
JAV SENATORIAI REMIA 
BALTIJOS VALSTYBIŲ 

PASTANGAS
28 Amerikos senatoriai balandžio 18 d. 

raštu kreipėsi į prezidentą Bušą, 
prašydami suaktyvinti paramą Baltijos 
tautų pastangoms atgauti 
nepriklausomybę taikingomis 
priemonėmis. Tai reikšmingas politikos 
dokumentas, su kurio turiniu verta 
išsamiai susipažinti.

Senatoriai pirmiausia pažymi, kad 
Jungtinės Valstijos per praėjusius 49-rius 
metus nesutiko pripažinti prievartinės 
tarybinės Baltijos valstybių Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos okupacijos bei 
aneksijos. Ši politika, sakoma rašte, yra 
teisiškai ir doroviškai teisinga, atitinka 
amerikiečių tikėjimą demokratija, 
individo teisėmis ir laikymąsi 
tarptautinės teisės.

Dramatiški įvykiai Baltijos valstybėse 
per praėjusius metus parodė Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos žmonių 
apsisprendimo ryžtą, todėl senatoriai yra 
įsitikinę, kad Amerikos vyriausybės 
Pabaltijo politika turi labiau išryškėti ir 
suaktyvėti.

Pabaltijo žmonės drąsiai žengė 
pirmuosius žingsnius, kad atkurtų savo 
tautas demokratinių tautinių valstybių 
šeimoje. Milijonai įsijungė į masinių 
demokratiškų sąjūdžių veiklą, kuri 
pastūmėjo komunistų valdžią patenkinti 
vietos reikmes. Pavyzdžiui, gimtosios 
kalbos atgavo savo oficialios kalbos 
padėtį Pabaltijo respublikose, tautinės 
vėliavos ir himnai dabar yra teisėti, 
Estija, Latvija ir Lietuva pareikalavo 
teisės tvarkyti visus savo gamtos ir ūkio 
išteklius be Maskvos centro priežiūros.

Estijai, Latvijai ir Lietuvai kovojant už 
naują tvarką, kurioje atsispindėtų jų 
teisėti rūpesčiai, gyvybiškai svarbu, kad 
Jungtinių Valstijų politika nekliudytų jų 
pastangoms atkurti demokratiją. 
Amerikos vyriausybė, pasak senatorių, 
turi veikliai remti iniciatyvas, kurios 
stiprintų Pabaltijo žmonių pastangas.

Senatoriai ragina prezidentą, kad 
dabar, kai jo vadovaujama vyriausybė 
peržiūri Rytų ir Vakarų santykius, jis 
nurodytų Valstybės sekretoriui Beikeriui 
pradėti Amerikos politikos Pabaltijo 
valstybių atžvilgiu priežiūrą, siekiant 
labiau išryškinti šį klausimą ir sustiprinti 
Amerikos vyriausybės įsipareigojimą 
Pabaltijo valstybių nepriklausomybei.

Beveik penkis dešimtmečius Amerika 
nesutiko su Tarybų Sąjunga dėl 
nelaimingo Pabaltijo valstybių statuso. 
Pabaltijo žmonės dabar užsiėmę istoriška 
pastanga sukurti masinius 
demokratiškus sąjūdžius, kad atgautų 
savo nepriklausomybę taikinga ir 
tvarkinga eiga. Tai vienkartinis ir 
jaudinantis eksperimentas, kuris galėtų 
tapti modeliu kitoms pasaulio sritims.

Senatoriai savo raštą prezidentui Bušui 
baigia taip: „Tikime, kad demokratijos 
driekimasis Baltijos srityse pasitarnaus 
pasaulio taikos reikalui, ir laukiame 
savalaikio Valstybės sekretoriaus 
pranešimo“.

Senatorių raštas prezidentui Pabaltijo 
valstybių politikos reikalu, kaip matome, 
labai aiškus ir konkretus. Jie 
nepasitenkina vien abstrakčiu teisės ir 
dorovės principų pabrėžimu, kaip iki šiol, 
bet reikalauja šį klausimą paversti 
bendros Rytų ir Vakarų politikos dalimi. 
Matyti neslepiamas senatorių 
susirūpinimas, kad didžioji Amerikos 
politika nesukliudytų Pabaltijo žmonių 
pastangų atkurti savo valstybėse 
demokratiją taikingomis priemonėmis. 
Naujuosius pokyčius Pabaltijo valstybėse 
jie laiko dramatiškais, remtinais ir 
galinčiais tapti pavyzdžiu kitur pasaulyje.

Prezidentas Bušas asmeniškai yra gerai 
| susipažinęs su lietuvių ir pabaltiečių 
I reikalais, ne kartą yra parodęs savo 

palankumą, todėl yra pagrindo tikėtis, 
kad šis 28-nių senatorių raginimas pavesti 
naujajam Valstybės sekretoriui padaryti 
Pabaltijo reikalą labiau matomą 

į didžiojoje politikoje neliks balsu tyruose.
J. Vd.

Paminklas Žuvusiems Partizanams
LLL gegužės 7 d. Varniuose atidengė 

pirmąjį Lietuvos paminklą žuvusiems 
partizanams pagerbti. Paminklas 
pastatytas Lygos Telšių skyriaus 
iniciatyva. Telšių skyrius balandžio 25 d. 
kreipėsi į Lietuvos gyventojus, kviesdamas 
juos dalyvauti paminklo atidengimo 
iškilmėse.

Į LIETUVOS GYVENTOJUS

Ilgus metus Lietuvos partizanai buvo 
niekinami tarybinėje spaudoje ir 
tarybinių istorikų darbuose. Partizanams 
tebėra priskiriami nusikaltimai, kurių jie 
niekada nepadarė. Daugelyje Lietuvos 
vietų partizanų vardu nusikaltimus vykdė 
persirengę NKVD kareiviai, stribai arba 
plėšikai. Iš tarybinėje spaudoje paskelbtų 
partizanų nužudytojų sąrašų matyti, kad 
beveik visi jie turėjo iš NKVD gautus 
ginklus, buvo partiniai ir komjaunimo 
aktyvistai, slapti NKVD agentai, 
sudarinėję tremiamų į Sibirą sąrašus, 
uoliai talkininkavę, tremiant lietuvius. Iš 
tarybinės spaudos žinome, kad 
koloborantai buvo ne kartą įspėjami, tik 
po to jiems įvykdomas mirties 
nuosprendis. O rusų, lenkų, prancūzų, 
norvegų partizanai ar nebausdavo 
mirtimi savo tautų išgamų? Atstatyti 
istorinę tiesą bandyta šių metų vasario 12 
d.Varniuose, kur prie buvusios NKVD 
būstinės užkasta apie 200 partizanų. Iš 
viso Lietuvoje partizanų eilėse kovojo 
apie 100.000 vyrų ir moterų. Oficialiais 
duomenimis iki 1966 m. balandžio 1 d. 
išėjo iš miškų apie 40.000, pusiau 
oficialiai žuvo tiek pat, o kiek jų kaulų 
ilsisi Rusijos konclagerių vietose?.

Broliai ir seserys. Kreipiamės į visus, 
kurie 1941 m., 1944-1954 m. priklausė 
laisvės kovotojų būriams, pasipriešinimo 
organizacijoms, visus Lietuvos laisvę 
mylinčius žmones š.m. gegužės 7 d., 
sekmadienį, 14-tą vai. atvykti į Varnius 
žuvusių partizanų pagerbti. Čia bus 
atidengtas paminklas Lietuvos 
partizanams.

Lietuvos partizanų pradėta rezistencija 
prieš okupacinį režimą tebevyksta ir 
šiandiem kitomis taikiomis priemonėmis. 
Ji lyginant su Estija ir Latvija stipresnė 
todėl, kad partizanai sutrukdė Maskvai 
atskiesti mūsų tautą kolonistais, kaip jai 
pasisekė mūsų šiaurės kaimynuose. To 
niekada neprivalome užmiršti! Amžina 
garbė kovotojams už Lietuvos laisvę.

Lietuvos Laisvės Lygos
Telšių skyrius 

Telšiai, 1989 balandžio 25

ATSIKURIA LIETUVOS 
SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA 
Informaciją apie socialdemoratus 

Lietuvoje 1989. V.3 d. perdavė Gintautas 
Iešmantas.

Pagal gautas žinias iš Lietuvos, Kaune 
ir Vilniuje veikia socialdemokratų 
grupės, kurioms nemažai priklauso 
jaunimo, ypatingai studentų. Kauno 
socialdemokratinę grupę, kuri save laiko 
klubu, sudaro apie 40 asmenų, o Vilniaus 
— apie 10. Nutarta atkurti Lietuvos 
Socialdemokratų partiją (LSDP). Tam 
tikslui įsteigta iniciatyvinė grupė, kurioje 
ypatingai aktyviai veikia veteranas 
socialdemokratas Alfonsas Jakubėnas ir 
poetas Gintautas Iešmantas. Ruošiamas 
pareiškimas ir tikimasi greitu laiku 
paskelbti LSDP atkūrimą.

LSDP Centro komitetas dar 1944 
metais Lietuvoje, matydamas, kad 
partijos veikimas ateityje bus sovietų 
okupantų trukdomas, nutarė įsteigti 
Lietuvos Socialdemokratų partijos 
Užsienio Delegatūrą. Nutarimas buvo 
1945 metais Vokietijoje įvykdytas. 
Užsienio Delegatūra —jau trečia partijos 
istorijoje — veikia iki šiai dienai. Jos 
Vykdomojo komiteto pirmininku yra 
Mykolas Pranevičius Čikagoje. 
Delegatūrą prie Europos parlamento 
Štrasbourge atstovauja Kasparas 
Dikšaitis, kuris prie to paties parlamento 
yra ir VLIKO atstovas per Pasaulinę 
Baltų Santalką.

Paminklo atidengimo iškilmėse 
Varniuose dalyvavo apie 3.000, 
suvažiavusių iš Vilniaus, Kauno ir kitur. 
Anot minėjime dalyvavusio Lygos vado 
Antano Terlecko, Telšių vietinė valdžia 
baugino apylinkių žmones. Buvo 
nuplėšiami kvietimai, įspėjimus gavo 
mitingo organizatoriai, paminklo 
architektas Alfonsas Prišmantas bei 
Telšių katedros vikaras Budrius, kuris 
paminklą pašventino. Jam liepta gegužės 
11 d. prisistatyti Telšių prokuratūroj pas 
tardytoją Lukauską.

Prieš paminklo atidengimo 
ceremoniją, pasak Terlecko, vietos 
valdžia sušaukė kontramitingą, kuris 
turėjo nuspręsti paminklo likimą. Jį 
organizavo Varnių vykdomojo komiteto 
pirmininkas Juozas Šalaševičius. Tačiau, 
atrodo, kad protestuojančių prieš 
paminklo statymą neatsirado, o į 
atidengimą atvyko tik keletas 
triukšmadarių. Paminklo iškilmei 
milicija netrukdė.

Mitingui pirmininkavo Jaroslavas 
Banevičius, Kauno tremtinių klubo 
pirmininko pavaduotojas, kuris savo 
kalboje pabrėžė, kad susirinkusieji 
neatvyko suvedinėti sąskaitų su stribais ir 
kitais koloborantais, tačiau būtina 
atstatyti istorijos tiesą ir pagerbti 
partizanų atminimą. Mitinge kalbėjo 
buvę partizanai Steponas Bubulas, 
Juozas Remeikis ir Leonas Laurinskas, 
taipogi buvusios politinės kalinės Irena 
Einikienė ir Jadvyga Aleksandravičiūtė, 
kuri skaitė savo eiles. Kalbas pasakė 
Amas Taujanskas iš Laisvės Lygos 
Kauno skyriaus, Leonardas Vilkas iš 
Laisvės Lygos universiteto skyriaus, 
Lietuvos Demokratų partijos atstovas 
Boleslovas Bilotas, Stasys Buškevičius iš 
Jaunosios Lietuvos, poetas ir aktorius 
Kęstutis Genys.

Gegužės 13 d. Igliaukoje, kur palaidoti 
19 partizanų, irgi numatyta atidengti 
paminklą jų atminimui pagerbti.

LIC

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGA 
ATSIKURIA

Lietuvos Skautų sąjunga (LSS) 
atsikūrė balandžio 29 d. Vilniuje. 
Suvažiavime dalyvavo 106 delegatai, iš jų 
59 skautavę nepriklausomybės laikais.

Išeivijos skautų seserijos vyriausia 
skautininke Stefa Gedgaudienė ir 
„Skautų Aido“ redaktorius kunigas 
Antanas Saulaitis pasveikino 
suvažiavimo delegatus ir svečius. 
Suvažiavime dalyvavo pirmijos 
pirmininko pavaduotoja Kerelienė. 
Skautus taipogi sveikino jaunimo 
organizacijos, jų tarpe komjaunimas.

Skautai pasisakė už organizacijų 
įvairovę. Pabrėžė, kad skautai yra ne 
politinė organizacija, bet kad prisidė prie 
visuomeninio judėjimo gyvybiškuose 
tautos reikaluose. Siekia, kad būtų 
pripažinti tarptautinės skautų bendrijos. 
Kunigas Sigitas Tamkevičius paaiškino, 
kodėl skautams reikalinga ištikimybė 
Dievui.

LSS atkūrimo vyriausiojo štabo nariai 
Feliksas Šakalys, Ričardas Malkevičius, 
Rimantas Ulevičius supažindino 
delegatus su sąjungos statutu, kuris 
sudarytas pagal Kauno 1936 metų ir 
Čikagos 1981 metų statutus.

Kitą rytą vyko rinkimai į įvairius LSS 
organus Skautų taryba: Albinas 
Puidokas (Vilniaus kraštas), Lukrecija 
Malkevičienė (Kauno kraštas), Artūras 
Vyšnevskis (Žemaitija), Pijus 
Ambrozaitis (Mažoji Lietuva), Sigitas 
Amauskas (Dzūkija-Suvalkija), Alvydas 
Ulys (Aukštaitija), Brolijos vyriausiu 
skautininku išrinktas Rimantas Ulevičius 
(Klaipėda), vyr. skautininko 
pavaduotojas Laimonas Dujotas 
(Vilnius), vyr. skautininkės pavaduotoja 
Monika Girčytė (Vilnius). Taip pat 
išrinktas garbės teismas, kontrolės 
komisija ir garbės gynėjas. LIC

PETRAS CIDZIKAS PASKELBĖ 
BADO STREIKĄ

1989 m. gegužės 5 dieną Lietuvos 
Demokratų partijos susitikime su 
visuomene vilnietis Petras Cidzikas 
paskelbė bado streiką. Streikas buvo 
pradėtas 19.00 vai. Gedimino aikštėje, 
kurį organizuoti padėjo Lietuvos 
politinių kalinių gelbėjimo komitetas.

Pagrindiniai badaujančiojo 
reikalavimai, politinio kalinio Lietuvos 
partizano Boleslovo Lizūno 
išlaisvinimas, viešas politinio kalinio 
Arūno Dainausko bylos peržiūrėjimas, 
anksčiau išlaisvintų politinių kalinių 
reabilitacija ir moralinis bei materialinis 
žalos atlyginimas. Taip pat pokario 
metais (1945-47 m.) Mažojoje Lietuvoje 
vykdytų žudynių klausimas, žudikų ir 
žudymo vietų pagarsinimas.

Petras Cidzikas paskelbė kreipimąsi, 
kuriame sakoma: „Ši mano akcija taip 
pat reiškia solidarumą su visa kenčiančia 
Lietuva, taip pat su kitomis tautomis: 
Latvija, Estija, Baltarusija, Ukraina, 
Lenkija, Gruzija, Armėnija, Moldavija.

Ir Rusija neša nelaisvės jungą, nes 
tauta, pavergusi kitas, negali būti laisva.

Būkime solidarūs, supraskime vieni 
kitų kančias.

Aukokimės už visų tautų, siekiančių 
laisvės ir dvasinio atgimimo idealo. Tegu 
kančios auka sujungia mus“. — savo 
kreipimąsi baigia Petras Cidzikas.

ŠIA

NATO ORGANIZACIJOS
40 METŲ SUKAKTIS 

(Dalyvio įspūdžiai)

Šiaurės Atlanto Pakto jungtis (NATO 
— sutrumpintai-angliškai) balandžio 24 
dieną atšventė savo 40-ties metų sukaktį 
banketu Gilholyje (Guildhall), vienoje iš 
iškilmingiausių ir svarbiausių, garbingų 
svečių ir svarbių susiėjimų vietų 
Londone. (Neseniai šioje salėje, 
apsilankymo Didžiojoje Britanijoje 
proga, M. Gorbačiovas aiškino 
susirinkusiems apie Sovietų Sąjungos 
ateitį).

Banketą' suruošė European-Atlantic 
Group ir jame dalyvavo valstybių 
ambasadoriai, ministrai, ginkluotų 
pajėgų vadai bei generalinių štabų 
pareigūnai, diplomatai ir svečiai.

Pagrindiniai vakaro kalbėtojai buvo: 
Jo Karališka Didenybė, Edinburgo 
Kunigaikštis, Princas-Regentas Pilypas, 
Vyriausiasis Sąjungininkų karinių pajėgų 
vadas Europoje generolas John Galvin ir 
Generalinis NATO sekretorius Manfred 
Womer.

Edinburgo Kunigaikštis kalbėdamas 
apie NATO 20 metų veiklą, atsiprašė, 
kad nieko naujo negalįs pridėti prie to, ką 
jis jau yra sakęs anksčiau. Bet jis sutiko, 
kad Sovietų Sąjungoje vyksta tam tikri 
pasikeitimai, nors jis nemano, kad dėl jų 
NATO turėtų keistis. Dėka NATO, 
stiprios ir vieningos organizacijos, per 
paskutiniuosius 40 metų Europoje 
išvengtas ginkluotas konfliktas.

Generolas John Galvin gana plačiai 
aptarė įvairių ginkluotų pajėgų 
panaudojimą karo metu, ginklų 
modernizavimą ir svarbiausia, jo 
manymu, reikalingumą išlaikyti ir tęsti 
NATO organizacijos veiklą.

Apie NATO organizacijos praeitį ir 
dabarties sunkumus kalbėjo Generalinis 
NATO sekretorius Manfred Womer. Jis 
pabrėžė, kad Europos gynyba šiandien 
yra tiek pat svarbi. Jis pritarė generolui 
John Galvin, kuris teigė, kad nežiūrint 
pasikeitimų Sovietų Sąjungoje NATO ir 
toliau turi būti stipri ir efektyvi, kad 
užtikrinus taiką ateičiai Europoje.

Nors visi kalbėtojai pabrėžiamai 
minėjo tai, kad dėka NATO 
organizacijos per paskutiniuosius 40 
metų Europa klestėjo taikoje, nei vienas 
jų nepajėgė „prisiminti“ ir paminėti 
okupuotų rytų ir vidurio Europos 
valstybių.

Zigmas Juras

LIETUVOJE
Mirė prof. J. Indriūnas

Balandžio 15 dieną Kaune mirė prof. 
Juozas Indriūnas, ilgametis VD 
universiteto, vėliau Kauno politechnikos 
instituto tekstilinės technologijos 
dėstytojas, Mokslų Akademijos tikrasis 
narys.

Gimęs 1896 m. sausio 26 d. Bajoriškių 
kaime, Rokiškio rajone, ūkininko šeimoje, 
Juozas Indriūnas 1929 metais baigė LU 
technologijos fakultetą. Pagilinęs studijas 
Drezdeno universitete, specializavosi 
pluošto technologijoje ir dėstė technikos 
fakultete. J. Indriūnas išvystė mokslinius 
metodus tekstilės tyrimų srityje, išleido 9 
monografijas ir vadovėlius, paskelbė 
daugiau kaip 130 mokslinių straipsnių.

Prof. J. Indriūnas palaidotas 
Petrašiūnų kapinėse.
Mirė dail. A. Gudaitis

Balandžio 20 dieną. Vilniuje mirė 
dailininkas-tapytojas Antanas Gudaitis, 
valstybinio dailės instituto profesorius.

Gimęs 1904 m. liepos 29 d. Šiauliuose, 
Antanas Gudaitis 1926 metais baigė 
Šiaulių mokytojų seminariją ir studijavo 
VD universitete ir Kauno meno 
mokykloje. 1929-1933 m. mokėsi 
Paryžiaus taikomosios dailės aukštojoje 
mokykloje bei privačiose studijose. 1935 
m. drauge su bendraminčiais įkūrė 
Lietuvos dailininkų sąjungą. Nuo 1941 
m. jis dėstė Vilniaus dailės akademijoje, 
vėliau — valstybiniame dailės institute.

J lietuvių meno istoriją A. Gudaitis įėjo 
kaip vienas reikšmingiausių šiuolaikinės 
tautinės tapybos mokyklos kūrėjų. Jo 
kūryba buvo specialistų aukštai 
įvertinama.

Dail A. Gudaitis palaidotas Vilniaus 
Rasų kapinėse.
Duos mažiau valiutos

Nuo balandžio 1 dienos vykstantiems į 
užsienį Lietuvos gyventojams leidžiama 
išsikeisti mažiau pinigų. Važiuojantiems 
su privačiais iškvietimais ligšiol buvo 
leidžiama išsikeisti iki 1350 rublių. Dabar 
vykstantiems į kapitalistines šalis, taip 
pat į Jugoslaviją, galima išsikeisti į 
užsienio valiutą tik 200 rublių. 
Automobilistams anksčiau papildomai 
iškeisdavo 100 rublių. Dabar tos 
privilegijos jie neturi.
Dar apie slaptus protokolus

TIESA (IV 21) paskelbė pasikalbėjimą 
su prof. Vanda Kašauskiene, LKP 
istorijos instituto direktore, kuri drauge 
su kitais tarybiniais Lietuvos istorikais 
neseniai lankėsi Maskvoje, kur TSRS 
Centro komitete bandė išsiaiškinti dėl 
Baltijos respublikų įsijungimo į Sov. 
Sąjungą aplinkybių. Prof. V. 
Kašauskiene pasakė korespondentui:

— Mes pirmieji iš Pabaltijo istorikų 
susipažinome su maskviške medžiaga. 
Tai rodo, kad TSRS Centro komitete 
suprantamos Respublikos partinės 
organizacijos pastangos bei visuomenės 
reikalavimas politiškai įvertinti 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. ir rugsėjo 28 d. TSRS ir 
Vokietijos sutartis bei jų papildomus 
slaptus protokolus.

Maskvoje jau pripažįstama buvus tuos 
protokolus. Iki šiol, kaip žinia, tai 
visomis išgalėmis neigta... Dabar abiejų 
pusių patikslinta medžiaga bus toliau 
svarstoma, o vėliau tikriausiai bus 
perduota aukštesnėms instancijoms, 
kurios priima politinius sprendimus...

Balandžio 22 dieną TIESA paskelbė 
1939 m. rugpjūčio 23 dienos slaptąjį 
protokolą, kurio tekstą redakcija buvo 
gavusi iš Vak. Vokietijos užsienio reikalų 
ministerijos, bet anksčiau nebuvo 
paskelbusi.
Daugėja nusikaltimų

TIESA (IV.23) praneša apie Lietuvoje 
per vieną savaitę užregistruotus 
nusikaltimus: rasta 19 lavonų, įvyko 4 
tyčiniai nužudimai, 4 tyčiniai sunkūs 
kūno sužalojimai, 5 išžaginimai, apie 60 
vagysčių, 15 automobilių vagysčių ir t.t. 
Liaudies deputatai dirba

Vilniuje buvo susirinkę naujai išrinkti 
liaudies deputatai ir aptarė kai kuriuos 
klausimus. Nutarta drauge su Latvijos ir 
Estijos liaudies deputatais kreiptis į 
TSRS liaudies deputatų suvažiavimą, 
pabrėžiant būtinybę denonsuoti 1939 
metų TSRS ir Vokietijos paktą. Pasiųsta 
telegrama į Maskvą, prašant greičiau 
spręsti klausimą dėl užsieniečiams 
keliavimo laisvės Lietuvoje.

1
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JONAS JURAŠAS PASKAITA APIE LIETUVĄ
Niujorke leidžiamas Amerikos 

teatro žurnalas Theater Week, rašydamas 
apie Jono Jurašo naują pastatymą Dalaso 
teatre — pjesę pagal Dostojevskio 
romaną Idiotas, apžvelgia ir tarptautinį 
pripažinimą nusipelnusio lietuvių 
režisieriaus kūrybos bei gyvenimo kelią. 
Straipsnyje nurodoma, kad buvęs Kauno 
Valstybinio Dramos teatro režisierius 
Jonas Jurašas 72-ais metais atvirame 
laiške smerkė tarybinę cenzūrą, kuri 
iškraipė jo pastatymus ir Maskvos 
Sovremeninko teatre uždraudė vaidinti jo 
režisuotą Šekspyro pjesę Makbetas. 
Amerikos žurnalas pažymi, kad nors 
Jurašas nelaikė savęs disidentu, bet jis 
buvo atleistas iš režisieriaus pareigų, 
tarybinėje spaudoje, teatro afišose buvo 
draudžiama minėti jo pavardę. 74-ais 
metais tarybinė valdžia „pasiūlė“ Jurašui 
per dešimt dienų išvykti iš Tarybų 
Sąjungos ir tada lietuvis režisierius su 
žmona ir sūnumi atvyko į Niujorką. 
Vakaruose J. Jurašas pastatė nemažai 
gero teatro kritikų įvertinimo 
susilaukusių pjesių. 77-ais metais 
Amerikos teatre La Mama Jurašas 
režisavo Šekspyro Makbetą, vėliau, 
dėstydamas Trinity Repertory 
konservatorijoje, pastatė Samuelio 
Beketo pjesę Endgame; Providencijos 
teatre Trinity Repertory ir vėliau 
Niujorko Brodvėjuje Erdmano 
Savižudybę. Pastaruoju pastatymu 
Brodvėjuje Jurašas nusipelnė 
tarptautinio avangardistinio teatro 
režisieriaus šlovę. Vėliau Jeilo Repertory 
teatre Jurašas režisavo pjesę Magnificant 
Cuckold; 84-ais metais Japonijoje 
tarptautiniame festivalyje Toga Mūra su 
Tadashi Suzuki teatro grupe įdomiai 
interpretavo Čechovo Tris Seseris. Be 
kitų spektaklių, Niujorke Jurašas pirmą 
kartą pastatė Marijos Rasos dramą apie 
tarybinius politinius kalinius Zekai. 
Atvykęs į Europą, Jonas Jurašas dirbo 
Belgijos Nacionaliniame Teatre, statė 
pjeses Miunchene. Naujausią režisieriaus 
Jono Jurašo pastatymą Amerikos Dalaso 
miesto teatre labai gerai vertino 
Amerikos teatro kritikai, spauda. 
Remdamasis Amerikos lietuvio 
dramaturgo, Niudžersio valstijos koledže 
istoriją dėstančio Algirdo Landsbergio 
scenarijumi, Jurašas naujoviškai, labai 
sukristalizuotai perteikė Dostojevskio 
romano Idiotas esmę. Per interviu 
Amerikos žurnalistui Jurašas sakė, kad 
pjesėje didžiausią dėmesį skyrė 
paskutiniam Dostojevskio knygos

MAIRONIS — PEDAGOGAS
(Pradžia EL 18 nr.)

Pirmą kartą kopti į Bažnyčios 
hierarchijos viršūnes Maironiui proga 
susidarė 1906 m., kada buvo vakuojanti 
Žemaičių pavyskupio vieta. Šiam 
paskyrimui Maironis buvo gavęs 
rekomendaciją iš Rusijos vidaus reikalų 
ministerijos, tačiau Roma Rusijos 
pasiuntiniui pranešė, kad apie Mačiulį 
negalima susidaryti aiškios nuomonės, 
nes gautos apie jį žinios prieštaraujančios 
vienos kitai. Todėl Maironio paskyrimas 
pavyskupiu nebuvo įvykdytas. Maironiui 
nenusisekė taip pat ir 1914 m., kada buvo 
ieškomas vyskupas žemaičiams. Yra 
žinoma, kad Maironiui tapti vyskupu 
sutrukdė prelatas K. Skirmuntas, kuris 
buvo šovinistiškai prolenkiškai 
nusiteikęs. Popiežius Pius X ir kurija 
klausė Skirmunto patariamojo balso. 
Apie Maironį būdavo faktai tiesiog 
klastojami. Pvz. buvo teigiama, kad jis 
turįs moterį (concubinatus) ir trejetą 
vaikų. Tikrumoje, bet yra žinoma, kad 
Maironis gyveno su savo seserim Marcele 
ir kitos sesers dviem mergaitėm ir 
vaikinu. Šitą savo įsižeidimą Maironis 
yra išreiškęs eilėraštyje „Skausmo 
skundas“, kuris buvo paskelbtas tik po 
autoriaus mirties. Galima manyti, kad 
Maironiui tapus vyskupu jo pedagoginė 
veikla dėl kitų pareigų būtų nutrūkusi. 
Kada Maironis 1909 m. grįžo į Kauną — 
prasidėjo naujas laikotarpis jo gyvenime. 
Vaižgantui Maironis yra kartą pasakęs, 
kad jo praleistieji 15 metų Peterburge yra 
lyg svetimų paukščių lesinimas. 
Peterburge jį rusai neįtardavo, kad 
kanaunininkas Maciulevičius ir poetas 

skyriui, kuriame Rogožinas ir Myškinas 
— atstovaujantys tamsiajai ir šviesiajai 
žmogiškos psichikos pusėms — stovi prie 
lavono moters, kurią jie abu nužudė: 
vienas — peiliu, kitas — savo švelnumu. 
Abu jie supranta, kad tai paskutinė jų 
naktis su moterimi, kurią jie taip mylėjo ir 
aistra kuriai juos vedė į savęs 
sunaikinimą. „Tai mirties ir gyvenimo, 
šviesos ir tamsos, gėrio ir blogio 
susikirtimo taškas. Todėl aš vartoju 
ekspresyvų stilių, kuris padeda atskleisti 
pjesės veikėjų svajones, jų vidinį pasaulį. 
Šio spektaklio ražisūra primena 
sudaužytą vazą, kurios šukėse atsispindi 
vyksmas aplink pagrindinius veikėjus, 
pjesės svarbiausios minties fragmentai. 
Žiūrovai skatinami sulipdyti tos vazos 
šukes, pavartoti savo vaizduotę, įsijausti į 
savo pačių Dostojevskio pasąmonę“ — 
taip savo pastatymą trumpai apibūdino J. 
Jurašas. Amerikos teatro kritikė Carolyn 
Clay plačiame apžvalginiame straipsnyje 
pažymi, kad Jurašo siurealistinis, giliai 
psichologinis Dostojevskio kūrinio 
perteikimas kaip ryškus šviesos spindulys 
perskrodžia tamsą. Pasak amerikietės 
teatro kritikės, ji seniai nemačiusi tokio 
puikaus avangardistinio sopektaklio 
pastatymo. Jos nuomone, Jonas Jurašas 
per repeticijas pavirsta į žinomą graikų 
Zorbą ir filmo An Officer and a Gentleman 
veikėją Lou Cossett viename asmenyje: 
labai aistringą ir labai įsakmų. Reiklaus 
lietuvio režisieriaus dėka Dalaso Trinity 
Repertory grupė aktoriams pavyko 
sukurti neeilinį spektaklį Amerikos teatro 
scenoje — pažymi žurnalistė Carolyn 
Clay. Puikiai Jono Jurašo naujausią 
pastatymą vertino ir kiti Amerikos 
laikraščiai, kritikai, nurodydami, kad 
Lietuvos Kultūros ministerija oficialiai 
pakvietė Jurašą dalyvauti jo spektaklio 
Šventežeris 600-ame vaidinime. Straipsnį 
norėčiau užbaigti J. Jurašo žodžiais, 
paskelbtais Dalaso teatro prospekte: 
„Visus šiuos metus Šventežeris 
buvo vaidinamas Lietuvoje, 
tik be mano pavardės afišose ir 
programose. Aš buvau laikomas „vidiniu 
imigrantu“, nepageidaujamu asmeniu. 
Bet jie neužmiršo manęs ir tai mane 
jaudina. Statydamas šį spektaklį Dalase, 
aš mintimis esu savo Tėvynėje, kurioje 
dabar vyksta dvasinis atgimimas. 
Žmonės ten jau seniai laukia, kad vėl 
būtų gerbiamos Stalino, Brežnevo ir kitų 
tarybinių vadovų laikais sutryptos 
dvasinės vertybės. Dostojevskis romane 
Idiotas kalba apie dvasingumą, apie

Maironis yra tas pats asmuo. 1909 m. 
Maironiui grįžtant į Lietuvą jis buvo net 
svetimųjų tikėjimo departamento 
aprūpintas pensija. Kauno kunigų 
seminarijoje Maironis išrenkamas 1909 
m. rektorium, kurio pareigas ėjo iki 
mirties. Seminarijos klierikai žinodavo, 
kad Maironio nuotaika dažnai 
keisdavosi. Klierikai eidami į seminarijos 
rektoriaus kabinetą mėgindavę iš anksto 
atspėti kokioj nuotaikoj jie rasią 
Maironį: ar pedantišką ir oficialų 
rektorių, ar visų gerbiamą poetą Maironį.

Po Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo Maironis aktyviai 
dalyvaudavo Lietuvos kultūriniame 
gyvenime. Kada Kaune 1920.1.20 
atidaromi „Aukštieji kursai“, jis 
pasveikina juos jausminga kalba. Kaip 
žinoma iš „Aukštųjų kursų“ išsivystė 
Lietuvos universitetas, kuris buvo 
atidarytas 1922.11.16. Maironis iš pradžių 
išrenkamas trumpam laikui teologijos- 
filosofijos fakulteto dekanu, o iki pat 
mirties išbuvo moralinės teologijos 
katedros vedėju. Tų pačių metų lapkričio 
15 d. jis buvo išrinktas garbės 
profesorium. Amžininkai prisimena, kad 
fakulteto posėdžiuose Maironis 
laikydavosi santūriai, mažai kalbėdavo. 
Iš viso nemėgdavęs posėdžių, kurie 
dažnai yra formalinio pobūdžio. Pvz., į 
Lietuvos rašytojų sąjungą nebuvo net 
įsirašęs, sakydamas, kad rašytojas turi 
rašyti, o ne laiką gaišinti tuščiuose 
pobūviuose.

Maironis kaip pedagogas išgarsėja 
Kauno studentijos tarpe dėstydamas

Krikščionių-demokratų partijos (vok. 
CDU — Christlich Demokratische 
Union. Kartu su Bavarijos CSU — 
Chritlich Sociale Union ir FDP — Freie 
Demokratische Partei — tai šiandieninės 
Vokietijos valdančioji koalicija — K. B.) 
sk. valdybos pakviestas, turėjau progą 
supažindinti partijos narius su 
šiandienine padėtim Lietuvoje bei kitose 
dviejose Baltijos respublikose. Savo 
paskaitą pradėjau nuo mūsų tėvynės 
praeities, turtingos lietuvių kalbos, 
didingos istorijos, caro vergijos, 
nepriklausomybės laikotarpio ir vėl 
dviejų okupacijų. Kiek ilgiau sustojau ties 
šiandieninėmis Gorbačiovo reformom 
(to prašė kvietėjai), kadangi tam akstiną 
jiems davė platūs pranešimai spaudoje, 
televizijoje ir radio žiniose. Tad 
neaplenkiau ne tik demonstracijų, 
religinio bei sportinio gyvenimo (atkurtas 
Tautinis olimpinis komitetas), bet taip pat 
ekonominio — lietuvių darbštumas, 
siuntiniai iš JAV, Kanados, Australijos, 
Vokietijos. Priminiau, kad atidaryta 
Vilniaus arkikatedra, atgautos šv. 
Kazimiero ir Klaipėdos šventovės. 
Tačiau visiškos religinės laisvės kaip 
Vakarų pasaulyje, Lietuvoje dar nėra, 
kadangi kunigai laikomi kulto 
tarnautojais, nėra tikybos pamokų 
mokyklose ir toliau nuodijant vaikus 
ateizmo ideologija.

Sportinėje pusėje — lietuviai 
paskutinėje Calgary Olimpiadoje laimėjo 
Maskvai aukso ir bronzos medalius (V. 
Vencienė), o Seulo net 12 aukso, 2 
sidabro ir 2 bronzos, tačiau nežiūrint 
nerusiškai skambančių pavardžių, jie 
Vakarų Vokietijos „media“ buvo 
vadinami „Russen“. Net ir tituluoti 
dienraščių redaktoriai, neatskiria 
pilietybės nuo tautybės. Čia priminiau 
stiprius laiškų pasikeitimus su 
Mannheimo miesto dienraščio buv. vyr. 
redaktorium dr. J.H. Deckert, kuris taip 
pat suplakė tautybę su pilietybe. Tačiau, 
kada laiške jam nurodžiau, tamsiaodį 
lengvo žanro daininką R. Blanco, turintį 
Vakarų Vokietijos pilietybę (jis kubietis, 

prarastas jam brangias dvasines vertybes, 
be kurių šaliai gręsia moralinė, dvasinė ir 
net fizinė pražūtis“.

Po ilgo biurokratinio vilkinimo, dažnų 
skambučių į Vilnių ir Boną, J. Jurašui 
pagaliau buvo pranešta, kad išduota 
įvažiavimo viza ir šiuo metu režisierius su 
žmona vieši Lietuvoje.

V. Mackevičius

lietuvių literatūros kursą. Žymiausias iš 
jų yra 1923-24 m. skaitytas kursas 
„Donelaičio kūryba ir lietuvių poetai 
pirmoje 19a. pusėje“. Šita paskaita yra 
reikšminga tuo, kad joje aiškiau išryškėja 
pažiūros į lietuvių literatūrą.

Y ra žinoma, kad Maironis jaunystėje 
lietuvių literatūros pradininku laikė A. 
Baranauską, o senatvėje, dėstydamas 
literatūros istoriją universitete, jis 
pripažino pirmatako reikšmę K. 
Donelaičiui, palygindamas jį su Dante 
italų literatūroje. Maironio kaip 
literatūros dėstytojo pastangos rado savo 
atspindį knygoje „Trumpa visuotinės 
literatūros istorija“, kuri buvo istorinis 
konspektas. Šita knyga galima sakyti 
prabėgom apžvelgia beveik visą 
pasaulinę literatūrą, pradedant Europa ir 
Šiaurės Amerika, bet taip pat kinų, 
japonų, indų, persų, arabų, asirų, 
babylonų, žydų ir egiptiečių raštijas. Yra 
žinoma, kad skambios ir oratorinės 
poezijos autorius neturėjęs iškalbos ir 
muzikinės klausos. Atostogų metu 
Palangoje jis vaikščiodavęs su seserimi 
prie tilto ir sustojęs prie jaunimo būrio su 
susižavėjimu klausydavosi jaunimo 
dainų. Oficialiai Maironis savo 
amžininkams yra išlikęs kaip šaltas 
visada distancijoje besirandantis su savo 
aplinka asmuo. Kas liečia jo tarnybinius 
įsipareigojimus, Maironis būdavo visada 
pedantiškai nusiteikęs. Maironis turėjo 
diplomatinių gabumų, buvo geras 
organizatorius ir darbų vadovas. Yra 
žinoma, kad jis dėl to 1917 m. su Lietuvos 
delegacija dalyvavo Berno 
konferencijoje.

Būdamas Kauno seminarijos 
rektorium, Maironis nuolat 
remontuodavo ir pertvarkydavo 
seminariją. Panašiai Maironis restauravo 

žmona vokietė) arba Lietuvoje gimusią 
taip estradinę dainininkę Leną Valaitytę 
ir užklausiau, ar ir juos redaktorius taip 
pat laiko vokiečių tautybės gyventojais ar 
tik Vakarų Vokietijos piliečiais — 
atsakymo nesulaukiau.

Savo paskaitą užbaigiau Triero 
(seniausias Vokietijos miestas — K.B.) 
dienraščio ištrauka primindamas, kad 
nežiūrint Ill-čio Reicho žiaurios 
okupacijos, lietuviai po karo neatstūmė 
vokiečių, nekeršijo jiems už dideles 
duokles, bet ištiesė jiem ranką. Štai to 
dienoraščio ištrauka: „Darbas ir duona 
vargingoje Lietuvoje..........nuo vieno
Karaliaučiaus priemiesčio keliavo ji 
traukiniu iki Virbalio ir nuo čia pėsčia iki 
pat Marijampolės. Ją priėmė, ūkininkas. 
Ji dirbo keturis metus, pasveikdama, 
sustiprėdama. Tūkstančius vokiečių 
lietuviai išgelbėjo nuo bado mirties, 
nežiūrint rušiskos priespaudos, Sibiro 
grėsmės. Rusiškoje okupacijoje jie 
paversti elgetom, neturtingais ūkininkais, 
tačiau kaip tikri krikščionys dalinosi su 
vokiečiais paskutiniu duonos kąsniu. 
(Stuck). Trierishe Volksfreund, 1951 m. 
vasario 15 d.

Po paskaitos susilaukiau daug 
klausimų. Tačiau gal jautriausias 
momentas buvo, kada priėję du vokiečiai 
dėkojo nelaimingose belaisvių dienose už 
lietuvių ir latvių paramą maistu, apavu. 
Vienas jų dirbo prie tiltų taisymo darbų 
Rygoje, su ašaromis akyse spausdamas 
man ranką, prisimindamas belaisvės 
dienas Latvijoje ir paramą jiems. Antras 
buvo Lietuvoje, tarp Kauno ir Vilniaus. 
Lietuviai belaisviams duodavo duoną, 
bulves, net šiltesnius apatinius baltinius. 
Ir vienas ir antras prisiminė daug 
lietuviškų ir latviškų žodžių.

Vietos dienraštis balandžio 18 įdėjo 
platų straipsnį, tačiau kaip visuomet pas 
svetimtaučius su keliom stambio 
klaidom, pav. kad lotyniškas raidynas 
įvestas tik 1905 m. Korespondentas 
greičiausiai blogai išgirdo mano sakinį 
apie sukilimaus 1863-65 m., uždraudžiant 
lotynišką raidyną ir vėl jį atgaunant po 
sunkios kovos 1905 m.

Keletą kartų korespondentas 
pabaltiečius vadina ne tautom, bet 
„Stamme“ — gimine.

Tame pačiame dienraščio psl. rašoma 
apie Mannheimo priemiesčio Sandhofen 
choro 100 m. gyvavimo sukaktį. Choras 
buvo pasikvietęs Rygos Politechnikos 
moterų chorą ir taip pat atlikęs koncertus 
Rygoje ir Leningrade.

K. Baronas

ir atnaujino visiškai apleistus 
Chreptavičių rūmus Kaune, kuriuos jis 
buvo nusipirkęs. Rektorius mėgdavęs 
fizinį darbą, pats sodindavęs medelius ir 
pats padėdavęs darbininkams. Kartais 
grįždavęs net anksčiau iš atostogų, kad 
prižiūrėti darbų eigą, Maironį asmeniškai 
pažinusieji žinojo, kad jis yra taupus ir 
šykštus, rinkliavų rinkėjus jis šiurkščiai 
pavarydavo nuo savo buto. Įstaigų turtą 
Maironis taupęs kaip ir savo asmenišką. 
Yra tik žinoma, kad jis aprūpinęs savo 
sesers Marcelės senatvę, kuri jam visą 
amžių tarnavusi, o be to išleidęs sesers 
Kotrynos vaikus į mokslą. Šiaip visą 
turtą jis testamentu paskyręs visuomenei.

Mirė Maironis visai netikėtai 
(1932.VI.28). Prieš tai buvo išvažiavęs į 
provinciją, bet grįžo nusilpęs ir jam turėjo 
būti padaryta operacija, kurios jis 
neišlaikė. Palaidotas buvo Maironis 
Kauno katedros sienoje. Jeigu Maironis 
būtų tapęs vyskupu, tada jis būtų buvęs 
palaidotas Kauno katedros viduje. Mat, 
toks yra bažnytinės teisės dėsnis. Tais 
pačiais metais prieš mirtį (sausio 29 d.) 
Maironiui-Mačiuliui už literatūrinę ir 
pedagoginę veiklą Kauno universitetas 
suteikė literatūros garbės dr. laipsnį.

V. Mykolaitis-Putinas viename 
rašinyje apie Maironį užsimena, kad 
Jonui Mačiuliui-Maironiui būtų geriau 
pritikę jeigu jo palaikai rastųsi kokiame 
nors Lietuvos kalnelyje arba šiaip kur 
nors gamtoje tarp šlamančių berželių.

J. Kokštas

a) V. Zaborskaitė: Maironis Vilnius 1968.
b) Pr. Naujokaitis: Lietuvių literatūros istorija h. 

1973.
c) Rcd. K. Korsakas: Lietuvių literatūros istorija* 

Vilnius 1958.
d) LEXVII.
e) V. Mykolaitis-Putinas: Raštai Xt, Vilnius 1969.

EUROPOS PARLAMENTARAI 
LIETUVOJE

Šių metų vasario 5-11 dienomis keturi 
Europos parlamentarai, Baltijos inter- 
grupės Europos parlamente nariai, 
pakviesti Sąjūdžio Lietuvoje ir 
nacionalinių frontų Estijoje ir Latvijoje 
lankėsi Pabaltijo respublikose. Grupė 
susidėjo iš: dr. Hans-Joachim Seeler 
(SPD — Vokietijos F.R.) — Baltijos 
inter-grupės pirmininkas; Elise Boot 
(EVP — Olandija) — Baltijos inter- 
grupės pirmininko pavaduotoja; Philippe 
Marlaud (Europos demokratų/gaulistų 
jungtinis judėjimas — Prancūzija) ir 
Jacob von Uexkull (Vaivorykštės frakcija 
—Vokietijos F.R.). Grupę lydėjo jos 
sekretorius — Algis Klimaitis.

Vasario 5 dieną grupė atvyko į Vilnių ir 
ten pasiliko iki vasario 7 dienos po pietų. ' 
Ji susitiko su Sąjūdžio Taryba, vyskupu I 
Steponavičium ir lankėsi Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos prezidiume. Taip 
pat grupė kalbėjosi su įvairių 
organizacijų atstovais — Laisvės Lyga, 
Helsinkio grupe, Lietuvos tautinio j 
jaunimo sąjunga ir 1.1. Grupės į 
pirmininkas buvo pakviestas pas į 
Lietuvos komunistų partijos pirmąjį i 
sekretorių. Atsilankymo pabaigoje buvo I 
surengta spaudos konferencija, kurioje 
dalyvavo apie 170 asmenų.

Grupės pirmininkas dr. Seeler parašė į 
vokiečių kalba pranešimą apie tą vizitą, ■ 
kuriame jis nurodo, kad be nacionalinių | 
frontų, nepriklausomos ir „neformalios“ t 
grupės egzistuoja visose Baltijos 
respublikose. Jų įtaka visuomenėje yra 
didelė. Trumpu laiku jos gali
suorganizuoti dideles demonstracijas. Jis 
tarp kitko sako: „Pakartotinos 
demonstracijos lydėjo mūsų apsilankymą 
Vilniuje — ne prieš mus, kaip tai rašė 
„Frankfurter Rundschau“, bet mums 
parodyti savo siekimus. Transparentai, 
plakatai ir paveikslai rodė tų žmonių 
norą būti nepriklausomais ir laisvais. Jie 
pakartotinai reikalavo, kad raudonoji 
armija apleistų Pabaltijo kraštus. Vienoje 
tokioje demonstracijoje dr. Seeler 
apibudino Europos Parlamento 
politinius ir moralinius tikslus. Jo kalba 
buvo sutikta kritiškomis pastabomis, bet 
taip pat ir dideliais aplodismentais“.

Dr. Seeler sako, kad net komunistų 
vadovai Pabaltijo respublikose siekia 
daugiau savistavumo ir atskomybės, bet 
jis atmeta radikalius reikalavimus, 
pavyzdžiui, Lietuvos tautinio jaunimo 
sąjungos, kad visi nelietuviai, kurie 
apsigyveno Lietuvoje nuo 1940 metų 
būtų ištremti. Jo manymu, nėra 
galimybės paremti tokius reikalavimus, 
bet kokia forma.

Toliau jis aprašo siekimus įvesti 
įstatymus dėl pilietybės, sustabdyti 
imigraciją iš kitų sąjunginių respublikų. ’ 
siekti suverineteto ekonomijos vystyme. 
Svarstydamas religinius klausimus jis 
rašo: „Visose trijose respublikose mes 
išsamiai pasikeitėme nuomonėmis su 
katalikų ir evangelikų bažnyčių atstovais. 
Tuo tarpu kai Vilniaus vyskupas aiškiai 
nematė jokių naudingų aspektų kontakte 
su Europos parlamentarais, mūsų j 
susitikimai su latvių vyskupu ir estų 1 
evangelikų atstovais buvo ypatingai i 
širdingi. Bet jie visi skundėsi, kad 
bažnyčios vis susitinka su kliūtimis, 
ypatingai jaunimo auklėjime ir jaunų 
kunigų paruošime. Bet padėtis aiškiai 
gerėja. Taip, Vilniuje daug bažnyčių, 
kurios buvo paverstos muziejais, dabar 
yra grąžintos“.

Savo pranešimo pabaigoje dr. Seeler 
daro sekančias išvadas: Hitlerio-Stalino 
Paktas ir slaptas protokolas sudarė 
pagrindą Baltijos valstybių aneksijai 
Laukiam, kad laisvasis pasaulis paskelbs 
šį paktą negaliojančiu, kaip tai buvo 
padaryta su Muncheno sutartimi. Visose 
diskusijose buvo nurodyta, kad Europos 
Bendruomenės kraštai nepripažįsta 
sovietų aneksijos. Savo pasikalbėjimuose 
jis, kaip grupės pirmininkas, pasisakė už 
Pabaltijo kraštų „pažangą žingsnis po 
žingsnio“, nurodydamas, kad ne visus 
politinius ir ekonominius tikslus galima 
pasiekti iš karto. Tautinės tapatybės 
išlaikymas ir ekonominė autonomija 
turėtų būti Pabaltijo kraštų svarbiausi 
tikslai. Glaudesnis bendradarbiavimas 
tarp Baltijos respublikų ir jų šiaurės 
kaimynų yra galimas pagal tų respublikų 
konstitucijas, neišstojant iš Sovietų 
Sąjungos. Sunkumai, galbūt, susidarytų 
dėl to, kad Švedija ir Suomija pripažino

(nukelta į 4 psl.)
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OPINIJA
DIPLOMATIJOS RIBOS

Kartą vienam iš gyvenusių prieš mane 
pabodo ginčai ir todėl jis surado receptą 
juos užbaigti. Tam, kad paliautų visos 
aistros, tereikia išsisaiškinti vartojamų 
žodžių prasmę.

Kolūkietis, prisiminęs valdžios vyrus, 
žvilgtęli į Vilniaus pusę ir mįsliniai 
pakėlęs pirštą, pasako: „Jie diplomatai“. 
Suprask — jie ponai, kur ten man jų 
mįsles išmanyti. Spekuliantas irgi, 
palingavęs galvą, ištaria: „Jie 
diplomatai“, t.y. vyrai ir moterys, kurie 
viską gauna valstybinėmis kainomis.

Mąstantis žmogus suabejos, ar šis 
žodis turi tokią plačią prasmę ir žvilgtels į 

j žodyną. Čia rasime, kad žodis kilo iš 
graikiško „diplomą“, reiškiančio 

I dvigubai sulenktą suvereno aktą. Pats 
| diplomatas — tai ginantis suverenios 
j valstybės interesus užsienyje žmogus. 
I Taigi diplomatiniams santykiams reikia 

dviejų nesunkiai suvokiamų dalykų
I suverenios valstybės ir už jos sienų 
į esančio „užsienio“.
| Mūsų lietuviška valdžia nėra 

aukščiausia.
A. Brazauskas ir kiti dažnai išsitaria, 

I kad vieną ar kitą klausimą spręsti iš karto 
j jie yra nepajėgūs. Jiems būtina 
I „pasikonsultuoti“. Pas mus šį žodį 
1 mėgsta ne tik jie. Jis bene dažniausiai 

nuskamba iš mokinukų lūpų. Pastarieji, 
besiruošdami stojimui į aukštąją 
mokyklą ar vėliau rašydami diplominį 
darbą, eina pasitarti, t.y. pasikonsultuoti 
pas daugiau nusimanantį. Taigi būtų 
įdomu sužinoti ar mūsų valdžios vyrai 
laksto pasikonsultuoti į Maskvą iš 
kvailumo ar dėl kitų priežasčių. Kad iš 
kvailumo, — neatrodytų, nes jie baigė 
aukštus mokslus. Todėl LTSR 
vienuoliktojo šaukimo AT sesijoje A. 
Brazauskas šį žodį tikriausiai pavartojo 
netiesiogine prasme. Taigi jis pas 
„vyresnįjį brolį“ skrenda ne 
pasikonsultuoti, bet atsiklausti. Nėra ko 
laikyti liaudį kvailesne ir jai galvą 
kvaršinti visokiais lotyniškais žodžiais.

Vilniaus AT nėra aukščiausia. Tai tik 
kolaboracionistinis organas. Be jo 
pagalbos vargu ar Rusija pajėgtų panešti 
sunkią kolonializmo naštą.

Lietuva nėra suvereni valstybė. Ji 
neturi ir „užsienio“, nes neturi sienų. Kad 
įsitikintume, jog Lietuva neturi sienų, 
nereikia važiuoti į jos pakraščius. 
Užtenka, kad kiekvienas abejojantis 
suvaikščiotų į artimiausią parduotuvę.

Taigi mūsų valdžios vyrai nei 
suvereniai valstybei atstovauja, nei už 
sienų gina jos interesus. Tai tokie jie 
diplomatai? Gal žmonės juos tokiais 
vadina plačiąja prasme?

i Žodžio „diplomatas“ antrą, platesnę, 
prasmę taip pat duoda žodynas. Šia 

■ prasme diplomatas — tai apsukrus 
žmogus, kuris savo tikslu siekia 

| sumaniai, gudriai santykiaudamas su 
I kitais žmonėmis. Jis savo veikloje elgiasi 
• atsargiai, kad nesukeltų nereikalingų 
I ginčų, kurie jam pačiam galėtų pakenti. 
| Mūsų valdžia — tai gudrūs vyrai. Vai 

gudrūs! Jie sudaro savotišką tautos elitą. 
V. Pareto žodžiais tariant, egzistuoja 
politikų ir šachmatininkų, pirklių ir 
kurtizanių, poetų ir vagių... elitas. O bet 
kokios visuomenės elitas — tai geriausių 
iš aukščiausių kategorijų susibūrimas. 
Tačiau tokio elito ekskliuzyvizmas ir 
godumas jam pranašauja saulėlydį. Gal ir 
yra tiesos teiginyje, kad auksas valdo 
pasaulį. Tačiau mūsų valdžios turimi 
auksu nepadengti rubliai vargu ar ilgai 
valdys tautą.

Pasakojama, kad kova su slibinu 
išsekęs jaunikaitis parpuola ant gimtosios 
žemės ir su ja susilietęs vėl pakyla naujai 
atgavęs jėgas. Mūsų valdžia silpnumo 
akimirką kartais gali ir nebesuspėti 
sulakstyti tuos 600 kilometrų.

Jau ir paprastas spekuliantas supranta, 
kad valdžios vyrai turi gudrumo. O kokių 
tikslų jie siekia?

Valdžios atstovas turi ne tik rūpintis 
savo piliečių reikalais, bet ir palaikyti 
glaudžius ryšius su žmonėmis, atskleisti 
jiems savo planus ir tikslus. Tačiau pas 
mus vadovaujantieji savo užmojais tėra 
linkę pasidalinti su Maskva. Liaudžiai 
belieka tik karpyti ausimis ir spėlioti: gal 
kartais valdžios vyrai kokį apskaičiuotą 
ėjimą daro?

) Mūsų liaudis, vadindama valdžios 
l vyrus diplomatais, be abejonės turi

PLB Valdyba buvo susirinkusi savo 
ketvirtajam posėdžiui balandžio 14 d., 
1988 m. Detroite, JA V. Balandžio 15-16 
dd. įvyko bendri trijų valdybų posėdžiai: 
Pasaulio, JA V ir Kanados LB.

PLB PIRMININKO 
PRANEŠIMAS

Dr. Vytautas Bieliauskas telefonu 
kalbėjosi su Sąjūdžio Tarybos 
pirmininku Vytautu Landsbergiu 
Bendruomenių reikalais ir apie Europos 
Lietuvių Bendruomenių susirūpinimą 
Sąjūdžio įgaliotinio prie Europos 
Parlamento Algio Klimaičio veikla. Jo 
manymu, A. Klimaitis parlamentarams 
nesiūlo Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės atgavimo strategijos, 
bet verčiau pasitenkina savarankiškumo 
atgavimu Sovietų Sąjungos imperijos 
ribose. Iš pasikalbėjimo paaiškėjo, kad 
Sąjūdis, neturėdamas konkrečių 
įrodymų, kad jo veikla tiesioginiai kenkia 
Lietuvos interesams, Algio Klimaičio 
reikalu pakeitimų nedarysiąs.

Gegužės 13-14 dienomis Taline, 
Estijoje vyko visų trijų Pabaltijo 
Valstybių Sąjūdžių Santalkos 
suvažiavimas. Jame buvo svarstoma 
Pabaltijo valstybių nepriklausomybės 
paskelbimo galimybė. Į suvažiavimą 
buvo pakviestas ir PLB pirmininkas. PLB 
valdyba pirmininko kelionę į Taliną, o po 
to į Lietuvą patvirtino. (Grįždamas iš 
Lietuvos atgal į JAV dr. V. Bieliauskas 
apsistos Londone ir pasimatys su DBLS- 
gos CV nariais). Ta proga Sąjūdis yra 
išsiuntęs į suvažiavimą Taline visą eilę 
kvietimų įvairiems asmenims. Į Taliną 
taip pat planuoja vykti Kanados LB 
valdybos visuomeninių reikalų vedėja 
Joana Kuraitė-Lasienė iš Toronto.

Balandžio 26-28 dienomis Kaune 
vykstančioje mokslinėje konferencijoje 
Vytauto Didžiojo universiteto atstatymo 
reikalu, PLB valdybai atstovavo 
Lituanistinės Katedros Čikagoje vedėjas 
dr. Bronius Vaškelis. Taip pat Kauno 
konferencijoje dalyvavo iš Toronto, 
Kanados, PLB Ekologinės Talkos 
Lietuvai komisijos narys prof. dr. Romas 
Vaštokas. PLB jam parūpino raštus, 
kuriais jis buvo įgaliotas PLB vardu tartis 
su Sąjūdžiu ekologiniais reikalais.

VEIKSNIŲ KONFERENCIJA
Pasitarime tarp PLB IR VLIKO buvo 

priimta galimybė ruošti veiksnių 
konferenciją. Konferencijos projektui 
paruošti įgaliotas PLB Valdybos narys 
Algimantas Gureckas. Konferenciją 
kviesti š.m. liepos mėn., ar vėliau rudenį? 
(Šiuo klausimu PLB valdybai svarbi būtų 
LB kraštų valdybų nuomonė). Į 
konferenciją su VLIKU bus kviečiami 
visų kraštų LB pirmininkai, Jaunimo 
sąjungos pirmininkai, Lietuvos 
diplomatinė tarnyba ir politinės akcijos 
žinovai.

EKONOMINE TALKA LIETUVAI
Pasaulio Lietuvių Bandruomenės 

Ekonominės Talkos Lietuvai Komisijon 
LP Sąjūdis paskyrė šiuos ekonomistus: 
Kazimierą Antanavičių, Antaną Buračą 
ir Kazimierą Prunskienę. Išeivijos 
atstovai komisijoje yra šie: dr Adolfas 
Damušis, Jonas Pabedinskas, dr. 
Feliksas Palubinskas, visi iš Čikagos, 
Juozas Sidas iš Kalifornijos, dr. Juozas 

mintyje antrąją žodžio prasmę. Todėl 
nereikia be reikalo vargti pučiant į akis 
dūmus tomis kalbomis, kad valdžia daro 
viską, kas dabartinėje politinėje 
konjunktūroje yra įmanoma. Jos dažnai 
vartojamas „politinio realizmo" terminas 
dargi turi vergiško fatalizmo etapą. 
Neužtenka stebėti tai, kas realu. Dievas 
žmogui davė ne tik sugebėjimą stebėti, 
bet ir galią suvokti tai, kas yra virš 
matomosios daiktų tvarkos bei norą šį 
išgyventą idealumą realizuoti.

Taip pat nereikia žmones bauginti, kad 
visuomeniniam aktyvumui pakrypus 
radikalesne vaga, prasidės pasaulio 
pabaiga. Nėra reikalo liaudį tarsi kokį 
mažą vaiką gąsdinti, kad nuleidus kojas 
nuo suolo ant aslos, jas pagriebs baubas. 
Panašios šnekos išduoda tik tai, kad 
kalbančiajam būdingas mąstymo 
infantilizmas, ar kad jis pats žiūri į liaudį 
kaip į nesubrendusi vaiką.

Žodžiu „diplomatija“ nepridenkime 
tarsi kokia skraiste okupacinio režimo 
pagimdytus santykius. Vis vien atsiras 
vaikas, kuris karalių pavadins nuogu. 
Rimtai diplomatijai trūksta tų dviejų 
anksčiau minėtų sąlygų. Todėl mums 
prieš akis tik vienas būtent išsivadavimo 
kelias.

V. Sabaliauskas
Alytus 

(LLL B-nis nr. 5.
1989.1.14)

PLB ŽINIOS Dėl TSRS Konstitucijos projekto
Kazickas ir Donatas Šatas iš Niujorko ir 
Gabrielius Žemkalnis iš Melboumo, 
Australijos. Birželio mėn. ekonominės 
talkos reikalais tartis į Lietuvą vyksta 
Jonas Pabedinskas ir dr. Feliksas 
Palubinskas.

Prof. dr. V. Bieliauskas
PLB valdybos pirmininkas

„PASAULIO LIETUVIS“
„Pasaulio Lietuvio“ redaktorius, 

Bronius Nainys pranešė, kad PL leidimas 
į metus kainuoja 50.000 dol., kad žinių 
gavimas iš Lietuvos daug kainuoja.

PL FONDAS
Iš 137 aukotojų surinkta: 595 dol. 

Lituanistikos Katedrai, 897 dol. 
Iešmanto knygos leidimui ir 6.535 dol. 
PLB valdybai.

RELIGINIAI REIKALAI
PLB valdyba rūpinasi visų lietuvių 

bendruomenių religiniu aptarnavimu ir 
visus ragina remti Vyskupo Baltakio 
Sielovados centrą bei kun. Pūgevičiaus 
atliekamą Religinės Šalpos Lietuvai 
darbą, remiant finansiniai ir prisidedant 
prie projektų vykdymo pagal jų 
prašymus. Religiniams reikalams 
ryšininkas yra Raimundas Kudukis.

ĮSTEIGTA SĄJŪDŽIO 
INFORMACINE AGENTŪRA

Iš Lietuvių Informacijos Centro 
Čikagoje vedėjos Gintės Damušytėsgautas 
laiškas, kuriame ji praneša, kad Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdis atidarė spaudai 
informuoti įstaigą Sąjūdžio Informacine 
Agentūrą (ŠIA), kuri naudosis FAKSO 
(Žaibo) priemonėmis informuoti 
Vakaruose esančias radijo tarnybas ir 
laikraščių redakcijas apie įvykius 
Lietuvoje.

Praeitą mėnesį įkurta Sąjūdžio 
informacinė agentūra (ŠIA) yra pirma ir 
vienintelė Sovietų Sąjungoje veikianti 
nepriklausoma naujienų agentūra. 
Vienas iš istorinių ŠIA veiklos proveržių 
įvyko šios savaitės pradžioje, kai Lietuvių 
Informacijos Centrą Niujorke pasiekė 
pirmas informacijos pluoštas iš Vilniaus 
atėjęs telefakso (žaibiniu) būdu, t.y. 
telefono laidomis perduota ir priimta 
rašytinė informacija.

Vienas iš pagrindinių ŠIA darbuotojų 
yra Sąjūdžio Spaudos centro vadovas, 
žurnalistas Rimantas Kanapienis. ŠIA 
direktorius yra Sąjūdžio seimo tarybos 
narys Alvydas Medalinskas.

Pasak Kanapienio, negalima 
pasikliauti nei Lietuvos TSR, nei Sovietų 
Sąjungos oficialiųjų agentūrų — Eltos ir 
Tašo — žinių objektyvumu, todėl ŠIA 
sieks informuoti Sovietų Sąjungoje 
akredituotus žurnalistus apie Sąjūdžio 
siekius ir Lietuvos įvykius.

Kiekvieną pirmadienį ŠIA išleidžia 
biuletenį „Savaitės Žinios", skirtą 
užsienio ir sovietų žurnalistams lietuvių, 
anglų ir rusų kalbomis. Jame skelbiami 
Seimo ir Tarybos dokumentai, Lietuvos 
oficialios spaudos, pagrindinių radijo 
bei televizijos laidų apžvalgos, 
penktadieniais transliuojamų pokalbių 
su Algirdu Brazausku ir Arvydo 
Juozaičio — komentarai.

Kitas ŠIA leidinys, vadinamas „Apie 
mus“, leidžiamas irgi kas savaitę, 
antradieniais, laikraščio pavidalu. Jame 
dedamos užsienio ir Sovietų Sąjungos 
laikraščiuose išspausdintų straipsnių apie 
Lietuvą ir Sąjūdį santraukos. „Apie mus"

(nukelta į 4 psl.)

LIETUVOS LAISVES LYGOS 
PAREIŠKIMAS

Šį pareiškimą LLL vadovas Antanas 
Terleckas 1989. V. 10. perdavė Lietuvių 
atstovui prie Europos Parlamento 
Kasparui Dikšaičiui ir prašė viešai jį 
paskelbti.

LIETUVOS PERSITVARKYMO 
SĄJŪDŽIO SEIMO TARYBAI

Tiek Lietuvos Laisvės Lyga, tiek ir 
Lietuvos Krikščionių Demokratų partija 
boikotavo kovo 26 dienos rinkimus į 
TSRS Aukščiausiąją tarybą. Aktyvų 
Sąjūdžio dalyvavimą rinkimuose mes 
vertinome dvejopai: Sąjūdis padėjo 
partijai sušaukti prie balsavimo urnų 
pageidautiną lietuvių skaičių. Tačiau 
Sąjūdis kartu parodė partijos 
funkcionierių nepopuliarumą lietuvių 
tautos akyse. Todėl mes sveikinome 
partijos politikos nuvainikavimą. 
Žinoma, mes nesitikėjome, kad Lietuvoje 
išrinktų deputatų balsas Maskvoje turės 
mūsų tautai kokią nors svarbą. Tačiau 
puoselėjome viltį, kad deputato 
pažymėjimu apsiginklavę sąjūdiečiai 
padės tautai Lietuvoje kovoti su giliai 
įsišaknujusiu rusiškuoju imperializmu. 
Deja, jau pirmieji deputatų žingsniai 
sukėlė mūsų nusivylimą. Pavyzdžiui, 
Algimantas Čekuolis balandžio 5-ją 
Kalnų parke ragino, kad tauta sutiktų, 
jog Lietuvoj liktų trisdešimt tūkstančių 
okupacinės kariuomenės kareivių. 
Sąjūdžio deputatai ir vėl apvylė mus tame 
pačiame Kalnų parke balandžio 16-ją. 
įvairių politinių partijų ir judėjimų 
atstovai smerkė kruvinojo sekmadienio 
Gruzijoje organizatorius, 
demonstruodami didvyriškai gruzinų 
tautai savo solidarumą ir moralinę 
pagalbą. Gaila, kad tame mitinge nebuvo 
girdėti persitvarkyti trokštančios 
komunistų partijos ir deputatų balso. 
Tautos vienybę lengviausia deklaruoti... 
Balandžio 23 dieną nuo pat ryto vyko 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo 
sesija. Tačiau tik Lietuvos Demokratų 
partijos atstovui priminus, seimas 20.00 
vai. pagaliau pagerbė Tbilisyje nužudytų 
aukų atminimą. Kandidatai į deputatus 
nekartą viešai smerkė stalinizmą, 
kruvinus NKVD nusikaltimus Lietuvoje. 
Deklaravo, kad karo ir pokario metais 
miestų ir miestelių aikštėse buvo 
suguldyti paniekai žuvę partizanai, 
kovotojai prieš Stalininę tironiją. Kiek 
šių metų rinkiminėje kovoje duota 
priesaikų Lietuvos laisvei ir 
nepriklausomybei! Todėl dauguma 
Lietuvos gyventojų dalyvavo rinkimuose.

Deputatų suvažiavime Maskvoje 
lietuvių bus daugiau negu estų ir latvių. 
Už tai irgi reikia dėkoti Lietuvos 
partizanams. Jų aukos dėka šiandien 
Lietuva mažiau kolonizuota atėjūnais, 
negu Estija ir Latvija. Lietuviai dar 
netapo savo tėvynėje tautine mažuma ir 
todėl kovo 26-ją prie urnų daugiausia 
buvo girdėti lietuvių, o ne rusų kalba.

Gegužės 7-ją Varniuose buvo 
atidengtas pirmaisis paminklas 
žuvusiems Lietuvos partizanams. 
Komunistų partijos Lietuvoje Centro 
komitetas ir KGB uždraudė paminklo 
statymą. Šios pastangos mitingo 
organizatoriams priminė jeigu ne Stalino, 
tai bent Brežnevo laikus. Tačiau nė 
vienam jų nekilo mintis, kreiptis užtarimo 
į deputatus sąjūdiečius. Apie ką šis faktas 
byloja?

Mes šiandien visiškai suvokiam kokia 
baimė lydės deputatus iš Lietuvos į 
Maskvą. Todėl esame itin susirūpinę 
Lietuvos ateitimi. Suvokiame, kad ne tik 
paskirti, bet ir tautos rinkti deputatai 
vargu bepadės pavergtai Lietuvai. Su 
didžiule širdgėla nuogąstaujame, ar jie 
nepakenks. Nerimaujame dėl naujo ir 
slapto p. Klimaičio vojažo į Lietuvą 
drauge su Europos parlamento 
deputatais. Sausio 3-ją Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo taryba 
dar neturėjo visos informacijos apie 
Klimaitį ir jo antilietuvišką veiklą. 
Šiandien tuo teisintis nebegalima! 
Pabuvoję Vakaruose sąjūdiečiai parvežė 
tiesą. Išrinktieji deputatai ir toliau 
spaudžia Klimaičiui ranką, derisi su juo 
dėl Lietuvos ekonominių ryšių su 
Vakarais. Tokios derybos nereikalingos 
Lietuvai.

Kalbama, kad gegužės 18 LTSR 
Aukščiausios tarybos sesijoje sąjūdžiui 
bus leista pasiūlyti deputatams sekti estų 
pavyzdžiu, padarant kai kurias pataisas 
LTŠR konstitucijoje. Teigiama, kad 
Stalino konstitucija žodžiais 
demokratiška, tačiau ji netrukdė Stalinui, 
žudant keliasdešimt milijonų Rusijos 
imperijos gyventojų. Viešai buvo 
smerkiamas garsusis 68-sis LTSR 
Baudžiamojo kodekso straipsnis. Dabar 
gavome niekur nepaskelbtą įsaką dėl 

MVD karinių dalinių panaudojimo, 
išvaikant mitingus (prisiminkime 1988 
metų rugsėjo 28-29 dieną Vilniuje). Kartu 
su Gruzijos tragedija išgirdome dar apie 
vieną drakonišką įsaką. Totalitarinis 
rėžimas dar kartą akivaizdžiai parodė, 
kiek jis nepaiso teisės.

Ką davė Estijai konstitucijos straipsnių 
perredagavimas? Ar jis išvarė nors vieną 
okupacinės kariuomenės kareivį! Ar 
liovėsi ten šeimininkavusios Rusijos 
monopolijos ir jų atnešta korupcija? Ar 
sulaikė kolonistų antplūdį? Jeigu estai 
būtų pasekę gruzinų pavyzdžiu ir 
pareikalavę grąžinti Hitlerio bei Stalino 
pagrobtą valstybinę nepriklausomybę, 
nauja kai kurių Estijos Tarybų 
Socialistinės Respublikos konstitucijos 
straipsnių redakcija nebūtų apsaugojusi 
nuo kareiviškų kastuvėlių.

Gegužės 13-14 dieną Taline įvyks (jau 
įvyko — Red.) pabaltiečių TSRS AT 
deputatų, sąjūdiečių ir frontininkų 
asamblėja. Būkštaujama, kad deputatai 
gali padaryti savo vardu pražūtingus 
Pabaltijo tautoms kompromisus, 
nuolaidas Maskvai Molotovo- 
Ribbentropo pakto 50-jų metinių proga. 
Ar pasmerkę paktą ir jo pasekmes, 
deputatai išdrįs reikalauti jas likviduoti, 
t.y. išvesti iš Pabaltijo valstybių 
okupacinę kariuomenę! Tautines, 
kultūrines ir ekonomines problemas 
aneksuotose Pabaltijo valstybėse galima 
išspręsti tik išvedus iš ten okupacinę 
Rusijos kariuomenę, sugrąžinus toms 
valstybėms politinę nepriklausomybę. 
Tegul šios aksiomos suvokimas 
neapleidžia deputatų asamblėjoje.

Ne nuo pernai birželio 3-sios dienos 
atbudusi tauta su didele viltimi ir 
pasitikėjimu seka kiekvieną mūsų politinį 
žingsnį ir daro išvadas.

Lietuvos Laisvės Lyga 
Lietuvos Demokratų Partija 

Krikščionių Demokratų partija 
Lietuvos Tautinio jaunimo sąjunga 
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KONSTITUCIJOS PROJEKTAS — 
TEIGIAMYBĖS IR DĖMĖS

(Pradžia EL 18 nr.)
Projekto 6-tas straipsnis paskelbia, kad 

Lietuvos Komunistų Partija, „Tarybų 
Sąjungos Komunistų Partijos sudėtinė 
dalis“, yra „visuomenės politinis 
avangardas“. Tuomi šis straipsnis 
automatiškai paneigia projekto 33-čią 
straipsnį apie visų Lietuvos piliečių 
lygybę — juk „politinio avangardo“ 
nariai savaime tampa elitu, t.y. 
„lygesniais“ už kitus. Ir kada lietuvių 
tauta (ar liaudis) paskyrė tą partiją savo 
politiniu avangardu? Tokio titulo 
suteikimas tragiškai 
susikompromitavusiai politinei 
grupuotei kompromituoja visą 
Konstitucijos projektą, ypač kadangi, to 
paties projekto žodžiais, toji grupuotė yra 
nesavarankiškas svetimos valstybės 
politinės partijos padalinys — „TSRS 
sudėtinė dalis“.

Konstitucijos projektas kelia daugelį 
klausimų. Ar Lietuvos „suverenumo“ 
napaneigia automatiška Lietuvos piliečių 
TSRS pilietybė, jų pavaldumas ir TSRS 
įstatymams? Kas atsitiks, jei TSRS 
įstatymai ar aktai pažeis Lietuvos 
suverenias, konstitucines teises; kas tas 
teises apgins? Ką reiškia orūs žodžiai apie 
“visuotinę, lygią ir tiesioginę rinkimų 
teisę“, jei naujasis rinkimų įstatymas 
įteisino netiesioginius ir nelygius 
rinkimus? Apie kokią „socialistinę 
Tėvynę“, kurios gynimas priskiriamas 
prie svarbiausių valstybės funkcijų, kalba 
projekto 30-tas straipsnis — Lietuvą ar 
Tarybų Sąjungą, kuri lietuviams nėra 
„Tėvynė“ — tėvų žemė? Ir kaip Lietuvos 
„suverenumą“ galima suderinti su 
„leninine politika“, kuri numato tautų 
išnykimą bei įsiliejimą į kokybiniai 
aukštesnę „socialistinę" visuomenę?

Čia išvardintieji ir kiti Konstitucijos 
projekto straipsniai kertasi su Lietuvos 
istorija, nesiderina su jos valstybingumu 
bei orumu. Jie taip pat prieštarauja 
tarptautinei teisei, Jungtinių Tautų 
Žmogaus Teisių Deklaracijai, ir 
Jungtinių Tautų Chartijai. Šis 
Konstitucijos projektas yra Lietuvos 
komunistų partijos veidrodis — jame 
mėginama atiduoti duoklę Kudirkai ir 
Leninui. Vilniui ir Maskvai, klausyti 
tautos balso ir neužrūstinti imperijos, 
nutolinti jos kumštį. Tauta reikalaus savo 
Konstitucijos.

ELTA
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Lietuviu Kronika
KAS—KADA—KUR?

Gegužės 28 — Išvyka į Lietuvių 
Sodybą. Nuo Lietuvių Šv. Kazimiero 
bažnyčios išvažiuojame 8.30 vai, o nuo 
Lietuvių Namų — 9.00 vai. Iš Sodybos 
išvažiuojame 19.00 vai. Kaina: 5.50 sv. 
asmeniui. Užsirašyti pas S. Kasparą 
Lietuvių Svetainėje.

Birželio 3 — 18.00 vai. tautinių šokių 
Festivalis Sporto ir Socialinio Klubo 
salėje, 345 Victoria Park Rd., London E9 
5DK.

Birželio 5-11 — Lietuvių kultūros 
forumas Vespremo miestelyje netoli 
Balatono ežero, Vengrijoje. Programoje: 
filmai apie Lietuvą, spaudos 
konferencija, iškyla laivu po Balatono 
ežerą, lankymas garsaus vynininkystės 
ūkio, lietuviškos pamaldos Vespremo 
Katedroje. Registruotis pas: D. Vytautą 
Grinių, 8200 Veszprem, Haszkovo u. 
16/D 11.3, Ungarn.

Birželio 14— 19 vai. St. Martin-in-the- 
Fields bažnyčioje Londone Birželio 
trėmimų minėjimas.

Birželio 17 — Išvyka į pajūrį, 
Brightone. Išvažiuojame 8.00 vai. nuo 
Sporto ir Socialinio Klubo, o 8.30 vai. — 
nuo Lietuvių bažnyčios. Užsirašyti pas S. 
Kasparą Svetainėje arba Klube pas 
Mariją Hoye.

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 Lietuviu 
Dienos vasario 16 Gimnazijoje 
Hūttenfelde, V. Vokietijoje.

Birželio 26 — Europos kraštų LB ir 
jaunimo sąjungos vadovų suvažiavimas 
Vasario 16 gimnazijoje.

Liepos 1 - rugpjūčio 27 — Vasario 16 
gimnazijos 1989 m. vasaros atostogos

Liepos 7-10 — Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos „Jaunųjų veiksnių" 
konferencija, į kurią kviečiami ir jaunimo 
atstovai iš Lietuvos.

Liepos 23 - rugpjūčio 6 — lietuvių vaikų 
vasaros stovykla Romuvoje, 
Hūttenfelde.

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

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

Spalio 15-15 — Lietuvių kultūros 
instituto mokslinė konferencija- 
suvažiavimas Romuvoje.

Lapkričio 3-5 — Vokietijos LB 
darbuotojų suvažiavimas Romuvoje.

PRIĖMIMAS PARLAMENTE

Birželio 19 dieną susitiksime su 
garbingais svečiais Britų parlamente. 
Priėmimą organizuoja Baltų Taryba, jo 
sponsorius — parlamento narys Tom 
Sackville. Įėjimas tik su bilietais, kuriuos 
galima gauti Lietuvių Namuose. Kaina 
11 sv.

PAMALDOS
Nottinghame — 21 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Derbyje — gegužės 21 d., 14.00 vai., 

Bridge Gate.
Huddersfielde — gegužės 21 d., 13.00 

vai.
Nottinghame — gegužės 28 d., 11.15 

vai. Židinyje.

LIETUVIŠKOS KNYGOS ANGLIŠKAI

Lithuania 700 years..................... — 18.00 sv.
I .ithuanian Cookery..................... — 12.00 sv.
Forest of Anykščiai.......................— 5.00 sv.
The Brothers Domeika (Novel)..— 6.00 sv.
The Agony (Historical Novel)...— 12.00 sv. 
English-Lithuanian Dictionary ...— 12.00 sv.
Encyclopedia Lithuanica (6 Volumes) — 120.00 sv. 
The USSR-German Aggression..— 18.00 sv. 
We will conquer the World........— 6.00 sv.
The Baltic States (Part 1).........  — 12.00 sv.
The Baltic States (Part 2).........  — 21.00 sv.
Introduction to Modern Lithuanian... — 12.00 sv.

Nurodytos kainos yra su persiuntimo 
(Britanijoje) išlaidomis.

Knygas galima užsisakyti: Nida Books. 2 
Ladbroke Gardens, London, Wil 2PT.

RHYL — VALIJOJE
A.A. J. BORISIENE

Šiaurinės Valijos Rhy’lo ligoninėje 
mirė Jadvyga Borisienė, sulaukus 80 m. 
amžiaus. Palaidota gegužės 9 d. Rhylo 
kapinėse.

Prieš 15 metų ji gyveno Stoke-on- 
Trente. Buvo Sąjungos narė, rėmė 
lietuvišką veiklą bei spaudą ir niekada 
neatsisakydavo reikalui esant padėti.

Rhylo katalikų bažnyčioje gedulingas 
Mišias atlaikė anglų kunigas. Į kapus 
lydėjome net 10-čia automobilių 
procesija, mat Jadvyga buvo draugiška ir 
vaišinga, tai be lietuvių, dar daug anglų 
dalyvavo. Kunigui prie kapo užbaigus 
maldas, lietuviai su velione atsisveikino 
sukalbėdami Amžiną atilsį...

Laidotuvėmis rūpinosi Antanas ir 
Mėta Kalusevičiai. Jų namuose 
susirinkome po laidotuvių.

Miela Jadvyga, ilsėkis ramybėje.
Br. P-nė

BRADFORDAS
PABALTIEČIŲ DRAUGYSTES 

VAKARAS
Gegužės 27 d., šeštadienį, 18.00 vai. 

Latvių klube, 5 Clifton Vilias, Bradforde, 
estai, latviai ir lietuviai ruošia Pabaltiečių 
draugystės vakarą. Programoje: Estu, 
latvių ir lietuvių meninių grupių 
pasirodymai, loterija, veiks baras bus 
užkandžių.

Šokiams gros M10 orkestras. Įėjimas 
2.00 sv.

Kviečiame vietos ir apylinkės lietuvius 
jame dalyvauti.

Vyties klubo valdyba

BIRMINGHAMAS
KRYŽIAUS ŽYGIS 

UŽ PAVERGTUOSIUS
Šis tarptatutinis žygis bus birželio 4 d. 

14.00 vai. iš Oratory, Hagley Rd. Seks 
pamaldos. Tautiečius iš visur kviečiame 
dalyvauti. Galintieji rengiasi tautiniais 
rūbais.

DLK Bendrija

v.s. Janinai Traškienei, 
tauriai lietuvei mirus, 

reiškiame gilią užuojautą dukrelėms 
Dainai, Almai, sūnui Eduardui, šeimai 

ir kartu liūdime
Vyties klubo ir skyriaus 

valdybos ir nariai

v.s. JANINAI TRAŠKIENEI 
mirus,

dukras v.s. Dainą, v.s.v.sl. Almą, 
sūnų Eduardą ir šeimą 

giliai užjaučia ir kartu liūdi
LSS Europos Rajono 

sesės ir broliai

MANČESTERIS
V. KUDIRKOS MINĖJIMAS

Gegužės 20 d., šeštadienį, 18.00 vai. 
DBLS Mančesterio skyrius ML klube 
rengia Vinco Kudirkos minėjimą.

Paskaitą skaitys M. Ramonas.
Prašome visus gausiai dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

MOTINOS MINĖJIMAS
Gegužės 6 d. Anglijos skautai suruošė 

ML klube Motinos minėjimą, kuriame 
dalyvavo daug žmonių, uniformuoti 
skautai ir vienuolika svečių iš Lietuvos, 
atvykusių pas savo gimines. Ne visi 
sutilpo į salę.

Minėjimą atidarė ir pravedė s. An. 
Jakimavičius. Jis pasveikino 
susirinkusius bei svečius iš Lietuvos ir 
paprašė tylos minute pagerbti mirusias 
motinas.

Salėje, skirtoje vietoje, buvo parengta 
žalumynais ir tautine juosta apjuosta 
kėdė Motinai Lietuvai ir mirusioms 
motinoms pagerbti.

Skautės įteikė visoms motinoms 
sveikinimo korteles ir prie atlapų prisegė 
gyvų gėlių, o paskaitininkei L. 
Andrikienei įteikė gyvų gėlių puokštę. 
Taip pat buvo uždegtos trys tautinių 
spalvų žvakutės: pirmą, geltoną, uždegė 
L. Andrikienė, antrą, žalią — M. Canty, 
trečią, raudoną — I Gerdžiūnienė. 
Rajono v.s. J. Maslauskas perskaitė 
eiliuotą sveikinimą Motinai, kurį padėjo 
ant Motinai Lietuvai skirtos kėdės.

Paskaitą apie Motiną skaitė svečias iš 
Lietuvos Laima Andrikienė, kuri savo 
kruopščiai paruoštoje paskaitoje gražiais 
žodžiais nusakė motinos reikšmę šeimos 
ir tautos gyvenime, iškeldama motinos 
meilę savo vaikams ir jos besąlyginį 
pasiaukojimą. Į paskaitą įterpė keletą 
mūsų poetų rinktinių eilėraščių, 
iškeliančių motinos gerąsias savybes, 
ypač meilę ir pasiaukojimą vaikams. 
Paskaita išklausyta su giliu dėmesiu.

Europos Rajono Vadas v.s. J. 
Maslauskas padėkojo paskaitininkei ir 
perskaitė sveikinimą motinai. Visi 
sugiedojo Sveika Marija.

Meninėje dalyje Škotijos lietuvių 
Canty šeimos sūnus ir keturios dukterys, 
kurie sudaro dūdų orkestrėlį, pagrojo 
įvairių muzikos kūrinių ir lietuviškų 
meliodijų. Jų grojimo visiems buvo 
malonu klausytis. Garbė tėvams ir 
pasididžiavimas mums, kad Britanijoje 
turime tokį gražų orkestrą.

Minėjimas baigtas sugiedant Marija 
Marija.

Skautai dėkojo visiems už pasisekusį 
minėjimą.

Buvo nutarta pasveikinti PETRĄ 
CIDZIKĄ, kuris Vilniuje buvo paskelbęs 
bado streiką, reikalaudamas laisvės 
politiniams bei sąžinės kaliniams. Ant 
didokos kortelės surinkta daug parašų. 
Parašus surinko ir kortelės perdavimu 
rūpinosi P. Virbickas. Prie to prisidėjo ir 
Bradfordo lietuviai. (Gegužės 5 d. Petras 
Cidzikas vėl paskelbė bado streiką. 
Plačiau pirmame psl. — Red.)

Buvo pravestos rinkliavos skautų 
reikalams ir Caritas katalikiškai šalpai.

A.P-kis

ĮSTEIGTA SĄJŪDŽIO 
INFORMACINE AGENTŪRA 

(atkelta iš 3 psl.)
paskirtis yra informuoti Lietuvos 
gyventojus, ką apie juos rašo užsienio ir 
Sovietų Sąjungos žurnalistai.

Prie ŠIA šiuo metu kuriasi ir video 
grupė, kuri ketina kas savaitę į Maskvą ir 
užsienį siuntinėti pagrindinių įvykių 
Lietuvoje apžvalgas. Į agentūros veiklą 
taip pat jungiasi korespondentai, kurie 
pranešinėja apie įvykius Lietuvoje ir už 
jos ribų. Pvz., Rasa Miliutė buvo kaip 
ŠIA atstovė nuvykusi į Tbilisį, kai 
užsienio korespondentams dar buvo 
draudžiama ten važiuoti. ŠIA norėtų 
sukurti korespondentų tinklą, apimantį 
ne vien Pabaltijį, bet taip pat Armėniją, 
Gruziją ir Moldaviją. Su latviais bei estais 
tariamasi dėl kito biuletenio „Baltika“ 
leidimo.

Lietuvių informacijos Centras 
Niujorke operatyviai bendradarbiauja su 
ŠIA, perduodant žinias ir spaudos 
iškarpas telefakso būdu į Vilnių, ir 
skleidžiant ŠIA žinias bei dokumentus 
kitom lietuviškom ir kitataučių 
redakcijom. Turimomis žiniomis, ŠIA 
planuoja gauti ir tarptautinio telekso ryšį, 
kas atvers dar vieną langą į pasaulį.

LIC

PLJS IR LIETUVOS 
JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS 

VOKIETIJOJE
Liepos 7-10 dienomis Vasario 16 

gimnazijos patalpose ruošiama laisvojo 
pasaulio jaunimo konferencija su 
jaunimu iš Lietuvos. Sąjūdžio būstinės 
vedėjas ir tarybos narys organizaciniams 
reikalams Alvydas Medalinskas telefonu 
iš Vilniaus pranešė, kad PLJS valdybos 
kvietimus konferencijoje dalyvauti 
priėmė šie Sąjūdžio tarybos nariai: 
Alvydas Medalinskas, Arvydas Juozaitis 
ir Zigmas Vaišvila. Taip pat 
konferencijoje iš Lietuvos dalyvaus 
Saulius Galadauskas, Lietuvos 
ateitininkų atstovas, Andrius 
Andriuškevičius, Lietuvos skautų 
atstovas. Tikimasi, kad iš Lietuvos 
dalyvaus bent 10 jaunimo organizacijų 
atstovų. PLB INFO

GERA INICIATYVA
Kvėdarnos Sąjūdžio iniciatyva, dviejų 

mūsų tautos didvyrių — Dariaus ir 
Girėno — tėviškės susijungs ąžuolų alėja. 
Neseniai ją pradėjo sodinti žmonės iš 
Judrėnų, Pajūralio, Kvėdarnos, Šilalės, 
Tauragės ir aplinkinių vietovių. Sodino ją 
ne tik žemaičiai, bet ir aukštaičiai bei 
dzūkai, suvažiavę iš visur. Matėsi 
mašinos iš Kelmės, Šilutės, Vilniaus ir 
kitų rajonų. Tai buvo tarsi tautos šventė 
pagerbti didvyrius lakūnus.

Prieš sodinant medelius, Kvėdarnos 
centre įvyko mitingas, kuriame buvo 
iškelta tautos didvyrių S. Dariaus ir S. 
Girėno žygdarbio reikšmė Lietuvai ir 
pasauliui. Kvėdarnos centre buvo 
pasodinti vietos kunigo čia pašventinti 
trys ąžuoliukai, kurie pavadinti S. 
Dariaus, S. Girėno ir Lituanikos vardais. 
Juos sodino kolūkiečiai, mokiniai, 
mokytojai, farmacininkai, gydytojai, 
lakūnai, darbininkai ir tarnautojai. Nė 
vieno nereikėjo raginti. Visi susirinko 
savo noru, atsiveždami ar nusipirkdami 
čia pat ąžuoliuką. Kiekvienas žmogus 
jautė pareigą pasodinti bent po vieną 
ąžuoliuką. Ties Bokštų kaimu savo 
ąžuoliukus pasodino liaudies deputatai 
E. Bičkauskas ir M. Laurinkus, Sąjūdžio 
aktyvistai, buvę tremtiniai. Viso bus 
pasodinta 6411 ąžuoliukų, t.y. tiek, kiek 
didvyriai nulėkė kilometrų. Alėjos 
pradžia prie Judrėnų, o galas — 
Vytogalos kaime, daugiau 40 km. kelio.

Ąžuoliukų alėja papuošė ir kelią, 
vedantį į kalbininko kun. K. Jauniaus 
gimtinę Lembo kaime. Tai irgi 
atgimstančios tautos darbo vaisius. Kor.

Sąjūdžio grupės Kvėdarnoje (Žemaitija) 
susirinkime kalba Kęstutis Balčiūnas, 
buvęs Sibiro tremtinys. Susirinkime 
dalyvavo per 500 žmonių.

EUROPOS PARLAMENTARAI 
LIETUVOJE

(atkelta iš 2 psl.)
de facto Sovietų Sąjungos aneksiją. 
Turizmas į Baltijos respublikas turėtų 
būti skatinamas. Jis taip pat palengvintų 
santykius tarp valstybių. Bet tuo atžvilgiu 
yra dar daug sunkumų, nes respublikų 
viešbučiai nepajėgūs priimti didesnį 
skaičių turistų.

Toliau jis tęsia: „Baltijos valstybės 
siekia, ir jų konstitucijos tai leidžia, būti 
atstovaujamos Jungtinių Tautų 
Organizacijoje, panašiai kaip Ukraina ir 
Baltgudija. Tas nesusilauktų vieningo 
pritarimo Vakaruose, nes tada padidėtų 
sovietams palankių balsų skaičius“. J.B.

(Norintieji susipažinti su pilnu dr. 
Seelerio pranešimo tekstu, prašomi 
prisiųsti EL redakcijai sau adresuotą voką 
su pašto ženklais.)

1PASNJLXJE.
Žiaurus patarimas...

Irano parlamento pirmininkas 
Hashemi Rafsanjani patarė 
palestiniečiams, už kiekvieną žydų 
nužudytą palestinietį, nužudyti penkis 
amerikiečius, anglus arba prancūzus, nes 
esą sunku nužudyti Izraelio gyventojus. 
Taip pat jis ragino terorizuoti Vakarų 
fabrikus, pagrobti lėktuvus ir pan. Tokių 
pasisakymu jis lyg ir pasmerkė 
palestiniečių vadą Yasser Arafat už jo 
atsisakymą nuo terorizmo. Tą kalbą 
Rafsanjani pasakė musulmonų maldos 
metu.

Visai neseniai vyriausiasis musulmonų 
vadas ajatola Khomeini reikalavo britų 
autoriui Salmond Rushdie mirties 
bausmės už knygą, kritikuojančią 
musulmonų tikėjimą.

Paskutinį Rafsanjani patarimą 
pasmerkė visas civilizuotas pasaulis. Iki 
šiol Rafsanjani buvo laikomas, kaip 
vienas iš nuosaikesnių Irano vadų. 
Manoma, kad norėdamas paveldėti 
ajatolos Khomeini titulą, jis taip kalba, 
kad įtiktų kraštutiniųjų reikalavimams. 
Didelį susirūpinimą kelia įkaitų likimas 
Teherane ir Beirute, kur jie randasi 
daugiau ar mažiau ajatolos Khomeini 
malonėje.

Taika Afganistane?
Civilinis karas Afganistane tebesitęsia, 

bet sovietų ambasadorius Kabule Juli 
Vorontsov, kuris yra ir užsienio reikalų 
ministerio padėjėjas, teigia, kad taika 
būtų tuojau atsiekta, jei Pakistanas ir 
Pietų Arabija nustotų rėmusios 
Mujahedeen partizanus. Spėliojama, kad 
tarp vyriausybės atstovų ir vyriausybės 
vadų vyksta pasitarimai. JT atstovas taip 
pat siekia abi puses sutaikinti ir sudaryti 
abiem priimtiną vyriausybę.

Libane vis neramu
Krikščionių vadas Michel Aoun, kuris 

turi 20.000 karių savo žinioje, reikalauja, 
kad Sirijos kariuomenė pasitrauktų iš 
Libano, gi Sirija atsako, kad jos 
kariuomenė yra Libane palaikyti taikai! 
Pietinė Libano dalis yra Izraelio 
okupuota. Izraelis teisinasi, jog tai 
padaręs, neleisdamas iš Libano pulti 
Izraelio gyventojus. Libanas jau nuo 
seniai neturi vienos viešiems priimtinos 
vyriausybės.

Neaiški Bušo politika
Pasaulis dar kol kas nesupranta 

naujojo prezidento Bušo užsienio reikalų 
politikos, dėl to ir sovietai yra susirūpinę. 
Jie prisibijo, kad naujasis prezidentas gali 
pritarti prieš sovietiniam judėjimui 
satelitiniuose kraštuose. JAV užsienio 
reikalų ministeris James Baker neseniai 
lankėsi Maskvoje ir turėjo ilgus 
pasikalbėjimus su Gorbačiovu bei 
užsienio reikalų ministeriu Shvardnadze. 
Vėliau Baker apie pasikalbėjimų eigą 
pranešė Europos valstybių užsienių 
reikalų ministeriams. Pats prezidentas 
Bušas šio mėnesio pabaigoje lankysis 
Europoje. Spėliojama, kad JAV užsienio 
politika galutinai dar nėra nustatyta, bet 
ji bus atsargesnė, negu Regano laikais. 
Norima, kad Sovietų Sąjunga prisidėtų 
prie kivirčų malšinimo įvairiose pasaulio 
dalyse, kaip Nikaragvoje, Afganistane, 
Angoloje, Izraelyje ir kitur ir kad sovietai 
neparduotų ginklų Sirijai ir bombonešių 
Libijai.

Nikaragvos prezidentas Ortega lankėsi 
Europoje, siekdamas paramos nualintam 
kraštui. Britanijos ministerė pirmininkė 
Thatcher nieko nepažadėjo, kol ten 
nebus įvesta demokratija ir žmonėms 
duota laisvė.

Sovietai mokosi kapitalizmo
Dvidešimt sovietų biznierių šiomis 

dienomis lanko Londono prekybos 
mokyklą (London Business School), kur 
mokosi kapitalistinės biznio sistemos: 
konkurencijos, prisitaikymo prie rinkos 
reikalavimų, produktingumo ir t.t Apie 
tai iki šiol sovietijoje nebūdavo kalbama. 
Gorbačiovas eina plona virve ir jam 
reikalinga laiko, kad pagerinus žmonių 
gerbūvį — išsireiškė vienas iš dalyvių. 
Jam priešinasi ne vien biurokratai, bet ir 
patys darbininkai, kurie pakeitimų 
nenori. Bet tai ateis su laiku — kalbėjo 
Prokurnovas, sovietų prekybinis 
patarėjas. Jis net pagyrė Britų plieno 
gamybos firmą (British Steel) už tai, kad ji 
atleido 100.000 darbininkų iš darbo, kad 
pagerintų firmos pelningumą.
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