingi žingsniai vis į naujus 
pasiekimus. Bet neužmirškime, kad vien 
mūsų pastangų neužteks. Ne veltui 
psalmistas įspėja: „Jei Viešpats nestatys 
namų, veltui darbuojasi tie, kurie juos 
stato“. Dėl to kreipiuosi į jus, mieli 
tautiečiai, kviesdamas nuoširdžiai maldai 
už mūsų tautą, jos vienybę ir atsinaujinimo 
sėkmę.

Advento susitelkimo metu pirmąjį 
gruodžio mėnesio penktadienį, šeštadienį ir 
sekmadienį skirkime maldai šiomis in
tencijomis.

Niekuomet napraraskime pasitikėjimo 
Dievu... Turėkime viltį visose neviltyse. 
Tegul mus drąsina Kristaus žodžiai: „Tai 
neįmanoma žmonėms, bet ne Dievui. 
Dievui viskas įmanoma“.

Kardinolas Vincentas Sladkevičius
Kaišiadorys, 1988 m. lapkričio 20 d.

Magdalena ir dr. Jonas Mockai

VYTAUTAS LANDSBERGIS 
LP SĄJŪDŽIO SEIMO 

TARYBOS PIRMININKAS
Muzikologas Vytautas Landsbergis 

yra vienbalsiai išrinktas Lietuvos 
Persitvarkymo sąjūdžio seimo tarybos 
pirmininku. Jo pagelbininku yra 
paskirtas sąjūdžio leidinio „Atgimimas“ 
redaktorius, filosofas Romualdas Ozolas. 
Vytautas Landsbergis yra gimęs prieš 56- 
erius metus žymaus architekto 
Landsbergio-Žemkalnio šeimoje, baigė 
Lietuvos konseravatoriją, yra menotyros 
mokslų kandidatas ir Lietuvos 
konservatorijos profesorius, daug rašęs 
apie Čiurlionį. Nuo pat Persitvarkymo 
sąjūdžio įsisteigimo Vytautas 
Landsbergis buvo vienas jo pagrindinių 
veikėjų, dažnai kalbėjęs sąjūdžio 
surengtose masinėse demonstracijose.

Vakarus, tuo tarpu, pasiekė 
papildomos informacijos apie lapkr. 26 
dieną Gedimino aikštėje surengtas dvi 
atskiras demonstracijas išreikšti 
nuomonėm bei pageidavimam dėl 
visasąjunginės Konstitucijos pataisų ir 
papildymų projekto. Šis projektas, kaip 
žinoma, buvo svarstomas ir priimtas 
Sovietų Sąjungos aukščiausiosios tarybos 
sesijoje Maskvoje. Atskirus mitingus 
surengė Lietuvos Persitvarkymo sąjūdis 
ir Lietuvos Laisvės Lyga. Pagal gautas 
informacijas sąjūdžio mitinge dalyvavę 
tarp 30 ir 40 tūkstančių žmonių, Lygos 
mitinge apie 20 tūkstančių. Sąjūdžio 
mitingą pravedė Anties roko grupės 
vadovas Algirdas Kaušpėdas. Tarp 
kalbėtojų buvo Vytautas Landsbergis, 
Zigmas Vaišvila, kun. Vaclovas Aliulis, 
Vitas Tomkus, Kazimieras Antanavičius, 
taip pat LTSR ministras Mikučiauskas, 
pažadėjęs balsuoti prieš Konstitucijos 
pataisas, kurios riboja respublikų 
suverenumą ir pareiškęs kritiką Maskvai, 
kad lietuvių tauta nebuvo iš anksto 
supažindinta su pakeitimų projektu. 
Mitingo metu buvo perskaitytos 
„moralinės nepriklausomybės“ ir 
„moralinės vienybės“ deklaracijos. 
„Moralinės nepriklausomybės 
deklaracijos sakoma, kad jokia politinė 
situacija negali suvaržyti Lietuvos kaisvės 
valios, kaip aukščiausios jos teisės. Tik 
Lietuva gali priimti ir vykdyti savo 
įstatymus. Kol šis principas netaps teisine 
norma, jis turi būti kiekvieno piliečio 
asmenine nuostata. Lietuvoje bus 
gerbiami tik tie įstatymai, kurie nevaržo 
Lietuvos nepriklausomybės. Mitinge 
buvo iškelti plakatai su tokiais užrašais: 
„Komunistai — būti ar pūti?“, Jėga 
laikina, idėja — amžina“. Žmonės buvo 
iškėlę trispalves, perrištas juodais 
kaspinais.

Kiek vėliau, tą pačią gruodžio 26-ąją, 
įvykusiame Lietuvos Laisvės Lygos 
mitinge buvo protestuojama prieš 
Maskvos staliniečių kėslus nuslopinti 
kylantį tautiniai politinį Pabaltijo 
valstybių sąmonėjimą. Mitingui 
vadovavo Tučkus. Kalbėjo Antanas 
Terleckas, Algimantas Andreika, Petras 
Cidzikas, Povilas Pečeliūnas ir Bronius 
Laurinskas. Jie tvirtino, kad Lietuvai 
neužtenka suvereniteto, bet reikia 
nepriklausomybės, reikalavo sovietų 
kariuomenės atitraukimo iš Lietuvos.

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ 
GYNIMO SĄJUNGOS VEIKLA

Lietuvoje įsisteigusi žmogaus teisių 
gynimo sąjunga gauna nemažai skundų iš 
įvairių žmonių, kurie yra skriaudžiami ir 
dėl to prašo pagalbos. Neseniai sąjungą 
pasiekė Arūno Dainausko pareiškimas, 
kuriame jis atkreipia sąjungos dėmesį į 
savo padėtį. Arūnas Dainauskas šiuo 
metu yra kalinamas kaip kriminalinis 
nusikaltėlis, bet sąjungai pasiųstame 
pareiškime jis pažymi, kad kriminalinė 
byla jam buvusi sudaryta politiniais 
sumetimais. Žmogaus teisių gynimo 
sąjunga, susipažinusi su Dainausko 
atveju, dabar ruošia dokumentus pateikti 
respublikos aukščiausiąja: tarybai, 
prašant, kad byla būtų peržiūrėta.

IlETUVnjE
Vinco Kudirkos jubiliejui

Vilniuje, LTSR rašytojų sąjungoje 
įvyko Vinco Kudirkos gimimo 130-ųjų ir 
„Varpo“ žurnalo 100-ųjų metinių 
jubiliejinės komisijos posėdis, kuriame 
buvo apsvarstytas V. Kudirkos 
memorialinių vietų tvarkymo klausimas.

Komisija nutarė kreiptis į vyriausybę 
su pasiūlymu įsteigti V. Kudirkos 
gimtinėje Paežeriuose jo memorialą — 
atstatyti sodybą, konservuoti klėtelę, 
pertvarkyti ir atnaujinti ekspoziciją. 
Nutarta taip pat atstatyti ir Kudirkos 
tiltą per Šešupę. Renkama vaizdinė 
medžiaga apie buvusį tiltą ir platesni jo 
aprašymai.

Vinco Kudirkos gimimo 130-ųjų ir 
„Varpo“ 100-ųjų metinių jubiliejinį 
vakarą-koncertą, nutarta surengti 
gruodžio 26 dieną, Vilniuje, LTSR 
valstybiniame akademiniame dramos 
teatre.
Dėl konstitucijos nesutarta

LTSR Aukščiausiosios Tarybos sesija, 
posėdžiavusi lapkričio 18 dieną, išklausė 
Konstitucijos tobulinimo komisijos 
vadovo, LTSR teisingumo ministro P. 
Kūrio informaciją apie nuveiktą darbą, 
bet nesutarė dėl projekto priėmimo. 
Nutarė sudaryti naują Konstitucinę 
komisiją Lietuvos TSR Konstitucijos 
projektui parengti.

Ta pati sesija vienbalsiai priėmė 
įstatymą — papildyti esamą LTSR 
Konstituciją nauju straipsniu (77-1), 
kuris reglamentuoja lietuvių kalbos 
valstybinį statusą.

Aukščiausioji Taryba taip pat 
vienbalsiai priėmė įstatymą dėl LTSR 
Konstitucijos 168 ir 169 straipsnių, 
kuriais tautinė vėliava įteisinama kaip 
Respublikos valstybinė vėliava, o Vinco 
Kudirkos „Tautiška giesmė“ — kaip 
Lietuvos valstybinis himnas. Buvo 
siūloma pakeisti ir Lietuvos TSR herbą 
baltu Vyčiu raudoname fone, bet A. 
Brazauskas paprašė šio klausimo šioje 
sesijoje nesvarstyti. Vytis bus laikoma 
Lietuvos tautiniu simboliu, bet ne 
Respublikos herbu.
A. Brazauskas televizijoje

Lietuvoje kilus nerimui dėl nesutarimų 
Aukščiausioje Taryboje svarstant 
Konstitucijos projektą, lapkričio 19 
dieną, LKP CK pirmasis sekretorius A. 
Brazauskas pasakė per Lietuvos televiziją 
raminančią kalbą. Jis pasakė, kad 
Lietuvos žmonės norėjo ir tikėjosi, kad 
sesija išspręs daug jautrių ir aktualių 
klausimų, bet ne visi lūkesčiai išsipildė. 
Po sesijos aikštėje daug jaunimo elgėsi ne 
taip, kaip pageidautų valdžios žmonės. 
Todėl A. Brazauskas ragino nekelti 
aistrų, nekonfrontuoti.

A. Brazauskas tarp kitko pasakė: 
„Daug ir padarėm. Štai kad ir vakar. 
Respublika jau turi valstybinę lietuvių 
kalbą, turi savo mylimą ir gerbiamą 
trispalvę valstybinę vėliavą, šviesų ir visų 
mūsų mylimą himną — Vinco Kudirkos 
„Tautišką giesmę“, kaip valstybinį 
himną. Turime tautinį herbą, kurį vakar 
jteisinom — dar nuo Algirdo ir Vytauto 
laikų su lietuvių tauta žengiantį per mūsų 
istoriją... Tačiau yra ir tokių klausimų, 
kuriuos spręsti... mes negalime“. 
Sąjūdžio siūlomi Konstitucijos 
pakeitimai praktiškai reikštų Lietuvos 
išstojimą iš TSRS. Tie pasiūlymai buvo 
nepriimti. Toliau A. Brazauskas sakė: 
„Aš vakar šitą sakiau sesijos metu, kad 
kelias į suverenitetą yra nepaprastai 
sudėtingas, nepaprastai ilgas... Greiti, 
neapgalvoti sprendimai galėtų mums tik 
pakenkti siekiant pagrindinio mūsų 
tikslo“.
Laukia Sibiro tremtinių

Molėtų rajono Skudutiškio kolūkio 
nariai nutarė du vienbučius 
gyvenamuosius namus paskirti iš Sibiro 
norinčioms sugrįžti lietuvių šeimoms. 
Kolūkio vadovas Stanislovas Žvinys 
pasakė: „Tikimės tuo bent iš dalies padėti 
žmonėms, nekaltai kentėjusiems 
stalinizmo epochos žiaurumus. Darbingi 
tų šeimų nariai bus aprūpinti darbu“. 
Mirė

Lapkričio 17 d., Vilniuje mirė dar 
Nepriklausomoje Lietuvoje žinoma akla 
dainininkė Beatričė Gricevičiūtė.

Lapkričio 21 dieną, eidama 87-uosius 
metus, mirė Justo Paleckio našlė 
Genovaitė Paleckienė.
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APIE A. SMETONĄ LIETUVOS SKAITYTOJAMS
Vilniškio žurnalo „Kultūros barai“ 9- 

tas numeris pateko į rankas prieš porą 
savaičių Vakarų Berlyne, kur man teko 
garbė viešėti pas Mykolą Žilinską. 
Svetingas namų šeimininkas, beje, šį 
rudenį žvaliai įžengęs į savo 85-tuosius 
metus, padavė man žurnalą, netverdamas 
džiaugsmingo susijaudinimo.

— Laikai keičiasi, — pasakė — žiūrėk, 
žiūrėk Smetonos nuotrauką įdėjo!

Sklaidau žurnalą ir savo akims netikiu. 
Straipsnį iliustruoja nuotrauka, vaiz
duojanti Antaną Smetoną 1941 m. prie 
savo darbo stalo Tabor Farm sodyboje, 
JAV...

Pasirodo tai tęsinys iš žurnalo 6-tojo 
numerio, kuriame pradėta spausdinti A. 
Eidinto straipsnį „A. Smetonos veiklos 
pėdsakais“. Pasakojime apstu duomenų 
ir faktų apie mūsų buvusio prezidento 
politinę vaiklą nuo 1919-1920 ir 1926- 
1940 metų.

Čia neketinu varginti išeivijos skai
tytojus perpasakojant jiems nuo seno 
gerai žinomą tiesą. Tuo labiau, kad 
straipsnio apie A. Smetoną autorius A. 
Eidintas pats neslepia jo pasinaudotos 
medžiagos šaltinių. Štai jie: K. Binkio 
„Antanas Smetona“ Kaunas 1934 m., M. 
Biržiškos „Lietuvių tautos kelias“, Los 
Angeles 1953 m., A. Merkelio „Antanas 
Smetona. Jo visuomeninė, kultūrinė ir 
politinė veikla“, Niujorkas 1964 m., o 
taip pat A. Merkelio straipsnis „Trem
tinio dalia“ Savaitraštyje „Europos 
Lietuvis“, 1964 m.

Ir vis dėlto norėčiau nors trumpai 
apsistoti ties šia „Kultūros barų“ 
publikacija, o kartu pasidžiaugti, jog 
pagaliau ir mūsiškiai okupuotoje Liet
uvoje praturtins savo akiratį brangiomis 
širdžiai istorinėmis nuotrupomis.

Tiesa, būtų naivu galvoti, kad publi- 
kacįįjos autorius A. Eidintas siūlo savo 
skaitytojams absoliučiai objektyvų pas
akojimą Antano Smetonos atžvilgiu.

Daugumoje vietų, išskyrus cituojamą 
medžiagą, autorius primygtinai pateikia 
A. Smetonos portretą, koncentruodamas 
pastarojo veiklą į pastovias rietenas 
išeivijoje ir tarpusavio kovą dėl pir-
mavimo ir įtakos antitarybinėje veikloje, 
arba, kaip ironiškai pastebi Eidintas, 
kovojant dėl vietos po saule. Neapsieina 
autorius ir be įprastinių stereotipinių, 
vadindamas tautininkų partijos lyderį A. 
Smetoną pabėgėlių, tautos išdaviku ir 
reakcingu politiniu veikėju.

Tokiais atvejais apmaudu už skai
tytoją, kurio, man regis, autorius visiškai 
negerbia, parengęs savo straipsnį dalinai 
dviveidiškai. Taip ir dvelkia protarpiais 
sovietine žurnalistine dezinformacija.

Argi neklaidinamas skaitytojas tada, 
kuomet po eilučių, neslepiančių pagiežos 
buvusiam prezidentui, neva išdavusiam 
lietuvių tautą, skaitome visiškai prie
šingos nuomonės atsiliepimus, jau 
cituojamus iš K. Binkio, M. Biržiškos ir 
A. Merkelio darbų.

Stebėtina, kad sovietų spaudoje dabar 
vis tik prisibijoma kėsintis į autorines 
citatas ir jas savavališkai iškraipyti, kaip 
kad dar visai neseniai tokia praktika 
buvo plačiai paplitusi.

Būtent dėka to, kad „Kultūros barų“ 
redaktoriai ir cenzūra, matomai, pabūgę 
šį kartą apversti aukštyn kojom citu
ojamą bibliografinę medžiagą, žurnalo 
skaitytojai, o ypač okupuotos Lietuvos 
jaunimas, turėjo galimybę pirmą kartą 
oficialiai sužinoti, jog respublikos pre
zidentas Antanas Smetona gimė netur
tingo valstiečio šeimoje ir augo papras
toje sodžiaus pirkioje, dengtoje šiaudiniu 
stogu. Tuo pačiu žurnale įdėta dar viena 
nuotrauka, kurioje reprodukuojamas 
Vlado Didžioko tapytas aliejinis pave
ikslas, vaizduojantis A. Smetonos gim
tąją pirkią Užulėnio kaime (tuomet
iniame Taujėnų valsčiuje, dabar Uk
mergės rajonas).

Neabejodamas drįstu teigti, jog niek
ada anksčiau per visą sovietinės okup
acijos laikotarpį, respublikinėje spaudoje 
nepublikuoti A. Smetonos biografiniai 
duomenys dabar yra savotiškas at
radimas šiandieninei skaitytojų audito
rijai, ištroškusiai tikroviškų žinių apie 
savo Tėvynės istoriją ir jos herojus.

Kaip matome iš faktų, ne vien tik 
komunistiniai vadai yra kilę iš neturtingų 
valstiečių. Tarp kitko, šitokį valstiečių 
darbininkijos ir aplamai proletarinio 
luomo trafaretą yra labai pamėgę sovietų 

ideologai, pritaikydami jį bet kur ir bet 
kam, jeigu tai naudinga partijai.

O jeigu nenaudinga?
Tada jie mikliai imasi grubios de

zinformacijos metodų. Pati proga prisi
minti, kaip nelengvais penkiasdešim
taisiais mums, Kauno antros vidurinės 
mokyklos auklėtiniams, bruko į galvas iš 
suklastotų vadovėlių antai tokias nes
ąmones: neva Smetona ir į jį panašūs 
buržuaziniai nacionalistai visi be išimties 
esą kilę iš ponų ir bajorų luomo, todėl jų 
pagrindinis tikslas-susikrauti sau kuo 
daugiau turto, išnaudojant vargšus 
valstiečius ir miestų darbo žmonės. 
Žodžiu, visi jie paprastos liaudies 
kraugeriai...

Ką ir bekalbėti — skaudi ir begaliniai 
žiauri tokia „istorijos pamoka“, gauta iš 
lietuvio mokytojo lūpų saviems liet
uviams moksleiviams. Ir teatleidžia 
Viešpats šią nuodėmę mano buvusiam 
švietėjui, kurs, matomai, savo kailį 
gelbėdamas, davėsi nelabajam užtemdyti 
protą.

Ir štai visiškai netikėtai žurnalo 
puslapiai grąžina mus į Antano Smetonos 
vaikystę, o ji rodos, jam buvusi nelengva. 
Darbščioje Smetonų šeimoje Antanas 
buvo šeštuoju vaiku — sparčiu ir laiko 
darbuose ir gabiu moksluose. Jis mokėsi 
labai gerai tad buvo atleistas nuo 
mokesčio už mokslą. Dar būdamas 
Palangos progimnazijoje A. Smetona 
pradeda skaityti slaptą lietuvišką spaudą, 
Maironį ir Adomą Mickevičių. Ano meto 
romantinė raštija nulemia ir jaunojo 
Smetonos galutinį tautinį apsisprendimą.

Bemaž chronologiškai sekdamas A. 
Smetonos mokslų eigą, jo tautinės 
sąmonės brendimą, autorius nepamiršta 
pristatyti jo bendramokslių.

Iš pirmo žvilgsnio Mintaujos gimna
zijoje besimokančių lietuvių pavardės 
maloniai nuteikia širdį: Jonas Šliūpas, 
Juozas Tūbelis, Vladas Mironas, Jurgis 
Šlapelis, Petras Avižonis, Didžiuliai...

Čia negaliu nepertraukti tolesnį 
vardinį sąrašą, nes A. Eidintas jį seka 
„meistriškiau“ už mane. Tarsi duoklę 
komunistams atiduodamas jis užbaigia 
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Prisiminkime dar ir kitus tos sutarties straipsnius. Šit (kartoju dar kartą): 
VH-tasis
„Šios sutarties įgyvendinimas jokiu būdu neturi paliesti susitariančių šalių 

suvereninių teisių, ypač jų valstybinės santvarkos, ekonominės ir socialinės sistemos.! 
karinių priemonių ir, bendrai, nesikišimo į vidaus reikalus principo“.

Arba kad ir V-tasis
„Grasant užpuolimui Lietuvai ar TSRS per Lietuvos teritoriją, abi susitariančios! 

šalys tuojau apsvarstys susidarusią padėtį ir imsis visų priemonių, kurios bendru 
susitarimu bus pripažintos būtinomis susitariančiųjų šalių teritorijų neliečiamybe 
užtikrinti“.

11. Istoriografinis intarpas.
Ne pro šalį bus čia stabtelėti ties kai kuriais oficialiosios tarybinės istoriografijos 

teiginiais dėl kalbamųjų įvykių.
Istorijos mokslų daktaras prof. K. Surblys oficialiosios tarybinės agentūros APN 

paskleistame straipsnyje (cituoju pagal „Kauno Tiesą“, 1976.VII.il) rašo:
„Faktą, kad Raudonosios Armijos daliniai buvo įvesti į Lietuvos, Latvijos ir 

Estijos teritoriją, jie mėgina pavaizduoti kaip okupaciją. Tuo tarpu yra gerai žinoma, 
kad Raudonoji Armija buvo įvesta į Pabaltijį 1940 metų vasarą, remiantis savitarpio 
pagalbos paktais bei sutartimis, kurias Tarybų Sąjunga buvo sudariusi su Estija, 
Latvija ir Lietuva atitinkamai 1939 metų rugsėjo 28, spalio 5 ir 10 dienomis. Taigi 
Raudonosios Armijos dalinių dislokacija trijų respublikų teritorijoje buvo juridiškai 
visai pagrįsta ir atitiko tarptautines normas“.

Ar taip iš tikro buvo? Anaiptol!
Pažiūrėkime.
1939 metų spalio 10 dieną Lietuva ir Tarybų Sąjunga tikrai pasirašė „Vilniaus ir 

Vilniaus srities Lietuvos Respublikai perdavimo ir Lietuvos-Tarybų Sąjungos 
savitarpio pagalbos sutartį“. Aukščiau matėme, kokiomis aplinkybėmis ir kokio 
turinio ji buvo pasirašyta.

Jau sutarties pavadinimas rodo, jog iš principo ji turėjo būti pagalbos, o ne 
paglemžimo įrankis. Jos tekstus aiškiai, beje, aptaria, kad ją vykdant visi reikalai ir 
klausimai bus tvarkomi ir sprendžiami bendrais susitarimais, o ne vienos pusės 
diktatais kitai pusei.

Prisiminkime vieną kitą jos straipsnį.
Šit:
IV-tasis
Lietuvos Respublika ir Tarybų Sąjunga pasižada drauge ginti Lietuvos sienas, 

kuriam reikalui Tarybų Sąjungai suteikiama, teisė savo lėšomis laikyti bendru susitarimu 
nustatytose Lietuvos Respublikos vietovėse griežtai aprėžtą tarybinių sausumos ir 
orinių ginkluotų pajėgų kiekį. Tiksli šios kariuomenės buvimo vieta ir ribos, kuriose ji 
galės būti pastatyta, jos kiekis kiekvienoje paskiroje vietovėje, o taip pat visi kiti 
klausimai, kaip štai ūkinio, administracinio, jurisdikcinio pabūdžio ir kitokie, 
kylantieji ryšium su tarybinių ginkluotų pajėgų esimu Lietuvos teritorijoje pagal šią 
sutartį, bus tvarkomi atskirais susitarimais“.

Vykdant šį nuostatą, abiems šalims susitarus, į Naująją Vilnią, Gaižiūnus, 
Prienus ir Alytų buvo įleistos griežtai aprėžto kiekio tarybinės kariuomenės įgulos, 
nustatytos ribos kiekvienai iš tų įgulų ir kariuomenės kiekis kiekvienoje paskiroje 
vietovėje.

Tai šit kas buvo kalbamosios sutarties nustatyta, ir visa tai buvo taikingai 1939 
metų rudenį įvykdyta.

Masyvus visos Lietuvos teritorijos užėmimas 1940 metų birželio mėnesį anaiptol 
nebuvo kalbamosios sutarties numatytas ar suponuojamas; jis buvo diametraliai tai 
sutarčiai — jos raidei ir dvasiai — priešingas.

Į sutarties karinių priemonių nuostatus kontrahautai, be to, žiūrėjo kaip j 
terminuotus, vadinasi, laikinus. Tam reikalui buvo skirtas

VllI-tasis straipsnis
„Šios sutarties veikimo laikas dalyje, liečiančioje Lietuvos Respublikos ir TSRS 

savitarpio pagalbos prievolės (str. str. II-VII). — penkiolika metų, tačiau jei viena iš 
susitariančiųjų šalių neras reikalingu atšaukti šios sutarties terminuotų nuostatų ui' 
metų ligi šios sutarties pabaigos, tai šie nuostatai automatiškai veiks dar sekančius 
dešimt metų*).

1939 metų spalio 10 dienos savitarpio pagalbos sutartis be to, anaiptol 
nepanaikino nė vienos iš iki tol Lietuvos ir Tarybų Sąjungos pasirašytųjų sutarčiųirnė 
vieno kurio iš jų nuostatų. Taigi ir anos sutartys su visais savo nuostatais, kurių vienas |
kitas buvo šio rašinio pradžioje iškelti aikštėn, liko ir toliau galioti. Tai, kaip matėme, 
buvo įsakmiai pabrėžta jau pačioje savitarpio pagalbos sutarties preambulėje.

Liko tad galioti:
1. kad Tarybų Sąjunga pripažįsta Lietuvos valstybės savarankiškumą ir 

nepriklausomybę, ir jos sienų neliečiamybę;
2. kad kilus tarp abiejų valstybių tokiam konfliktui, kurio jos negalėtų išspręsti 

diplomatiniu keliu, Lietuva ir Tarybų Sąjunga skirs taikomąsias komisijas (o nelems 
jį, vadinasi, savo naudai karo jėga);

3. kad užpuolike (agresore) laikoma ir ta valstybė, kuri įsibraus ginkluotomis 
jėgomis, net ir karo nepaskelbusi, į kitos valstybės teritoriją;

4. kad jokio agresijos veiksmo negali pateisinti kurios nors valstybės „politinė, 
ekonominė arba socialinė struktūra, jos administracijai prikišamos klaidos“;

5. kad agresijos negali pateisinti „nesusipratimai, liečią ekonominius, finansinius|
arba kitus pasižadėjimus kitų valstybių atžvilgiu“. |

Tokie, atseit buvo Lietuvos ir Tarybų Sąjungos santykių teisiniai pagrindai, 
nekalbant jau apie bendrąsias tarptautinės teisės ir moralės normas. 1

A. Smetonos mokslo draugų sąrašą 
dviem pavardėm, kurių adresu padoriam 
lietuviui telieka tik nusispjauti, nors tai ir 
ne visai kultūringa.

Taigi, statydamas vienon eilėn taurių 
lietuvių du aršius komunistus re
voliucionierius Vincą Kapsuką ir Karolį 
Požėlą A. Eidintas duoda suprasti neva 
jiedu esą vos ne Smetonos bendraminčiai 
ir toks jų čia draugiškas lygiagretumas, 
atsieit, savaime suprantamas.

Atvirai pasakius, jeigu ir tenka kurį 
nors lietuvį pavadinti tautos išdaviku, tai 
ne be pagrindo prie tokių priskirčiau 
tuodu; vieno iš kurių pavardė jau 
daugel metų teršia Vilniaus 
universiteto vardą, o kito gi — etiškai 
niekina ne tik Kauno senamiesčio istorinę 
praeitį, bet ir daugelio kitų Lietuvos 
miestų gražius kampelius.
Gal ir ne už kalnų toks laikas, kada 

pagaliau išsivadavę nuo sovietinės 
okupacijos pančių galėsime laisvai 
vardinti įstaigas ir gatves tikrų lietuvių 
patriotų atminčiai. Tačiau tai jau atskira 
tema, jau kitas sopulys, tikiuosi, ilgainiui 
išgydomas.

Tęsiant straipsnio apžvalgą negaliu 
palikti tos publikacijos dalies, kur 
pasakojama apie A. Smetonos įnašą į 
lietuvių kalbos kultūrą. Tiesa, dauguma 
faktų, kaip minėjau, tikriausiai yra 
žinomi lietuviškam skaitytojui išeivijoje. 
Tačiau pabandykite nors akimirkai 
įsivaizduoti kokį didelį įspūdį palieka 
okupuotam skaitytojui, pavyzdžiui, žinia 
apie tai, kaip 1896 metais A. Smetona 
talkininkavo Jonui Jablonskiui, rengiant 
pirmąją lietuvišką gramatiką. Trims 
metais vėliau J. Jabloniskis, ruošdamas 
spaudai pirmąją lietuvių bendrinės 
kalbos gramatiką ir M. Valančiaus 
raštus, vėl pasikvietė talkon A. Smetoną 
drauge su Petru Avižoniu ir Julija 
Žemaite.

Ši kultūrinė, kaip kalbininko, veikla 
padėjo A. Smetonai susikurti savitą stilių. 
Jo raštų kalba išraiški, turtinga, žodinga. 
Tad ne veltui A. Smetona skaitomas 
vienu iš originaliausių lietuvių kalbos 
stilistų.

Arba štai dar vienas įdomus faktas, 
sakyčiau, tiesiog simboliškas su nūdienos 
lūkesčiais pavergtoje Tėvynėje. Tai 
pirmas jaunojo Smetonas konfliktas su 
carine administracija, o tiksliau su 
biurokratine ir rusifikacine carizmo 
švietimo sistema. Mat tada Mintaujos 
gimnazijos vadovybė versdavo mokinius 
katalikus prieš pamokas kalbėti maldą 
rusiškai. Mokiniams tai daryti atsisakius, 
1896 metų rudenį A. Smetona 
su kitais keliolika draugų iš 
gimnazijos pašalinamas. Po to jis 
kartu su Jurgiu Šlapeliu vyksta į 
Peterburgą pas Rusijos švietimo ministrą 
ir prašo leidimo baigti mokslą. Prašymas 
buvo patenkintas ir A. Smetona 1897 
metais baigia Peterburgo IX gimnaziją.

Nors A. Smetoną labai traukė istorija 
ir filologija, bet žinodamas, jog su šia 
specialybe darbo Lietuvoje negaus (?! — 
T.S.), pasirenka studijuoti teisę Peter
burgo universitete. Čia lietuvių studentų 
tarpe jau veikė nemažas skaičius 
lietuviškų draugijų tad A. Smetona 
tampa veikliu nariu, dainuoja Č. 
Sasnausko chore, su V. Sirutavičiumi 
išspausdina P. Avižonio parengtą lietuvių 
kalbos gramatiką, kurią išdalija norin
tiems gerai išmokti kalbėti ir rašyti 
lietuvių studentams.

Tuo ir baigiasi straipsnio biografinė 
dalis, atvėrusi netolimos istorijos mažą 
langelį lietuviškam skaitytojui okup
uotoje Tėvynėje.

Tad ir aš dedu tašką savo glaustiems 
įspūdžiams, perskaitęs publikaciją apie 
A. Smetoną „Kultūros barų“ žurnale.

Belieka reziumuoti, jog visumoje, 
nežiūrint neigiamų atspalvių, kuriais 
karts nuo karto A. Eidintas praskiedžia 
savo straipsnį, reikia džiaugtis išspaus
dintais, pagaliau, A. Smetonos biografijos 
fragmentais. O akylas skaitytojas, 
sovietiškose sąlygose įsigudrinęs skaityti 
tarp eilučių, manau, sugebės atskirti 
pelus nuo grūdų, nors ir kaip besistengtų 
lietuvių komunistiniai ideologai pridengti 
tiesą miglotu melo šydu.

Tadas Sviderskis

Iki Tarybų Sąjungos Lietuvai 1940 metų birželio 14 dienos paskutinėmis Į 
minutėmis įteikto ultimatumo.

Taigi, teisybė, kad Tarybų Sąjungos karinių, sutarto kiekio, įgulų įkurdinimas 
Naujoje Vilnioje, Jonavos Gaižiūnuose, Prienuose ir Alytuje buvo įvkydytas 
sutinkamai su 1939 metų spalio 10 dienos sutarties IV straipsniu ir todėl negali būti | 
kvalifikuojamas kaip okupacija.

Matėme, kokių garantijų teikė toji ir kitos galiojančios sutartys Lietuvos 
suverenumui ir nepriklausomybei nepaliestiems išlaikyti. Reikėjo tik, kad tų sutarčių 
būtų laikomasi.

Tarybinių įgulų įsteigimo Lietuvoje principinė žymė buvo ta, kad didžiule, 
kaimyninė valstybė grėsmingos tarptautinės padėties akivaizdoje laikinai sutartiniu 
keliu steigia savo griežtai aprėžtų kiekio, dislokacijos ir kompetencijos karines bazes 
mažos kaimyninės valstybės teritorijoje, nepaliesdama tos valstybės suverenumo. 
--------------------------------------------------- (Nukelta į 3 puslapi

*) Dokumentų ištraukos cituojamos, vietomis pabraukiant, pagal: Lietuvos TSR istorijos j 
šaltiniai, IV tomas, Vilnius, 1961. t
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AUSTRALIJA NEPRIPAŽĮSTA 
PABALTIJO KRAŠTŲ I

OKUPACIJOS |
Australijos užsienio reikalų ministrą 

kabineto direktorius Gallagher' 
Pabaltiečių tarybai Australijoje! 
pasiųstame laiške pareiškė, karį 
Australijos vyriausybė tvirtai tebesilaiko, 
savo nusistatymo 
Pabaltijo valstybių 
Sąjungą. Laiške 
Australija atmeta 
sovietų vyriausybės tvirtinimus, kadi 
Pabaltijo kraštai laisvanoriškai! 
prisijungę prie Sovietų Sąjungos.

VAT.ti

nepripažinti trijų' 
įjungimo į Sovietų 

pažymima, kadį 
kaip nepagrįstus

2

1976.VII.il


fįr. 49-50 (2034-35) 1988 m. gruodžio 21 d. EUROPOS LIETUVIS 3

Svetimoje Spaudoje PLB VALDYBOS VEIKLA EKSPERIMENTAS BE DIEVO
PASIKALBĖJIMAS SU

KUN. ALFONSU SVARINSKU
I Italijos katalikų jaunimo sąjūdžio 
„Išsilaisvinimas per bendravimą“ 
žurnalas Trenta Giorni — 30 Dienų, 

, paskutiniame savo numeryje atspausdino 
žurnalistės Diethild Treffert 
pasikalbėjimą su buvusiu lietuvių sąžinės 

Į belaisviu kunigu Alfonsu Svarinsku. 
Ilgame, net penkis žurnalo puslapius, 
užimančiame pokalbyje, kunigas 
Alfonsas Svarinskas pasakoja apie savo 
paties patirtus išgyvenimus sovietų 
priverčiamųjų darbų lageriuose, 
apžvelgia taip pat dabartinu Bažnyčios 

| padėtį Lietuvoje, iškelia Lietuvos 
i akinčiųjų vedamą kovą už religinės 

laisvės apsaugojimą.
Kalbėdamas apie religinę padėtį 

| Lietuvoje, kunigas Svarinskas pažymėjo, 
! kad, pavyzdžiui, jo vadovaujamoje 

Viduklės parapijoje, beveik visi kūdikiai 
> prakrikštijami, beveik visos jaunos poros 
Į tuokiasi bažnyčioje, visi mirusieji yra 
| laidojami dalyvaujant kunigui. 

Miestuose skaičiai yra kiek mažesni, bet 
ir čia beveik visi vaikai yra krikštijami. 
Tikintieji labai skaudžiai pergyvena 
religinės literatūros stoką ir draudimą 
suteikti vaikam religinį auklėjimą. Tai 
bene pačios opiausios problemos 
Lietuvos religiniame gyvenime, pastebėjo 
kun. Svarinskas. Pavyzdžiui, kiekviena 
parapija gavo ne daugiau kaip 60 
egzempliorių neseniai išleistų Šv. Rašto 
knygų. Tėvai negali parengti savo vaikų 
Pirmajai Komunijai, nes patys nėra gavę 
atitinkamo religinio auklėjimo. 
Kunigam, betgi, tėra leidžiama patikrinti 
vaikų turimas religines žinias. Valdžia 
griežtai kontroliuoja, kad toks 
patikrinimas netaptų religijos pamoka. 
Nepaisant to, kalbėjo kun. Svarinskas, 
daug kunigų Lietuvoje, o taip pat slaptai 
dirbančios seserys vienuolės dėsto 
vaikam katekizmą. Ir mano byloje vienas 
iškeltų kaltinimų, pažymėjo kun. 
Svarinskas italų katalikų žurnalui, buvo 
tas, kad dėsčiau vaikam katekizmą. Italų 
katalikų žurnalas atkreipia dėmesį, kad 
kunigas Svarinskas drauge su kitais 
keturiais lietuviais kunigais įsteigė

LIETUVA IR TARYBŲ SĄJUNGA
(Atkelta iš 2 puslapio) 

nepriklausomybės ir vidaus reikalų tvarkymo. Taip buvo sutarties nusakyta ir kol 
didžioji valstybė tos ir kitų galiojančių sutarčių ir tarptautinės teisės normų apskritai 
laikėsi, tol tų svetimos kariuomenės įgulų buvimas Lietuvos teritorijoje negali būti 
kvalifikuojamas kaip okupacija.

Okupacijos ir paskesnės anekcijos daigai pradėjo kaltis
1940 metų birželio 14-15 

vidurnaktį su paminėto ultimatumo įteikimu. Mename, kokiomis aplinkybėmis jis 
buvo įteiktas Maskvoje, kaip visą naktį buvo trukdoma perduoti jį vyriausybei į 
Kauną, aiškiai siekiant staigaus Lietuvos užklupimo, dezorientacijos ir 
dezorganizacijos.

Tai kaip gali kas, ranką ant širdies padėjęs, bona fide sakyti, kad Raudonoji 
Armija buvusi 1940 metų birželio mėnesį į Pabaltijį įvesta, remiantis savitarpio 
pagalbos paktais bei sutartimis, kurias Tarybų Sąjunga buvo sudariusi su Estija, 
Latvija ir Lietuva atitinkamai 1939 metų rugsėjo 28, spalio 5 ir 10 d., kada, kaip 
matėme Lietuvos atveju, visos tos sutartys ir visi tų sutarčių nuostatai buvo griežtai 
priešingi tokio pobūdžio karinei akcijai. Jei tai būtų daroma sutinkamai su sutartiniais 
įsipareigojimais, tai kuriems galams būtų buvęs reikalingas viešąją opiniją 
klaidinantis ultimatumas?

Jo autoriai, Stalinas su Molotovu, pasinešę okupuoti ir aneksuoti Lietuvą, 
redagavo jį, gerai numanydami, jog daro priešingą galiojančioms sutartims žingsnį, iš 
čia to jų dokumento klastingos dūmų uždangos pobūdis.

Lietuvos vyriausybė ultimatumą priėmė — apie tai birželio 15 dienos rytą 
Lietuvos užsienių reikalų ministras asmeniškai Kremliuje pranešė Tarybų Sąjungos 
Liaudies komisarų tarybos pirmininkui V.M. Molotovui.

Kokia teisinė situacija susidarė tarp Lietuvos ir Tarybų Sąjungos po to, kai 
Tarybų Sąjunga įteikė Lietuvai ultimatumą ir Lietuva jį priėmė?

Panagrinėkime ir šį klausimą.
Ultimatumas yra, viena, diktatas, tai yra stipriosios šalies primetimas silpnajai 

šaliai savo sąlygų ir reikalavimų, bet, kita vertus, jis pasidaro savo rūšies sutartiniu 
aktu, kai silpnoji pusė jį priima. To akto klauzulės įpareigoja teisės požiūriu ir stipriąją 
šalį, ultimatumo autorę.

Ką nauja įnešė Tarybų Sąjungos ultimatumas į buvusią iki tol dviejų kaimyninių 
valstybių tarpusavio santykiavimo teisinę struktūrą?

Atsakymo į šį klausimą reikia ieškoti pačiame ultimatumo tekste.
Aukščiau buvo jau kalbėta apie argumentuojamą ultimatumo dalį. Čia dėl jos 

tiek tepasakysime:
1) jokio tikro pasikeitimo nuomonėmis prieš ultimatinėmis dienomis tarp 

Lietuvos ir Tarybų Sąjungos vyriausybių nebuvo, buvo tik vienašališki ir šališki 
Molotovo puolimai, priekaištai, kitos pusės juodinimas, skirtas atmosferai tolydžio, 
diena iš dienos, sloginti, visai taip, kaip darė Ribentropas prieš užgrobdamas 
Klaipėdą;

2) ultimatumo nustatyti faktai buvo, kaip matėme, ne faktai, o vienašališki 
nepagrįsti teigimai;

3) tvirtinimas neva Lietuva ruošusi tarybinių įgulų Lietuvoje užpuolimą buvo ir 
lieka akivaizdus absurdas;

4) kaltinimas, neva Lietuva sudariusi su Latvija ir Estija karinę santarvę, 
nukreiptą prieš Tarybų Sąjungą, buvo ir lieka nepagrįstas.

Molotovas į ultimatumą, kaip vieną iš argumentų, turinčių pateisinti ginkluotą 
įsibrovimą, įrašė net žurnalo „Revue Baltique“ leidimo Taline faktą.

Pagal principą, koks tu nedoras ir koks aš geras, ultimatumas išvedžioja, kad 
visas tas „nedorybes“ Lietuva dariusi, nepaisydama itin „palankios ir aiškiai

PLB valdyba posėdžiavo lapkričio 12 
d. ir nutarė koordinuoti visokeriopą 
pagalbą ir talką Lietuvai.

Sudarytas vienerių metų budžetas sieks 
63.000 U.S. dol., kultūros švietimo bei 
visuomeninės veiklos planus įgyvendinti.

Dabartiniai įvykiai Lietuvoje, 
reikalauja greitos ir brangios tarptautinės 
akcijos. Finansinį vajų JAV vykdys PLB 
Fondas, o Kanadoje vice-pir. E. 
Čuplinskas, gruodžio mėnesį.

PLB paskyrė Lietuvių Fondo

Tikinčiųjų Teisėm ginti katalikų 
komitetą. Viename to komiteto 
dokumentų, kurį pasirašė trys 
ketvirdaliai Lietuvos kunigų ir du 
vyskupai buvo pažymima, kad kunigai 
negali paklusti įstatymam, kurie 
akivaizdžiai prieštarauja Bažnyčios 
kanonam. Kunigas Svarinskas 
žurnalistei papasakojo taip apie Kauno 
kunigų seminarijos padėtį, 
pažymėdamas, kad šiais metais iš 46-ių 
kandidatų į seminariją buvo priimti 40, 
taigi, šeši buvo atmesti, nors jie buvo 
labai tinkami kandidatai. Kun. 
Svarinskas priminė, kad Lietuvoje 
kandidatų į kunigus tinkamumą, kaip ir 
kunigų skyrimą į parapijas, galutinai 
nustato valdžia, tai yra Religijų reikalų 
taryba. Saugumas, iš savo pusės, tarp 
norinčiųjų įstoti į seminariją bando 
verbuoti informatorius, tačiau laimingu 
būdų dauguma kandidatų, nepaisant 
didelio psichologinio spaudimo, atsisako 
bendradarbiauti su saugumu. Kunigas 
Svarinskas, baigdamas pasikalbėjimą, 
pažymi, kad Lietuvos tikintieji su 
nepaprastu džiaugsmu sutiko žinią apie 
vyskupo Vincento Sladkevičiaus 
paskyrimą pirmuoju Lietuvos kardinolu. 
Vyskupui tremtiniui Julijonui 
Steponavičiui tikintieji reiškia savo 
solidarumą, reikalaudami, kad galėtų iš 
tremties sugrįžti atgal į savo vyskupiją. 
Italų katalikų jaunimo sąjūdžio 
„Išsilaisvinimas per bendravimą“, 
žurnalas yra leidžiamas šimto tūkstančio 
egzempliorių tiražu italų, anglų 
prancūzų, ispanų ir portugalų kalbomis.

V AT. R. 

direktoriais: Vytautą Kamantą (Fondo 
pirmininku), dr. Petrą Kisielių, sr., Kazį 
Laukaitį, dr. E. Lenkauską, Juozą Luką, 
dr. A. Razmą ir Horacijų Žibą (PLB 
valdybos iždininką).

Ryšium su įvykiais Lietuvoje nutarta 
naujųjų metų pradžioje, surengti 
pasitarimą tarp PLB ir VLIKO.

Ši PLB Valdyba skelbia šiuos metus 
VARPO METAIS. (Šiais metais Varpas 
švenčia šimtmetį).

PLB Valdybos atstovu Vasario 16 
gimnazijos kuratorijoje, 3 metų 
kadencijai, skiriamas Vakarų Vokietijos 
LB pirmininkas J. Sabas.

PLB Valdyba globoja dr. V. Skuodžio 
kelionę į Pietų Ameriką Vasario 16 
šventės proga. Kelionės koordinavimu 
rūpinasi PLB vice-pirm. visuomeniniams 
reikalams dr. Dambrava iš Venecuelos.

PLB Valdyba paprašė M. 
Lenkauskienę iš Clevelando, JAV, 
rūpintis PLB švietimo reikalais. Ji yra 
kooptuota į PLB valdybą.

Kultūrinės srities vice-pirm. I. 
Lukoševičienė šiuo metu išsiuntinėja 
visiems kraštams apklauso anketas, per

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba. Iš kairės I-je eilėje: I. Lukoševičienė 
(Kultūra), pirm. V. Bieliauskas, G. Petrauskienė (Ryšiai su kraštais). II-je eilėje: H. 
Žibąs (Iždininkas), A. Gureckas (Ryšiai su kitataučiais), V. Dambrava (Visuomenės 
sritis), E. Čuplinskas (Finansai), A. Juzukonis (Informacija).

prolietuviškos Sovietų Sąjungos politikos atžvilgiu Lietuvos, kuriai Sovietų Sąjunga, 
kaip yra žinoma, savo pačios iniciatyva perleido Vilniaus miestą ir sritį“.

Jau minėjome, jog pats Stalinas į vieną savo bendražygio panašų pagraudenimą 
pasakė „Vilnius Litvie prinadliežit po pravu“. Ir tikrai Vilniaus miestas ir jo sritis yra 
iš senų senovės Lietuvos žemė. Vilniaus miesto ir srities priklausymas Lietuvai buvo 
jau 1920 metų liepos 12-tos dienos Taikos sutartimi pripažintas. 1939 metų spalio lo
tosios sutartimi Tarybų Sąjunga vykdė tad tik savo ankstesnįjį sutartimi 
įsipareigojimą ir vykdė, beje, vienpusiškai perduodamą sritį apkarpydama ir 
užkraudama Lietuvai jos nepriklausomybei, kaip ateitis parodė, pražūtingą karinių 
bazių naštą.

įsigilinkime dabar į esminę ultimatumo dalį, į jo formuluojamą tikslą. Šit kaip jis 
jį nusako:

...užtikrinti Sovietų Sąjungos ir Lietuvos savitarpio pagalbos sutarties padorų 
vykdymą...

...užtikrinti galimumą įgyvendinti Sovietų Sąjungos savitarpio pagalbos sutartį...
Tam tikslui pasiekti ultimatumo autoriai, Stalinas su Molotovu, iškelia 

konkrečių reikalavimų, kartu pažymėdami, kad
„Sovietų Sąjungos vyriausybė tų reikalavimų įgyvendinimą laiko pirmaeile 

sąlyga, be kurios neįmanoma užtikrinti Sovietų Sąjungos ir Lietuvos savitarpio 
padoraus ir lojalaus vykdymo“.

Iš to, kas pasakyta, neabejotinai aiškėja, jog tas sui generis teisinis aktas, 
ultimatumas, įpareigojo ir Tarybų Sąjungą gerbti ir lojaliai bei padoriai vykdyti 
Lietuvos ir Tarybų Sąjungos 1939 metų spalio 10 dieną pasirašytąją Savitarpio 
pagalbos sutartį.

Kadangi, kita vertus, ta sutartis implikuoja ir visas kitas abiejų šalių sutartis—ir 
visų pirma Lenino sankcionuotą 1920 metų liepos 12 dienos Taikos sutartį—tai teisės 
požiūriu Tarybų Sąjunga turėjo ir jas visas ir po ultimatumo respektuoti.

Ultimatumo prasme tarybinės kariuomenės įvedimas į visą Lietuvos teritoriją 
turėjo būti tad laikino pobūdžio — tam tikram paties ultimatumo aiškiai nusakytam 
uždaviniui atlikti. Ir atlikti jį, žinoma, ne pažeidžiant galiojančių abiejų suvereninių 
valstybių sutarčių, o jų tiksliai prisilaikant. Uždavinį atlikus, visa kariuomenė — 
išskyrus 1939 metų spalio 10 dienos Savitarpio pagalbos sutartimi numatytus 
kontingentus, dislokuotus sutartuose punktuose — turėjo būti iš Lietuvos išvesta. 
Uždavinys gi, paties ultimatumo žodžiais tariant buvo, kaip matėme, užtikrinti 
Sovietų Sąjungos ir Lietuvos savitarpio pagalbos sutarties vietos. Priešingai. 
Ultimatumas sakosi siekiąs tik to vieno — Savitarpio pagalbos sutarties padoraus ir 
lojalaus vykdymo, yra vadinasi jai subordinuotas ir per ją — visam abiejų valstybių 
sutartiniam kompleksui.

Lietuvos vyriausybė, priimdama ultimatumą, priėmė tik tai, kas jame parašyta, 
būtent — kariuomenės įvedimą terminuotam ir aiškiai apibrėžtam tikslui. Tam, kaip 
matėme ultimatumą nusakant, kad užtikrintų Lietuvos ir Sovietų Sąjungos savitarpio 
pagalbos sutarties funkcionavimą, o ne kad ją ir visą sutartinį teisinį dviejų valstybių 
santykių kompleksą pamintų po kojomis.

Nuo to momento, kai pasiremdami savo masyvėmis karo ir represinio aparato 
pajėgomis, įvestomis į Lietuvos teritoriją ir ją visą užėmusiomis, Stalinas su Molotovu 
pamynė Lietuvos suverenines teises, suardė jos valstybinę organizaciją, santvarką ir 
karines pajėgas, sumindė nesikišimo į vidaus reikalus principą, iškilmingai savitarpio 
pagalbos sutarties VII str. deklaruotą ir sankcionuotą, arba, kitaip tariant, kai vienas 
kontrahentas jėga panaikino kitą kontrahentą, tai kalbėti, jog visa tai buvę padaryta 
sutinkamai su dvi valstybes siejančiomis sutartimis, jog visi tie veiksmai buvę teisiškai 
pagrįsti ir atitikę tarptautinės teisės normas, reiškia, mandagiui kalbant, juokus 
traukti iš tarptautinės teisės, tarptautinių bendravimo normų ir iš paprastų 
paprasčiausio padorumo... (Bus daugiau)

Šio laiško autorius Viktoras Petkus, 
Lietuvos Helsinkio grupės steigėjas, 1988 
m. lapkričio mėn. Iš tremties buvo paleistas 
į laisvę ir sugrįžo į Vilnių.
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Ištisą tūkstantmetį puoselėtas Dievo 
žodis rytų slavų tautose iš daugumos jų 
širdžių lig pat šiandien nesidavė iš
raunamas. Drąsiai sakau ir iš daugumos 
rusų širdžių, nes per keturiasdešimt metų 
man teko vienokiu ar kitokiu būdu su ne 
vienu tūkstančiu rusų bendradarbiauti.

Bandymai pačiu aukščiausiuoju 
lygiu sukurti naują žmogų, visuomenę be 
Dievo, be krikščioniškosios kultūros, be 
istorinės atminties, paskelbus karą 
religijai, ne tik nieko gero nedavė, bet 

kurias tikisi sužinoti apie kultūrinę padėtį 
bei pajėgas įvairiuose kraštuose.

Visuomeninės srities vice-pirm. V. 
Dambrava vysto tarptautinius kontaktus 
bei šiuo metu ruošia medžiagą Molotovo- 
Ribentropo pakto paminėjimui 
kraštuose. PLB infor. 

išaugino tragiškus vaisius ir baisius 
dalykus. Lyg šitai nujausdami prieš šias 
naujoves griežtai pasisakė Maskvos ir 
visos Rusios patriarchas Tichonas su 
absoliučia vyskupų ir kunigų dauguma. 
Jie visų tų dalykų nešėją paskelbė, pagal 
bažnytinę teisę, neteisėta valdžia, bedi
eviška valdžia, o josios panašias pas
tangas — tikėjimo persekiojimu. Pat
riarchas išsiuntinėjo ganytojišką laišką, 
kuriame rašė: .Kviečiame jus visus 
tikinčiuosius ir « ištikimus Bažnyčios 
kaimenei: stokite ginti dabar įžeistąją ir 
paniekintąją mūsų šventąją Motiną... O 
jeigu bus reikalinga ir kentėti už Kristaus 
reikalą, šaukiu jus, mylimoji Bažnyčios 
kaimene'. Pats patriarchas su dauguma 
vyskupų, kunigų, vienuolių ir aktyvių 
pasauliečių buvo represuoti.

Bažnyčios naikinimo išvakarėse 
Rusų Stačiatikių Bažnyčią sudarė beveik 
septyniasdešimt vyskupijų, kurios 
turėjo septyniasdešimt aštuonis tūks
tančius bažnyčių su daugiau nei šimtu 
dvidešimt tūkstančių dvasininkų, tūks
tantį dvidešimt penkis vyrų ir moterų 
vienuolynus su virš devyniasdešimt 
tūkstančių vienuolių, penkiasdešimt 
septynias dvasines seminarijas ir keturias 
dvasines akademijas. Maždaug prieš 
dešimt metų dabartinė Rusų Stačiatikių 
Bažnyčia teturėjo tik pusantro tūkstančio 
bažnyčių su maždaug tiek pat kunigų, 
veikė tik septyniolika vyriškų ir mot
eriškų vienuolynų su nedideliu vienuolių 
skaičiumi, veikė tik trys kunigų semi
narijos su keletu šimtų seminaristų ir dvi 
dvasinės akademijos. Nereikia pamiršti, 
jog dauguma dabar veikiančių bažnyčių 
bei kitų dvasinių centrų tebuvo atidaryti 
tik karo ar pokario metais. Tiesa, apie 
penkiasdešimtuosius metus bažnyčių 
veikė žymiai daugiau nei dabar. Paskum 
jos palaipsniui vėl buvo uždarinėjamos, 
kaip ir trečioji dvasinė akademija.

Karo metais maskviškė stačiatikių 
dvasiškija, tiksliau pasakius jos likučiai, 
kvietė būti lojaliais naujai valdžiai bei 
santvarkai ir toleruoti visus jos įsakymus. 
Šitoji Maskvos stačiatikių centro linija 
tebevykdoma ir iki šiol, su perėjimu į 
liaupsinimą. O tuo metu į Sibirą slinko 
tremtinių ešalonas po ešalono iš kurių 
sklido vaikų ir kūdikių raudos be oro ir 
vandens, trokštančių senelių aimanos.

Beveik dvidešimt metų nubuvo ir 
patriarcho. Vyskupų skyrime buvo 
pažeista bažnytinė tradicija. Tas pats ir su 
kunigų įšventinimais. Manoma, kad 
sumaišties metu buvęs pažeistas ir 
Bažnyčios šv. Perdavimas. Suirutės 
laikotarpiu susikūrė ar atsikūrė autoce- 
falinės Gruzijos, Ukrainos ir Čuvašijos 
Stačiatikių Bažnyčios, kurių pastaroji 
suspėjo net liturgiją išsiversti į čuvašų 
kalbą. Dvi paskutiniosios vėliau Mask
vos pastangomis buvo panaikintos. Karo 
metais vėl pasiskelbė autocefalinėmis 
Ukrainos ir Baltgudijos Stačiatikių 
Bažnyčios.

Ką davė tautai didysis, skaudusis ir 
tragiškasis eksperimentas be Dievo, be 
krikščioniškųjų tradicijų, be istorinės 
atminties.

Sakoma, jog kai kada pasaulyje ar 
kuriame Žemės kampe ima ir pakyla toks 
viesulas, kurio centre ne kas kita, kaip 
griaunamoji pasaulio jėga suniokojanti 
tai vieną, tai kitą kraštą, kad dar 
brangesni po to būtų gėris ir teisybė. 
Baisu, kai žmogus pamiršta, kad Dievas 
jam davė galią tik gražinti ir tvarkyti 
pasaulį, o ne jį naikinti, jog žmogus turi 
gyventi ir veikti tam tikrose ribose, kurių 
jam negalima ir jis neturi peržengti. Jeigu 
šitie dėsniai bus paniekinti tuomet viskas, 
absoliučiai viskas, kuo laikėsi žmogaus 
stiprybė, staiga susvyruos ir žmogus 
atsidurs ties praraja. Ir dar: žmogus 
niekados neturi pamiršti, kad blogis yra 
aktyvus, o gėris — ne. Ir kiekvienas 
piktadėjas tegu atsimena, kad anksčiau ar 
vėliau jo laukia visagalis Teisėjas, 
nesvarbu kokiu vardu jį bepavadintume.

Šitokį viesulą palaipsniui per ištisą 
šimtmetį paruošė sau pati rusų tauta savo 
inteligentijos asmenyje. Per ištisą šimt
metį rusų rašytojai tik kritikavo ir griovė 
esamąjį pasaulį. Niekas nenurodė teig
iamojo prado, kūrimo momento, o tik 
griovė ir griovė, tad, žinoma, tik griauti ir 
išmokė. Ir pakilo griovimo viesulas 
naiviai tikint, jog visą seną pasaulį 
nušlavus pats savaime susikurs nuos
tabiai gražus pasaulis, prasidės žmonijos 
naujasis aukso amžius.

(Bus daugiau)
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SLAPTIEJI PROTOKOLAI 
SOVIETINĖJE

,ATMINTIES SKYLĖJE“
Maskvos ir respublikiniai pareigūnai 

bei istorikai suskato tvirtinti, kad 
Hitlerio-Stalino Pakto protokolų neįm
anoma rasti ir kad jie greičiausiai iš viso 
neegzistavo.

Į šį „koncertą“ įsijungė ir buvęs 
„Tiesos“ spec, korespondentas JAV-jose 
Vilius Kavaliauskas. Drauge su Juozu 
Bulota jis aplankė Kaune gyvenantį 
buvusį Lietuvos užsienio reikalų minis- 
terį, deportuotą ir ilgai kalintą Juozą 
Urbšį. Tiesos rugsėjo 11 nr. tiedu svečiai 
prideda ilgą komentarą prie ištraukos iš 
Urbšio prisiminimų, kurioje jis aprašo 
pasitarimus su Stalinu ir Molotovu dėl 
Vilniaus sugrąžinimo. Anot jų, pak
laustas „iš viso ar buvo, ar yra tie slaptieji 
protokolai“, Urbšys atsakęs, jog jie „gali 
jau ir nebeegzistuoti“, nes „Stalinas ir 
Hitleris, sudarę suokalbį ir jį įgyvendinę 
galėjo sunaikinti dokumentus, kaip 
nereikalingus Europos pasidalijimo liud
ytojus“.

Kavaliauskas priduria, kad dirbdamas 
JAV-ėse ir jis domėjosi slaptųjų pro
tokolų likimu ir mėgino juos atrasti. 
Neįtikėtina, kad amerikiečiai būtų 
grąžinę Vakarų Vokietijai „tokį dok
umentą, nepasidarę paprasčiausios fot
okopijos“. Tačiau jam paklausus JAV 
nacionaliniame archyve, tokios kopijos 
nebuvo rasta. Anot Kavaliausko, 
„vieninteliu pirminiu šaltiniu“ neva 
laikoma JAV Valstybės Departamento 
1948 metais išleista „antitarybinio 
pobūdžio brošiūrėlė“, kurioje pate
ikiamas dokumentų vertimas. O toji 
knygutė buvo išleista „šaltojo karo 
metais, kai istoriniai dokumentai buvo 
.negailestingai* karpomi bei redaguojami 
abiejose .geležinės uždangos* pusėse“.

Šie Kavaliausko aiškinimai prašosi 
patikslinimo. „Tiesos“ korespondentas 
žengia didelį žingsnį „glasnost“ linkme, 
prisipažindamas, kad Kremlius karpė bei 
redagavo istorinius dokumentus. Pa
žanga ir tai, kad jis Urbšį vadina nebe 
„buržuazinės“, o Lietuvos Respublikos 
ministeriu. Bet Kavaliauskas bematant 
mėgina užtušuoti savo prisipažinimą, 
tvirtindamas, jog lygiai tą patį darė ir 
amerikiečiai bei kitos Vakarų šalys — 
taigi, „abu tokiu...“ Tai nuogutė netiesa. 
Amerikos ir Vakarų Europos šalių 
istorikai nebuvo klusnūs savo vyri
ausybių valios reiškėjai, kaip sovietiniai, 
ir už neklusnumą jiems negrėsė kulka ar 
konclageris. Bet koks Vakarų vyri
ausybių mėginimas klastoti tokius 
dokumentus būtų iššaukęs istorikų 
protestus.

Netiesa ir kad vieninteliu pirminiu 
slaptų protokolų šaltiniu esanti laikoma 
„šaltojo karo“ metais išleista „anti
tarybinė brošiūrėlė“. Netrukus po 2-jo 
pasaulinio karo, JAV, Britanija ir 
Prancūcija išspausdino protokolų tekstą 
daugelio tomų rinkinyje, pavadintame 
Dokumentai apie vokiečių užsienio 
politiką. Štai ką rugsėjo 9 d. New Yorko 
dienraštyje „Newsday“, atsakydamas į 
Viktoro Falino pareikštas abejones 
protokolų autentiškumu, rašo šio dok
umentų rinkinio redaktorius, Maryland© 
universiteto istorijos profesorius, George 
O. Kent:

(Slaptasis) protokolas, prijungtas prie 
nacių-sovietų 1939 m. rugpjūčio 23 d. 
pakto, yra autentiškas. Jo originalas jau 
nebeegzistuoja —jis buvo sunaikintas su 
nacių reikalų ministerio šarvuotu trau
kiniu Antrojo pasaulinio karo metu. Bet 
ministeris pervedė į mikrofilmą 10,000 jo 
svarbiausių bylų puslapių, įskaitant 
protokolą. Šis filmas išliko.

Po karo, Karl von Loesch, (vokiečių) 
užsienio reikalų ministerijos pareigūnas, 
kuris slaptomis užkasė filmą, netikėtai 
susitiko su britų dokumentų tyrimo 
grupės vadovu ir juos nuvedė prie 
užkasto filmo.

Šis filmas įrodo protokolo autentiš
kumą dar geriau už originalą. Nes 
protokolas buvo nufilmuotas tarp daug
elio kitų dokumentų, kurių autentiškumo 
niekas nekvestionavo, o suklastoti visą 
mikrofilmą būtų buvę sunkiau, negu 
vienintelį dokumentą.

Kavaliauskas su Bulota ir lietuvių 
istorikai taip pat galėtų kreiptis į 
Vokietijos Federatyvinės Respublikos 
užsienio reikalų ministeriją. Šių metų 
kovo 14 d. ministerija raštu patvirtino 
Pasaulio Pabaltiečių Tarybai, kad „1939 
m. rugpjūčio 23 d. slapto priedinio 
protokolo“ originalas yra ministerijos

Keturiasdešimt šeštas Kūčias mūsų 
tauta švenčia nelaisvėje. Keturiasdešimt 
šeši adventiniai laukimo metai...Tai daug 
ar mažai? Jeigu gyventi nusiminime ir 
nevilty — tai daug, o jeigu dvasia ir viltis 
gyva, jeigu tikėjimas — mūsų tvirtoji 
uola, tai turime priimti iš Viešpaties šias 
išbandymų dienas. Todėl ir šią Viešpaties 
Gimimo šventę turime sutikti ne nusi
minimo aptemdytais, ne beviltiškais 
atodūsiais, bet nuoširdžiu pasitikėjimu 
Tuo, kuris ateina Viešpaties vardu. Kas gi 
kitas labiau supras, ko mums šiandien 
trūksta?

Žinoma, vyresniųjų atmintyje gyvi ir 
kitokie praeities Kalėdų vaizdai. Dar gyvi 
prisiminimai, kai kiekvienam širdies 
kampelyje buvo jaučiamas dvasinio 
pakilimo didingumas, tas ypatingas 
kalėdinio laikotarpio susikaupimas, kai, 
atrodo, kažkur čia pat tebesigirdi 
Maironio žodžiai:

....Neša vargo užmiršimą
Kūčių vakaras brangus,
Žemei skelbia atpirkimą 
įsikūnijąs dangus.

Gieda „Gloria" aukštai
Angelų šimtų šimtai...

...Žmones skuba ant rarotų.
Spengia šaltis: dar tamsu.
Iš eglynų apšarmotų
Staugia vilkas; net baisu..."
Tačiau piktosios jėgos įvairiausiais 

būdais stengiasi iškreipti mus iš tikrojo 
kelio, sugriauti mūsų pastangas ir pasi
ryžimus. Todėl ir sunku šiandien visiems 
vėl susivienyti toje vieningoje dvasioje, 
kada, kaip žmonės sakydavo, „ir dangus 
buvo žemai, ir Dievas arti“. Išskyrė mus 
bedievių kerštas ir neapykanta atbuko 
mūsų jausmai, susipainiojo mūsų keliai, 
išblėso meilė tiesai ir gėriui, prigeso 
ištikimybė Dievui ir Bažnyčiai. Vienus 
sukaustė baimė, kiti pasidavė abejingu 
mui; vienus paviliojo Judo sidabriniai, 
kiti nusilenkė naujiems stabams. Kaip 
savo laiku rašė V. Mykolaitis-Putinas;

.... Ir Dievo žemėj jums nėra, gyvieji!
Vieni kaip viešpačiai, kiti vergai.
Visi rūstaus likimo sūnūs:
Kerštu pritvinkusi dvasia, 
Ir kalno ženklas kaktose, 
Ir ta pati klaiki dalia — 
Kentėt apgaulėj ir mele, 
Ir žūti keikiant žydrą dangų..." 
Tačiau liko dalis ištikimųjų, kurie 

aukos dvasia ir savo širdies krauju įrašė 
nemirštamus puslapius Bažnyčios ir 
Tautos istorijoje. Jų tiesa, nedaug, tačiau 
ir Golgotos viršūnėje po Kristaus 
kryžiumi jų nebuvo daug. Nė vienas iš jų 
— nei kun. Svarinskas, Tamkevičius,

Sovietų-lenkų susitarimas
D-2 Document 2

Polish-Soviet Agreement of 1941
Annulling the Soviet-German Treaties of 1939

Relating to Poland

(Excerpt)
London, July 30, 1341

The Government of the Republic of Poland and the Government of the 
Union of Soviet Socialist Republics have concluded the present Agreement 
and decided as follows:

I. The Government of the Union of Soviet Socialist Republics recognizes 
that the Soviet-German treaties of 1939 relative to territorial changes in 
Poland have lost their validity. The Government of the Republic of Poland 
declares that Poland is not bound by any Agreement with any third State 
directed against the USSR.

Source: General Sikorski Historical Institute. 
Documents on Polish-Soviet Relations 
(1939-1945), Vol. I (1939-1943), London, 
Melbourne, Toronto, 1961, pp. 141-142.

Kaip žinoma, sovietai iki šiol teigia 
neturi Ribentropo-Molotovo sutarties ir 
slaptųjų protokolų tekstų.

1941 m. liepos mėn. 30 d., Sovietų 
Sąjunga, susitariusi su lenkų egziline 
vyriausybe Londone, pareiškė pa
naikinanti tas sutarties bei slaptųjų 
protokolų dalis, kurios lietė Lenkijos 
žemes.

Sovietų Sąjunga panaikindama net ir 
dalį su nacių Vokietija pasirašytų

fonde. Ministerija pasiuntė Pabaltiečių 
Tarybai originalo kopijas rusų ir vokiečių 
kalbomis. Elta

-koč~s
Matulionis, nei amžinos atminties kun. 
Geruckas, Jaugelis, Laurinavičius, nei 
Sadūnaitė, Stanelytė, Vitkauskaitė, Na
vickaitė, Bieliauskienė, nei Gajauskas, 
Petkus, Paulaitis, Terleckas, Sasnauskas, 
Skuodis, Dambrauskas, Lapienis, Žema
itis, Iešmantas, Pečeliūnas, Jurevičius, 
Vaičiūnas, Simutis ir kiti, nei daugelis tų 
pilkųjų mažųjų brolių ir sesių-nesiekė 
žemiškos garbės, nei vienas iš jų nenorėjo 
savo vardo įamžinti istorijos atmintyje. 
Jie tenorėjo įamžinti Dievo tiesą ir 
teisingumą mūsų gyvenime, palenkdami 
savo galvas net kankinio vainikui...

Viešpaties veikimas yra beribis. Todėl 
ir mes šiandien tvirtai tikime, kad Kalėdų 
Kristus vėl sutelks visus geros valios 
žmones vienam tikslui: Tiesos ir Meilės 
atkūrimui mūsų Tėvynėje ir Tau toje.

Nors mums teko nevienoda dalia, nors 
istorijos audros mus išblaškė, tačiau mes 
turime vieną tvirtą jungtį, vieną neper
traukiamą grandį, kuri stiprina mūsų 
vienybę, kuri palaiko mūsų gyvybę. Tai 
— malda! Per ją mes suartėjam su Dievu, 
per ją ir Dievas kalba į mūsų tautą.

Laimutis Svalkus

GYVASTIS

>~A Bet laisvės meilė ir tauta nemiršta, —
S' vis nauja gyvastim jaunų širdyse plaka!

Ateina vakaras, ir amžinybės pirštai 
švelniai paglosto varganą mūs kūną, 
bet tautos laisvė su mumis nemiršta, 
ir josios gyvastis kalėjimuos nežūna.

Tai gyvastis tautos, kuri per rūką tirštą, 
kuri per ašarų ir karšto kraujo klaną 
išeina saulėn, tik karžygiai išmiršta, 
bet ji kaskart laisvės šviesoj gyvena.

Praeina šimtmečiai, ir naujos ainių kartos 
vis neša vėliavas ir gyvą tautos vardą, 
nors jos paminklus svetimi išvarto, 
nors jos šventoves priešų rankos ardo.

Ateina vakaras, ir amžinybės pirštai 
ir mums parodo tylų žvakių taką... 
Bet laisvės meilė ir tauta nemiršta, —

Tai gyvastis tautos, kuriai kraujuotos rankos 
širdies pulsuojančios išplėšt negali. 
Nors tautos mažos, varganos ir menkos, 
bet didelės dvasia kovoj už laisvės šalį.

susitarimų, negalėjo neturėti jų pilno 
teksto. Juk neturint tekstų visumos, 
negalima būtų panaikinti jų dalies.

Pažymėtina taip pat, kad jei sovietai 
laikė galimu panaikinti protokolų dalį 
liečiančią Lenkijos žemes, tai tuo labiau 
būtų reikalinga ir teisinga panaikinti 
likusias slaptų protokolų dalis, kurios 
liečia bendrą nacių bei sovietų agresiją 
prieš suverenines, nepriklausomas Lie
tuvos, Latvijos bei Estijos valstybes.

Spausdiname Sovietų Sąjungos su
sitarimo su lenkų egziline vyriausybe 
Londone dokumento faksimilės suma
žintą kopiją.

Ir kyla tą šventą Kalėdų naktį į dangų 
mūsų tremtinių, mūsų kalinių maldavi
mas, kuris visada stiprino ir guodė šimtus 
ir tūkstančius pasmerktųjų ir kankinių. 
Štai viena iš daugelio 1951-56 m. 
„psalmių", parašyta buvusio katorgin
inko poeto A. Miškinio. Jos mintys 
artimos ir šiandieninių sąžinės belaisvių 
troškimui:

„Vakar danguje žvaigždė sustojo. 
Pražydus švyti šaltu sidabru.
Ir tik tenai mūs Lietuva šventoji 
Glaustysis šią naktelę tarp audrų.

Tenai tave visi vėjužiai pučia — 
Kaip niekados per gadynės kelius. 
Ar dar yra kas šiandien valgo Kūčių, 
Dalija, laužo baltas plotkeles?..

Tamsi audrų audružė krečia, 
toli nubloškia brolius, sesutes.
Mes mintijant Tave kančioj kaip svečią — 
Už tai gal mums varnai akis išles.

Esi kaip sužadėtinė mieliausia, 
Vienintelė mums tema intymi. 
Tave lankyti lekiam iš toliausiai, 
Ir skrendam ilgesinga mintimi.

LIETUVIŠKO AUTORIAUS 
KNYGA ANGLIŠKAI

R. Spalio knyga Gatvės berniuko 
nuotykiai bus spausdinama angliškai. Jau 
paruošta ir atiduota spaustuvei rinkti 
Anglijoje gyvenusio ir kūrusio R. Spalio- 
Giedraičio knyga. Knygos vertimo 
angliškai kalbą patikrino Vincas O’Brien. 
Knygai viršelius piešė dail. G. Cowton. 
Knyga bus platinama angliškai 
kalbančiųjų tarpe. Nidos Knygų Klubo ir 
Europos Lietuvio skaitytojams ir ši 
knyga bus siūloma papigintai. Šiaip 
knygos kaina bus 9.50 sv. Didžioje 
Britanijoje arba 15 dolerių (kituose 
kraštuose). Knygą spaudins Nidos 
spaustuvė Londone, o leidėjas — Nidos 
Knygų Klubo Lietuviškos knygos 
angliškai, (Nida Books) skyrius. Gatvės 
berniuko nuotykiai,(The adventure of the 
Street Boy) pasirodys 1989 m. rudenį.

DOMINIKOS RESPUBLIKA 
PASMERKĖ SOVIETŲ SĄJUNGOS 

AGRESIJAS
Kaip žinoma, Lietuva yra 1928 m. 

rugpjūčio mėn. 27 d., įvairių valstybių 
pasirašyto Kellogo-Briando pakto sig
natarė. Šiuo paktu valstybės pasižadėjo 
tarptautiniuose santykiuose nenaudoti 
jėgos.

Prieš kelias dienas, JAV-bės sekre
torius, oficialiu raštu pranešė Lietuvos, 
kaip minėto pakto signatarės, atstovui 
Vašingtone, kad prie Kellogo-Briando 
pakto prisidėjo dar viena valstybė: 
Dominikos respublika.

Tokiu būdu, prieš 60 metų Lietuvos 
ir kitų valstybių pasirašytasis paktas, 
smerkiantis jėgos panaudojimą siekiant 
tautinės politikos tikslų, stiprėja. Kas 
pasirašo šį paktą, tas smerkia ir Sovietų 
Sąjungos agresijas.

Ištroškom atsigerti Tavo vėjo, I
Pašlaitėj eglių ūžesio smagaus, 
Kur kryžius ir tėvų namai stovėjo, 
O liko gelsvas gabalas dangaus.

Išalkom Tavo kasdieninės duonos, |
Šilkinio žvilgsnio nuostabių akių. ,
Tu mums kukli gražuolė ir madona 
Po didelių klajojimų sunkių.

Tave be gailesčio nupurtė pūgos, 
Speigai nunuogė ant plikos kalvos. 
Tačiau tvirta, nenulenkei pabūgus, 
Sukruvintos, bet išdidžios galvos.

Paveikslus Tavo mums toli pašviečia, 
Pasveikinom net mirtį dėl Tavęs! 
Surink mus, Dieve, iš visų pasviečių 
Šventes prie židinio atšvęst.

Mes apsakysim baisią Odisėją 
Prie židinio tyliausioj tylumoj — 
Kokius mes kruvinus kelius tęsėjom 
Vorkutoj, Karagandoj, Kolymoj..."

Jungiasi maldoje su visa tauta ir 
išblaškytieji po svetimas pasaulio šalis 
mūsų broliai ir sesės, kreipdamiesi j 
Betliejaus Kristų:

„Viešpatie, grąžink mums Tėvišką,! 
kaip grąžini pavasarį paukščių būrius iš 
tolimųjų dausų. Sugrąžink mus į Baltojo I 
žirgo šalį, kur mūsų protėviai kalnelius 
kryžių prismaigstė, kaip grąžini kasmet 
sodų ir pievų žydėjimą...

Laimink, Viešpatie, mus, kurie pri-į 
versti buvome palikti savo gimtą žemą. 
Padaryk, kad mes liktume ištikimi savo 
Tėvynei ir grįžtume į ją nešdami naują 
atgimimo ugnį.“ (Iš kun. S. Ylos 
maldyno).

Prie Kūdikėlio Jėzaus prakartėlės 
suklumpam ir mes, reikšdami pasitik
ėjimą ir ištikimybę Didžiajam Gailestin
gumui, kuris ne tik atvėrė širdį Gėriui, bet 
ir savo gyvybę paaukojo už viso pasaulio 
blogio nugalėjimą:

„Dieve, kuris leidai tautas ir įdiegei 
joms laisvės troškimą, grąžink, prašome, 
mūsų Tėvynei laisvės dienas. Tegu tie 
bandymai, kuriuos Tu skyrei šaliai, 
nebūna jos pražūčiai, bet greitesniam jos 
prisikėlimui ir didesnei jos dvasinei 
gerovei. Stiprink dėl Tavo vardo ir j 
Tautos laisvės kenčiančius, guosk liū-. 
dinčius ir nuskriaustuosius, amžiną* 
šviesą suteik, Viešpatie, tiems, kurie jau 
yra mirę kovos lauke.

Atleisk mūsų tautos kaltes ir savo 
gailestingumo vardu nebausk jos vaikų, 
didis ir vienintelis Viešpatie, mūsų 
Kristau“. (Iš kun. S.Y. mald.).

Užgimęs Dievo Kūdiki, laimink visų 
Lietuvos vaikų ilgesį, nedalią, skausmą. 
Tegul mūsų kančios gimdo Tėvynės 
šviesią ateitį!

„Aušra“,
Nr. 51, 1985 m. gruodis 

r--------------------- ,
| Sv. Kalėdų ir N. Metų proga, ■
■ nuoširdūs sveikinimai ir linkėjimai J 
| pažįstamiems ir bendradarbiams. 1|

Jaras Alkis *
■ J
I I

Metinių švenčių — Kalėdų ir N. ■ 
I Metų proga sveikiname rėmėjus, | 
i dvasiškius, globėjus, visą plačiąją 
J visuomenę, seses ir brolius I 
| gyvenančius laisvajame pasaulyje ir j 
* pavergtoje Tėvynėje.

LSS EUROPOS RAJONO
. VADIJA

L ■ ■■ ■ ■■ ■ MB ■ ■■ ■ ■■ ■ ■■■■!

,„Mano anūkas Feliksas Grigas, papuoš# 
savo sunkvežimio priekį Vytimi skrieja po 
lietuvos miestus ir kaimus" — rašo „EL“ 
jo senelis S. Surgautas iš Kornvalio, * 
Anglijoje.
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KAS MUMS PADEDA Į RUSUS PAŽVELGTI

NAUJOMIS AKIMIS
VLIKO SEIMAS

Liūtas Grimus
Istoriniai lietuvių ir rusų santykiai nuo 

pat ūkanotos senovės iki mūsų dienų 
buvo ir yra labai sudėtingi ir 
nevienareikšmiai. Jei per pastaruosius du 
Šimtmečius, išskyrus nebent 
nepriklausomos Lietuvos dvidešimtmetį, 
šių santykių raidoje aiškiai vyravo 
neigiami bruožai, tai tuo pasirūpino 
įvairūs muravjovai korikai, kaufmanai, 
Stalinai ir suslovai. Nors ir nebuvo jie tikri 
rusų tautos atstovai, tačiau Lietuvai 
daromas gilias skriaudas jie teisino 
Rusijos gerove ir todėl jų smurto 
veiksmai smarkiai apsunkino lietuvių ir 
rusų santykius naujaisiais laikais.

Ta pati istorija betgi liudija, kad ir 
labiausiai įtemptais lietuvių ir rusų 
santykių laikais buvo rusų, kurie su 
pagarba žiūrėjo į lietuvių tautos reikalus, 
nepritarė baltųjų ir raudonųjų carų 
rusinimo politikai, padėjo lietuviams 
gintis nuo savavaliautojų smurto. 
Pakanka paminėti, su kokia pagarba 
lietuviai mūsų dienomis taria akademiko 
Sacharovo, Sergiejaus ir Ivano 
Kovaliovų pavardes. Dabar, kai 
naujomis viešumo ir persitvarkymo 
sąlygomis, gimsta viltis sureguliuoti ir 
sunormalinti sugadintus istorinius 
lietuvių ir rusų tautų santykius, šis 
teigiamas šviesių ir dorų rusų indėlis 
tampa ypač reikšmingu. Šia prasme mūsų 
dėmesį patraukia ir žymusis rusų 
kalbininkas baltologas Vladimiras 
Toporovas.

Šis šviesus ir doras rusas „Komjaunimo 
liesoje" lapkričio 4 plačiu straipsniu 
parėmė „tikslingumą pripažinti lietuvių 
kalbą valstybine Lietuvos kalba“. Ir tai, 
pasak jo, „ne dovana, bet teisė!“, kaip 
autorius pabrėžė savo straipsnio 
antraštėje. Toporovas teigia: „mano giliu 
įsitikinimu, nei konstituciniu teisiniu, nei 
bendrademokratiniu požiūriu, nei iš 
civilizuotos visuomenės, esančios ant XX 
ir XXI amžių slenksčio, elementarių 
normų pozicijos negali būti jokios 
protingos ir vertos alternatyvos pačiam 
teisingiausiam ir paprasčiausiam 
sprendimui — pripažinti Lietuvoje 
lietuvių kalbą valstybine“.

Akademikas Toporovas pateikia daug 
žėrinčių minčių apie lietuvių kalbos 
valstybinę reikšmę ir jos slopinimą 
„didžiavalstybinio šovinizmo“ 
sąlygomis. Giliai įsidėmėtini ir pagarbos 
verti jo atviri ir pilietiškai drąsūs žodžiai, 
kad jau laikas atitaisyti klaidą. „Jei vis 
dėlto, — rašo Toporovas —, lietuvių 
nelaimei ir mūsų (t.y. rusų —m.p.) gėdai, 
lietuvių kalbą iki šiol negavo valstybinės 
kalbos statuso, tai pasekmė tų 
elementarių demokratinių principų 
baisių iškraipymų, tos dvasinių vertybių 
degradacijos, kurie taip griežtai 
apsprendė šalies ir specifiškai Lietuvos 
situaciją, kad šiandien, kitais laikais, 
daugelis žmonių pasirodė esą nepasirengę 
ne tik teisingai išspręsti klausimą, bet ir 
išsiaiškinti problemą. Dorovinė pareiga 
reikalauja pripažinti, kad iš lietuvių 
kalbos atimta natūrali teisė būti 
valstybine, buvo diskriminacija ir lietuvių 
kalbos, ir lietuvių kultūros, ir lietuvių 
tautos teisių, t.y. buvo nusikaltimas 
žmogiškumui. Atėjo kaikas atitaisyti 
klaidą“.

Ilgas Toporovo straipsnis daugiausia 
skiriamas tiems apakėliams, kurie dar 
šiandien užkietėtėjusiai 
vieninteliam 
skiriamas 
sluoksniams, 
kreivame 
melagingas,
realybės vaizdas“.

Nuoširdžiai linkėtina, 
doro ruso mokslininko žodis pasiektų

I kuo plačiausias ir 
įtakingiausius rusų
sluoksnius ir išvaduotų juos iš 
šimtmetinio apakimo. Tai pats 
tiesiausias ir tikriausias kelias į istorinių 
lietuvių ir rusų santykių išlyginimą.

Lietuva naujausiais laikais labai daug 
irskaudžiai kentėjo nuo rusų. Patyrė iš jų 
tokių nuoskaudų, kurių niekada 
nepamirš. Tačiau jas bent iš dalies padeda 
atsverti taurūs rusų bičiulių žodžiai ir 
poelgiai. Kai prieš 13 metų Vilniuje buvo 
teisiamas mokslininkas Sergiejus 
Kovaliovas ir jo bylą stebėti atvyko 
Nobelio taikos laureatas akademikas 
Andriejus Sacharovas, „Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika“ (Nr. 21) 

priešinasi 
protingam sprendimui, 

tiems Lietuvos rusų 
kurių „požiūryje tarsi 

veidrodyje atsispindi 
kraupiai supainiotas

kad šviesaus ir

visų pirma
visuomenės

pažymėjo: „Rusų disidentų aukos padėjo 
lietuviams pažvelgti į rusų tautą naujomis 
akimis“.

Tuos pačius žodžius galima ir reikia 
pakartoti Vladimiro Toporovo straipsnio 
proga.

J.Vd.

ir

Visus mūsų rėmėjus ir 
talkininkus, o taip pat pensininkus, 
ligonius ir vienišuosius tautiečius 
sveikiname Kalėdų proga 
linkime laimingų

Naujųjų Metų.
Londono Lietuvių Moterų 

Sambūris „Dainava“

I Mielus draugus ir pažįstamus | 
Z sveikinu švenčių proga.

Vlada Šližienė I

Nuotaikingų Kalėdų Švenčių ir 
laimingų Naujų 1989 Metų, 
visiems gerbiamiems ir mieliems 
klubo nariams bei lankytojams 
linki

Vyties klubo valdyba

Šv. Kalėdų proga visus savo klientus sveikina 
ir linki laimingų 1989 metų 

BALTIC STORES 
(Z. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, England. 
Tel. 01-460 2592

Pirmoji pradinė mokykla Vilniuje

Pirmoji pradinė mokykla Vilniuje, Mokslo Draugijos Namuose. Tai mokyklos antroji laida 1911 m. Sėdi pirmoje eilėje iš 
dešinės: Vileišienė, lenkų pravardžiuojama „Litewska kroliowa“, daugelį kartų lenkų kalinama dėl jos raštų Tarptautinei Ambasadai 
ir nesusipratimų su vyriausybe; kunigas, Vilniaus Katedros Kantorius; (vidury prie staliuko) dr. Antanas Vileišis, kartu su broliu 
inžinierium Petru Vileišiu, šelpęs pradinę mokyklą; preletas Kutka, pakilęs iki vyskupo pavaduotojo; Antanas Basanavičius, Mokslo 
Draugijos Pirmininkas; Grigaitienė, gim. Polovinskaitė, ketvirto mokyklos skyriaus mokytoja.

Antroje eilėje: mokytojas Kairiūkštis, prieš mokytoją Jurkūną buvęs rusų mokyklos mokytoju ir likęs pradinių mokyklų 
mokytoju Vilniuje iki mirties. Kai lenkai 1922 metais kraustė „Auszros“ gimnaziją iš patalpų, buvo policijos išneštas, nes jis sėdęs ant 
kėdės pareiškė policijai, kad jis atsisako patalpas apleisti, kur ėjo popiet pradinės, jo vadovaujamos mokyklos pamokos). Tarpe — 
antros laidos mokiniai, su kuriais 1910 m. mokėsi A. Penkaitis (šios nuotraukos savininkas), kuris 1919 m. išvyko į Aleksandro II 
gimnaziją Nowo Petergife. Visai kairėje: advokatas Šleževičius, vėlesnis Ministeris pirmininkas, mobilizavęs Lietuvos karininkus, 
kad sukurt Lietuvos karines pajėgas prieš besiveržiančią Sovietų armiją. Voldemaras, būdamas Ministeriu Pirmininku ir Užsienių 
Reikalų Ministru, išrūpino Ambasados įsakymą besitraukiančiai vokiečių armijai bolševikus sulaikyti, kol susikurs Lietuvos Armija. 
Susikūrus Lietuvos Armijai ginklus vokiečiai pardavė lietuviams.

P.S. Vienas mokinių Stepukas (pavardės nebeprisimenu) dirbo lenkų žvalgyboje ir buvo Šaulių Sąjungos, rodos, reikalų 
vedėjas. Šaulių Sąjungos įkūrėjas Putvinskis dėl to gavo nervų sutrikimą, dėl priekaištų, kad Šaulių Sąjunga esanti lenkų šnipų 
organizacija. Mūsų visuomenė anais laikais dar netikėjo į Lietuvos nepriklausomybę ir manė, kad trumpu laiku Lietuva 
pateksianti lenkams. Šaulių Sąjunga tik nereikalingai aukos žmonių gyvybes.

Stepukas apie Klaipėdos sukilimą lenkams nepranešė ir tie tada jį įdavė Lietuvos žvalgybai. Dabar buvo aišku, kodėl 
Šaulių Sąjunga nepasitikėta, bet Putvinskis buvo jau miręs. Jo sūnus, kaip buvęs kavalerijos karininkas, buvo Kaune atsiekęs 
Šaulių Sąjungos paradą su 10.000 šaulių. Tai buvo įspūdinga demonstracija, kuri bent lenkaujančius prislėgė. Dabar pasidarė 
daugeliui aišku, kad Lietuvoje yra žmonių, kurie kaip savanoriai, nori Lietuvą ginti. Tas paradas buvo reikalingas, kad Šaulių 
Sąjungos vardą išvalyt. Prof. dr. A. Penkaitis

Margarita Samatienė
Po devynerių metų darbo pasitraukė iš 

VL1KO/ĖLTOS įstaigos vedėjos pareigų. 
Linkime jai sėkmės ir laimės ateities 
darbuose. — NIDA.

■ Šv. Kalėdų proga sveikinu visus 
I draugus ir pažįstamus žmonos ir
■ savo vardu ir linkiu laimės ir 
Į sėkmės Naujuosiuose metuose.

Petras Varkala

Škotijos Lietuvių Socialinio Klubo 
Valdyba sveikina savo narius, 
rėmėjus, lankytojus ir svečius šv. 
Kalėdų proga ir linki sėkmingų 
Naujųjų 1989-jų Metų.

Škotijos Lietuvių Klubo 
Valdyba

Iš Dr. K. BOBELIO buvo patirta, kad 
jis lankė Europą 3 kartus ir paskutinės 
kelionės metu buvo priimtas Didžiosios 
Britanijos Užsienio reikalų ministerijoje. 
Jis susitiko su kun. A. Svarinsku ir kard. 
Sladkevičium. VLIKAS didžiausią 
dėmesį skyrė HELSINKIO PROCESUI 
ir EUROPOS VALSTYBIŲ 
VYRIAUSYBIŲ palenkimui Lietuvos 
bylos naudai. Šį vyksmą jis pailiustravo 
per keliolika metų pasikeitusia 
Šveicarijos pažiūra ir pasidžiaugė, kad po 
ilgų pastangų Kanadoje Lietuvos Garbės 
konsulo pavaduotoju buvo patvirtintas 
H. Lapas. Pasaulyje tėra trys Lietuvos 
diplomatai: dr. S. Bačkis (šefas), S. 
Lozoraitis jr. ir V. Balickas. Dr. J. 
Baltrušaičiui mirus, nėra vilties paskirti 
naują atstovą Prancūzijoje. V. Balickui 
yra reikalinga pagalba. VLIKAS dabar 
leidžia ELTĄ keturiomis kalbomis: 
angliškai (JAV ir Didžiojoje Britanijoje), 
vokiškai, prancūziškai ir lietuviškai 
(itališka ir ispaniška sustojo prieš kelis 
metus). Patirta, kad VLIKAS baigia 
ruošti perspausdinimui 1950 metų 
memorandumą (tai buvo pranešta jau 
1987 m.). Jis paminėjo VLIKO, 
Amerikos lietuvių tarybos ir Lietuvių 
bendruomenių (PLB, JAV, Kanados, 
Didž. Britanijos, Vokietijos, Šveicarijos) 
atstovų (17 lietuvių) dalyvavimą Pasaulio 
pabaltiečių santalkos (PPS) posėdyje 
Londone ir labai pavykusį keturių 
paskaitininkų seminarą Bonoje. VLIKO 
įgaliotinis Strasburge, p. A. 
KLIMAITIS, nuo š.m. rugpjūčio 
mėnesio iš pareigų pasitraukė (klausimų 
nebuvo). Spalio 14 VLIKAS dalyvavo 
pabaltiečių delegacijoje JAV 
prezidentūroje prekybinių ryšių 
klausimais, bet naudos iš priėmimo 
nebuvo daug. VLIKO valdyba XI. 19 
posėdyje nutarė pirkti arba nuomuoti 
didesnės raštinės patalpas (rezoliucija 

įpareigojanti pirkti namus buvo priimta 
dar Detroito seime). 1989 metų rugpjūčio 
mėnesyje PPS ruošia seminarą Vakarų 
Berlyne Molotovo-Ribentropo pakto 
sukakčiai paminėti. Baigdamas savo 
pranešimą Dr. K. Bobelis nurodė, kad 
Vakarų valstybės kovoja su simptomais, o 
ne su liga, kuri plečiasi nesustabdoma" ir 
paprašė kritikus būti konstruktyviais.

Iš VLIKO kraštų atstovybių seimą 
sveikino Argentinos A. MIČIUDAS ir 
Venecuelos H. GAVRONSKIS. DBLS 
Z. JURAS pranešė, kad Sąjunga turi 
17 skyrių, aktyviai dalyvauja 14 tautų 
Centro Europos sąjūdyje. Lenkai 
nepaliaunamai stengiasi įtraukti lietuvius 
į dalyvavimą savo įvykiuose. Karo 
nusikaltėlių klausimas dabar aktualėja ir 
Didžiojoje Britanijoje: DBLS nori, kad 
teismai ir liudininkų apklausinėjimai 
vyktų Anglijoje. įdomu, kad spaudai 
žydai patiekė 7 puslapių kaltinimus XII 
lietuvių batalijonui už nusikaltimus II 
Pasaulinio karo metu, bet joks Didžiosios 
Britanijos laikraštis jais nepasinaudojo. 
PPS posėdyje buvo pasiūlyta steigti 
egzilinių vyriausybių (Estijos — 
Švedijoje, Ukrainos — Kanadoje, 
Lenkijos — Anglijoje) „sekretoriatą“ 
informacijai, bet diskusijų tuo reikalu 
seime nebuvo. DBLS vadovaujasi savo 
sprendimais kuomet politiniai centrai 
jiems rūpimais klausimais instrukcijų 
nepatiekia. DBLS (Lietuvių namų 
bendrovė) subsidijuoja savaitraštį 
„Europos lietuvis“ apie 40.000 svarų 
suma (gal tai visos išlaidos?)..

Tautos fondo Tarybos (J. VALAIČIO) 
ir Valdybos (J. GIEDRAIČIO) 
pranešimai seimo dalyviams pabrėžė 
1976 m. legalizuoto TF didėjantį turtą ir 
reikalą tęsti VLIKO darbą: 1977 m. 
VLIKO išlaidos buvo $51.803, o 1988 
sąmata yra $204.600 sumoje! TF pradėjo 
vystyti „BENDRANAUDES“ 
(Charitable Remainder Unitrust) 
palikimų sutartis, kurios sumažina 
aukotojų mokesčių naštą. TF Valdybos 
iždininkas p. V. KULPA patiekė 1988 m. 
10 mėnesių atskaitomybę raštu, tačiau 
šiemet ji nebuvo palydėta istorine pajamų 
— išlaidų apžvalga.

Šeštadienio popietėje sekė Dr. K. 
Bobelio ir dr. J. Stikloriaus pranešimai 
apie Lietuvos bylos padėtį Europoje. Tai 
nebuvo paskaitos (kaip programoje 
nurodyta), bet trumpi pranešimai apie 
PPS posėdį Londone ir seminarą Bonoje. 
Dr. K. Bobelis pabrėžė, kad pritarimas 
Lietuvos bylai Europoje stiprėja. Seimo 
dalyviai pageidavo, kad dr. J. Stiklorius 
savo pranešimą apie rugsėjo 13 d. Bonos 
seminarą paruoštų raštu, papildydamas jį 
patiektos medžiagos nuorodomis.

Pranešimus sekusiose diskusijose buvo 
išgirsta RLRS nuoskunda dėl VLIKO 
pažiūros Vilniaus arkivyskupijos sienų 
klausimu ir dėl ELTOJE iškraipytos 1987 
m. seimo rezoliucijos, kuri, po protesto, 
tiesa, buvus ištaisyta. RLRS prašė 
VLIKO Valdybos protokolų šiais 
klausimais, tačiau jokių negavo.

Atsakydamas į klausimą dėl 
bendravimo su lietuviais Lietuvoje, Dr. 
K. Bobelis pabrėžė, kad „Dviejų 
nuomonių dėl bendradarbiavimo su 
okupuota Lietuva neturėtų būti. Visi 
turime palaikyti artimus ryšius su tauta". 
Užklaustas, ar jis laikosi ankstyvesnės 
VLIKO nuomonės (ž. 1944 m. vasario 16 
d. VLIKO deklaraciją, 4 str., taip pat 
1946 m. Berno nutarimus, „Twenty 
Years of Struggle for Freedom of 
Lithuania“, 1963, vėlesnius VLIKO 
narių pareiškimus), kad VLIKAS 
atatinka Lietuvos vyriausybei užsienyje, 
o jo pirmininkas — Lietuvos prezidentą, 
Dr. K. Bobelis prisiminė VLIKUI 
referavęs šį klausimą po kelionės į 
Argentiną, kurios diktatorius pažadėjęs 
pirmas Lietuvos egzilinę vyriausybę 
pripažinti, bet atsakė, kad „ VLIKASnėra 
Lietuvos vyriausybė ir jo pirmininkas 
nepretenduoja būti jos prezidentu 
užsienyje".

Viena dalyvė nurodė, kad seimas 
nesilaiko reikalingų formalumų ir 
nepatvirtino patiektų pranešimų. Tai 
buvo tuojau padaryta aklamacijos būdu.

Seimo dalyviai atkreipė dėmesį, kad 
Valdyba turėtų rūpintis pasaulinių 
demostracijų ruošimu remiant įvykius 
Lietuvoje ar pramatant galimą reakciją 
prieš juos. Sprendimo šiuo reikalu 
nebuvo. (Bus daugiau.
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KREIPIMASIS
I HELSINKIO SUTARTIES 

KRAŠTŲ-DALYVIŲ VYRIAUSYBES 
IR I TARPTAUTINĘ 

HELSINKIO FEDERACIJĄ
Mes, Rygos Pasitarimo dalyviai, TSRS 

tautų nacionalinių-demokratinių 
sąjūdžių atstovai prašome Jus atkreipti 
dėmesį į tai, kad Tarybų Sąjungoje 
politinių kalinių būklė tebėra 
nepatenkinama.

Spaudžiant demokratinėms TSRS 
vidaus visuomenės jėgoms iš užsienio, 
vyriausybė buvo priversta 
paskutiniaisiais mėnesiais paleisti keletą 
įžymių kalinių, būtent Martą Nikius, 
Grigorijų Prichodko, Ivaną Sokulskį, 
Vasilijų Ovsijenko, Mikolą Gorbolį, 
Ivaną Kandybą.

Tačiau mes negalime būti patenkinti, 
kad konclageriuose iki šiol tebėra laikomi 
už įstikinimus nuteisti mūsų tėvynainiai*: 
estas Eno Tarto (ypatingai griežtas 
režimas), ukrainiečiai Pavlo Kampov ir 
Petro Sarančuk (ypatingai griežtas 
režimas), Bogdanov Klymčak, Dmitro 
Mazur ir Sergej Babič (griežtas režimas), 
Anatolijus Mochinia (speciali psichinė 
ligoninė), Ukrainos Helsinkio Špilkos 
nariai Levko Lukjanenko, Jurij Badzio, 
Mykolą Matusevič ir Grigorij 
Ničiporenko (tremtyje), lietuviai 
Boleslavas Lizūnas (kalėjimo režimas), 
Jonas Pakuckas (griežtas režimas), Petras 
Gražulis (bendras režimas), Voldemaras 
Karaliūnas (speciali psichinė ligoninė), 
Balys Gajauskas, Gintautas Iešmantas, 
Viktoras Petkus ir kunigas Sigitas 
Tamkevičius (tremtyje), Krymo totoriai 
Rešat Ablajev ir Sinaveras Kadyrov 
(bendras režimas), žydas Leonid Lubman 
(griežtas režimas), rusai Michail 
Aleksejev (ypatingai griežtas režimas), 
djakonas Vladimir Rusak (griežtas 
režimas), baltarusis Michail Kukobaka 
(greižtas režimas) ir kiti.

Pasityčiojimas iš įstatymų ir 
tarptautinių normų yra Andropovo 
laikais patvirtintas RSFSR Baudžiamojo 
kodekso 188-3 straipsnis (ir analogiški 
straipsniai kitų respublikų kodeksuose), 
teikiantys galimybę vienu ir tuo pačiu 
apkaltinimu praktiškai be galo tęsti 
bausmę kaliniui, kuris „nepasitaiso“ 
(pvz., taikomas P. Sarančukui).

Valdančiojo aparato reakcionieriai, 
ginantys neteisėtumą, yra pasiruošę 
eilinei pjūčiai. Jau numatytos pirmosios 
aukos — areštuoti taikių demonstracijų ir 
susirinkimų aktyvistai latvis Modris 
Lujans ir ukrainietis Ivanas Makaras. Už 
dalyvavimą susirinkimuose ir 
demonstracijose plačiai praktikuojami 
administraciniai areštai 15-ai parų, 
stambios baudos ir vėliau persekiojimas 
(išvijimas iš darbo, atlyginimo 
sumažinimas ir kt.).

Mes, tarptautinio Rygos pasitarimo 
dalyviai, laikome savo pareiga per Jus 
įspėti tarptautinę demokratinę 
visuomenę, kad pasitikėjimo atmosfera 
santykiuos tarp laisvojo pasaulio ir 
socialistinio lagerio yra neįmanoma tolei, 
kol už gražių tarybinio persitvarkymo 
šūkių, spygliuota viela bus atskirtos 
vietos nepriklausomai mąstantiems 
piliečiams.

Tik besąlygiškas visų sąžinės kalinių 
išlaisvinimas, tik visų politiniais motyvais 
represuotų reabilitacija, tik panaikinimas 
teisėtvarkos straipsnių, kurie pateisina 
politinius persekiojimus, tik nebuvimas 
galimybės persekioti žmones 
pseudokaltinimais už jų įsitikinimus 
fabrikuojant grynai baudžiamąsias bylas 
— gali būti laidas pakeisti visuomeninę 
nuomonę apie TSRS politinę sistemą, 
nustatyti pasitikėjimo klimatą 
tarptautiniuose santykiuose.

*) Čia suminėtų sąžinės kalinių dauguma 
šiandien yra laisvi.

I TAUTAS VALSTYBIŲ, 
DALYVAUJANČIŲ VIENOS 

PASITARIME TIKRINANT 
HELSINKIO

BAIGIAMOJO AKTO VYKDYMĄ

Mes tautų nacionalinių-demokratinių 
sąjūdžių atstovai, dalyvavę pasitarime 
Rygoje, laikome savo pareiga atkreipti 
Jūsų dėmesį į tai, kad Europos 
nepriklausomybė priklauso ne tik nuo 
karinės konfrontacijos. Nemažesnis, o 
gal būt, daug didesnis pavojus Europos 
tautoms kyla iš tarybinių atominių 
jėgainių.

Didžioji dauguma atominių jėgainių

PABALTIJO TAUTŲ PASITARIMAI
TSRS TAUTŲ NACIONALINIŲ-DEMOKRATINIŲ 
SĄJLDŽIŲ ATSTOVŲ PASITARIMAS RYGOJE

1988 m. rugsėjo mėn. 24-25 dienomis 
Rygoje vyko eilinis TSRS tautų 
nacionalinių-demokratinių sąjūdžių 
atstovų pasitarimas. Pasitarime 
dalyvavo:

iš Latvijos — Ints Calitis, 
atstovaujantis Neformalųjį Liaudies 
Frontą, J. Žiemelis — Rygos grupę 
„Helsinkis-86“, V. Titaus ir E. Repše — 
Latvijos Nacionalinės 
Nepriklausomybės Sąjūdį, G. Ozolinš — 
Aplinkos Apsaugos Klubą ir L. 
Doronina — „Auseklis“ žurnalo 
korespondentė;

APIE BAŽNYČIŲ BŪKLĘ IR TIKINČIŲJŲ TEISES
(TSRS tautų nacionalinių-demokratinių 

sąjūdžių pasitarimo Rygoje rezoliucija).
Sąžinės laisvė — viena svarbiausių 

teisių. Kad ji būtų įgyvendinta 
praktikoje, Pasitarimas laiko būtinybe 
pareikalauti, kad TSRS vyriausybė 
panaikintų religiją diskriminuojančią 
teisėtvarką ir pakeistų įstatymus naujais, 
numatančiais visišką religinę laisvę 
įvairių konfesijų tikintiesiems, 
neribojančiais gyventojų katekizacijos ir 
evengelizacijos, įtvirtinančiais 
praktikoje, ne popieriuje, bažnyčios 

yra tankiai gyvenamoje TSRS Europinėje 
dalyje (apie 50% atominių jėgainių 
pajėgumo yra Ukrainoje).

Armėnijos, Ukrainos, Lietuvos 
visuomenės kreipimasis į Maskvos 
centrinę valdžią su reikalavimu nutraukti 
naujų atominių jėgainių statybą ir 
nedidinti veikiančiųjų stočių galingumo 
bei uždaryti pavojingiausias avarijos 
prasme ir pakeisti jas altemetyviniais 
energijos šaltiniais arba energijos 
taupymu, — nedavė rezultatų. Mūsų 
tautų interesai ignoruojami, atominių 
jėgainių statyba tęsiama, pavojus didėja.

Netobuli reaktoriai (grafitiniai), 
neatitinkantys saugumo reikalavimų 
technologiniai projektai ir vietovių 
atominių jėgainių statybai parinkimas 
(pvz., 95% Ukrainos teritorijos dėl 
hidrogeologinių ypatybių neatitinka 
tokių reikalavimų) — yra pavojingos 
avarijos atveju. Atominių jėgainių 
statyba ir eksploatacija labai pažeidžia 
aplinką, ir tai pasiekia tolesnius regionus. 
Reguliarūs radioktyvūs išmetimai iš 
Černobylio atominės jėgainės, nuolatinis 
avarijų pavojus dėl geologinių ypatybių 
Rovensko atominės jėgainės, Ignalinos 
atominės jėgainės avarijos patvirtina 
aukščiau pateiktas išvadas.

Atsižvelgiant į TSRS atominių jėgainių 
grėsmę visų Europos kraštų tautoms, šis 
klausimas negali būti laikomas TSRS 
vidaus reikalu.

Kadangi MAGATE (turbūt atominių 
jėgainių ministerijos sutrumpinimas? — 
vertėjo pastaba) prisitaikėliška politika 
nepateisino į ją sudėtų vilčių užtikrinti 
saugumą atominės energetikos 
objektuose, ir atsižvelgiant į problemos 
svarbumą visoms Europos tautoms, 
pasitarimo dalyviai kviečia:

L Vienos Pasitarime aptarti TSRS 
atominių jėgainių saugumo klausimus;

2. pareikalauti, kad TSRS valdžia 
leistų atidžią visapusišką visų mūsų 
respublikose esančių atominių jėgainių 
tarptautinę kontrolę;

3. pasiūlyti TSRS valdžiai mūsų 
respublikų tautoms užtikrinti teisę 
pačioms spręsti atominių jėgainių 
statybos, aksploatacijos ir uždarymo 
klausimus, pateikiant visaliaudiniam 
referendumui.

TARYBŲ SĄJUNGOS TAUTŲ 
NACIONALINIŲ-DEMOKRATINIŲ 

SĄJŪDŽIŲ ATSTOVŲ 
PASITARIMO RYGOJE 

SUMARINIS PAREIŠKIMAS
Mes, TSRS tautų nacionalinio- 

demokratinio sąjūdžio atstovų 
pasitarimo dalyviai 1988 m. rugsėjo mėn. 
24-25 d. Rygoje, išklausę pranešimus apie 
padėtį Latvijoje, Lietuvoje, Ukrainoje, 
Moldavijoje, Estijoje, apie Krymo 
totorių sąjūdį ir apie būklę Gruzijoje, 
nustatėme, kad TSRS politinė situacija 
per visą laikotarpį po mūsų pasitarimo 

iš Lietuvos — Nijolė Sadūnaitė, 
atstovaujanti Lietuvos Katalikų 
Bažnyčią, A. Tučkus, A. Terleckas ir V. 
Bogušis — Lietuvos Laisvės Lygą;

iš Ukrainos — S. Chmara, V. 
Černovilas ir O. Ševčenko, 
atstovaujantys Helsinkio Špilką;

iš Estijos — L. Parėk, atstovaujanti 
Estijos Nacionalinės Nepriklausomybės 
Partiją.

Rumunijos nacionalinio sąjūdžio 
Moldavijoje atstovai: G. Gimpu ir 

atskyrimą nuo valstybės, užtikrinančios 
bažnyčių nacionalinį suverenitetą.

Pasitarimas pabrėžia, kad sunkiausia 
Ūkiančiųjų būklė yra Ukrainoje — 
ukrainiečių katalikų ir pravoslavų, 
Krymo totorių musulmonų konstitucinės 
teisės visiškai užgniaužtos.

Pasitarimo dalyviai TSRS vyriausybę 
kviečia neatidėliojant pasmerkti stalininį 
susidorojimą su Ukrainos Autocefaline 
Pravoslavų Cerkve ir Ukrainos Katalikų 
Bažnyčios sunaikinimą ir nutraukti 
Ukrainos katalikų persekiojimą ir 

birželio mėnesį buvo nestabili. Iš vienos 
pusės, mūsų tautų nacionalinis- 
demokratinis sąjūdis, naudodamasis 
šiokia tokia vidaus politinio gyvenimo 
liberalizacija, pažengė gerokai pirmyn: 
įvyko Estijos Nepriklausomybės 
Tautinės Partijos steigiamasis 
suvažiavimas, išėjo iš pogrindžio 
Lietuvos Laisvės Lyga, susikūrė Latvijos 
Tautinės Nepriklausomybės Sąjūdis, 
Pabaltijo respublikose įsisteigė masinės 
Liaudies Fronto tipo organizacijos 
(bendros, arba neformalios), Ukrainoje 
nubangavo masinių mitingų vilnis Lvove, 
sukurta Ukrainos Helsinkio Špilka. 
Gruzijoje vis didėjančio nacionalinio 
sąjūdžio bangos viršūnėje, mūsų 
pasitarimo išvakarėse, susikūrė Gruzijos 
Nacionalinė Demokratinė Partija. Iš 
kitos pusės, partinio-biurokratinio 
aparato mėginimai išsaugoti savo 
pozicijas ir „naujo“ TSKP kurso 
nenuoseklumą yra aiškūs. Iš dalies tai 
turėjo įtakos XIX valdančiosios partijos 
konferencijos sprendimams, kurie buvo 
daliniai arba atvirai reakcingi, 
antidemokratiški (pavyzdžiui, 
sprendimas tarybų valdžią netgi 
formaliai pajungti partinei valdžiai). 
Laikome gėda TSRS Aukščiausios 
Tarybos nutarimą dėl Kalnų 
Karabachijos (Nagomo Karabacho), 
atmetusį visos armėnų tautos valios 
pasireiškimą, M. Gorbačiovo, TSKP CK 
generalinio sekretoriaus laikyseną 
prezidiumo posėdyje, diskredituojančią jį 
kaip „naujo kurso“ vadovą. Visą kaltę už 
tragiškus įvykius, tebevykstančius 
Armėnijoje ir Azerbaidžane mes skiriame 
tik valdžios aparatui. Mes taip pat 
laikome, kad tik Maskva kliudo teisingai 
išspręsti Krymo totorių klausimą; tai 
patvirtina ir „Gromykos komisijos“, 
vykusios atmosferoje be atvirumo darbo 
rezultatai.

Partinės biurokratijos „naujosios 
klasės“ ir šovinizmo jėgų perėjimą į 
kontrapuolimą liudija ir antidemokratinio 
TSRS ATP „Apie mitingų ir 
demonstracijų pravedimo tvarką“ 1988 
m. rugpjūčio mėn. 3 d., įsako priėmimas, 
analogiški lokaliniai įsakai ir to 
pasekmėje įvykę žiaurūs susidorojimai su 
taikių mitingų dalyviais Ukrainoje 1988 
metų rugpjūčio-rugsėjo mėn., 
„kruvinasis sekmadienis“ Krymo totorių 
mitinge Taškente liepos 26 dieną ir 
rugsėjo 11 dieną, Kryme, Lenino rajone, 
daugybė areštų ir teismų.

Tebesitęsiantis dalinis politinių kalinių 
paleidimas pagal malonės suteikimo 
formuluotę vietoj visiškos reabilitacijos 
sutapo su pirmaisiais politiniais areštais 
taip vadinamos demokratizacijos 
laikotarpiu, tame tarpe Latvijos patrioto 
Madrio Lujano ir Ukrainos patrioto 
Ivano Makaro kriminalinis 
persekiojimas už dalyvavimą tokiuose 
mitinguose. Mes konstatuojame, kad iš 
pasitarime atstovaujamų respublikų 

Krymo totorių sąjūdžio dalyviai M. 
Selimovas, S. Tuvarti, A. Džeparovas, S. 
Berberovas, pasitarime dalyvavo kaip 
stebėtojai, kadangi nesuspėjo gauti 
savųjų sąjūdžių įgaliojimo.

Gruzijos atstovas Merabas Kostava į 
pasitarimą atvykti negalėjo dėl padėties 
Gruzijoje, bet su pasitarimu ryšį palaikė 
per telefoną.

Armėnijos aplinkybės nedavė 
galimybės į pasitarimą atvykti Armėnijos 
atstovams.

pripažinti Ukrainos Katalikų Bažnyčios 
teisę legaliai veikti ir atstatyti Ukrainos 
Autocefalinę Pravoslavų Cerkvę.

Pasitarimas smerkia Rusų Pravoslavų 
Cerkvės hierarchiją už jos 
bendradarbiavimą engiant ir 
persekiojant Ukrainos katalikus ir 
pravoslavus.

Mes, Pasitarimo dalyviai, kviečiame 
visuomenines, politines, religines ir 
kultūrines mūsų tautų organizacijas 
visokeriopai remti įvairių konfesijų 
tikinčiuosius kovoje dėl savo teisių.

sunkiausia būklė yra Moldavijoje ir 
Ukrainoje, kur brežnevinio aparato 
pozicijos tebėra visai nepajudinamos.

Šiomis nevienalytėmis daugvalystės 
aplinkybėmis TSRS mes, Rygos 
pasitarimo dalyviai, patvirtiname 
reikalavimus tarybinei vyriausybei, kurie 
yra pateikti Erevano (1988 m. sausis), 
Tbilisio (1988 m. kovas) ir Lvovo (1988 
m. birželis) pasitarimuose, būtent:

kiekvienos respublikos pilietybės 
įtvirtinimas ir aiškus apibrėžimas;

apriboti kitataučių įvažiavimą 
pastoviai gyventi respublikose, o 
prigimtinės tautos krizės atvejais (Estija, 
Latvija ir kt.) visiškai sustabdyti tokį 
įvažiavimą ir net reemigruoti dalį 
kitataučių gyventojų;

užtikrinti visišką respublikinę 
ūkiskaitą vietoj dekretuotos 
centralizuotos ekonomikos;

respublikų nacionalinėms kalboms 
suteikti valstybinės, būtinos išmokėti 
visiems respublikos gyventojams statusą, 
kad ji funkcionuotų visose respublikos 
gyvenimo sferose;

suteikti kultūrinę nacionalinę 
autonomiją tautinėms mažumoms; 
grąžinti į tėvynę ištremtas tautas ir 
patikslinti nacionalinių respublikų ir 
sričių ribas pagal etninį principą;

teisės prisijungti prie savo tautų 
atstovams, kurie yra TSRS 
valstybingumo ribose;

nutraukti ekologinį mūsų tautų 
genocidą (ekocidą); nutraukti 
tendencingą žmonių maišymą, 
panaudojant ekonomikos centralizuoto 
planavimo politiką;

užtikrinti respublikoms religinį 
suverenitetą, tame tarpe atstatant 
sunaikintąsias religijas;

panaikinti teisinius straipsnius, kurie 
duoda galimybę persekioti piliečius 
politiniais motyvais;

tarybinės armijos sudėtyje sudaryti 
karines formuotes, kuriose taikos metu 
karinę prievolę šaukiamieji atliktų savo 
respublikose.

Mes laikome, kad šių reikalavimų 
realizacija yra neįmanoma be visiškos 
politinės ir ekonominės TSRS 
decentralizacijos ir tikrosios teisės 
užtikrinimas kiekvienai tautai (o ne 
regiono gyventojams) politiškai 
apsispręsti.

Mes protestuojame imperialistinio 
termino „tarybinė tauta“ naudojimą 
vietoj „TSRS tautos“. Pabaltijo tautos 
reikalauja pripažinti galiojančias taikos 
sutartis, 1920 metais Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos sudarytas su Tarybų Rusija.

Mes ir ateityje ketiname laikytis tik 
neprievartinių ir legalių demokratinių 
būdų mūsų tikslų įgyvendinimo kovoje.

Vienu svarbiausių mūsų sąjūdžių 
uždaviniu mes laikome demokratinės 
struktūros, skirtos konsoliduoti ir jungti 
visas sveikąsias mūsų tautų jėgas 
bendratautinėje platformoje.

Pirmiausiuoju uždaviniu laikydami 
totalitarinės politinės sistemos TSRS-je 
pakeitimą, mes skatinsime tai visais 
įmanomais būdais ir, mūsų nuomone, 
svarbi yra kova už demokratinę rinkimų 
sistemą bei mūsų sąjūdžių dalyvavimą 
rinkimuose į aukščiausius ir vietinius 
valdžios organus, iškeliant savo 
kandidatus. Kartu mes įspėjame, kad iki 
teisingo mūsų respublikų pilietiškumo 
įstatymo priėmimo netgi demokratiškus 
rinkimus mes vertiname tik kaip politinio 
masių auklėjimo mokyklą, o ne kaip 
mūsų liaudies valios išreiškimo 
instrumentą.

Mes sieksime, kad TSRS vietoj 
dekretuotojo viešumo būtų įvesta tikroji 
žodžio laisvė. Viso civilizuoto pasaulio 
pripažintos kiekvieno piliečio teisės 
reikšti savo pažiūras ir skleisti idėjas 
nepriklausomai nuo valstybinių sienų, 
mes ir ateityje plėsime necenzūruojamų 
leidinių tinklą, reikalausime 
nepriklausomą spaudą aprūpinti 
materialinėmis dauginimo bei platinimo 
priemonėmis ir proporcingo priėjimo prie 
valstybinių masinės informacijos 
priemonių. Jei šie mūsų reikalavimai 
nebus patenkinti, mes ir ateityje mūsų 
idėjų propagandos tikslu naudosime 
demokratinių pasaulio kraštų masinės 
informacijos priemones, tai laikydami 
demokratinės visuomenės norma, o ne 
kaškokiu nusikaltimu. Mes reikalaujame 
nutraukti užsienio radijo stočių 
trukdymą, barbarišką ideologinės kovos 
būdą.

Pripažindami TSRS AT Prezidiumo 
1988 m. rugsėjo 8 dienos įsaką „Apie 
susirinkimus ir demonstracijas“ 
antidemokratišku ir prieštaraujančiu ne 
tik tarptautinėms teisės normoms, betgi ir 
TSRS konstitucijai, mes reikalaujame jį 
tuojau anuliuoti, nelaikome jo būtinu 
vykdyti, o prievartinį slopinimą mūsų 
tautų demokratinės teisės reikšti 
kolektyvinę nuomonę laikome 
nusikaltimu žmonijai.

Mes esame prieš ideologinių 
dogmatikų mėginimus mūsų tautas 
išsklaidyti pagal klasinį, ideologinį ar 
teritorinį principą. Kiekvienas latvis, 
ukrainietis, armėnas ir kt. yra savos 
vieningos tautos, kurią jungia bendri 
nacionaliniai siekimai, atstovai kokiame 
pasaulio kampelyje jie bebūtų.

Mes taip pat priešinsimės bandymams 
mūsų sąjūdžius suskaldyti, susidoroti su 
mumis kiekvienu atskirai. Tik vieningu 
visų engiamų tautų frontu mes galime 
pasiekti savo tikslą. Nacionalinio- 
demokratinio sąjūdžio dalyvius kitose 
TSRS tautose kviečiame prisijungti prie 
mūsų, susitelkus prie vieningo lozungo, 
visada jungusio pasaulio tautas, 
kenčiančias vidinę ar išorinę prievartą: 
UŽ JŪSŲ IR MŪSŲ LAISVĘ!

1988 m. rugsėjo 25 d., Ryga.
Už Gruzijos Nacionalinę-demokratiną 

partiją — Merab Kostava
Už neformalųjį Latvijos Liaudies 

frontą — Ints Calitis
Už Latvijos „Helsinkis-86“ grupę 

(Rygos skyrių) — Juris Žiemelis
Už Latvijos aplinkos apsaugos klubą 

— Girts Ozolinš
Už Latvijos neformalųjį žurnalą 

„Auseklis“ — Lidija Doronina
Už Latvijos Nacionalinės 

Nepriklausomybės sąjūdį — Eitmer 
Repše, Dangs Titaus, Herta-Livija Astra

Už Lietuvos Katalikų Bažnyčią —' 
Nijolė Sadūnaitė

Už Lietuvos Laisvės Lygą — Andrius 
Tučkus, Antanas Terleckas, Vytautas 
Bogušis

Už Ukrainos Helsinkio Špilką — 
Stepan Chimara, Viačeslav Čomovil, 
Olesj Ševčenko.

Už Estijos Nacionalinės 
Nepriklausomybės partiją — Lagle Parėk

Krymo totorių nacionalinio sąjūdžio 
nariai (asmeniškai) Nijazi Selimov, 
Server Tuvarti, Abdurešid Džeparov, 
Sadyk Berberov

Rumunų nacionalinio sąjūdžio 
Moldavijos TSR dalyvis (asmeniškai) 
Georg Gimpu.

PASTABA PRIE SUMARIN10 
TSRS TAUTŲ NACIONALINIŲ-

DEMOKRATINIŲ SĄJŪDŽIŲ 
ATSTOVŲ PASITARIMO RYGOJE

Lietuvos, Latvijos ir Estijos delegacijos 
nurodo, kad Molotovo-Ribentropo 
sutartis, nusikaltėliška savo slaptaisias 
priedais, sudarė palankias sąlygas 
okupuoti Lietuvą, Latviją ir Estiją if 

(Nukelta į 8 puslapi)
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Ne pabaigtuvės, bet darbo pradžia
Skambinu į mišrią šeimą: „Labas, kas 

gero-naujo, ar galiu pakalbėt su 
mamyte“. Jaunas, ramus balselis gan 
tyliai, bet sklandžiai man atsako: „Labas, 
ačiū, viskas gerai, mamytės nėra namuo
se“.

Taip viskas paprasta, natūralu. Tikrai 
gražu, bet gi nieko ypatingo, kad 
mergaitė man atsakė lietuviškai ir be 
jokio akcento. O tačiau šį įvykį reikia 
giliau pagvildenti. Juk dar prieš metus, 
prieš tai kai ši mergaitė pradėjo lankyti 
LLMM, nebuvo galima nė su kabliu 
ištraukti net to nekaito žodelio „Labas“, 
manyčiau, kad ji ir tuomet žinojo visą eilę 
lietuviškų žodžių, gal net ir sakinių, bet 
„šuo pakastas“ buvo po labai gilia 
velėna, galvojo, „kodėl man save 
kompromituot? Kokiems galams laužyti 
liežuvį ir tuo pačiu apsijuokti?“, kai tuo 
tarpu taip lengva, ir taip natūralu kalbėti 
gyvenamojo krašto kalba. Juk su savo 
bendraamžiais tik taip ir tebendraujama 
ir mokykloj, ir darbe, ir sueigoje ir visur, 
visur. — O varge, tie tėvai, tos tetos ir tie 
dėdės vis įtikinėja per jėgą, kad lietuvių 
kalba, tėvų ir genčių kalbą, yra, sako jie, 
šventa ir brangi, it badaujančiam duonos 
graužlys. O jaunuolių gyvenime ta „už 
auksą brangesnė“ kalba neturi jokio 
ryšio su šiandiena, su gyvenimu.

Nepaslaptis ir vyresniesiems, kad 
gimtosios kalbos mes su dabartiniu 
gyvenimu išeivijoj nesulydysim, bet labai 
aišku ir tas, kad be jos mes neprisiliesime 
prie savo tautos, nepažinsime jos 
kultūros. Problema milžiniška. Užtai 
visai natūralu, kad mes, vyresnioji karta, 
visomis progomis jaudinamės ta pro
blema, ir bandome, kaip įmanydami, 
džiaugtis net lašu jūroj. Panašiam fone 
buvo aptariama ir įkurta kukli LLMM. 
Nevalia nepaminėti mokyklos iniciatorių 
lai Živilė Šlekytė-Stanton ir Gajutė 
O'Brien. Nesvetima man šio projekto 
vystimosi eiga. Jos virš dviejų metų 
gvildeno visas galimybes, ruošėsi atkak
liai ir sąmoningai, nes žinojo, kad „gera 
pradžia, pusė darbo“. Pagaliau prieš 
maždaug metus susirinko šaunus būrys į 
Londono lietuvių namus darbui. Mok
iniai ir mokytojai statė sau eilę klausimų, 
nes mokinių amžius, išsilavinimas, na, ir 
lietuvių kalbos žinojimas buvo už genį

margesnis. Įkurta dvi klasės, o tačiau jų 
galėjo būt beveik tiek, kiek mokinių. 
Živilė apsiėmė koordinavimo pareigas. Ji 
jau senokai buvo pajungus save tam 
darbui: keletą sykių tempė lagaminuose 
vadovėlius ir knygutes per Atlantą, tarėsi 
dėl programus su Toronto LMM vedėja, 
kurios moralinė ir materialinė parama 
daug prisidėjo prie šios mokyklos 
gerbūvio. Buvo tariamasi su 
vietinėmis mokyklomis, gilinamasi į 
Montessori metodus, ruošiamas moky
tojams seminaras, kurį šauniai pravedė 
nepailstantis mokytojas ir kalbų spec
ialistas Algis Šveikauskas.

O tačiau viską panagrinėjus ir giliau 
įsisąmoninus, nė vieno anksčiau minėto 
metodo pilnai įgyvendinti nesiryžta. Šios 
mokyklos tikslas, bent pirmaisiais jos 
gyvavimo metais, buvo aiškiai dau
gialypis, kad pamokų tęstinumas eitų 
pirmyn, svarbu buvo „sukurti“ lietu
viškos šeimos atmosferą; o tik tuomet 
tikėtis, kad jaunimas noriai trauks tėvus, 
o ne tėvai vaikus, mokyklos link. Tokie, 
(o jie nemaži!) rūpesčiai slėgė Živilės 
pečius. Ir čia jos teatrališkoji profesija, 
žaibinė orientacija, prigimties dovana — 
džiaugsmas ir pareigingumas padėjo jai 
įgyvendinti šeimynišką nuotaiką ne tik 
mokinių, bet ir mokytojų bei padėjėjų 
tarpe.

Susirinkę į paskutinę darbo dienų — 
tikriau, mokyklos pabaigtuves, jautėmės 
it viena, darni šeima; spaudėme vienas 
antram ranką, linkėjome sėkmingų 
sekančių. O tie sekantys jau rieda pirmyn, 
darbščiai, sėkmingai. Mokyklą papildė 3 
broliai Kamarauskai ir Audrius Lizdinis 
iš JAV.

Šių metų koordinatore yra Egidija 
Lipede, kuri, be abejo, įneš savitų ir naujų 
posūkių į mokyklos darbą. Bet nei 
koordinatoriai, nei mokytojai vieni 
stebuklų nepadarys, jei jiems nepadės iš 
visos širdies kiekvienas, kuriam brangi 
mūsų gražioji mokykla.

Kiekvienas uždėkime ranką ant krūti
nės ir drąsiai paklauskime savęs — kiek 
prisidėjome prie mokyklos gyvavimo 
pernai, kaip padėsime jai šiais metais? O 
parama, moralinė ir materialinė, yra 
labai reikalinga, jei norime progresuoti ir 
didžiuotis darbo vaisiais. E.G.

M
LONDONO LIETUVIŲ

MAIRONIO MOKYKLA
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Londono lietuvių Maironio mokykla 
sveikina visus geros valios lietuvius 

su Sv Kalėdų šventėmis 
ir linki laisvės tėvynei 

ir sėkmingų 1989 metų visiems tautiečiams

Londono lietuvių Maironio mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų ir rėmėjų neperiodinis 
leidinys. Paruošė: E. Gaputytė. Nuotraukos: VI. Gedminto ir Barry Stanton. 
Vinjetę piešė: E. Kvietkauskas. Leidėjas: DBLS-ga.

Piešiame Lietuvos žemėlapį

LLMM mokiniai ir mokytojai: pirmųjų mokslo metų užbaigimas. Trūksta Danutės 
Lenkevičiūtės ir Gidos ir Kristinos Lipede — jos vieši Lietuvoje.
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Lietuvių Kronika
KAS—KADA—KUR 

1989 m.
Vasario 16 d. — priėmimas Lietuvių 

Namuose Londone.
Vasario 18d. — Vasario 16minėjimas, 

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 LNB-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.

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.

AUKOS TAUTOS FONDUI
Dr. Jonas Mockus — 200.00 sv.
R.l. Kvedaravičiūtė (Olandija) — 

10.00 sv.
K. Vitkus — 5.00 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
Dr. J. Mockus — 50.00 sv.
A. Gliaubičius — 3.00 sv.
J. Kitcas — 2.50 sv.
A. Lechavičienė — 2.50 sv.
S. B. Vaitkevičius — 4.00 sv.
V. Sližys — 15.00 sv.
V. M. Žemaitis — 6.30 sv.
K. Šova — 0.50 sv.
B. Rudzevičius — 4.50 sv.
A. Pamis — 2.50 sv.
Z. Vencius — 5.15 sv.
S. Gabrilaitis — 3.50 sv.
V. Bundonis — 1.50 sv.
J. Čepas — 1.50 sv.
J. Eringis — 6.50 sv.
J. Zdanavičius — 6.50 sv.
J. Rimdžius — 2.00 sv.
K. Vitkus — 5.50 sv.
VI. Porutis — 12.50 sv.
B. Skurskis — 3.50 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

Londono Lietuvių
Maironio mokykla

Nuoširdus ačiū dainavietėms už
Kalėdinį sveikinimą ir 50 sv. auką.

Žiogeliai
LLMM antrąjį trimestrą pradės sausio 

14 d. 10.00 vai.

PAMALDOS
Mancbesteryje— 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.

BRADFORDAS
SIMBOLINE PARAMA

Kunigui Alfonsui Svarinskui, iš 
kankinančios tremties į Vakarų Vokietiją 
atvykusiam, kaip simbolinę paramą, 
aukavo:

Vyties klubas 100 sv.; po 10 sv.: R. 
Karalius, P. Miliauskas, kan. V. 
Kamaitis, B. Šimėnas, J. Žalys; po 5 sv.: 
A. Kadžionis, J. Paulauskas, A. 
Brazdeikis, P. Vasis, B. Kuzminskaitė, G. 
Ašmeniskienė, V. Gurevičius, P. 
Zdanavičius, S. Reinienė, M. Šilingienė, 
A. Bučys, S. Grybas, I. Gerdžiūnienė, A. 
Gerdžiūnas, R. Vaičekauskaitė; po 3 sv.: 
J. Adomonis, P. Pucevičius, T. 
Groblienė; po 2 sv.: A. Galbuogienė, P. 
Dzidolikas, S. Budrys, A. Silnickienė, A. 
Lipnickas, Dutkevičienė, G. Anužienė, S. 
Jakubienienė, Lauraitienė, S. 
Sasnauskas, V. Rekešius, E. Radzevičius, 
J. Buikus, P. Babinskas; po 1 sv.: 
Mikaliūnas, Asačiovas, Galubickienė, V. 
Ašmenskas, Buitvydas. (Viso 267 sv.).

Aukas surinko kas. R. Karalius.

ITALIJA

KARDINOLO SLADKEVIČIAUS 
PAREIGOS

Popiežius Jonas Paulius II-sis 
paskyrė įvairių kraštų kardinolus 
Vatikano kongregacijų, sekretoriatų ir 
komisijų naujais nariais. Tarp paskirtųjų 
yra ir Lietuvos kardinolas Vincentas 
Sladkevičius. Kardinolą Sladkevičių 
Popiežius paskyrė trijų Vatikano įstaigų 
nariu: Katalikiškojo auklėjimo 
kongregacijos, sekretoriato santykiam su 
netikinčiaisiais ir popiežiškosios 
Teisingumo ir taikos komisijos—lustitia 
et Pax. Svarbiausiųjų Vatikano organo 
nariais paskirti kardinolai sudaro tartum 
tų organų vykdomąją tarybą.

MALDOS UŽ LIETUVĄ
Lapkričio šešioliktąją minimos Aušros 

Vartų Gailestingumo Motinos šventės 
proga, pagal tradiciją, Romos lietuviai 
susirinko lietuvių koplyčioje švento 
Petro bazilikoje pasimelsti už Lietuvą. 
Šiais metais ta intencija šiandien, 
ketvirtadienio rytą, lietuvių koplyčioje, 
kuri yra pašvęsta Aušros Vartų 
Gailestingumo Motinai, šventas Mišias 
aukojo neseniai Popiežiaus paskirtas 
apštaliniu pronuncijumi Olandijoje 
arkivyskupas Audrys Bačkis. Drauge su 
arkivyskupu Mišias koncelebravo 
septyniolika Romoje gyvenančių ar 
dabar čia besilankančių lietuvių kunigų.

Po Evangelijos tartame trumpame 
žodyje, arkivyskupas Audrys Bačkis 
pasidžiaugė, kad ši švento Petro 
bazilikoje įrengta ir krikščioniškosios 
Lietuvos istorijos simboliais išpuošta 
koplyčia nėra muziejinė salė, bet maldos 
vieta, kurioje susirenka Romos lietuviai ir 
į Romą atvykstantys lietuviai 
maldininkai. Arkivyskupas kvietė šventų 
Mišių dalyvius dėkoti Viešpačiui ir 
Švenčiausiąjai Mergelei Marijai, kad 
lietuviai katalikai tėvynėje, nors 
prispausti ir persekiojami, išlaikė gyvą 
savo tikėjimą ir tvirtą pasitikėjimą Dievo 
Apvaizdos pagalba. Savo žodį 
arkivyskupas Bačkis baigė malda į 
Gailestingumo Motiną, visų lietuvių 
garbinamą Vilniaus Aušros Vartų 
koplyčioje.

BRITANIJOS TELEVIZIJA 
APIE MUS

Pereitą savaitę BBC televizija 
transliavo 45 minutes trukusią programą, 
vardu „Panorama“, apie taip vadinamus 
karo nusikaltėlius, pabaltiečius, kurių 17 
dar būk tai esą D. Britanijoje. Filmas 
rodė ir apie įvykius Amerikoje (OSI) ir 
Kanadoje. Ypač Amerikoje dėl per 
didelio žydų uolumo, gaudant tuos 
nusikaltėlius, nukentėjo daug nekaltų 
žmonių. Visam tam triukšmui vadovauja 
Simon Wiesenthal centras, kuris yra 
pasiryžęs atkeršyti visiems, kurie 
prisidėjo kuo nors prie holocausto ir 
kurie dar tebėra gyvi. Britanijos 
dienraščio „The Daily Telegraph“ 
korespondentas komentuodamas apie tą 
filmą pastebi, kad „Wiesenthal fanatikų 
svarbiausias motyvas yra pagrobti 
įtariamus asmenis, kad jie nespėtų 
apgauti teisybės, numirdami senatvės 
liga“. Korespondentas pataria žydams 
paklausyti savo vyriausio rabino lordo 
Jakobovits patarimo, leisti teisingumui 
atrasti savo kelią ir „nesudievinti“ karo 
nusikaltėlių gaudymo. Tada gal ir tiek 
antisemitizmo nebūtų.

Programą suredagavo ir įkalbėjo Jane 
Corbin, kuri turėjo ilgokus 
pasikalbėjimus su pabaltiečių atstovais 
Londone ir kitur. Programoje matėsi 
Lietuvių Namai Londone su iškelta 
trispalve, bare geriantieji alų „karo 
nusikaltėliai“, pabaltiečių bazare 
lietuvių, latvių ir estų stendai, šoką 
pabaltiečiai Boltone. Iš anglų pusės 
palankiausiai kalbėjo lordas Shawcross, 
buvęs Nūrembergo teisėjas.

VOKIETIJA
KVIEČIAMI 

MENININKAI
Europos lietuvių dienose 1989 m. 

birželio 23-25 d.d. numatyta suruošti 
Vakarų Europoje gyvenančių lietuvių 
dailininkų bei skulptorių darbų paroda. 
Ji galės būti pratęsta ir ilgesniam laikui.

Didžiojoje Britanijoje gyvenantieji 
menininkai yra kviečiami ir jei sutiktų su 
savo darbais kalbamoje parodoje dal
yvauti, prašom mums nedelsiant 
pranešti.

Rašyti: J. Lukošius, Romuva, 6840 
Lampertheim 4 Hūttenfeld, W. Ger
many. Tel. 06256-322.

BELGIJA
Ieškau Prano Naujokaičio parašytų 

veikalų: „Naujoji lietuvių literatūra“, 
Tubingenas, 1948 m. „Lietuvių 
litaratūros istorija“ 1.1, Chicago, 1973 m. 
(JAV LB Kultūros tarybos leidinys nr. I) 
taip pat, jeigu kam yra nebereikalingų 
knygų lietuvių literatūros tema, išleistų 
išeivijoje arba Lietuvoje, grožinės lietuvių 
literatūros leidinių ir aplamai 
nebereikalingų knygų lietuviška tema, aš 
mielai jas priimsiu. Visos šios knygos yra 
reikalingos mano literatūriniam darbui. 
Iš anksto nuoširdžiai dėkoju!

Prašau man rašyti šiuo adresu:
Liutauras Kazakevičius 

Gemeentehuisstraat, 32, 3090
Kampenhout, Belgium.

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

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

PABALTIJO TAUTŲ PASITARIMAI
(Atkelta iš 6 puslapio)

prievarta inkorporuoti į TSRS sudėtį. 
Dėl to šios respublikos laikytinos 
okupuota teritorija, kurioje okupantų 
valdžia yra prisidengusi tariamai 
rinkiminėmis valstybinio valdymo 
formomis.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos delegacijos 
nurodo, kad svarbiausias ir 
pirmučiausias šių respublikų 
demokratinių jėgų uždavinys yra 
Molotovo-Ribentropo pakto padarinių 
likvidavimas.

Pasirašė: Ints Calitis, Juris Žiemelis, 
Givs Ozolinš, Lidija Doronina, Dans 
Titaus, Herta Livija, Nijolė Sadūnaitė, 
Andrius Tučkus, Antanas Terleckas, 
Vytautas Bogušis, Lagle Parėk.

1988 m. rugsėjo 25 d., Ryga. 
______________________________LIC 

BALTARUSIJA
SKUNDŽIASI GUDIJOS 

RESPUBLIKA
Pasikeitimai Pabaltijo respublikose ir 

įvykiai Armėnijoje bei Azerbaidžiane 
tęsiasi jau kurį laiką, tačiau iki šiol neteko 
girdėti jokių komentarų apiejuos iš mūsų 
respublikos artimiausio kaimyno — 
Gudijos.

Bet štai šių metų lapkričio 16 d., 
Gudijos kompartijos oficiozas „Znamia" 
paskelbė Gudų kalba straipsnį: „Vienas 
dalykas žodžiuose, o kitas veiksmuose“. 
Autoriaus vardas ir pavardė nepaskelbti, 
tačiau galima spėlioti, kad jis išreiškia 
Gudijos komunistų partijos nuomonę, ir 
kad, iš vienos pusės, Gudijoje yra 
Pabaltijo respublikose judėjimui 
pritarimo, o iš kitos — Gudijos 
komunistų partija neleis steigti bet 
kokių tautinių frontų.

Štai kelios to straipsnio ištraukos:
„Niekas šiandien nesiginčyja, kad platus 

judėjimas, kuris remia persitvarkymą yra 
reikalingas, bet reikia atsargiai elgtis su 
idėja steigti „nacionalinį frontą“. 
Neseniai Nil Gilevič, Gudijos rašytojų 
sąjungos pirmasis sekretorius, rašė: „Tie 
du žodžiai jungiasi su konfrontacija, su 
sutelkimu visų jėgų prieš kažką. Ne, 
nacionalinis judėjimas turi būti „už“ 
viską, kas buvo paskelbta 27-ame partijos 
kongrese ir 19-toje partinėj 
konferencijoje“.

Tačiau kai kurie asmenys mūsų 
respublikoje neslepia to, kad jie ketina 
kopijuoti Babaltijo variantą su visais jo 
prieštaravimais ir negatyviais 
momentais. Gaila, kad jiem visai nerūpi, 
kad ne visos žinios ateinančios iš mūsų 
kaimynų yra geros.“

Toliau straipsnis puola Estijos 
nacionalinio fronto dalyvį Red 
Veidemnn už jo pasisakymus ir tęsia: 
„Kaip matot, jis pasako viską: Estija yra 
okupuota, ten nėra demokratijos, o visi 
estai yra administratyvinio socializmo 
aukos. Ir asmuo, kuris turi tokias 
pažiūras, nori būti persitvarkymo 
judėjimo ideologu ir teoretiku!

Mes taip plačiai aprašome kai kuriuos 
aspektus šiandieninio realizmo 
nacionaliniuose frontuose mūsų 
kaimyninėse respublikose, nes kai kurie 
pas mus susiformavusių grupių aktyvistai 
reiškia jiems simpatijų savo viešose 
kalbose ir veiksmuose. Tai jie pakvietė 
ekstramistus iš kai kurių Pabaltijo 
respublikų ir iš Maskvos dalyvauti spalio 
30 d., uždraustame mitinge. (Red. — tas 
mitingas Minske buvo žiauriai 
išvaikytas).

Štai čia keli nauji faktai iš mūsų 
respublikos: Daug kolūkių ir įmonių 
pradėjo gauti laiškus iš Gudų dirbančių 
kaimyninėse respublikose, kurie prašo 
jiems pagelbėti grįžti į Gudiją ir surasti 
darbą.“

Lapkričio 5 d„ Voronovo rajoninis 
laikraštis paskelbė mokytojo Pušnekovo 
pasakojimą apie kai kurių lankytojų iš 
Vilniaus veiksmus, kurie yra dažni svečiai 
kaime Peliasa, kurio gyventojų tarpe yra 
daug lietuvių. „Jie atvirai mėgina įvesti 
savo tvarką vietinėje mokykloje, mėgina 
„įkurti“ jiems palankius mokytojus, 
organizuoja susirinkimus. Vieną 
laisvadienį svečiai, nepasiprašę leidimo, 
pastatė koplyčią vietinėse kapinėse iš 
iš anksto surinktų medžiagų ir vėliau ten 
organizavo pamaldas, kuriose dalyvavo 
lietuvių katalikų kunigas, ir žymėjo 
kapus su Lietuvos buržuazine vėliava. 
Panašus pranešimas buvo gautas taip pat 
iš Rimdžiūnų kaimo Ostroveco rajone.

PASAULYJE
Gorbačiovo diplomatinė ofensyva

JT asemblėjoje prezidentas M. 
Gorbačiovas prižadėjo vienašališkai 
sumažinti sovietų karines pajėgas. Šiuo 
pažadu jis sužavėjo kai kuriuos vakarų 
pasaulio žmones, bet ne visus. Sovietams 
yra reikalinga Vakarų pagalba gerbūviui 
pakelti, todėl reikia ginklų fabrikus 
paversti į prekių gamybos fabrikus ir 
sumažinti ginklavimosi išlaidas. Nuo 
gerbūvio priklausys perestroikos 
pasisekimas, na, gali būti, ir pačio 
Gorbačiovo likimas. Vakarai žiūri 
atsargiai į Gorbačiovo pažadus sumažinti 
apsiginklavimą, kas liestų tik 10 procentų 
sovietinių karinių pajėgų. Kai kurie 
politikai žiūri į vakarų norą padėti 
sovietams su paskolomis ir modemiška 
technika skeptiškai, nes, sako, kas gali 
garantuoti, kad ūkiškai ir kariškai stipri 
Sovietų Sąjunga liks tokia pat draugiška 
vakarams. Visi sutinka, kad Gorbačiovas 
yra inteligentiškas ir gudrus 
diplomatas ir todėl yra nelengva suvokti 
jo dažnai netikėtų pasiūlymų reikšmę.

Taip pat dar neaišku, kaip reaguos 
Sovietų generalinis štabas į Gorbačiovo 
nusiginklavimo pasiūlymus. Štabo 
viršininkas maršalas Akhromeyev jau 
atsistatydino.

Tragedija nenumalšino tautinių jausmų
Žemės drebėjimas Armėnijoje, 

sunaikinęs du miestus ir dešimtis 
tūkstančių žmonių, nepajėgė numalšinti 
tautinių jausmų ir suartinti armėnus su 
azerbeidžaniečiais. Atrodo, įvyko 
priešingai — padidėjo vienų ant kitų 
ir ant rusų užpuolimai. Gorbačiovas 
norėjo parodyti, kad tokioje nelaimėje tik 
didžioji Rusija gali padėti Armėnijai. Gi 
armėnų veikėjai sako, kad Kremlius yra 
napajėgus valdyti ir kad gavus didesnę 
autonomiją, kai kurie veikėjai sutiktų 
likti sovietų ribose, bet kiti reikalautų 
visiškos nepriklausomybės. Tą patį 
girdime ir iš Pabaltijo valstybių.

Arafatas Ženevoje
Kada JAV-bės sekretorius Shultzas 

atsisakė duoti vizą palestiniečių 
laisvinimo organizacijos (PLO) 
pirmininkui Yasser Arafat įvažiuoti į 
Ameriką, jis tikriausiai nemanė, kad tuo 
žygiu jis padarė dar didesnę propagandą 
arabams, kada JT sesija buvo perkelta į 
Ženevą ir Arafatas atvyko su dideliu 
triukšmu pasakyti savo kalbą JT 
specialioje sesijoje. Palestiniečiai atrodo 
pamatė, kad terorizmu laisvės jie 
neatgaus, ir dėlto Arafatas pasidarė 
diplomatu ir savo kalboje atsisakė 
terorizmo ir pripažino teisę Izraeliui 
egzistuoti šalia nepriklausomos 
Palestinos valstybės. Dauguma valstybių, 
išskyrus Izraelį ir JAV, tam pritaria. 
Izraelio vyriausybė, manoma, turės 
pradėti skaitytis su PLO, nors iki šiol jie 
laikė tą organizaciją teroristine ir 
siekiančia sunaikinti žydų valstybę, ir 
nesutiko su ja kalbėtis.

Walęsa Paryžiuje
Pirmą kartą po septynių metų 

uždraustos lenkų profesinės sąjungos 
Solidarumo vadas Lech Walęsa buvo 
išleistas išvažiuoti į Paryžių, kur jis tarp 
kitų susitiko su svarbiausiu sovietų 
disidentu Andrei Sakharovu ir Paryžiaus 
arkivyskupu kardinolu Lustiger. Wa’sa 
būk tai kardinolui pasakęs, kad va\ ai 
turi turtus ir laisvę, bet neturi tikėjimo, 
todėl jis sakė, ieškant meilės turite 
naudoti kompiuterius. J Paryžių jis buvo 
atvažiavęs dalyvauti žmogaus teisių 
deklaracijos paskelbimo 40 metinėse.

įdomu pastebėti, kad tą sukaktį minėjo 
ir Kinija, o Tibeto gyventojai panoro 
sukaktį panaudoti savo tautiniams 
jausmams išreikšti. Tačiau Kinijos 
policija su apšaudymais ir areštais 
demonstracijas išvaikė.

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

Neapgalvoti veiksmai asmenų, kurie 
dėl nesveikų ambicijų, stumia žmones 
klaidingu keliu, sėja nepasitikėjimą 
partija, vyriausybe, ekonominiais 
organais ir jų vadais, rengia 
nepasibaigiančius susirinkimus ir savo 
argumentais atitraukia dalį žmonių nuo 
kūrybinio darbo, negali būti naudingi 
persitvarkymui.“ ,

J.B.
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