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VLIKO Seimo Deklaracija RINKIMAI LIETUVOJE
Karaliaus Mindaugo sukurtas 

Lietuvos valstybingumas ir tautinis 
sąmoningumas, paremtas krikščioniškos 
civilizacijos principais, perėjęs keletos 
Šimtmečių patirtį, didelio ryžto kovas, 
išgyvenęs įvairius okupacinius ir tautinio 
atgimimo laikotarpius, 1918 metais 
vasario 16 dienos aktu buvo 
apvainikuotas nepriklausomybės 
laimėjimu.

Lietuva paskelbta Nepriklausoma 
demokratinė Respublika.

Pasaulio valstybių ir Tautų Sąjungos 
pripažinta Lietuva, savarankiškai augo, 
stiprėjo ir kūrė ir savo piliečių ateitį.

Antrojo pasaulinio karo išvakarėse, 
dėl gėdingo-slapto Hitlerio-Stalino 
susitarimo Nepriklausoma Lietuvos 
valstybė pradžioje buvo pasidalyta, o 
vėliau parduota, tapo Hitlerio-Stalino 
agresijos auka.

Lietuva prieš valią buvo įjungta į 
Sovietų Sąjungą.

Šimtai tūkstančių bėgo į Vakarus 
ieškodami pagalbos ir apsaugos; šimtai 
tūkstančių nekaltai pasmerktų, be 
teismo, buvo tremiami į ledines Sibiro 
tundras; tūkstančiai traukė į miškus su 
ginklu rankoje priešintis okupantui.

Tautos kamienas liko pavergtame 
krašte, pasiryžęs nešti fizinę bei dvasinę 
vergiją, kentėti, išsilaikyti su laisvės 
ateities viltimi ir auginti naujas, tautiškai 
susipratusias kartas.

Helsinkio Baigiamojo Akto sukurti 
tarptautiniai bendradarbiavimo 
principai. Vakarų demokratinių 
valstybių skleidžiamas laisvas politinis, 
religinis, žmogaus bei tautų teisių 
apsisprendimas, ekonominės, ekologinės, 
komunikacijos, technikos tobulėjimas 
kartu su iš komunistinių kraštų pabėgėlių 
nuolatiniu šauksmu apie tebesitęsiančią 
stalinistinio komunizmo priespaudą 
Sovietų Sąjungoje ir okupuotuose 
kraštuose, pradėjo pamažu laužti 
geležinę sieną, skyrusią rytų ir vakarų 
valstybes, rytų ir vakarų kultūras, 
skirtingus žmonių gyvenimo lygius.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Seimas viltingai, atsargiai stebi 
vykstančias permainas Sovietų Sąjungoje 
ir bandymus kurti atvirumo ir 
persitvarkymo politiką, o taip pat dėl šių 
pasikeitimų kylančius tautinius judėjimus 
pavergtoje Lietuvoje bei didelį norą 
laisvojo pasaulio lietuvių entuziastingai 
remti lietuvių tautos laisvės ir 
nepriklausomybės siekimus.

Šis viešas, didingas lietuvių tautos 
prisikėlimas, rusenęs mūsų širdyse nuo 
okupacijos pradžios, išsiliejo į vieną 
galingą srovę sujungdamas visus, 
kuriems yra brangi laisva Lietuva — 
pogrindžio veiklos religinius, tautinius, 
žmogaus teisių, Helsinkio Akto 
stebėjimo, Lietuvos laisvės Lygos narius, 
daug kentėjusius politinius kalinius. 
Persitvarkymo Sąjūdžio dalyvius — 
akademikus, menininkus, kultūrininkus, 
tautiškai atgimusius komunistų partijos 
narius ir laisvojo pasaulio lietuvius, nes 
šiame darbe dalyvauti yra kiekvieno 
lietuvio tautinė pareiga ir garbė.

Lietuva yra reikalinga kiekvieno 
lietuvio-lietuvės talkos ir pagalbos.

Bet taip pat turime būti ypatingai 
budrūs, dvasiškai ir tautiškai stiprūs, 
sentimentalumo nesuvedžiojami ir 
pajėgūs atpažinti tuos, kurie tarsi 
„dirbdami“ Lietuvai — tarnauja 
okupanto tikslams.

Lietuvos pavergimas ir įjungimas į 
Sovietų Sąjunga yra tarptautinis 
nusikaltimas, daugumos vakarų 
valstybių ir Europos Parlamento 
pasmerktas, reikalaujantis atitaisymo.

Mes kreipiamės į laisvas pasaulio 
valstybes, Europos Parlamentą, Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferenciją ir Jungtines Tautas, 
prašydami paramos ir pagalbos 
Nepriklausomos Lietuvos atstatymui, 
pareikalaujant Sovietų Sąjungos 

kariuomenės ir milicijos dalinių 
pasitraukimo iš Lietuvos teritorijos.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas kviečia visus pasaulio 
lietuvius — pevergtoje Tėvynėje, Sovietų 
Sąjungos tremtyje, ir laisvajame 
pasaulyje — įsijungti į šio garbingo 
uždavinio vykdymą —

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
ATSTATYMĄ.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo
Komiteto Seimas

Bostone, 1988.XI.13 d.

STIPRĖJA BAŽNYTINĖ 
HIERARCHIJA LIETUVOJE

Vatikano dienraštis „L’Osservatore 
Romano“ kovo 10 dienos laidoje 
paskelbė oficialų pranešimą apie 
Popiežiaus nutarimu pravestą šešių 
Lietuvos vyskupijų vadovybių 
pertvarkymą. Pirmą kartą po daugelio 
metų dviem Lietuvos arkivyskupijom — 
Kauno ir Vilniaus, yra paskirti 
arkivyskupai ordinarai ir vienai — Telšių 
vyskupijai — vyskupas ordinaras. Kauno 
arkivyskupu ordinaru Popiežius Jonas 
Paulius II paskyrė kardinolą Vincentą 
Sladkevičių, kuris iki šiol buvo 
Kaišiadorių vyskupijos apaštalinis 
administratorius. Vilniaus arkivyskupu 
ordinaru yra paskirtas ligšiolinis šios 
arkivyskupijos apaštalinis 
adminstratorius vyskupas Julijonas 
Steponavičius. Telšių vyskupu ordinaru 
yra paskirtas iki šiol buvęs šios 
vyskupijos apaštalinis administratorius 
vyskupas Antanas Vaičius.

Iki šiol buvęs Kauno arkivyskupijos ir 
Vilkaviškio vyskupijos apaštalinis 
administratorius vyskupas Juozas 
Preikšas yra paskirtas Panevėžio 
vyskupijos apaštaliniu administratorium. 
Merkinės klebonas ir dekanas 51-nerių 
metų amžiaus kunigas Juozas Matulaitis 
yra Popiežiaus nominuotas tituliniu 
Sicilibba vyskupu ir paskirtas 
Kaišiadorių vyskupijos apaštaliniu 
administratorium. Šakių kleboną ir 
dekaną — 63-jų metų amžiaus kunigą 
Juozą Žemaitį Šventasis Tėvas nominavo 
Tabaicara tituliniu vyskupu ir paskyrė 
Vilkaviškio vyskupijos apaštaliniu 
administratoriumi.

Žinią apie naujų vadovų paskyrimus 
Lietuvos vyskupijom plačiai pranešė 
Vatikano radijas įvairiomis pasaulio 
kalbomis ir visos pagrindinės užsienio 
spaudos agentūros. Tarptautiniai 
informacijos organai atkreipia dėmesį, 
kad po daugelio metų dabar visos šešios 
Lietuvos vyskupijos turės savo ganytojus, 
tarp jų du arkivyskupus ordinarus ir 
vieną vyskupą ordinarą.

Vyskupai ordinarai yra normaliai 
skiriami tuose kraštuose, su kuriais 
Šventasis Sostas turi gerus, normalius 
santykius ir kuriuose Bažnyčios padėtis 
yra visais atžvilgiais gera. Tad, naujųjų 
Lietuvos vyskupų atveju, kai kas 
paabejojo, ar ordinarų paskyrimas 
nereiškia santykių tarp Šv. Sosto ir 
Maskvos normalizacijos.

Šitokia mintis būtų pagrįsta, jei visi 
vyskupai būtų paskirti ordinarais. Tuo 
tarpu, pusė Lietuvos diecezijų bus 
valdomos Apaštališkųjų 
Administratorių, o tai reiškia, jog padėtis 
toli gražu dar nenormali.

Reikia manyti, kad ordinaro teisės 
buvo duotos tiems vyskupams, kurie jau 
turi didelę pastoracinę bei administracinę 
patirtį. Tokiu būdu jiems buvo 
padidintos teisės ir palengvintas ganytojo 
darbas.

Vilniaus arkidiecezijos klausimu, 
reikia pažymėti, kad jos prie Lietuvos 
prijungimo klausimas dar nėra galutinai 
išspręstas. Tačiau faktas, kad ją valdys 
žymus lietuvis arkivyskupas, reiškia dar 
vieną žingsnį pirmyn mums norima 
prasme.

Pažymėtina taipgi, kad nauji 
pertvarkymai labai sustiprina Lietuvos 
vyskupų konferenciją, kurios 
pirmininkas yra kard. V. Sladkevičius.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
kandidatai kovo 26 d. rinkimuose į TSRS 
Liaudies deputatus laimėjo daugumą 
balsų.

Sąjūdžio rinkiminio štabo 
neoficialiomis duomenimis, 30 iš 39 
Sąjūdžio remiamų kandidatų buvo 
išrinkti į deputatus. 31-masis, sąjūdietis ir 
Lietuvos mokslų akademijos 
viceprezidentas Vytautas Statulevičius, 
įveikė kitą sąjūdietį, kino režisierių Arūną 
Žebriūną. Žebriūnas buvo Sąjūdžio 
vadovybės remiamas kandidatas 253- 
čioje apygardoje Utenoje, tačiau Vilniaus 
Sąjūdžio taryba aktyviai agitavo už 
tarybos narį Statulevičių, kuris ir laimėjo.

Daugelyje apygardų Sąjūdžio remiami 
kandidatai laimėjo prieš pagrindinius 
Lietuvos valdžios aparato atstovus. 
Pateikiame preliminarinį ir nepilną 
laimėtojų sąrašą:

Laimėjo absoliučia dauguma

Algimantas Čekuolis, Gimtojo krašto 
redaktorius, laimėjo prieš Jedinstvos 
lyderį Valerijų Ivaną.

Rašytojas Sigitas Geda laimėjo, prieš 
Centro komiteto sekretorių Stanislovą 
Giedraitį. Bronius Genzelis, Vilniaus 
universiteto profesorius, laimėjo prieš 
Valstybinio plano komiteto pirmininką 
Mykolą Šarką.

Jonas Kubilius, Vilniaus universiteto 
rektorius, laimėjo prieš Ministrų Tarybos 
pirmininką Vytautą Sakalauską.

Rašytojas Marcelijus Martinaitis, 
laimėjo prieš Ministrų Tarybos 
pavaduotoją Vilių Kazanavičių.

Nikolajus Medvedevas, rusų kilmės 
Kauno Sąjūdžio tarybos narys, laimėjo 
prieš du oponentus.

Kazimieras Motieka, teisininkas 
atidavęs partinį bilietą, laimėjo prieš 
Teisingumo ministrą Praną Kurį.

Mokslininkas Juozas Olekas, Sibiro 
tremtinio sūnus, ne Partijos narys, 
laimėjo prieš Aukščiausios Tarybos 
prezidiumo pirmininką Vytautą 
Astrauską.

Alfredas Smailys, mokslininkas, 
Kauno Sąjūdžio tarybos narys, ne 
Partijos narys, laimėjo prieš Ministrų 
Tarybos pirmininko pavaduotoją Juozą 
Šerį.

Virmantas Velikonis, Panevėžio 
rajono Ramygalos kolūkio pirmininkas, 
laimėjo prieš Centro komiteto sekretorių 
Bronislovą Zaikauską.

Šie Sąjūdžio remiami kandidatai 
laimėjo prieš kitus kandidatus, tačiau 
nesurinko absoliučios daugumos: Julius 
Juzeliūnas, Gunaras Kakaras, Grigorijus

BADO STREIKAS ŠAKIUOSE

Mus pasiekė žinia apie bado streiko 
pareiškimą Šakiuose, kurį kovo 22 d. 
Šakių seimelio tarybos posėdyje nuspręsta 
palaikyti. Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio Centras Vilniuje kovo 23 d. 
pasiuntė palaikymo telegramą.

Š.m. kovo 22 d. 13 vai. prie Lietuvos 
Komunistų Partijos Šakių rajono 
komiteto pradėjo bado streiką LPS 
Seimo narys Gintautas Bendoraitis, 
protestuodamas prieš rinkimų įstatymo 
pažeidimus Šakių rajone. Gintautas 
Bendoraitis pasiryžęs badauti tol, kol bus 
įvykdyti tokie reikalavimai:

1) nutraukti šmeižto kampaniją prieš 
Sąjūdžio remiamus kandidatus; atleisti iš 
„Draugo“ (Šakiuose leidžiamas rajoninis 
laikraštis) redakcijos redaktoriaus 
pavaduotoją Zavitauskienę ir 
korespondentą Bagzevičių už 
neobjektyvų medžiagos pateikimą;

2) griežtai laikytis rinkimų įstatymų, 
ypač 44 straipsnio (44 straipsnis kalba 
apie lygias kandidatų teises)',

3) reiškiu nepasitikėjimą LKP Šakių 
komiteto pirmuoju sekretoriumi Jociumi 
už rinkimų įstatymų pažeidimo 
toleravimą.

LIC 

Kanovičius, Česlovas Kudaba, Jūratė 
Kupliauskienė, Marijonas Visakavičius, 
Vidmantas Žemelis 4% pralaimėjo 
Vilniaus 229-oje apygardoje prieš 
Vilniaus miesto pirmąjį sekretorių 
Kęstutį Zalecką, tačiau dalyvaus antrame 
rinkimų ture, kuris, kaip spėliojama, bus 
maždaug už dviejų savaičių.

Pagal paskutinius duomenis 686-toje 
apygardoje, Sąjūdžio seimo tarybos 
atsakingas sekretorius rašytojas 
Virgilijus Čepaitis pirmauja tik 2% prieš 
Ivaną Tichonovičių, Pedagoginio 
Instituto docentą. Juras Požėla, Lietuvos 
mokslų akademijos prezidentas, atsidūrė 
trečioje vietoje. Tichonovičių stipriai 
rėmė lenkai, Čepaitį lietuviai balsuotojai. 
Antrame ture lemiamą balsą greičiausiai 
turės rusai, kurie sudaro apie 25-30 % 
balsuotojų.

693-čioje apygardoje, kur Sąjūdžio 
rinkiminio štabo apskaičiavimu balsavo 
apie 85% turinčių teisę balsuoti, buvo 
išrinktas Mečys Laurinkus, Sąjūdžio 
seimo tarybos narys ir Stalinizmo 
nusikaltimams tirti komisijos sekretorius. 
Jo pagrindinis priešininkas — buvęs 
Sąjūdžio seimo tarybos narys rašytojas 
Vytautas Petkevičius. Sąjūdžio 
kampanijos darbuotojai laikė šią 
apygardą būtina laimėti. Turimomis 
žiniomis, Laurinkus surinko 60,1% 
balsų.

L/C

LIETUVOS LAISVES LYGA 
KVIETĖ TIKINČIUOSIUS 

TELŠIUOSE
BOIKOTUOTI RINKIMUS

Lietuvių Inj'ormacijos Centrą pasiekė 
Telšių Lygos skyriaus kreipimasis į 
Lietuvos tikinčiuosius nedalyvauti 
rinkimuose. Spausdiname pilną tekstą.

LIETUVOS TIKINTIESIEMS
Kremlius visiškai nesiskaito su 

Lietuvos komunistais, todėl rinkimai į 
TSRS Aukščiausiąją Tarybą įvyks per 
pačias šv. Velykas. Lietuvos Laisvės Lyga 
kviečia jus nedalyvauti šiuose 
rinkimuose, nes:

1. TSRS AT yra Lietuvą aneksavusios 
valstybės įstatymus leidžiančioji valdžia. 
Niekada TSRS AT neišleido Lietuvai 
palankių įstatymų. Mes neprivalome 
rinkti Lietuvą aneksavusios valstybės 
administraciją. Šiandien nusikaltimu 
atrodytų mūsų tėvų dalyvavimas 
balsavime renkant hitlerinės Vokietijos 
valdžią. Pagalvokime kuo gi skiriasi 
mūsų tautos padėtis mus globojant 
Maskvai, negu kad Berlynui. Kalti tuo, 
kad 41-44 metais buvome vokiečių 
okupuoti, o šiandien rusų aneksuoti.

2. TSRS visada klastojo rinkimų 
rezultatus. Nėra jokios garantijos, kad ir 
šį kartą taip neįvyks.

3. Net ir patekęs į TSRS AT vienas 
kitas sąjūdietis rusų bus laikomas 
lietuvišku nacionalistu ir niekada negaus 
balso. Lietuvos vardu kalbės Brazauskas 
ir Beriozovas, kurie „gins“ realų Lietuvos 
suverenitetą TSRS sudėtyje.

4. Lietuvių tauta praėjusį rudenį beveik 
dviejų milijonų balsu — maždaug tiek 
Lietuvoje rinkėjų — pasisakė prieš šią 
rinkiminę komediją.

5. Šv. Velykos katalikams yra maldos ir 
susikaupimo, o ne balsavimo diena. 
Kviečiame visus Lietuvos tikinčiuosius 
šv. Velykų dieną praleisti bažnyčioje ir 
savo šeimoje. Linkime jums katalikiško 
principingumo, lietuviškos drąsos ir 
politinio sąmoningumo. Sveiki sulaukę 
šv. Velykų!

Lietuvos Laisvės Lygos 
Telšių skyrius, 1989 kovo 15.

LIC

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

LIETUVOJE
P. Galaunės 100-metų pasitinkant

1990 m. sausio 25 d. Lietuvos 
profesionaliosios muziejininkystės 
pradininkui, menotyrininkui ir 
dailininkui P. Galaunei sueitų 100 metų. 
Šiai datai paminėti Lietuvoje įsteigta P. 
Galaunės atminimo įamžinimo komisija. 
Tos komisijos pirmasis posėdis įvyko 
1988 m. gruodžio 30 dieną Kauno M.K. 
Čiurlionio dailės muziejuje. Komisija 
aptarė renginių planą.

Nutarta Kaune, Vydūno ai. 2, P. 
Galaunės statytame name įrengti jo ir jo 
žmonos, operos solistės Adelės 
Nazabitauskaitės-Galaunienės 
memorialinius kambarius. Taip pat 
nutarta suorganizuoti mokslinę 
konferenciją, skirtą P. Galaunės veiklai, 
memoralinėmis lentomis pagerbti P. ir A. 
Galaunių pagrindines gyventas vietas ir 
užsakyti P. Galaunės biustą.

Rašytojų nutarimas
Kovo 1 dieną Vilniuje įvyko Lietuvos 

TSR Rašytojų sąjungos plenumas tema 
„Literatūra ir leidykla“.

Sąjungos valdyba, išklausiusi 
pranešimus ir pasisakymus, nutarė 
pritarti tremties archyvo publikavimui ir 
palaikyti leidyklų pastangas nuosekliai 
leisti lietuvių išeivių literatūrą. Taip pat 
nutarė palaikyti „įsigalinčią grožinės 
literatūros necenzūravimo praktiką ir 
pasiūlyti Respublikos vyriausybei 
įteisinti ją įstatymu.“

Nutarta pritarti iniciatyvai steigti 
tarptautinę akcinę bendrovę, leidžiančią 
knygas Lietuvos ir užsienio lietuvių 
skaitytojams. Siūlyta, kad lietuvių išeivių 
autoriams honoraras būtų mokamas kaip 
Respublikos rašytojams. Plenumas 
padarė ir kitų nutarimų, kurie buvo 
paskelbti „Lieteratūra ir menas“ 
savaitraštyje (III. 11).

SUGRIAUTAS MITAS 
APIE NEPAPRASTĄ EKONOMINĘ 

PAŽANGĄ LIETUVOJE

Sausio 7 d. Tiesoje subyrėjo vienas 
paskutinių sovietinių mitų apie tariamą 
nepaprastą pramonės gamybos ir žemės 
ūkio pažangą Lietuvoje po 1940 metų. 
Savo straipsnyje „Tikroji statistika ir 
skaičių ekvilibristika“ Pranas Judickas 
parodo, kad tie statistiniai „stebuklai“ 
buvo sukuriami manipuliuojant ir 
klastojant skaitlines ir duomenis. 
Pavyzdžiui, 1940-aisiais keičiant litus į 
rublius, vienas litas pagal oficialų kursą 
buvo prilygintas 90 kapeikų, nors lito 
perkamoji galia buvo kur kas didesnė 
negu rublio. Po 1960 metų pinigų 
reformos litas jau prilygo tik 9 
kapeikoms. „Čia ir visa paslaptis“, 
pareiškia Judickas, atmesdamas 
sovietinės statistikos tvirtinimus, kad 
Lietuvos pramonės produkcija 1989 
metais, palyginti su 1940-aisiais, padidėjo 
76 kartus...

Straipsnio autorius primena, kad 1940 
metais Lietuva savo pragyvenimo lygiu 
„pralenkė bet kurią Sąjunginę 
respubliką." Pragyvenimo lygis Lietuvoje 
„buvo aukštesnis negu Lenkijoje ar 
Vokietijoje, kuri, rengdamasi karui, buvo 
labai suvaržiusi savo gyventojus, buvo 
aukštesnis negu Graikijoje, Albanijoje, 
Italijoje, Portugalijoje.“ Paminėjęs, kad 
Lietuvoje nuolatiniam žemės ūkio 
darbininkui buvo mokama 300-470 litų 
per metus, o padieniams — 3.5. iki 5 litų 
už darbo dieną, Judickas pareiškia, kad 
būtų įdomu palyginti, kiek tuo metu 
gaudavo Baltarusijos kolūkietis už 
darbadienį.

Judickas taip pat informuoja, kad 1939 
m. pradžioje Lietuvoje buvo tik 3,1 
tūkstantis bedarbių, iš kurių Kaune — 
1,3 tūkstančio. Kaune veikė miesto 
savivaldybės išlaikoma nemokama 
valgykla bedarbiams.

ELTA
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VIENYBĖS KONFERENCIJA
Atsiliepiant į Sovietų Sąjungoje 

pavergtųjų tautų tautinių-demokratinių 
sąjūdžių atstovų pasitarimus, kurie 1988 
metais įvyko Armėnijoje (Jerevane), 
Gruzojoje (Tbilisyje), Ukrainoje (Lvove), 
Latvijoje (Rygoje) ir 1989 m. sausio mėn. 
gale Vilniuje, ir į jų pageidavimus, 
politinių emigrantų iniciatyvinė grupė 
New Yorke priėmė oficialų pareiškimą 
dėl konferencijos tema „Kova už tautų 
teises ir jų laisvę Sovietų Sąjungoje“, kuri 
bus pravesta š.m. gegužės mėnesį 
Paryžiuje. Toji Konferencija bus ir naujos 
organizacijos tautiniams- 
demokratiniams judėjimams Sovietų 
Sąjungoje remti pradžia.

Visi dabar Sovietų Sąjungoje 
vykstantys tautiniai-demok ratiniai 
judėjimai turi glaudžius tiesioginius ir 
netiesioginius tarpusavio ryšius. Visi jie 
sudaro bendrą frontą kovoje už Sovietų 
Sąjungoje pavergtų tautų teises ir jų 
laisvę.

Rygoje įvykusio tautinių- 
demokratinių judėjimų atstovų 
pasitarimo rugsėjo 25 dienos pareiškime 
buvo pasakyta: „Tik vieningu visų 
engiamų tautų frontu mes galime pasiekti 
tikslą“. Tarp šį dokumentą pasirašiusių 
yra žymieji Lietuvos kovotojai už laisvę 
Vytautas Bogušis, Nijolė Sadūnaitė, 
Antanas Terleckas ir Andrius Tučkus.

Aukščiau minėtoji iniciatyvinė grupė 
išrinko oficialų Paryžiaus Konferencijos 
rengimo Komitetą, kuris energingai 
pradėjo darbą jau pirmosiomis šių metų 
dienomis.

Paruošta ir patvirtinta tokia šios 
Konferencijos pravedimo programa.

Š.m. gegužės 9 dieną 10 vai. ryto įvyks 
pres-konferencija. Jos metu bus 
perskaityta steigiamos organizacijos 
deklaracija.

11 vai. įvyks konferencijos atidarymas. 
Po to seks buvusios JAV ambasadorės 
Jungtinių Tautų Organizacijoje Jene J. 
Kirkpatrick pranešimas.

I-jo posėdžio tema — „TSRS tautiniai- 
demokratiniai judėjimai“. Moderatorius 
— Helene Carrere d’Encausse 
(Prancūzija). Šitame posėdyje trumpus 
kondensuotus pranešimus skaitys 
Estijos, Latvijos, Lietuvos, Ukrainos, 
Krymo totorių, Gruzijos, Armėnijos, 
žydų judėjimo ir rusų demokratų 
atstovai. Kalbės po vieną iš kiekvienos 
tautybės.

Tą pačią dieną antras posėdis prasidės 
3 vai. po pietų. Jo tema

1989 gegužės 9-10 dienomis Paryžiuje

„Nepriklausomoji spauda ir asociacijos 
Sovietų Sąjungoje“. Posėdžio 
moderatorius — Jean-Francois Revel 
(Prancūzija). Ir šiame posėdyje 
pranešimus skaitys buvę disidentai- 
politiniai kaliniai. Numatoma, jog 
pranešimą temą „Kova už religijos 
laisvę“ skaitys kun. Alfonsas Svarinskas. 
Pirmajame posėdyje kalbės V. Skuodis.

Konferencija tęs savo darbą ir sekančią 
— gegužės 10 dieną.

Rytinio posėdžio pradžia — 10 vai. 
ryto. Jo tema — „Rytų ir Vakarų 
santykiai“. Šio posėdžio moderatorius — 
buvęs JAV valstybės sekretorius Zbignev 
Bzežinskij. Pranešimus skaitys Martin 
Colman (JAV), Patrick Washman 
(Prancūzija) ir kiti.

Popietinis, iš eilės IV-sis posėdis 
prasidės 3 vai. po pietų. Posėdžio tema: 
„Ekonomika ir tautinių problemų raida 
Sovietų Sąjungoje“. Moderatorius — 
Lord Harris (Didžioji Bratanija). Šiame 
posėdyje pranešimus skaitys taip pat

LLL pasisako prieš rinkimus
Mieli Lietuvos piliečiai,
Šių metų kovo 26-tąją numatytų 

rinkimų į Aukščiausiąją Tarybą 
kandidatų siūlymo bei rinkimų tvarka 
yra labai paini ir sąmoningai klaidina 
rinkėjus. Liaudies deputatų rinkimai yra 
dvikopiai, SSR Aukščiausios Tarybos 
trijų pakopų, o Aukščiausios Tarybos 
pirmininko — keturių pakopų. Deputatų 
suvažvime trečdalis vietų iš anksto 
skiriama politinių bei visuomeninių 
organizacijų nariams (iš esmės Maskvos 
pseudo funkcionieriams). Tai primena 
viduramžių luominius parlamentus. 
Pažeistas paritetinis principas.

Deputatų suvažiavimo 2250 atstovų 
tarpe iš Lietuvos tebus vos 42. Deputatų 
suvažiavimas tarsi dirbtinis rėtis kurio 
tikslas nepraleisti nepageidautinų 
žmonių renkant į palatinę Aukščiausią 
Tarybą ir jos pirmininką-prezidentą. 
Reali galimybė, kad iš 42 Lietuvos 
deputatų į Aukščiausią Tarybą nepateks 
nei vienas. Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdis tikisi, kad žymi Sąjūdžio 
kandidatų į deputatus dalis pateks 
suvažiavimam Nereikia užmiršti, kad 
Rusijoje Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis 
traktuojamas kaip nacionalistinis 
judėjimas už Lietuvos nepriklausomybę. 
Suvažiavime dominuoja rusai ir surusėję 

buvę disidentai-politiniai kaliniai.
Po šio posėdžio ir trumpos pertraukos 

prasidės V-sis ir paskutinis posėdis. Jame 
kalbės Lenkijos, Vengrijos ir Jugoslavijos 
tautinių-demokratinių judėjimų atstovai.

6 vai. vakaro įvyks konferencijos 
uždarymas. 8 vai. — banketas, kuriame 
dalyvaus Prancūzijos valdžios atstovai ir 
kiti aukšti svečiai.

Tikslesni duomenys apie konferencijos 
vietą ir kita papildoma informacija bus 
paskelbta vėliau.

Konferencijos rengėjai kviečia ir 
lietuvius, gyvenančius išeivijoje joje 
dalyvauti, nes toje konferencijoje bus 
aptariami ir Lietuvos reikalai. 
Pageidaujama, kad konferencijos metu 
būtų platinama informacinė medžiaga 
apie Lietuvą, suorganizuotas parodinis 
stendas ir kt. Konferencijos rengėjai 
mano, jog šiame reikale galėtų padėti 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir jos 
padaliniai.

Vytautas Skuodis

katataučiai aišku balsuos prieš Sąjūdžio 
deputatus. Jeigu keletas sąjūdiečių kokiu 
tai būdu pateks į Aukščiausiąją Tarybą, 
ką rekš jų nuomonė priešiškų Pabaltijo 
tautų laisvės bei nepriklausomybės idėjai 
balsų jūroje. Lietuvos pilieti! Tu esi prieš 
didelį savo sąmonongumo tautinio 
susipratimo išbandymą. Nuo Tavo 
politinio žingsnio, kovo 26-tąją 
priklausys Lietuvos vardas pasaulio 
tautų akyse. Tu balsuoji ne tik už save, 
balsuoji už būsimą kartų ateitį, tat būk 
ryžtingas, gerai susimąstyk už ką 
balsuosi.

Kodėl net iš viso privalome rinkti 
svetimos valstybės parlamentą?

1. Dalyvaudamas rinkimuose pagal 
įstatymą, prieš kurį Lietuvoje protestavo 
1,800,000 gyventojų, šį įstatymą 
pripažinsi demokratišku.

2. Balsuodamas ir už pačius doriausius 
kandidatus į deputatus visvien balsuosi 
už kolonijinės imperijos valdymo 
aparatą. 3. Dalyvaudamas rinkimuose 
Tu pritarsi TSRS ir LTSR konstitucijoms 
įteisinančioms Lietuvos aneksiją.

Propagandiniais sumetimais 
balsavusių Lietuvos gyventojų skaičius 
visvien bus padidintas, tačiau atsisakęs 
dalyvauti šiame politiniame spektaklyje 
Tu bent išvengsi savo sąžinės priekaištų.

Raseiniai — Europos sašlavynas
Kur dėti ir kaip sunaikinti mūsų 

amžiaus nuodingas pramonės atliekas? 
Viena iš aktualiausių šių dienų problemų 
visame pasaulyje.

Raseiniuose — viename iš gražiausių 
Žemaitijos miestų, ten kur teka Maironio 
apdainuota Dubysos upė, yra numatyta 
tokių pramonės atliekų pakrovimo ir 
apdirbimo vieta.

Tai dar kartą patvirtino okupuotos 
Lietuvos ministras pirmininkas 
Sakalauskas*) kovo pradžioje, kai jis 
lankėsi Raseiniuose rinkimės kampanijos 
metu. Jis tvirtino, kad bus statoma 
nuodingų atliekų įmonė, kuri bus 
respublikos žinioje ir joje bus apdirbamos 
tik Lietuvos pramonės nuodingos 
atliekos. Bet, kaip pasirodo, rinkėjai 
Rasentuose ne tokie jau kvaili, jie mano, 
kad Raseinuose bus naikinamos Sovietų 
Sąjungos ir Europos šalių pramonės 
nuodingos atliekos.

Tam jie turi pagrindo. Šiuo metu 
Vakarų Vokietija intensyviai tariasi su 
Sovietų Sąjunga dėl kelto Klaipėda- 
Lūbeck panaudojimo. Kaip laikraščiai 
rašo, numatyti du reguliariai 
kursuojantys laivai, kurie perveš 
traukinių vagonus.

Kaip žinome, Vakarų Europoje 
nuodingosios atliekos sudaro milžinišką 
problemą. Būtų visai nesunku jas supylus 
į tankinius vagonus pervežti į Klaipėdą. 
Nuo Klaipėdos Raseiniai ne taip jau 
toli, o ten stovėtų respublikinė, kaip sako

Dešimtmečius mes rodėme vergišką 
lojalumą neteisingai, savo pačios 
principų nesilaikančiai, tarybinei 
sistemai. Pats laikas išsitiesti, parodyti 
sau, Lietuvai ir visam pasauliui, kad mes 
jau nebe vergai. Sekime Lenkijos 
solidarumo ir Palestinos arabų pavyzdžiu 
kurie atsisako dalyvauti 
antidemokratiškuose rinkimuose. 
Kiekvienos laisvę ir demokratiją 
mylinčios tautos politinė bei tautinė 
garbė reikalauja boikotuoti panašius 
rinkimus. Lietuvos Laisvės Lyga ragina 
visų tautybių Lietuvos gyventojus 
pasinaudoti savo teise 1989 m. kovo 26 d. 
— nedalyvauti TSRS liaudies deputatų 
rinkimuose. Visus katalikus kviečiame 
kovo 26-ąją ryte susirinkti maldai 
Lietuvos bažnyčiose, o ne prie urnos. 
Sveiki sulaukę šv. Velykų!

Vilnius, 1989-ieji, kovo 8-oji diena
Lietuvos Laisvės Lyga
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Sakalauskas, nuodingų atliekų 
perdirbimo įmonė.

Ar būtų gera, kad Lietuva užsidirbtų 
valiutą iš Raseiniuose planuojamos 
įmonės ir ar tai tėra vien raseiniškių 
rūpestis? Kaip jau iš patirties žinome, 
sunaikinti gamtą ar jai pakenkti yra labai 
lengva.

Verta pagalvoti, nes tai rodo, kad 
Sovietų Sąjungos Komunistų partija 
Lietuvos teritorijoje stato ką tik nori. 
Jeigu ji taip supranta Lietuvos ekonominį 
suverinitetą, tai galima ir be jos apseiti.

Paversti Raseinius Europos nuodingų 
atliekų sašlavynu — nelinkime Lietuvai.

Romas Šileris
*) Min. pirm. Sakalausko neišrinko

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Lietuvių katalikų religinė šalpa, New 

Yorke, išleido kasmetinį Maldos už 
Lietuvą kalendorių. Jame lietuvių ir 
anglų kalbomis pateikiamos maldos už 
vargstančią Lietuvos Bažnyčią, 
nurodant, kurią metų dieną, nuo sausio 
pinuos ligi gruodžio 31 -osios į šią maldos 
akciją įsijungia įvairios išeivijos lietuvių 
parapijos, vienuolijos, katalikų 
mokyklos ir organizacijos, ligoninės ir 
senelių prieglaudos, gyvojo rožančiaus 
grupės, lietuviškos spaudos leidėjai ir 
skaitytojai. Tikinčiųjų maldose prašoma, 
kad Dievas suteiktų reikiamų malonių 
lietuvių tautai, įkvėptų švento ryžto 
Lietuvos vyskupam, kad jiem nepritrūktų 
dvasinės šviesos, kurią Kristus atnešė į 
pasaulį, suteiktų nepalaužiamą viltį ir 
vienybę Lietuvos kunigam, kad jie dirbtų 
religijos išlaikymui, padėtų slaptosios 
vienuolėm tęsti aukos kelią Dievo ir 
tautos tarnyboje, stiprintų Lietuvos 
tėvus, kad drąsiai auklėtų savo vaikus 
tiesos, šventumo, meilės ir taikos 
troškimo dvasioje, paguostų kalinius bei 
tremtinius, kad jiem niekada nepritrūktų 
ištvermės, pažadintų persekiotojus 
tikinčiųjų pavyzdžiais atsiversti ir 
atgailauti.

Pirmuosiuose kalendoriaus 
puslapiuose pateikiamos ištraukos iš 
kardinolo Sladkevičiaus kalbos, 
pasakytos palaimintojo Jurgio 
Matulaičio liturginės šventės proga, 
spausdinami buvusių belaisvių — kunigo 
Tamkevičiaus, Vlado Lapienio ir 
Jadvygos Bieliauskienės iš lagerių rašytų 
laiškų fragmentai, kupini dvasią 
stiprinančių minčių.

VAT.R.

Antaninos Garmutės

EŠELONAI
VI

Zimoje išlaukiau visą parą kol gavau vietą kitam žingsneliui iki 
Taišeto stoties. Toliau — Kanskas. Stotys jau grūste prigrūstos 
keleivių. Ypač daug kariškių. Visi vėluoja, šaukia, stumdosi ir lenda be 
eilės pas karinį komendantą. Kiekvienos stoties karinėje komendan
tūroje privalau žymėtis ir aš.

Išsimalusi eilėse, per vargą prisikasu iki komendanto. Šis nieko 
nesupranta: tokių keleivių kaip aš kariškių tarpe daugiau nėra! Tad 
įrodinėju, kas aš tokia, kur ir kodėl ir pas ką kariškame vagone 
važiuoju. Jis uždeda antspaudą ant mano pažymos. Atsigeriu vandens 
iš hidranto, išsiimu iš medinės skrynutės džiūvėsi, užvalgau ir laiminga 
traukiu toliau. Į vakarus! Mintyse suskirstau kelionę į etapus: pirmas 
svarbus punktas — Krasnojarskas. Toliau Novosibirskas, Omskas, 
Sverdlovskas. Paskui Maskva, o paskėliau — ranka pasiekiami 
namai!..

Naktys traukiniuose, einančiuose iš Sibiro į Vakarus, neramios. 
Nespėji sumerkti akių, kai jas praplėšia aštri prožektoriaus šviesa. Tai 
patruliai tikrina dokumentus. Tikrina ir tikrina ar ne bėglys esi!

Krasnojarske įstrigau, nes tiesioginis traukinys jau buvo išėjęs, o 
kursavo jis tik vieną kartą per savaitę. Penkias paras Krasnojarske 
laukiau vietos į bet kokį traukinį, kuris eitų į vakarus. Miegojau stotyje 
— greta bilietų kasų, išsitiesusi, krūtine ant cementinių grindų. Taip 
darė daugelis keleivių. Ir buvo gana patogu: jei kas norės tave apiplėšti 
(manno turtas — reabilitacinė pažyma) — turės atversti kaip vabalą — 
ant nugaros! O šitaip vartaliojamas žmogus, kaip bebūtų išvargęs, 
visada atsibus.

Vakarais Krasnojarske buvo baisu išeiti ne tik į miestą, bet ir iškišti 
nošį į stoties teritoriją. Siautėjo chuliganai. Pro langą mačiau, kaip 
mergaitė, trumpam išėjusi atsigerti virinto vandens į peroną, gavo 
smūgį į pašonę ir buvo nutempta į tamsą.

Būdama Krasnojarske penktąją parą, iš kitų keleivių sužinojau, 
kad prekiniame traukinyje, kuris eina į pietus — Charkovo kryptimi, 
bet per Novosibirską, formuojamas vienas keleivinis vagonas. Šiaip 
taip nusigavus! iki komendanto, išmaldavau leidimą važiuoti šiame 
vagone.

Akyse matau tą vagoną: margą, klykianti minia, girtuokliaujanti, 
grojanti, lošianti kortomis, kauliukais ir dar kažkuo. Keikiasi senis, 
šimtasiūlę pragėręs, glėbesčiuojasi buvę jūreiviai, savo dryžinukus 

kilnodami, spiegią neaiškios lyties ir amžiaus būtybės — vartaliojasi ant 
grindų.

Šis vagonas riedėjo priekinio traukinio gale. Nei konduktorių, nei 
sargybinių jame nebuvo. Kantriai sėdėjau pasienyje ant savo medinės 
skrynutės. Stengiausi nekristi niekam į akis. Net džiūvėsių negraužiau. 
O jūreiviai įnirtingai pliekė kortomis. Iš konkrečių daiktų: peilių, šukų, 
švarko ir dar kažko, aptarinėjamo pakuždomis, žvilgčiojant į mano 
pusę. Į žalią taigą leidosi pilkos sutemos. Naktį, monotoniškai dundant 
vagono ratams, žmonės snaudė. Pusiau miegojau ir aš. Pažadino gana 
garsus jūreivių ginčas: „Tymnie jejio proigral. Pora. Trup vybrosim, 
poka temno“... Miegai išlakstė. Pasiryžau. Baimės nebuvo: 
išsigelbėjimas čia pat — praviros vagono durys. Ramiai priėjau.

—Ty kuga? — negarsiai paklausė.
— Podyšat sviežym vozduchom, — abejingai atsakiau. Juk jiems 

nekils įtarimas, — palikau „turtą“ — skrynutę. Tegu laukia, kol grįšiu 
prie jos...

Šokau pavėjuj, nusiritau nuo pylimo laimingai, truputį 
nusibrozdindama kojas. Apsidžiaugiau: kelias aiškus — pirmyn, 
geležinkelio bėgiais ligi Novosibirsko. Į Lietuvą! Netrukus švis...

Kauną pasiekiau gilų vidurnaktį. Nusprendžiau nelaukti ryto 
stotyje, o eiti pėsčiomis. Ėjau į Gailutės gatvę pernakvoti pas 
pažįstamus. Paskui trauksiu j kaimą pas tėvus — jau kolūkiečius.

Prie žinomo namo ilgai negalėjau surasti skambučio.
— Kas čia? — sukrebždėjo anapus durų kaimynė Milašienė.
—-Čia aš — iš Sibiro grįžau.
— Viešpatie! — aikčiojo mieguista moteris, — Dievas tave grąžino, 

ne kitaip. Stebuklų stebuklas!
•

Prieš gerą dešimtmetį mano paslaugos prireikė ne kam kitam, o 
piliečiui Andriui Radzevičiui, kuris vežė mane į Sibirą! Nesupratau, 
kodėl prireikė? Ar už gąsdinimą sušaudymu? Ar už mažoką „išpirką“? 
Bet tapo reikalinga mano kaligrafiška rašysena jubiliejiniam šio vyro 
sveikinimui! Aš ant šio žmogaus nepykstu — jam tą sveikinimą 
surašiau. Kadangi man buvo leista ir savo palinkėjimus pareikšti, 
gražiai jam tas namų darbo drobes priminiau.

Šiandien mes, buvę ešelonų vaikai, dar nesulaukę pensijinio 
amžiaus, turime 40-ties metų darbo stažą. Perėję Sibiro golgotas, mes ir 
čia, Lietuvoje, jautėme diskriminaciją — praktiškai visur ir visada. 
Mums reikėjo būti už žolę žemesniems ir už vandenį tylesniems. 
„Kentėk, nes tu buvai TEN“. Nes visada atsiras nemokša stalinietis 
skorpiono vaidmeniui. Ir parankinių parankinis, ginantis savo 
pozicijas, tiesiog į akis pasakys tau, kad tu buvai ne Sibire, o kurorte, 
kad visi jūs ten esą tik naudojotės gamtos gėrybėmis ir vėl tapote 
buožėmis.

Vis atsiranda žmonių, kurie mus, buvusius sibiriečius, norėtų 

pagąsdinti mūsų pačių pavardėmis. Koks žmogus gali bijoti savo 
pavardės? Aš pavyzdžiui, ja didžiuojuosi. Sibiro Usolėje ta pačia 
pavarde ir tuo pačiu, kaip ir mano, vardu ištinęs nuo bado miršta kaimo 
mokytojas ir jo motina. Iš Prienų rajono Trakinės kaimo Stalino 
budeliai už parankių išvelka seną sergančią moterį su mano pavarde ir 
mano vardu. Ją sodina į vežimą ir veža numirti į TEN. Jos vyro lavoną 
išmeta šiapus Uralo, o ją palaidoja TEN, kur net kaulai ramiai ilsėtis 
negali. Nes kur yra amžinas įšalas, ten laidoja negiliai. Kai po 
trisdešimties metų mano pusbrolis nuvažiavo parsivežti motinos kaulų, 
rado jos kape išraustą žvėries urvą.

Sibiras — mūsų tautos tragedija. Ir garbė. Nes mes visi — ešelonų 
vaikai, Sibiro vergijos broliai ir sesės, išlikome žmonėmis. Mes buvome 
TEN, kur visi geriausieji. Mes patekome į genocido Atranką ir 
išlaikėme garbingiausią egzaminą. Žmonės mūsų vis dar klausinėja: 
„Už ką jus išvežė į Sibirą?“ Ne visiems aišku, kas yra genocidas.

Didžioji Tarybinė Enciklopedija (10 tomas, p. 440) aiškina, kad 
genocidas — tai ištisų gyventojų grupių naikinimas rasiniais, 
nacionaliniais arba religiniais motyvais. Jis kaip ir rasizmas, nukreiptas 
prieš „svetimą“ rasę ar tautą. Suvienytų Nacijų Organizacijos 
Generalinė Asamblėja 1946 m. tarptautinės teisės požiūriu paskelbė 
genocidą nusikaltimu. Atsakomybę už genocido nusikaltimus numato 
tarptautinių karinių tribunolų įstatai ir tarptautinė 1948 m. SNO 
konvencija. Pastaroji genocido nusikaltimais laiko ne tik fizinį ištisų 
gyventojų grupių sunaikinimą, bet ir sąmoningą gyvenimo sąlygų 
apsunkinimą, fizinę ir psichinę skriaudą — tas prievartos priemones, 
kurios vestų į visišką arba dalinį persekiojamos grupės išnykimą.

Genocidas plačiai buvo taikomas prieš negrus, indėnus, 
vietnamiečius, o hitlerinė jo atmaina — prieš žydus, slavus ir kitų 
tautybių atstovus. Staliniškoji genocido atmaina taikyta ir prieš lietuvių 
bei kitas tautas, savo žiaurumu ir priemonėmis nenusileido 
ankstesnėms genocido rūšims. Kiek gabių žmonių prarado Lietuva! 0 
kas dėjosi 1941-ųjų birželyje!

Mano ilgametė kolegė, kaimynė ir draugė Dalia Aukščiūnaitė—iš 
tų dienų ešelono!

— Gimiau Gižų kaime, — pasakoja Dalia, — dabartiniame 
Vilkaviškio rajone. Motina mokytojavo Gižų pradinėje mokykloje, t.y. 
buvo potenciali liaudies priešė. Mus išvežė, kai aš pradėjau kalbėti. 
Turėjau dar du broliukus: vyriausias ėjo penktus metus, ojaunėlisbuvo 
vos trijų mėnesių. Tėvas prašė, kad nevežtų, — vaikai maži. Akcijai 
vadovavęs rusų kariškis paaiškino: ką padarysi, mišką kerta—skiedros 
lekia. Ir dar paguodė, kad pirmiems išvykti gal ir geriau, nes vis tiek teks 
išvažiuoti!

f Bus daugiau)

2
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Lietuvos Iniciatyvinės Helsinkio susitarimams remti grupės
Atviras laiškas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui

Dokumentas nr. 61, 1989.1.18
(Telefonu perdavė V. Bogušis)

Išsamiau susipažinę su atspausdintąja 
(Vilnius, Mintis 1988) Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio bendrąja 
programa, priimta Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamajame 
suvažiavime 1988 metais spalio 23 dieną, 
negalime nepareikšti savo nuogąstavimų 
ir didelio susirūpinimo kai kuriais tos 
programos teiginiais. Jos bendrųjų 
nuostatų 2-me skyrelyje rašoma: „Sąjūdis 
laiko neteisėtais Ribbentropo-Molotovo 
1939 metų paktus su papildomais 
protokolais ir visais jų padariniais 
Lietuvos suverenitetui“. Tokiu būdu 
Sąjūdis žodžiais deklaruoja 
Ribbentropo-Molotovo pakto ir jo 
pasekmių neteisėtumą. Tad atrodytų, 
kad jeigu kieno nors, kurį nors veiksmą 
pripažinę neteisėtu turėtume pirmiausiai 
stengtis įveikti neteisėtumą ir jo 
pasekmes. Ribbentropo-Molotovo 
paktas su jo pratęsimais ištikrųjų buvo 
smurto aktas prieš Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Lenkijos ir Rumunijos 
nepriklausomas valstybes. To pakto auka 
tapo ir nepriklausoma Lietuvos valstybė. 
Taigi, atrodytų, kad ir. Sąjūdžio 
pirmaeilis tikslas turėtų būti likvidavimas 
šito neteisėtumo, t.y. nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atkūrimo. Deja, 
Sąjūdžio programa vien tik tekonstatuoja 
pakto neteisėtumą, bet nė vienu žodžiu 
neužsimena apie teisėtumo atstatymą. Už 
tai pagal Sąjūdžio programą išeitų, kad 
lietuvių tauta 13-ojo amžiaus pradžioje 
sukūrusi savo valstybę ir šimtmečiais 
ryžtingai gynusi laisvę ir 
nepriklausomybę ir 1918 metais Vasario 
16 dienos aktu atgaivinusi savo 
valstybingumą, kuris Ribbentropo- 
Molotovo paktu vėl buvo sutryptas, 
dabar ji nenori turėti savo 
nepriklausomos valstybės.

Dar daugiau: programos visuomenės ir 
valstybės skyriaus 3-jame skyrelyje 
skaitome: „Sąjūdis, įkūnydamas 
Lietuvos TSR piliečių valią, kovoja dėl 
Lietuvos TSR suvereniteto. Lietuvos 
TSR santykiai su kitomis Tarybų 
Sąjungos respublikomis turi būti 
grindžiami lenininiais federalizmo 
principais“ ir 1.1. Reiškia, programos 
viename skyriuje Ribbentropo- 
Molotovo paktas su jo padariniais 
pasmerkiamas, o kitame skyriuje to 
pakto padariniai — rusų okupacijos dėka 
sudarytoji, t.y. Lietuvos TSR — laikomi 
teisėtais ir Sąjūdis visomis išgalėmis juos 
remia. Kaip rašoma, vadovaujamasi 
„leniniais principais“. Kažkodėl šitame 
skyrelyje pamiršta, kad jei nebūtų buvę 
Ribbentropo-Molotovo pakto, lietuvių 
tauta nebūtų jau beveik 50 metų verčiama 
gyventi pagal lenininius, stalininius ir 
panašius principus. Tame pačiame 
skyrelyje Sąjūdis, džiaugdamasis, kad jis

NEPARDUOKIME SODYBOS
Mūsų Anglijos Lietuvių pinigais 

nupirkti Lietuvių namai ir mūsų Sodyba 
yra visų Anglijos Lietuvių garbė ir 
pusididžiavimas. Jos nepardavimas jau 
buvo seniai nutartas ir pamirštas. Dabar 
ir vėl E.L. 9 nr. laiške „Iš kaimo“, 
pasinaudodamas Sodybą ištikusia 
mažyte krize, vėl pradėjo kalbėti apie jos 
pardavimą.

Mes visi Anglijos Lietuviai gerai 
suprantame, kad Londono Lietuvių 
namai ir mūsų Sodyba yra nekilnojamas 
lurtas, kas reiškia, kad tu jo neįsidėsi į 
kišenę ir iš Anglijos nepabėgsi.

Aš prašau DBLS skyrių atstovus 
suvažiavusius į metinį suvažiavimą, 
turinčius lietuvišką širdį, klausimo apie 
Sodybos pardavimą nekelti ir jo 
nediskutuoti.

Jūs pagalvokite, kur stovyklautų mūsų 
skautukai ir ar jūs norit juos palikti 
bežemiais našlaitėliais; kur plėvesuotų 
mūsų trispalvė vėliava; kur į mus žiūrėtų 
ant kalnelio pastatytas kryžius 
Rūpintojėlis; kur atviram ore, ant 
pievelės tautinius šokius šoktų mūsų 
jaunimas; kur skambėtų lietuviškos 
dainos, lietuviškos akordiono melodijos? 
Ar jūs norit palikti mus kampininkais, 
kad vėl reikėtų glaustis prie lenkų, latvių 
ar ukrainiečių.

Nuo jos nupirkimo dienos mūsų visų 
mylima Sodyba pergyveno daug krizių, 
prieš porą metų pro ją praūžė dar 
Anglijos istorijoje nežinoma audra- 
vėsulas, kuris nors išlaužė, išvertė daug 
medžių, bet jauni ir lankstūs išliko ir jie 
gražiai žaliuoja, ir leiskit jiems žaliuoti 
dar daug, daug metų.

DBLS Coventrio skyriaus narys ir 
INB akcininkas. Juozas Randelis 

įkūnija Lietuvos TSR piliečių valią, mažų 
mažiausiai parodo paprastą kuklumą. 
Antra vertus, visiškai nėra nė jokių 
Lietuvos TSR piliečių, kadangi net ir 
programos paruošėjų pasuose įrašyta, 
kad jie TSRS, o ne Lietuvos piliečiai. 
Bendruose nuostatuose kalbama ir apie 
naująją Lietuvos TSR konstituciją. Jau 
pateikėme ištraukas, kad neva Sąjūdis 
kovoja dėl Lietuvos TSR suvereniteto. 
Žodį „suverenitetas“ Sąjūdis regimai 
savaip supranta. Dėl to ruošiant 
konstituciją nestudijuojama 
nepriklausomos Lietuvos valstybėje 
paruoštos konstitucijos, bet 
vadovaujamasi rusiškomis, 
pagamintomis Maskvoje.

Bendrųjų nuostatų 1-me skyrelyje 
parašyta, kad Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdis „remia ir plėtoja Tarybų 
Sąjungos Komunistų partijos vadovybės 
pradėtą socialistinės visuomenės 
persitvarkymą“. Kiek daug čia gudrybių. 
Kažin kas čia per paukštis ta socialistinė 
visuomenė. Turbūt Sąjūdis ir vėl savaip 
supranta kas tai per daiktas ta Tarybų 
Sąjungos Komunistų partija. Argi ne tos 
partijos vardu Molotovas ir pasirašė 
kartu su Ribbentropu tą prakeiktąjį 
paktą? Argi ne ta pati partija ir jos 
kariuomenė nuo pat 1940 metų vasaros 
tebeokupuoja mūsų tėvynę, versdami 
mūsų vaikus ir brolius stoti įjos gretas ir 
kalbėti rusiškai. Argi ne ta pati partija 
vadovavo šimtams tūkstančių lietuvių 
išvežimui į Sibirą ir sunaikinimui.

Jeigu šito viso Sąjūdis nebūtų 
pamiršęs, jis tikrai nesivadovautų tos 
partijos programomis ir nesisėstų į jos 
vežimą. Todėl labai gražiai prašau Sąjūdį 
nesiimti perdaug sunkios naštos, kaip štai 
nesiskelbti save lietuvių tautos valios 
įsikūnijimu, jos siekių reiškėju, jos 
didžiųjų lūkesčių viltimi, kadangi jeigu 
net didesnė ar mažesnė dalis išlikusios 
lietuvių tautos Jums nedrįs prieštarauti 
(nes neaišku, kas gali būti rytoj —juk Jūs 
einate kartu su TSRS Komunistų 
partija), tai gal vieną šviesią mėnesienos 
naktį okupantų išžudytieji lietuvių tautos 
sūnūs ir dukterys Sibire, šiaurėje, 
prisikels ir grįžę Lietuvon kartu su čia 
nužudytais ir pajuokai sugaudytais 
miestų aikštėse Jums gali liūdnai 
pasakyti: „Būkite tokie geri ir mūsų Jūs 
neatstovaukite“.

Mes Lietuvos kankinius paguosime: 
„Ilsėkitės ramybėje. Mes neišduosime 
Jūsų ir mūsų didžiosios idėjos — 
Nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atkūrimo idėjos ir tuo neišniekinsime 
Jūsų kovos kapų“.

Lietuvos Helsinkio grupė 
Tarptautinė žmogaus teisių asociacija, 

Lietuvos skyrius

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
AR TAI — ATPILDAS UŽ 
DARBĄ IR RŪPESČIUS?

Turbūt ne vieną „Europos Lietuvio" 
skaitytoją nustebino M. Bajorino laiškas 
(E.L. Nr. 11), kuriame jis teigia, kad 
praeityje P. Varkala buvo nusistatęs prieš 
Lietuvių namų pirkimą, spaustuvės 
įsigijimą, trukdė Sodybos pirkimo lėšų 
vajui. Skaitytojui, gerai nežinančiam ir 
galbūt po tiek laiko jau primiršusiam 
anuo metu vykusias Sąjungas turto 
pirkimo plonybes, Lietuvių Namų 
Bendrovės įsteigimą ir bandymus atskirti 
ją nuo Sąjungos, tikrai gali susidaryti 
įspūdis, jog P. Varkala, nors ir būdamas 
vienas iš pirmųjų DBLS įkūrėjų, stambiu 
akcininku ir vėliau organizacijos Garbės 
nariu, visą laiką trukdė tolimesnei 
Sąjungos plėtotei.

O iš tikrųjų P. Varkala visad sielojosi 
jos veikla, spaudoje nuolat kėlė įvairius 
DBLS ir LNB reikalus, kaip ekonomistas 
stengėsi patarti Centro valdyboms, 
pagaliau, iškilus sunkiai finansinei krizei, 
padėjo LNB-vei išsikrapštyti iš gresiančio 
galutinio bankroto. Ir tik lietuviško 
santūrumo ir atlaidumo dėka, reikalas 
buvo užglostytas ir išvengta didesnio 
skandalo.

Ir štai dabar, senatvėje, susilaukė 
šitokio M. Bajorino įvertinimo.

Ar tikrai P. Varkalos įspėjimai perkant 
Sodybą visiškai nepasitvirtino?

Sodyba, nežiūrint į tai, kokia ji graži 
bebūtų, dėl savo geografinės padėties, 
kaip seniai jau patyrėme, D. Britanijos 
lietuvių bendruomenei nėra tinkama. Gal 
tik londoniškiams nebūtų ko skųstis. 
Tačiau ir jie turi turėti nuosavą 
transportą. Be mašinos, nors tik 40 mylių 
nuo Londono, Sodybon nuvykti tikras 
vargas: lauk traukinio, paskui lauk

LIETUVA NETURĖJO 
SS LEGIONO

1942-43 m. pablogėjusi padėtis visame 
rytų fronte privertė Hitlerį ir visą 
Vermachto štabą ieškoti karių Pabaltyje, 
tuo papildant žuvusių vokiečių karių 
eiles. Paskelbtas atsišaukimas 
registruotis SS daliniams, nerado jokio 
atgarsio lietuvių tarpe. Šis viešas 
protestas brangiai mums kainavo, 
uždarant universitetus, išvežant 
intelektualus į koncentracijos stovyklas, 
vykdant „oblavas“ net šventovėse, 
prekyvietėse ar gatvėse.

Deja, ne vieną kartą teko spaudoje ir 
anglų klb. išleistuose leidiniuose (ypač 
„išrinktosios tautos“) skaityti, stebėti 
filmuose pav. Varšuvos geto naikinimą, 
kad tai atlieka „litauische SS“, kad 
lietuviai kolaboravo su naciais.

Tokiems neteisingiems užpuoliams 
geriausias ginklas yra oficialūs Trečiojo 
reicho dokumentai, kurių daugumas 
randasi Vašingtone.

Štai, Vokietijos komisaras Pabaltijui 
(Ostlandui) H. Lohse (buv. Šlesvigo- 
Holšteino gauleiteris, artimas A. 
Rosenbergo draugas) 1943 m. kovo mėn. 
9 d. SS gen. Jeckelnui iš Rytų ministerijos 
Berlyne rašo, reikalaudamas imtis visų 
būtinų priemonių prieš tuos asmenis, 
kurie Lietuvoje pasišalino („entzogan 
haben“) nuo naujokų patikrinimo 
(Musterung). Šiam darbui galima skirti 
vokiečių policiją bei vermachtą.

1943 m. kovo mėn. 12 d., raštas sako, 
kad naujokų patikrinimo būstinės yra 
negarbingai (unwurdig) įrengtos. Tik 
dabar pastebėta, kad iškeltos lietuvių 
tautinės vėliavos būtų stipri 
propagandinė jėga. Taip pat studentų ir 
inteligentų tarpe vedama labai plati 
propaganda, kad Reicho vyriausybė 
nutarė suteikti trims Pabaltijo kraštams 
autonomija, tačiau jai priešingas yra 
Generalkomisariatas ir civilinė valdžia. 
Atsišaukimuose jaunimui patariama tik 
tuomet registruotis, kai Lietuva gaus 
autonomiją. Lapeliuose taip pat rašoma, 
kad iki šiol lietuviai vokiečių laikomi 
antros klasės žmonėms (Menschen 
zweiter Klasse). Jie remiasi skirtingais 
maisto daviniais.

Be abejo, prie svarbiausių H. Lohses 
raštų Lietuvos generaliniam komisarui 
dr. von Rentelnui reikia laikyti 1943 m. 
kovo mėn. 12 d. „Geheim — slaptą“ 
raštą. Jame H. Lohse stipriai puola 
lietuvių tauta, kuri politinių inteligentų 
įtakoje, nenuėjo latvių ir estų tautų 
pėdomis, bendrai kovai prieš bolševizmą. 
Tuo būdu, ji pakenkė lietuvių tautos 
interesams. Toliau H. Lohse nurodo, 
kokių priemonių reikia imti prieš lietuvių 
tautą (švietimas!).

( Nukelta į 4 psl.)

autobuso ir pagaliau žygiuok dar mylią 
pėsčias.

O kiek daug vilčių, darbo ir pinigų ten 
sudėta! Laimė lydėjo, kad iki šiol pasisekė 
išlaikyti šią gražią vietą, kurios kaina 
laikui bėgant vis kilo. Dabar, man regis, 
jau per vėlu ieškoti kitos. Palikime 
Sodybą nepriklausomai Lietuvai kaip 
visos D. Britanijos lietuvių dovaną!

Girtis, kad va nupirkome už šešis 
tūkstančius, o dabar verta milijono, nėra 
ko. Taip susiklostė šio krašto ekonomika. 
Beje, žiūrint iš to taško, kyla abejonės, ar 
gerai padaryta pardavus gerame rajone 
esančius pirmuosius namus ir nupirkus 
mažesnės vertės, Ladbroke gardens 
gatvėj esantį dvigubą pastatą, vėliau 
prasiplėtus į kaimyninį namą (Nr. 3), 
kurio nesugebėta ilgiau išlaikyti. Gal ir 
netikėsite, bet faktas yra, kad Holland 
Parko namų dabartinės kainos siekia per 
2 milijonus (ten ir Sąjunga turėjo savo 
pirmąjį namą).

Man rodos, visiems būtų daug įdomiau 
pasiskaityti ir išgirsti paaiškinimus iš 
buvusio vyriausio ir apmokamo 
direktoriaus, kodėl taip gražiai pradėjusi 
žaliuoti Sąjunga ir vėliau įsteigtoji LNB- 
vė staiga ėmė smukti ir prisiartino prie 
bankroto, kurį savo straipsnyje (E.L. nr. 
9) mini P. Varkala, nors tada ir buvom 
„biedni“, tačiau pilni entuziazmo, jėgų ir 
dar neišretėjusiom gretom.

Baigdamas, už šias pastabėles ir 
praeities atšviežinimo trupinėlį bičiuliui 
Mečiui reiškui lietuvišką „sorry“. Dėl 
teisybės, manau, nesipyksim.

V. Keris

VOKIETIJA
TRYS MINĖJIMAI

Kovo 5 d., sekmadienį, 11.30 vai. Bad 
Zwischenahne katalikų parapijos 
bažnyčioje kun. P. Girčius atlaikė 
lietuviškas pamaldas Vasario 16-tosios 
Šv. Kazimiero šventės ir savo 40 metų 
kunigystės jubiliejaus proga, 
pasakydamas pritaikintą pamokslą. Po 
pamaldų parapijos salėje jubiliatui įteikė 
gėles ir dovanas: V. Kazirskienė, T. 
Schmidt, Anevičienė ir kt. Prie papuošto 
stalo apdėto užkandžiais ir tortais buvo 
pasivaišinta ir pasikalbėta. Balsingai 
buvo sugiedotas Tautos himnas ir 
padaryta nuotraukų. Prie vaišių 
suorganizavimo daug pasidarbavo 
Anevičiai, kuriems priklauso didelė 
padėka.

Kovo 12 d., sekmadienį, įvyko 
iškilmingas jubiliejaus paminėjimas su 
pamaldomis ir priėmimu Remsede 
miestelyje, apie 30 km. nuo Osnabrūcko, 
dalyvaujant lietuvių katalikų sielovados 
delegatui Prelatui A. Bungai, vietos 
klebonui dr. F. Schultz, dijakonui J. 
Funke ir tėv. dr. Konst. Gulbinui, 
O.F.M. Cap. Per pamaldas St. 
Antoniusheime giedojo moterų choras, o 
parapijos bažnyčioje vyrų choras. Per 
koncelebracines padėkos Šv. Mišias 
turiningą ir gražų pamokslą pasakė Prel. 
A. Bunga, pamaldų pabaigoje įteikdamas 
jubiliatui popiežiaus palaiminimą ir 
pastatydamas didelę trispalve papuoštą 
žvakę ant Marijos altoriaus. Per 
priėmimą buvo jubiliatui sudainuota 
keletą dainų, pasakyta kalbų, įteikta 
gėlių, dovanų, įvairių raštiškų 
pasveikinimų. Ypač visi atkreipė dėmesį į 
Osnabrūcko vyskupo dr. L. Averkamp 
jubiliejaus proga parašytą laišką, kurį 
perskaitė Pfr. D. Woldering. Jubiliatas 
pinigines dovanas perdavė vietos 
klebonui bažnytiniam tikslui: įsigijimui 
naujų lempų parapijos bažnyčioje. 
Jubiliejaus proga vaišės įvyko St. 
Antoniusheime, vadovaujant vietinėms 
seselėms.

Kovo 19 d., lietuviškų švenčių proga, 
Vasario 16-tosios Šv. Kazimiero ir 
kunigystės jubiliejaus prisiminimui įvyko 
lietuviškos pamaldos Reckhofsiedlunge, 
prie Bielefeldo, pamaldas atlaikė pats 
jubiliatas. Ta proga jubiliatui buvo 
įteikta gėlių ir pasivaišinta prie kavos ir 
pyragų Veršulių šeimoje. Plačioje 
Bielefeldo apylinkėje dar gyvena apie 60 
lietuvių katalikų.

Run. P. Girčius

ATSIKŪRĖ SRAUTAI KLAIPĖDOJE

Skautybės atkūrimo judėjimas 
Lietuvoje pradeda apimti visą respubliką. 
Šiame laikraštyje jau buvo rašyta, kad 
LSS atkūrimas prasidėjo Vilniuje 
praėjusių metų lapkričio mėnesį.

Žinios apie skautybės plėtimąsi 
Lietuvoje mus pasiekia lėtai, bet jos 
pasiekia mus. Per Vokietijos Aušros 
tunto skaučių ir skautų Kaziuko mugę, 
kuri įvyko š.m. kovo mėn. 4 d., buvo 
dalinama pirmo Lietuvoje išleisto leidinio 
fotoreprodukcija. Leidinys vadinosi 
„Skautas“, ir jo numeris 1/1989 buvo 
keturių puslapių. Medžiagos aktualumas 
— prieškarinis; matosi, kad reikia 
pagalbos iš mūsų išeivijos lietuviškojo 
skautų judėjimo.

Dabar Aušros tuntą pasiekė dar viena 
žinia — Klaipėdoje atsikūrė skautai. 
Spausdiname 1989 m. kovo mėn. 21 d. 
gauto laiško ištrauką:

„Aušros“ tunto Vasario 16 gimnazijos 
ps. Petrui Veršeliui ir kitiems skautams. 
SESES IR BROLIAI,

Perskaitę Jūsų kreipimąsi Lietuvos 
Skautų Sąjungos atkūrimo štabui, mūsų 
Klaipėdos 7-oji vidurinė mokykla imasi 
konkrečių veiksmų atkuriant skautų 
organizaciją Klaipėdos mieste bei visame 
Klaipėdos krašte.

Mokykloje įsikūrė visos Žemaitijos 
Skautų Sąjungos atkūrimo štabas. 
Aktyvūs mokytojai bei mokiniai jau nuo 
1988 m. rugsėjo 75 d. įkūrė mokykloje 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio rėmimo 
grupę. Seniai svajojome užmegzti ryšius su 
Jūsų mokyklos mokiniais ir mokytojais, 
nes esame įsitikinę, jog Vasario 16-osios 
gimnazija glaudžiai susijusi su Klaipėdos 
kraštu...

Žinios iš Lietuvos rodo teisingą kryptį. 
Melskime Dievą, kad laimintų skautų 
organizaciją Lietuvoje, o mes patys 
padėkime, kiek tik galime. Padėkime 
spauda, literatūra, patarimais, pinigais...

LENKIJA
LVRD Slupsko Skyrius

Gruodžio 11 įvyko Skyriaus 
susirinkimas. Darbotvarkėje buvo: 
iškilmingas Draugijos nario knygučių 
įteikimas, ataskaitiniai Valdybos 
pranešimai, diskusija dėl veiklos plano 
1989 m. Kultūrinėje susirinkimo dalyje, 
aptarus nepriklausomybės 70-mečio 
minėjimus susirinkimuose per visus 
metus ir spalio 23 tikybiniame renginyje, 
buvo paskutinė tema, kurioje tarp kitko 
konstatuota, kad metų pradžioje vasario 
16 aktą ir jo reikšmę lietuvių tautai 
komunistų partija ir sovietinė valdžia 
Lietuvoje neigė, tai metų pabaigoje ta 
istorinė teisybė lyg ir nėra oficialių 
veiksnių neigiama, nepriešpastatomi 
nereikšmingi, dirbtinai iškeliami faktai.

Gruodžio 11 susirinkime buvo plati 
diskusija apie didelius įvykius ir padėtį 
Lietuvoje. Palietus mažumų klausimą, 
atkreipta dėmesį į lenkų spaudos 
tendencingai nušviečiamą padėties 
kitėjimą Lietuvoje, ypač Vilniaus krašte, 
keliamą nerimą dėl tikimosi lenkų 
mažumos teisių apribojimo, {vairūs 
priešiški ir neatsakingi politikantai 
bando trukdyti nuskriaustų tautų 
laisvėjimą, jų valstybinį tvarkymąsi savo 
kraštuose. Buvo nuomonių, kad tautines 
mažumos ir etninės grupės, tiek 
Lenkijoje, tiek Lietuvoje būtų pačios sau 
pavaldžios joms priklausomų teisių 
ribose ir netaptų politikantų įrankiu ir 
auka. Siūlyta užmegzti ryšius su neseniai 
įsikūriusia Lenkų draugija Vilniuje, arba 
su kuriuo norsjos skyriumi, tikslu keistis 
patyrimais, nuomonėmis apie tautinių 
mažumų teises ir poreikius, 
informacijomis apie padėtis ir pan. Dėl 
sumanymo atsiklausta LVKD Centro 
Valdybos Prezidiumą.

Pas Tautiečius Gdanske
Taip pat ir LVKD Gdansko Skyriuje 

gruodžio 11 įvyko paskutinis šiais metais 
visuotinas narių ir bičiulių susirinkimas. 
Po darbinės dalies su darbotvarke į metų 
pabaigą susirinkimo dalyviai ir svečiai 
maloniai praleido keletą valandų prie 
tradicinio suneštinio Kūčio stalo.

Lapkričio pabaigoje buvo apsilankęs 
Gdanske Lietuvos finansų ministerijos 
informacinio skaičiavimo centro 
Folkloro ansamblis, kuris davė 
lietuviams gdanskiečiams koncertą 
ukrainiečių salėje. Prie progos svečiai iš 
Lietuvos koncertavo ir Ukrainiečių 
Visuomeninės Kultūros Draugijos 
Gdansko Skyriui.

Lietuvių varšuviečių Skyriuje
LVKD Varšuvos Skyriaus gruodžio 3 

buvo tema „Tautinės mažumos Lenkijoje 
ir jų padėtis“. Susirinkime be Skyriaus 
narių dalyvavo keletą svečių iš Lietuvos, 
tame du etnografai ir kalbotyrininkai, 
Vilniaus krašto žinovai, dalyvavę 
Torubės Universiteto mokslinėje sesijoje, 
dalyvavo Punsko lietuvių vidurinės 
mokyklos baigiamoji klasė, atvykusi su 
ekskursija į Varšuvą, Suvalkų ir Slupsko 
skyrių atstovai. Diskusijoje buvo kalbėta 
taip pat apie lenkų mažumos padėtį 
Vilniuje ir Vilniaus krašte sąryšyje su šių 
metų įvykiais ir padėties gerėjimu 
Lietuvoje.

Lapkričio 27 Skyriaus būstinėje buvo 
suorganizuotas tradicinis renginys 
„Studento krikštynos“, kuriame 
dalyvavo pirmo kurso lietuviai studentai 
iš įvairių aukštųjų mokyklų — Varšuvoje 
ir iš Olštyno, Poznanės, Balstogės.

Lapkričio mėnesį lankėsi Varšuvoje ir 
davė Skyriui koncertą Australijos 
lietuvių jaunimo ansamblis „Svajonių 
aidai“, viešėjęs taip pat Seinų-Punsko 
krašte.

Gruodžio 17 buvo surengtas, kaip 
kasmet pas varšuviečius, Kūčių vakaras, 
kuriame dalyvavo Skyriaus nariai ir 
studijuojantis Varšuvoje lietuvių 
jaunimas.

Visiems mūsų Skyriaus nariams su jų 
šeimomis, Skyriaus bičiuliams ir 
tautiečiams — IB skaitytojams linkime 
laimingų 1989 metų!

Slupsko Skyriaus Valdyba
1988.XII.30

O jei kam susidarytų proga nuvažiuoti 
Lietuvą, stenkimės aplankyti Lietuvos 
Skautų Sąjungos atkūrimo štabą Vilniuje 
ir ten pasiteiraukime, kuo galime padėti, 
ir pasikalbėkime apie jų problemas ir 
sunkumus.

atža

3
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Lietuviu Kronika

DBLS SPAUDOS SKYRIUS PASAULYJE

KAS—KADA—KUR
Birželio 19 d. — priėmimas Britų 

Parlamento rūmuose. Priėmimo 
šeimininkas Tom Sackville MP; ruošia 
Baltų taryba D. Britanijoje. įėjimas 11.00 
sv.

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

Liepos 7-10 dienomis — kraštų 
pirmininkų konferencija Vasario 16 
gimnazijoje, Vokietijoje.

Liepos 29 iki rugpjūčio 5 d. — 
Jubiliejinė skautų stovykla Sodyboje.

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

AUKOS SPAUDAI
M. Linkevičius — 2.50 sv.
A. Kutka — 12.00 sv.
A. Gaidelis — 17.00 sv.
K. Vaitiekaitienė — 0.50 sv.
B. Totoraitis — 12.50 sv.
A. Paliulis — 0.50 sv.
J. Traška — 2.50 sv.
J. Tamašauskas — 2.00 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

AUKOS TAUTOS FONDUI
DBLS Nottinghamo skyriaus 

suruoštame Vasario 16-osios minėjime 
Tautos Fondui aukojo:

S. Vitkus, S. Kuliukas, P. Simonaitis, 
V. Petravičius, P. Grokauskas, J. 
Butkevičius, J. Šukaitis, J. Klumbys ir 
N.N. po 5.00 sv.

A. Šalčius 4.00 sv., P. Veikšra 3.00 sv.
J. Viliūnas, J. Beinoris, E. Vainorienė, 

V. Mazūras, E. Drulia, F. Jasiulis, V. 
Bielevičius, M. Janulis, B. Drulia ir J. 
Kičas — po 2.00 sv.

32 aukotojai po 1.00 sv.
Viso Nottinghame surinkta 104.00 sv.

Iš kitų vietų atsiuntė:
Jonas M. Liūdžius 50.00 sv.
Albertas Gaidelis 40.00 sv.
V. Kalvėnas ir V. Lukšys — po 10.00 

sv., J. Šukaitis 1.00 sv.
Visiems aukotojams ir aukų rinkėjams 

nuoširdžiai dėkoja.
TFA D. Britanijoje

ROČDALĖ
NAUJA SKYRIAUS VALDYBA

Kovo mėn. 11 d. Rochdale skyriaus 
metiniame susirinkime buvo išrinkta 
nauja valdyba: D. Banaitis — pirm., S. 
Sasnauskas — sekretorius, St. 
Aleknavičius — kasininkas.

Revizijos komisijon išrinkti: St. 
Jankaitis, O. Žilinskienė ir B. Liegus.

Atstovu į suvažiavimą išrinktas D. 
Banaitis.

D.B.

PAMALDOS
Nottinghame — balandžio 9 d., 11.15 

vai.. Židinyje.
Nottinghame — balandžio 16d., 11.15 

vai.. Židinyje.
Derbyje — balandžio 16 d., 14 vai. 

Bridge Gate.
Nottinghame — balandžio 23 d., 

Lietuvos Globėjo šv. Jurgio šventėje, 11.15 
vai., Židinyje.

UŽ LIETUVĄ
Maldos Žygį už Lietuvą atlieka Liet. 

Kat. Bendrijos: Stoke-on-Trent bal. 6 d., 
10, Leicesteryje bal. 20.

STOKE-ON-TRENT
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Kovo 25 d., Puodžiūnų name, 
Nevvcastelyje, įvyko skyriaus metinis 
susirinkimas.

Buvo priimta ši dienotvarkė 1) Naujos 
valdybos rinkimai, 2) Revizijos komisijos 
rinkimai 3) skyriaus atstovų į Londoną 
rinkimai ir kiti reikalai.

Į skyriaus valdybą išrinkti nariai 
pareigomis pasiskirstė šiaip: Bronė 
Puodžiūnienė — pirm., VI. Dargis — 
sekr., Br. Puodžiūnas — kasininkas ir P. 
Vencaitis — narys. Revizijos komisijon 
išrinkti: K. Kamarauskas ir M. Sveikutis. 
Atstovais į Londono DBLS suvažiavimą 
Br. ir Br. Puodžiūnai.

Iš skyriaus kasoje turimų 109 sv. 
paskirta 10 sv. Tautos Fondui, 10 sv. 
skautams paremti ir 10 sv. DBLS 
solidarumo mokesčio.

Du skyriaus nariai Steponas 
Čekanauskas ir Povilas Gruodis mirė. 
Dvi narės pasitraukė. Prie skyriaus 
prisirašė du nauji nariai: L. Donaldson ir 
M. Sveikutis. Skyriuje šiuo metu yra 38 
nariai.

Apie dabartiną padėtį Lietuvoje 
susirinkusiems papasakojo VI. Dargis. Jis 
taip pat atsakė į susirinkusiųjų 
paklausimus apie CV ir jos veiklą.

Susirinkusieji nutarė ateityje ruošti 
ekskursijas į kaimyninių skyrių 
parengimus.

Susirinkimui pasibaigus buvo 
padėkota Puodžiūnams už viešnagę ir 
vaišes.

Dalyvis

MANSFIELD
A.A. JUOZAS KINKA

Kovo 27 d. Kings Mill ligoninėje 
Mansfielde mirė Juozas Kinka 71 m. 
amžiaus, viengungis. Kilimo suvalkietis 
Šakių ap. Pilviškių vai.

Tarnavęs Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenėje, o vokiečiams užėjus — 
savisaugos daliniuose. 1947 m. atvyko į 
Angliją, dirbo anglių kasyklose. Buvo 
draugiškas priklausė DBLS, rėmė 
lietuvišką spaudą, mėgo skaityti, 
prenumeravo „Karį“, „Tėviškės 
Žburius“ ir „Europos Lietuvį“. Lietuvoje 
paliko du brolius ir sesutę. Amžinam 
atilsiui, Juozai, ilsėkis ramybėje, 
svetimoje žemėje.

J.J,

SKAUTŲ STOVYKLA 
GILVELIO PARKE

„Geležinio Vilko“ d-vė Londone, š.m. 
balandžio mėn. 21-23 dienomis ruošia 
savaitgalio stovyklą Gilvelio Parke, 
netoli Chingfordo. Visus maloniai 
kviečiu gausiai dalyvauti ir tuo pačiu 
aplankyti tą istorinę pasaulinę skautų 
„mokyklą“.

Prašau atsivežti uniformą, darbo 
uniformą, miegmaišius, valgymui 
įrankius, rankšluostį ir kt.

Prašom registruotis pas d-vės 
draugininką ps. V. O’Brien, 66 James 
Lane, Leyton, London E10 6HL. Tel. 01- 
539 6749.

Prašom atvykti į Gilvelį penktadienį, 
21-mo balandžio 20.00 vai.

Dėl informacijų, kaip pasiekti 
stovyklavietę — rašykite ar telefonuokite 
Vincui O’Brien.

Iki pasimatymo Gilvelyje.
Budėkim, s. S.B. Vaitkevičius
LSS Europęs Rajono Vadas

1989-ji yra „Aušros“ metai
DBLS spaudos skyrius remiasi Nidos 

spaustuvės apmokamu kolektyvu, šiuo 
metu jų yra net du ir LN B-vės 
teikiamomis sąlygomis. Spaudos skyrius 
susideda iš Europos lietuvio, Nidos 
knygų klubo ir Nida Books (lietuviškų 
autorių knygos angliškai) leidyklų, 
Europos lietuvio redakcijos ir 
administracijos, spaustuvės, knygyno ir 
informacijų centro.

Nidos knygų klubas 1987-88 m. bėgyje 
išleido Alės Rūtos Tarp ilgesio ir tėviškės, 
Jurgio Gliaudos Atolas — koralų sala, ir 
Albino Baranausko Profesorius Rakūnas.

1988-89 m. yra numatomos išleisti šios 
knygos: Avos Saudargienės Anapus 
horizonto, Jurgio Gliaudos Naktis, Alės 
Rūtos Skeveldros ir Petro Melniko 
Kristinos pasaulis. Sumažėjus klubo 
nariams (1956 m. 2400, 1988 m. 402 
nariai) esame priversti ribotis tų knygų 
išleidimu, kurios neapsunkina kitų 
spaudos skyriuje leidžiamų spaudinių.

Nida Books — Lietuviškų autorių 
knygos angliškai — naujai įkurtoje 
leidykloje yra sukrautos jau spaudai 
paruoštos šios knygos: R. Spalio The 
adventure oj the Street Boy, Alės Rūtos 
Crossroads ir Jurgio Gliaudos Tornado. 
Šių knygų platinimo tinklui sudaryti, 
reklamomis ir vėlesne knygos eiga 
rūpintis yra pakviesti šie asmenys: 
Henrikas Vaineikis, Povilas Markevičius, 
Danutė Andruškevičiūtė ir Rohan Daft. 
R. Spalio The adventure oj'the Street Boy 
knygos anglų kalbą tikrino Vincent 
O’Brien.

Daugiausia rūpesčio kelia Europos 
Lietuvio leidykla. Dabartiniu metu iš 900 
skaitytojų surinkta prenumerata nesiekia 
pusės išlaidų. Todėl 1987-88 m. Europos 
Lietuvio išlaidom padengti 23.278 sv. 
paskyrė LNB-vė. Ačiū jiems! Tačiau 
ieškant stipresnių pagrindų ateičiai jau 
1986 m. buvo paruoštas ir direktorių 
valdybos priimtas 5 metų projektas 
modernizuoti Nidos spaustuvę, kad 
1991-92 m. pajamos-išlaidos 
balansuotusi.

Šia linkme padaryta ši pažanga: 1988 
m. vasarą giliaspaudė pakeista ofsetu, o 
linotipai — foto-rinkimo mašinom. Ir 
štai 1987-88 m. laikotarpyje pirmą kartą 
nuo spaustuvės įkūrimo 1952 m pajamos 
už kitus spaudos darbus viršijo Europos 
Lietuvio pajamas, kurios taip pat buvo 
aukštos ir viršijo 17.000 svarų sumą. 
1987-88 m. Nidos spaustuvė padarė 7141 
sv. pelno.

Iš naujai įkurto knygyno gaunamos 
sumos bus naudojamos kitoms knygoms 
pirkti, o susidaręs likutis skiriamas Nidos 
knygų klubo leidiniams.

1987-88 m. bėgyje buvo labai užsiėmęs 
DBLS spaudos skyriaus informacinis

DERBY
VASARIO 16-TOS ŠVENTĖ

Vasario 26 d. DBLS-gos Derby skyrius 
šventė Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 71-mų metų sukaktį. 
Susirinko apie 50 narių ir svečių.

Skyriaus pirm. J. Levinskas pasveikino 
susirinkusius ir pakvietė J. Maslauską 
paskaitai.

Jispradėjodr. Vinco Kudirkos sukurto 
himno žodžiais: Lietuva Tėvyne mūsų, Tu 
didvyrių žeme... ir juos aiškino praeities 
Lietuvos istorijos tekinėje. Įvertinęs šių 
dienų įvykius Lietuvoje, jis baigė šiais 
žodžiais: Mes išeivijoje minėdami šios 
garbingos šventės— Vasario I6-sios71-nų 
metų šventę, norime sesėms ir broliams 
Lietuvoje, už jų ryžtų, ištvermę, 
pasiaukojimą ir meilę statyti paminklų. 
Bet deja mes patys stovime ant svetimos 
žemės. Tad sesės ir broliai, paminklų mes 
keliame Jums savo širdyse ir gyvendami 
Jūsų idealais mes nuolat Jus atsimename 
savo maldose ir himno žodžiuose: Iš 
praeities tavo sūnūs, Te stiprybę semia...

Vasario 16-to minėjimas užbaigtas 
Himnu.

J.M.

LONDONO LIETUVIŲ 
MAIRONIO MOKYKLA

Balandžio 8 d. Lietuvių Namuose 
renkasi Londono Lietuvių Maironio 
mokykla trečiam trimestrui.

Pamokos prasidės 10 vai. visose klasėse 
— jaunųjų ir vyresniųjų.

BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS
Birželio 14 d. (trečiadienį) 19.00 vai. St. 

Martin-in-the-Fields bažnyčioje 
Trafalgar Square, Londone.

Po to eisena susirinksime prie 
Nežinomo Kario paminklo (Cenotaph) 
Whithall.

centras. Jis atsirado norint patenkinti 
pagyvėjusį britų spaudos ir televizijos 
darbuotojų dėmesį lietuvių reikalams 
Britanijoje ir Lietuvoje vykstantiems 
pasikeitimams. Yra pastoviai 
informuojami didžiųjų Londono ir 
provincijos laikraščių redakcijos, 
televizijų stotys, žurnalistai, mokslininkai 
ir rašytojai. Informacijų centro darbų 
dalį atlieka EL redaktorius, o jam kiek 
galėdami padeda CV nariai, redakcinio 
kolektyvo nariai: J. Vilčinskas, M. 
Bajorinas, J. Blinstrubas ir kiti taurūs 
piliečiai, kurie paprašyti neatsisako 
padėti. Visiems jiems nuoširdus ačiū. 
Taip pat esu labai dėkingas visiems, kurie 
neatsisako ir savanoriškai kiekvieną 
trečiadienį atvyksta išsiuntinėti Europos 
Lietuvį skaitytojams. Ypatingas ačiū 
Jadzei, Petrui ir Nijolei.

1988 m. liepos 21 d. Europos Lietuvis 
pasirodė mažesnio formato. Tai įvyko ne 
dėl kokių redaktoriaus kaprizų, bet dėl 
patogesnio dydžio, priimto šio krašto 
poligrafijos pramonėje. Esu girdėjęs ir 
laiškų gavęs, kuriuose dėl šio pakeitimo 
skaitytojai nusiskundė. Tačiau žymiai 
daugiau jų gyrė naująjį Europos Lietuvio 
dydį, apipavydalinimą ir net turinį. 
Atsiliepė ir iš Lietuvos. Kai kurie iš jų net 
skatino tęsti tremtyje pradėtą darbą. Štai 
Vilniaus universiteto rektorius Jonas 
Kubilius rašo: „skaitydamas Jūsų 
laikraštį, nejučiomis grįžti į prėjusius 
savaites, mėnesius — įdomu, kaip Lietuvos 
padangėje bėgantį gyvenimą, įvykius, 
reiškinius vertina mūsų tautiečiai, svetur 
atsidūrę. Tačiau dar įdomiau sužinoti, 
kokiais rūpesčiais Jūs gyvenate, kokia 
Jūsų kasdiena ir kokios šventės. Pajunti, 
jog jeigu ir skiria mus kas nors, tai daugiau 
išoriniai dalykai; dvasinis budrumas — štai 
toji mus vienijanti žemė, į kurią ir turėtume 
remtis, eidami vieni į kitus“. Gražūs ir 
skatinančiai pasakyti žodžiai, pilnai 
atsveriantys Juodojo“ korespondento iš 
Anglijos, kartais po slapyvardžiu, o 
kartais ir po savo tikrąja pavarde 
pasirašytais straipsniais, nesulaikomai 
užsienio spaudoje, daugiausia JAV, 
šmeižiančio DBLS-gą bei joje 
dirbančiuosius ir nesąmoningai, be 
užmokesčio atliekančio provokuojančio 
agento darbą. Tai liūdnoji mūsų 
visuomenės pusė. Bet toks jau yra 
gyvenimas ir tokie esame žmonės!

Žiūrint į ateitį, žinau, kad daug kliūčių 
reikės nugalėti ir dar daugiau darbo įdėti. 
Štai tik keletas jų: užbaigti spaustuvės 
pakeitimus; paruošti spaudos 
darbuotojus; tęsti lietuviškų ir pradėti 
lietuviškų autorių knygų angliškai 
leidimą; atidaryti knygyną, praplėsti ir 
pagyvinti informacijų centro veiklą. 
Tačiau pagrindiniu sielvartu, rūpesčiu ir 
džiaugsmu visuomet bus Europos 
Lietuvis, norint dailinti jo išvaizdą, gerinti 
ir dominti turinį, sudaryti pirminių žinių 
gavimo tiklą, pagreitinti jų priėmimą, 
įsigyjant žaibo priemones, vikriau 
atsakyti į redakcijon užklydusius laiškus 
ir atsilyginti, bent už padarytas išlaidas, 
Europos Lietuvio bendradarbiams 
pinigais, o ne naudotais pašto ženklais, 
kaip iki šiol.

Baigdamas norėčiau padėkoti Europos 
Lietuvio skaitytojams, be kurių paramos 
Europos Lietuvis neišsiverstų, o tada gal ir 
kitų spaudinių, gal iš viso lietuviškos 
veiklos, nebereikėtų.

VI. Dargis
CV narys spaudos reikalams
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„DR. VINCO KUDIRKOS“ 
VARDO SKAUTŲ/ČIŲ 

VASAROS STOVYKLAI SODYBOJE 
AUKOJO

Lietuvių klubas „Vytis“ 50.00 sv., V. 
Gurevičius 10.00 sv., P. Zdanavičius 5.00 
sv., Pr. Vasis 4 sv.

Po 2 sv., S. Grybas, S. Sasnauskas, J. 
Paulauskas, S. Budrys, R. Karalius, S. 
Vaicekauskienė, J. Žalys, J. Bugėnas.

J. Adomonis 1.50 sv. ir E. Zunda 1.00 
sv.

Viso surinkta 87.50 sv.

LIETUVA NETURĖJO 
SS LEGIONO 

(Atkelta iš 3 p si.)
Tačiau svarbiausias sakinys seka po 4- 

to punkto. Jis skamba taip: pabaigoje 
pranešu jums, kad SS Reichsfūreris, 
atsižvelgdamas į dabartinę padėtį 
atsisakė ( verzichtet ha t) nuo lietuviško SS 
legiono įsteigimo (Bildung einer 
litauischen SS Legion — mano pabraukta 
— K.B.). tai svarbus dokumentas, kurį 
galima panaudoti neteisingiems 
užpuoliams. Paruošė K. Baronas

Šaltinis: National Archives Washington, 
T454, Microroll 104-105.

Komunistai skaudžiai pralaimėjo
Pirmuose pranešimuose apie rinkimus 

Sovietijoje į liaudies deputatus mažai 
buvo rašoma apie išrinktuosius, bet 
daugiausia apie pralaimėjusiuosius, 
būtent, komunistų partiją, kuri buvo 
paniekinta Maskvoje, Leningrade, Kieve 
ir Pabaltijo valstybėse, ypač Lietuvoje, 
kur Sąjūdis laimėjo 31 vietą iš galimų 42. 
Manoma, kad per papildomus rinkimus 
Sąjūdis gaus dar 8 vietas. Sąjūdis nestatė 
savo kandidato prieš komunistų partijos 
pirmininką Algirdą Brazauską ir jo 
padėjėją Beriozovą, kurie esą simpatiški 
Sąjūdžio siekimams, ir jiedu buvo išrinkti 
be pasipriešinimo. Tačiau prezidentas 
Astrauskas ir ministras pirmininkas 
Sakalauskas nebuvo išrinkti. Estijoje ir 
Latvijoje irgi buvo netikėtumų, nes ten 
labai trukdė rusų persvara ir sąjūdžiai ne 
visur pajėgė pravesti savo kandidatus.

Žinoma didžiausią sensaciją sukėlė 
Boris Jeltsin, kuris buvo išmestas iš 
Maskvos komunistų partijos vadų ir iš 
politbiuro, bet per rinkimus gavo 
daugiausia balsų ir laimėjo prieš 
komunistų partijos išstatytą kandidatą. 
Jeltsinas, sakoma, galvoja sudaryti 
neoficialią koaliciją su pabaltiečių 
deputatais, kurie irgi panašiai galvoja. 
Net yra einama toliau ir sakoma, kad 
Jeltsinas gali būti kandidatu į Sovietų 
Sąjungos prezidentus ir varžytis su 
Mikhail Gorbachiovu. Vis dėlto 
manoma, kad Gorbačiovas lengvai 
tokius rinkimus laimėtų ir dėlto Jeltsinas 
savo kandidatūros nestatys. Jis gi teigia, 
kad jis pritariąs Gorbačiovo perestroikai, 
o tik norįs ją pagreitinti.

Ar tikrai Kristus prisikėlė?
Tokį klausimą stato ne koks nors 

heretikas, bet anglikonų bažnyčios 
vyskupas dr. David Jenkins, Durhamo 
vyskupijos valdytojas. Jis jau ne pirmą 
kartų išsišoka savo pasakymais. Per savo 
konsekraciją jis išsireiškė, kad jis netiki į 
Marijos nekaltą prasidėjimą, o šį kartą 
per televiziją, ir svarbiausia Velykų metų, 
pareiškė, kad Kristus neprisikėlė kūnu, 
bet tik dvasia. Kiti gi tvirtina, kad 
paneigiant Kristaus kūnišką prisikėlimą, 
reiškia visišką krikščionybės sugriovimą, 
nes Kristaus kūniškas prisikėlimas yra 
pats svarbiausias jo būvimo įrodymas.

Anglikonų bažnyčios vyriausia galva, 
Kanterburio arkivyskupas Runcie. 
netrukus važiuoja į Romą pasimatyti su 
popiežium, kuris sakoma yra labai 
susirūpinęs dėl katalikų ir anglikonų 
pasitarimų, ieškant bendrą kalbą 
susivienijimui. Popiežių labai įskaudino 
išsiskyrusios negrės pekėlimas į vyskupus 
Amerikoje, moterų priėmimas į kunigus 
ir dabar šis paskutinis vyskupo 
pareiškimas, kad jis netiki į Kristaus 
kūnišką prisikėlimą.

Ar Wallenbergas gyvas?
Švedijos diplomatas Raoul 

Wallenberg, kuris karo metu išgelbėjo 
daug Vengrijos žydų nuo nacių 
persekiojimų, buvo sovietų areštuotas ir 
išvežtas į Rusiją. Sovietai tvirtina, kad jis 
mirė Maskvoje 1940 m. Tačiau jau nebe 
pirmą kartą ateina paliudijimai, kad jis 
tebėra gyvas. Paskutinis toks parodymas 
esąs dr. Sakharovo, kuris būk tai pasakąs 
kanadiečiui Irving Cotler, kad 
Wallenbergas dar pereitais metais būvąs 
gyvas.

Kinai ir sovietai
Gegužės mėn. susitiks sovietų ir kinų 

vadai vadinamoje viršūnių 
konferencijoje, kur turėtų būti išspręsti 
visi ginčytini klausimai. Tačiau jau dabar 
kinai sako, kad nežiūrint santykių 
sunormavimo, trys kliūtys santykių 
pagerėjimui vistiek paliks, būtent, 
Vietnamo kariuomenės buvimas 
Kampučijoje, sovietų intervencija 
Afganistane ir sovietų masinis 
koncentravimas kariuomenės prie 
Kinijos sienos.

Egiptas vėl priimtas į „šeimą“
Egiptui sudarius karo paliaubų sutartį 

su Izraeliu, kitos arabų valstybės Egiptą 
boikotavo. Pamažu viena po kitos 
pradėjo atnaujinti santykius. Pirmoji 
buvo Jordanas, kurios karalius jau kelis 
sykius lankėsi Egipte. Dabar gi 
svarbiausia arabų valstybė Pietų Arabija 
irgi pripažino Egiptą ir jos karalius Fahd 
pereitą savaitę lankėsi Kaire ir turėjo 
pasitarimus su Egipto prezidentu 
Mubarak.
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