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LIETUVOS SUVERENUMO 
PAREIŠKIMAS

LTSR Aukščiausioji Taryba gegužės 18 
(ienos posėdyje pasiekė nutarimą dėl 
Lietuvos valstybės suverenumo, 
pareikšdama, jog Lietuvos įstatymai turi 
pirmenybę prieš Sovietų įstatymus ir 
ititinkamai pakeisdama Lietuvos 
konstituciją. Tik penki deputatai balsavo 
prieš suverenumo pareiškimą ir trys 
susilaikė.

Papildomai prie suverenumo 
pareiškimo, LTSR Aukščiausioji Taryba 
vienbalsiai priėmė Lietuvos konstitucijos 
kiurių straipsnių pakeitimus. Straipsnis 
10, kuris sudaro suverenumo pareiškimui 
konstitucinį pagrindą, yra pakeistas šiaip: 
„Lietuvos TS Respublikoje galioja tik tie 
įstatymai, kurie yra priimti 
Aukščiausiosios Tarybos arba 
referendumu. TSRS įstatymai bei teisiniai 
aktai galioja Lietuvos TSR teritorijoje tik 
tuo atveju, jeigu jie bus LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos patvirtinti ir 
užregistruoti pagal Tarybos nustatytą 
procedūrą“.

LTSR konstitucijos 11 straipsnis 
pakeistas ta prasme, kad visi Lietuvos 
gamtos turtai visoje teritorijoje, pastatai, 
transporto ir ekonominės įmonės sudaro 
„Respublikos valstybių turtą ir yra jos 
valdovai“. Be to 11-tas straipsnis numato 
privačios nuosavybės klausimą tvarkyti 
pagal LTSR įstatymus.

31 ir 37 straipsniai įveda Lietuvos 
pilietybę ir apibrėžia piliečių teises ir 
laisves, kurias garantuoja LTSR 
konstitucija ir tarptautinės konvencijos.

Suverenumo pareiškimas yra tuo 
reikšmingas, kad Lietuvos Aukščiausioji 
Taryba pirmą kartą aiškiai kritikuoja 
Lietuvos įjungimą į Sovietų Sąjungą. 
Pareiškime sakoma, jog Nepriklausoma 
Lietuvos valstybė 1920 metais pasirašė 
taikos sutartį su Sovietų Sąjunga, kuri 
amžiams atsisakė pretenzijų į Lietuvos 
teritoriją. Pažymi, jog „suvereni Lietuvos 
valstybė buvo prievarta ir neteisėtai įjungta 
į Sovietų Sąjungą ir nustojo politinės bei 
kultūrinės nepriklausomybės“ 1939 metų 
Molotovo-Ribbentropo pakto ir slaptų 
protokolų pagrindu. Pareiškimas 
kritikuoja dabartinę Sovietų vadovybę, 
pažymėdamas, jog ir „šiandien ji ignoruoja 
Respublikos siekimą turėti ekonominį 
savarankiškumą“.

Pagal pareiškimą, nuo dabar Lietuvos 
TSR santykiai su TSRS ir kitomis 
valstybėmis turi būti tvarkomi remiantis 
tarptautinėmis sutartimis.

Gegužės 18 dienos nutarimo Lietuvos 
TSR konstitucijai pakeisti iniciatorium 
buvo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, 
kurio kandidatai paskutiniuose 
rinkimuose į Deputatų kongresą pravedė 
36 deputatus iš galimų 42 vietų.

Vasario 16 dieną Sąjūdžio vadovybė 
pareiškė, jog jos tikslas yra atstatyti 
Lietuvos politinę nepriklausomybę.

AT posėdyje prieš suverenumo 
pareiškimą balsavo, tarp kitų, Eduardas 
Eismuntas, KGB Lietuvoje pirmininkas, ir 
Jonas Gureckas, kuris dabar yra 
priverstas pasitraukti iš pareigų 
Aukščiausiosios Tarybos prezidiume.

LIC

ĮTEISINTA latvių kalba

Gegužės 5 d. Latvijos aukščiausioji 
taryba priėmė įstatymą pagal kurį latvių 
kalba įteisinama kaip oficiali Latvijos 
respublikos kalba. Užsienio spaudos 
agentūros atkreipia dėmesį, kad naujojo 
įstatymo paskelbimas yra reikšmingas 
įvykis taip pat dėl to, kad gausi 
kitataučių, daugumoje rusų 
bendruomenė Latvijoje, griežtai kovojo 
prieš latvių kalbos įteisinimą. įteisinus 
latvių kalbą kaip valstybinę, kitataučiam 
Latvijoje, betgi, bus leidžiama vartoti 
savo gimtąją kalbą.

Spaudos agentūros primena, kad du 
kiti Pabaltijo kraštai — Lietuva ir Estija, 
— jau praėjusiais metais pilnai įteisino 
savo tautines kalbas. Ansa

Gegužės 28 d. — Pavasario Sąskrydis Lietuvių Sodyboje
Visi lietuviai kviečiami į Sodybą šeštadinio ir sekmadienio Pavasario Šventei. Programoje: tautiniai šokiai — išpildys 

„Gimtinės“ ansamblio ir Gloucesterio šokėjai. Iš Kanadoje vykusios Tautinių Šokių Šventės bus rodoma videojuosta. Sodybos 
valgykla veiks nuo vidudienio iki vėlaus vakaro. Dvi turtingos loterijos: DBLS Sodybos skyriaus ir „Gimtinės“ ansamblio naudai.

Gegužės 28 d., sekmadinį — bus laikomos Mišios prie paminklinio kryžiaus.
Norintieji smulkesnių informacijų, kreipkitės telefonu: 04203 2810

Baltijos kraštų liaudies Sąjūdžių konferencija Taline
Gegužės 13-14 dienomis Taline vyko Baltijos asamblėja, į kurią suvaživo Estijos, Latvijos ir Lietuvos liaudies judėjimų 

vadovybės. Siame pirmame tokios apimties trijų liaudies frontų susitikime dalyvavo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio seimo, 
Latvijos liaudies fronto Durnos ir Estijos įgaliotinių tarybos nariai. Iki šiol vykdavo mažesnio masto koordinaciniai pasitarimai. Šiame 
susitikime Taline dalyvavo 400 delegatu, kurių tarpe 61 neseniai išrinktas deputatas į naująjį Sovietų Sąjungos parlamentą. 

Asamblėjos-konferencijos tikslas — atkreipti dėmesį į ypatingą Baltijos kraštų statusą Sovietų Sąjungoje. Ypatingą todėl, kad 
nepriklausomos valstybės, turinčios tarptautinį pripažinimą, buvo neteisėtai okupuotos slapto suokalbio, Molotovo-Ribbentropo 
pakto pagrindu, kurio padarinius būtina likviduoti.

Talino Baltijos kraštų konferencijoje dalyvavo P LB Valdybos pirmininkas dr. V. Bieliauskas. Filosofo Broniaus Kuzmicko 
Talino konferencijoje padarytą Lietuvos pranešimą „Lietuvos valstybingumo kelias“ spausdiname 2 puslapyje.

ESTIJOS, LATVIJOS IR LIETUVOS LIAUDIES FRONTŲ ATSTOVŲ KREIPIMASIS
I VALSTYBIŲ SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO EUROPOJE PASITARIMO DALYVIŲ VADOVUS, 
SNO GENERALINI SEKRETORIŲ IR TSRS AUKŠČIAUSIOJO TARYBOS PREZIDIUMO PIRMININKĄ

Susirinkę Taline 1989 metų gegužės 13 ir 14 dienomis į Baltijos asamblėją, Estijos, Latvijos ir Lietuvos liaudies frontų 
įgaliotieji atstovai,

suprasdami neginčijamą visų tautų teisę pasirinkti politinės, ekonominės ir kultūrinės raidos kelią, tautų teisę į lygiateisiškumą 
ir apsisprendimą,

atsižvelgdami j aiškiai išreikštą, tapusį įmanomą dabartinės pertvarkos aplinkybėmis trijų Baltijos tautų siekimą atgauti realų 
ekonominį savarankiškumą ir valstybinę nepriklausomybę,

pabrėždami estų, latvių ir lietuvių tautų istorinės raidos savitumą, jų politinę nepriklausomybę nuo 1918 iki 1940 metų ir tai, 
kad Baltijos valstybės yra vienintelės, iš kurių buvo atimta nepriklausomybė Antrojo pasaulinio karo metu,

laikydami 1939-1940 metų įvykius Baltijos valstybėse, atėmusius iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos nepriklausomybę, tiesioginiu 
Stalino ir Hitlerio nusikalstamo sąmokslo — Rytų Europos pasidalijimo — realizavimo padarinių, šiurkščiu tarptautinės teisės normų 
ir TSRS įsipareigojimų pažeidimu, prievartiniu Tarybų Sąjungos įvykdytu Baltijos valstybių užgrobimu-aneksija,

reikšdami įsitikinimą, jog TSRS vyriausybė šiais metais pasmerks 1939-1940 metų politiką trijų Baltijos valstybių atžvilgiu 
paskelbs, kad yra nepagrįsta ir netekusi nuo pasirašymo momento galios 1939 metų rugpjūčio 23 ir rugsėjo 28 dienos sutartis su 
slaptaisiais protokolais, sudaryta tarp TSRS stalinistinės vadovybės ir Vokietijos hitlerinės vadovybės dėl politinių pertvarkymų Rytų 
Europoje, ir netrukdys atkurti Estijos, Latvijos ir Lietuvos valstybinio suvereniteto derybomis, kuriose dalyvautų jų tautų įgaliotieji 
atstovai,

kreipiamės į valstybių — saugumo ir bendradarbiavimo Europoje pasitarimo dalyvių vadovus į SNO Generalinį sekretorių ir 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininką prašydami atkreipti dėmesį į mūsų tautų siekimą apsispręsti ir atgauti 
nepriklausomybę neutralioje ir demilitarizuotoje Europos zonoje ir į būtinybę išspręsti šią problemą tarptautiniu lygiu, dalyvaujant 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos įgaliotiesiems atstovams.

Laisva, demokratiškai pareikšta Baltijos tautų nuomonė turi būti lemiama sprendžiant jų likimą.
Estijos Liaudies Fronto, Latvijos Liaudies, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimas

KAUNAS PAJUDĖJO
KOMUNIKATAS

Sueigoje dalyvavo 140 atstovų iš 
Kauno krašto rajonų: Kauno, Prienų, 
Kaišiadorių, Ukmergės, Jonavos, 
Kėdainių, Raseinių, Kauno ir Birštono 
miestų; svečiai iš Marijampolės rajono.

Sueigoje aptarti klausimai: „Dėl 
padėties rajonuose“ (pranešimus skaitė 
visų rajonų atstovai), „Apie krašto 
Sąjūdžio organizavimą“ (pranešėjas — 
A. Butkevičius), „Demokratija ir 
socialinės problemos kaime“ (pranešėja 
— J. Šmitas), „Sąjūdis ir svarbiausių 
įstatymų projektai“ (pranešėjas — Č 
Stankevičius), „Politinė padėtis TSRS ir 
pasaulio kontekste“ (pranešėjas — R. 
Paulauskas), „Rinkimų štabo 
organizacinė veikla“ (pranešėjas — A. 
Karoblis).

Sueiga pareiškė.
1. Sąjūdžio Seimo deputatų ir kitų 

Sąjūdžio žmonių susitikimus su rajonų 
visuomene turi organizuoti tik Sąjūdžio 
rajono tarybos, bet ne kitos 
organizacijos.

2. Kai kuriose krašto organizacijose 
(Kauno r. (...) t.ū., Prienų raj. Jiezno kol.) 
įvairiais būdais griaunama demokratija, 
susidorojama su Sąjūdžio aktyvistais. 
Sueiga ryžtingai protestuoja prieš tokius 
veiksmus.

Išklausiusi Prienų ir Kauno rajonų 
Sąjūdžio tarybų pareiškimus dėl šių ūkių 
vadovų veiklos, sueiga nutaria kreiptis į 
LTSR AT Prezidiumą, LTSR prokurorą 
ir „Valstiečių laikraščio“ redakciją, 
prašydami ištirti pateiktą medžiagą ir 
teisingai įvertinti ūkių vadovų veiksmus.

3. Sueiga rekomenduoja visame krašte 
Sąjūdžio grupėms reikalauti savo ūkių 
vadovų pasirinkimo, jeigu pastarieji 
tinkamai nevykdo savo pareigų.

JARAS ALKIS —DIREKTORIŲ 
VALDYBOS PIRMININKAS

Gegužės 14 d. Lietuvių Namų A-nės fi
ves direktorių valdybos posėdyje DBLS 
pirmininkas J. Alkis buvo išrinktas ir 
direktorių valdybos pirmininku.

Sueiga ryžtingai pasisako už tai, kad 
visų rangų vadovų rinkimuose būtų 
balsuojama tiktai slaptai. Tebevykstant 
ūkiuose bauginimo atmosferai, 
balsavimo formos klausimas negali būti 
sprendžiamas rinkiminiuose 
susirinkimuose.

4. Sueiga pastebi tendenciją naujai 
išrinktus TSRS Liaudies deputatus 
apkrauti kasdieninių vietinių problemų 
sprendimu. Tokiu būdu yra trukdoma 
jiems dirbti pagrindinį — politinį — 
darbą.

Tampraus ryšio tarp deputatų ir 
visuomenės palaikymui yra būtina 
kiekviename rajone įsteigti patikėtinių 
tarnybas. Sąjūdžio kandidatų 
patikėtiniais turėtų būti aktyvūs 
sąjūdininkai.

5. Norint toliau organizuotai dirbti 
Sąjūdžio darbą, gerai pasiruošti 
rinkimams į Lietuvos valdžios bei 
savivaldos organus, būtina turėti 
kiekviename rajone bent po vieną 
apmokamą Sąjūdžio darbuotoją. 
Sąjūdžio Seimo taryba turėtų padengti 
bent dalį išlaidų šiems darbuotojams 
išlaikyti.

6. Sueiga nepritaria spaudoje 
paskelbtam „valstiečių ūkio įstatymo“ 
projektui ir mano, kad tokio įstatymo 
pagrindu gali būti „valstiečių ūkių 
steigimo nuostatos“, paruoštos Lietuvos 
ūkininkų sąjungos. Būtina šias 
„nuostatas“ paskelbti viešam 
svarstymui. Artimiausioje LTSR AT 
sesijoje, svarstant valstiečių ūkio 
įstatymo projektą, būtina atsižvelgti ir į 
„nuostatas“.

7 Sueiga nutarė pasiūlyti LTSR 
Aukščiausios Tarybos Prezidiumui 
telegramą dėl Lietuvos TSR dabartinės 
Konstitucijos pataisų.

8. Sueiga priėmė rezoliuciją „Dėl 
politinės padėties“.

9. Sueiga priėmė nutarimą „Dėl 
Sąjūdžio Kauno krašto veiklos“.

Organizacinio komiteto pirmininkas
A. Butkevičius

(Bus daugiau)

Paryžiaus 
konferencija

Pritardami ir remdami demokratinius, 
tautinius ir žmogaus teisių judėjimus 
Sovietų Sąjungoje, aktyvūs sovietų 
disidentai Vakaruose, daugumoje būvą 
politiniai kaliniai, kartu su 
Internacionaliniam pasipriešinimui 
Amerikos Fondu (The American 
Foundation for Resistance International), 
1989 m. gegužės 9-10 dienomis Paryžiuje 
suruošė konferenciją tema „Demokratinė 
alternatyva Sovietų bloke".

Konferenciją atidarė Vladimir 
Bukovsky, plačiai žinomas Vakaruose 
rusų disidentas, kelių knygų autorius, 
sovietiniuose kalėjimuose praleidęs 12 
metų, vienas iš organizacijos „The 
American Foundation for Resistance 
International“ steigėjų ir jos dabartinis 
pirmininkas. Jis taip pat pasveikino čia 
skaitlingai dalyvaujančius prancūzų, 
amerikiečių, kanadiečių, vokiečių, anglų 
ir kitų valstybių spaudos atstovus.

Vladimir Bukovsky trumpai apžvelgė 
paskutinius svarbesnius įvykius Sovietų 
Sąjungoje, jos ekonominius sunkumus, 
žmogaus teisę, demokratinius 
nepriklausomybės siekiančius judėjimus.

Smulkiau apie atskirų sovietų 
respublikų nepriklausomybės siekimus 
papasakojo Paruyr Hayrikyan, armėnas, 
vienas iš aktyvių vadų, siekiančių tautinio 
apsisprendimo teisės armėnų tautai ir 
1988 m. priverstas iš Armėnijos 
pasitraukti. 16 metų praleidęs darbo 
stovyklose, o dabar norįs sugrįžti į 
Armėniją ir ten toliau tęsti kovą.

Konferencija tęsėsi dvi dienas. 
Pirmosios sesijos pagrindinė kalbėtoja 
buvo Jene J. Kirpatrick, buvusi JAV 
ambasadorė Jungtinių Tautų 
Organizacijoje. Ji buvo kruopščiai 
pasiruošusi ir detaliai bei kritiškai 
įvertino sovietinę sistemą nuo Lenino iki 
šių dienų.

Po jos kalbėjo kubietis Armando 
Valladares, kuris praleido 20 metų Fidel 
Castro gulage. Šiuo metu jis yra JAV 
atstovas, žmogaus teisių komisijoje 
Jungtinėse Tautose. Baigdamas jis 
pasižadėjo daryti viską, kas galima, kad 
sekanti konferencija dėl žmogaus teisių 
Maskvoje neįvyktų.

Buvo padaryti pranešimai apie padėtį 
Estijoje ir Latvijoje. Apie Lietuvą 
pranešimą padarė dr. V. Skuodis. (Jo 
pranešimą spausdinsime vėlesniame EL).

(Nukelta į 3 puslapį)

Vagystės bažnyčiose
Balandžio 6 d. naktį iš Kauno 

Arkikadetros bazilikos vagys pavogė du 
auksinius vyskupų žiedus, tikinčiųjų 
aukas ir kitą turtą. Nuostolių padaryta 
beveik už pustrečio tūkstančio rublių.

Tiriant nusikaltimą paaiškėjo, kad 
pastaruoju laiku Lietuvoje buvo 
apvogtos dar kelios bažnyčios. Vienoje jų
— Šeduvos bažnyčioje — vagys buvo 
sučiupti. Tai šiauliečiai Vincas 
Andriušaitis ir Arūnas Dubinskas. 
Pastarasis prisipažino „pasidarbavęs“ ir 
Kauno Arkikatedroje.
Nebevienys proletarų

LTSR Rašytojų sąjungos savaitraštis 
„Literatūra ir Menas“, kaip ir visi kiti 
sovietijoje leidžiami laikraščiai, virš 
antraštės spausdino šūkį „Visų šalių 
proletarai, vienykitės!“ Bet balandžio 14 
d. Rašytojų sąjungos posėdyje buvo 
nutarta „atsisakyti antraštėje šūkio, kaip 
pasenusio ir neatitinkančio savaitraščio 
specifikos.“ Tad nuo tos pat dienos 
proletarinis šūkis dingo.

Rusų kalba leidžiamo žurnalo „Litva 
Literaturnaja“ pavadinimą nutarta 
pakeisti „skambesniu“ — VILNIUS!
Paminklas DLK Gediminui

LTSR kultūros ministerija paskelbė 
konkursą DLK Gedimino paminklo 
projektui. Paminklą numatoma pastatyti 
Vilniuje, Žemutinės pilies teritorijoje prie 
buvusių Kunigaikščių rūmų, šalia 
Gedimino aikštės, dabartinio apskrito 
gėlyno vietoje.
Atkurta Geografų draugija

Balandžio 26 d. Vilniuje susirinkę 
Lietuvos geografai nutarė atkurti 
Lietuvos geografų draugiją. Ligšiol 
draugija veikė tik kaip Sovietų Sąjungos 
geografų draugijos skyrius Lietuvoje. 
Dabar nutarta eiti savarankiškumo keliu.

Draugijos pirmininku išrinktas 
Vilniaus universiteto profesorius, 
geografijos mokslų daktaras Stasys 
Vaitiekūnas.
Ką išrinko Rektoriumi?

Balandžio 26 d. Vilniaus 
pedagoginiame institute įvyko 
Rektoriaus rinkimai. Buvo trys 
kandidatai, kurių pagrindinė mintis buvo
— Pedagoginis institutas turi būti 
savarankiška suverenios Lietuvos 
aukštoji mokykla. Du kandidatai buvo to 
paties instituto profesoriai, trečias buvo 
iki 1972 metų docentu. Tai Saulius 
Razma, dėstęs politinę ekonomiją. 
Atvirai savo pažiūras dėstantį žmogų 
tada privertė išeiti iš darbo ir pašalino iš 
partijos. Pastaruoju metu jis dirbo kitur. 
Dabar instituto kolektyvas — dėstytojai 
ir studentai — slaptu balsavimu, 76.3 
nuošimčiais balsų, nutarė išrinkti Saulių 
Razmą, ekonomikos mokslų kandidatą, 
instituto Rektoriumi.
Sąjūdžio seimo sesija

Balandžio 23 d. Vilniuje įvyko 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo 
IV sesijos antrasis posėdis. Apie politinę 
padėtį pranešimą padarė Seimo tarybos 
pirmininkas Vytautas Landsbergis. 
Sesijoje aptarti LTSR Konstitucijos 
atskirų straipsnių pakeitimo, 
referendumo pravedimo, rinkimų į LTSR 
Aukščiausiąją Tarybą ir LTSR pilietybės 
įstatymų projektai.

Šiais klausimais Sąjūdžio Seimas 
priėmė rezoliucijas, kurių „Tiesa“ ligšiol 
nepaskelbė. Seimo tarybos narys Alvydas 
Juozaitis pranešė apie pasiruošimus 
Baltijos respublikų Liaudies frontų 
asamblėjai Taline gegužės 13-14 
dienomis.
Panaikino ankstyvesnius nuosprendžius

Vilniuje įvyko eilinis LTSR 
aukščiausiojo teismo plenumo posėdis, 
kuriam pirmininkavo Jonas Misiūnas. 
Pagal priežiūrinius protestus plenumas, 
tarp kitko, panaikino nuosprendžius ir 
nutraukė bylas prieš nepagrįstai nuteistus 
asmenis. Tarp jų pokario metais buvo 
nuteisti už „antitarybinę agitaciją ir 
propagandą“ žymūs nepriklausomybės 
laikų kultūrininkai: rašytojas ir dramos 
aktorius Kazys Inčiūra (1906-1974) ir 
rašytojas ir teatrologas Antanas Vengris 
(g. 1912 m.). Dabar teismas juos 
reabilitavo.
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50-sioms M-R sandėrio metinėms
Vertinga istoriko Sauliaus Sužiedėlio studija

Čikagoje leidžiamas anglų kalba 
trimėnesinis lietuvių meno ir mokslo 
žurnalas Lituanus šio pavasario numerį 
paskyrė vienai temai, kurios 
savalaikiškumu negalima abejoti. Šiemet 
sukanka penkiasdešimtosios metinės nuo 
nelemto Molotovo ir Ribbentropo 
sandėrio, kuris davė pradžią antrajam 
pasauliniam karui ir savo sunkiais 
padariniais iki šiandien slegia Lietuvos 
bei kitų Baltijos valstybių likimą.

Maždaug pusę numerio užima istoriko 
Sauliaus Sužiedėlio studija „Molotovo ir 
Ribbentropo paktas ir Baltijos valstybės: 
[vadas ir aiškinimas“ Tai išsamus 
apžvalginis darbas, užimąs 39-nis 
puslapius. Jo tikslas, kaip nurodoma 
redakcijos žodyje, dvigubas: pasitarnauti 
istorijos mokslui ir pabrėžti sukakties 
reikšmę Baltijos tautų tragedijai. Tai tik 
dalis platesnio veikalo, kurį autorius 
parengė, remiamas Amerikos lietuvių 
bendruomenės ir Lietuvių tyrimo bei 
studijų centro. Šią vasarą jis turėtų 
pasirodyti spaudoje. Saulius Sužiedėlis — 
užsienyje gimęs ir aukštuosius mokslus 
baigęs istorijos tyrinėtojas, Amerikoje 
mirusio istoriko Simo Sužiedėlio sūnus, 
kūrybiškai reiškiasi spaudoje ir per 
Amerikos Balso radiją, lietuvių ir anglų 
kalbomis skelbiamuose darbuose 
moksliškai ir populiariai gvildena 
reikšmingus Lietuvos istorijos klausimus. 
Naujausiame žurnalo Lituanus numeryje 
pasirodžiusi jo studija apžvelgia 
svarbiausias ir naujausias publikacijas, 
pateikia patį šviežiausią vaizdą apie tai, 
ką istorikai jau sukaupė ir ištyrė, 
gvildendami Maskvos ir Berlyno sandėrį 
antrojo pasaulinio karo išvakarėse, su 
tragiškais šių įvykių padariniais Baltijos 
valstybėms. Tai vertingas indėlis 
šiuolaikinės istorijos tyrinėjimų srityje, 
kaip lygiai neabejotina ir jo reikšmė šiuo 
metu, kai pasaulio viešoji nuomonė, 
veikiama penkiasdešimtųjų metinių 
sukakties, telkiasi prie antrojo pasaulinio 
karo ištakų. Galima tik su nekantrumu 
laukti, kada pasirodys pilnas darbas 
knygos pavidalu ir taps prieinamas 
platesnei skaitančiųjų visuomenei.

Atskirai minėtinas prie Sauliaus 
Sužiedėlio apžvalginio straipsnio 
pridedamas 38-nių puslapių dokumentų

Lietuvos valstybingumo kelias
BRONIUS KUZMICKAS

Pagrindinis tautos istorinės būties 
būdas yra valstybė. Turėdama savo 
valstybę, tauta gali telkti savo aktyvias 
jėgas, ugdyti etninę individualybę, ginti 
savo istorinės egzistencijos sąlygas, būti 
savo istorijos kūrėja. Savo valstybės 
praradimas susilpnina tautos jėgas, 
pastato į pavojų Jos egzistenciją.

Lietuvių tauta išėjo į istorinę areną 13 
a. kaip pilnavertis istorijos subjektas, 
sukūrusi savo valstybę, nors už jos ribų 
liko vakarinės etniškos lietuviškos žemės. 
Lietuvos valstybė atsirado kaip lietuvių 
genčių vidinės raidos bei vienijimosi 
vaisius ir kaip atsakas į agresiją iš šalies. 
Valstybei, žinomai Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės vardu, teko nepaprastai 
sunki istorinė misija — daugiau kaip 
pusantro šimto metų gintis, kartu ginant 
Rytų Europą, nuo Kryžiuočių ordino 
vakaruose ir nuo totorių-mongolų 
pietryčiuose. Alinantys karai ilgai 
pristabdė šalies kultūros kilimą, kliudė 
ryšiams su užsienio šalimis, o svarbiausia, 
kliudė apsikrikštyti. Lietuviai, 
paskutinieji Europos pagonys, priėmę 
Vakarų krikščionybę, visiems laikams 
įsijungė į Vakarų kultūros tėkmę. Tai 
liudijo mokyklų ir raštijos plitimas, 
architektūros ir meno stiliai, valstybės 
socialinės struktūros plėtra. Feodalinė 
Lietuva buvo teisinė valstybė: — sukūrusi 
originalų teisyną, Lietuvos statutą, ji 
teisiškai įtvirtino feodalų interesus, bet ir 
apribojo jų galią, įstatymiškai garantavo 
savo gyventojams religinę ir tautinę 
toleranciją.

Tačiau greitai išaugusi daugiatautė 
valstybė neįstengė tampriai susieti savo 
sričių, buvo silpnai integruota 
kultūriškai. Kultūros integracijai nebuvo 
palanki valstybės vidaus gyvenimui 
būdinga idėjinė tolerancija, neigiamai 
atsiliepė vėlyvas lietuvių krikštas, taip pat 
feodalinės diduomenės luominis 

priedas. Čia pateikiamos 1939 rugpjūčio 
23 Ribbentropo ir Molotovo pasirašytų 
Vokietijos ir Tarybų Sąjungos nepuolimo 
sutarties ir papildomo slapto protokolo 
vokiečių ir rusų kalbomis fotokopijų 
faksimilės. Seka jų vertimai anglų kalba ir 
kiti dokumentai, tarp jų 1939 rugsėjo 28- 
sios sutarties ir slaptojo protokolo bei 
1941 sausio 10-sios protokolo tekstai.

Likusieji 22 žurnalo puslapiai skiriami 
Einamiesiems įvykiams, kurie 
iliustruojami Lietuvių informacijos centro 
(L1C) nuotraukomis iš pernai rugpjūčio 
23 ir rugsėjo 28 demonstracijų Vilniuje. 
Vaizdai dokumentuoja jų masiškumą ir 
smogiamųjų dalinių brutalumą. Asta 
Banionis suglaustai aprašo tuos įvykius. 
Pateikiami rašytojų Justino 
Marcinkevičiaus ir Sigito Gedos bei 
istorikų Gedimino Rudžio ir Liudo 
Truskos kalbų vertimai.

Visą šį žurnalo Lituanus numerį 
parengė ir suredagavo Saulius Sužiedėlis. 
Pažymėtina, kad šiemet šis žurnalas 
įžengia į savo gyvavimo 36-sius metus. 
Tai meno ir mokslo žurnalas, 
gvildennantis Lietuvos ir Pabaltijo tautų 
klausimus. Jame randa vietos ir 
straipsniai apie Rytų Europą bei Tarybų 
Sąjungą. Leidžia Amerikos Lietuvių 
fondas. Šiuo metu žurnalą Lituanus 
redaguoja Antanas Dundzila, Violeta 
Kelertas, Antanas Klimas ir Jonas 
Zdanys. Administruoja Jonas Kučėnas. 
Kasmet pasirodo keturi numeriai: 
pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą. 
Leidžiamas keturių tūkstančių 
egzempliorių tiražu. J. Vd.

LITUANUS. Lithuanian Quartely 
Journal of Arts and Sciences. Vol. 35 No. 
I, Spring 1989, 96 p. Redakcijos ir 
administracijos adresas: Lithuanus, 6621 
S. Troy St., Chicago, IL60629-29I3 USA.

D.G. ELENOS CIPLIJAUSKIENES STIPENDIJŲ FONDAS 
PRIE L.K.M. AKADEMIJOS

D.G. prof. dr. Birutė Ciplijauskaitė savo motinos atminimui įsteigė stipendijų 
fondą. Stipendija yra kasmetinė 1.500 dol., skiriama studentui ar studentei, rašančiam 
doktoratą iš Lietuvos istorijos arba prof. dr. Pauliaus Rabikausko, S.J., (Pontificia 
Universita Gregoriana, Roma) vadovybėje rengiantiems spaudai Lietuvos istoriją 
liečiančius dokumentus Romos archyvuose. Suinteresuoti studentai prašomi kreiptis į 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos centro Valdybą, Piazza della Pilotta 4, 00187 
Roma, Italija.

egoizmas ir didėjantis atotrūkis nuo 
liaudies. Diduomenė politiškai gynė 
Lietuvos valstybingumą, bet nelaikė savo 
pareiga rūpintis gimtąja kalba, dėl to 
nutolo nuo savo tautos kultūriškai, 
ilgainiui nutauto ir įsiliejo į kitų tautų 
kultūrą bei istoriją. Dėl to negalėjo 
susidaryti tautos likimui gyvybiškai 
svarbi valstybinio, tautinio ir religinio 
pradų sintezė. Kultūrinis 
nevienalytiškumas silpnino visuomenės 
politinę ir pilietinę sąmonę. Nuo 16 a. 
pabaigos prasidėjo Lietuvos 
valstybingumo smukimas. Dalį 
valstybingumo ji prarado 1569 m. 
Liublino unijos aktu sudarydama 
jungtinę valstybę su Lenkija. Jungtinė 
valstybė buvo nepatvari, politiškai 
degradavo ir 18 a. pabaigoje buvo 
kaimyninių valstybių likviduota. Kietuva 
buvo įjungta į Rusiją, Lietuvos 
valstybinės institucijos buvo panaikintos, 
Lietuvos vardas ilgam laikui išnyko iš 
politinio Europos žmėlapio.

Žvelgdami į praeitį šiandienos požiūriu 
mes galime suvesti mums gana liūdną 
senosios Lietuvos istorijos balansą: 
lietuvių kunigaikščiai ir feodalai, 
laimėdami pergales karo laukuose, 
neįstengė realizuoti kai kurių istoriškai 
svarbių politinių galimybių; išplėtę 
valstybę į rytinių slavų žemes net iki 
Juodosios jūros, jie neišlaisvino 
Vakarinių lietuvių, nesuteikė visos tautos 
į vieną valstybinį vienetą; suteikdami 
kūrybinių impulsų bei atiduodami 
talentus kaimyninių tautų, ypač lenkų 
kultūroms, jie menkai rūpinosi savo 
tautos kultūros ugdymu; dėl to susidarė 
paradoksiška padėtis: iki 18 a. II-sios pusės 
vokiečių valdomoje Rytų Prūsijoje buvo 
išleidžiama daugiau lietuviškų knygų, 
negu Lietuvoje.

Tačiau laikai keitėsi. 19 a. sunkiausios 
tautinės ir socialinės priespaudos metais,

UŽTARIA ČEKŲ DRAMATURGĄ

Neseniai iš Lietuvos gautas jaunųjų 
kultūros mėnraščio „Sietynas“ rengėjų 
išleistas pareiškimas, užtariantis įkalintą 
čekų rašytoją V. Havelį. Pareiškimą 
pasirašę 20 asmenų reikalauja, kad 
Havelis būtų paleistas ir prašo pareiškimą 
įteikti čekų valdžiai bei PEN klubui 
Londone.

„Sietyno“ rengėjai kviečia Lietuvos 
laisvos dvasios meno ir mokslo žmones 
paremti čekų dramaturgo ir visuomenės 
veikėjo V. Havelio pastangas atkurti 
demokratiją ir teisingumą savarankiškai 
savo gyvenimą tvarkančioje 
Čekoslovakijoje.

Nūdienio socializmo tiesa — melo, 
klastos ir prievartos ideologija. Laisvės 
demagogija ir smurtas prieš tuos, kurie 
žodžiu ir veiksmu skleidžia laisvę — mūsų 
gyvenimo kasdiena. Norinčiam išlikti 
doram bei oriam tai — kančios ir aukos 
kasdiena. Žodis, tampantis kūnu, čia 
visados atsiduria prievartos gniaužtuose, 
bet jokia prievarta neįstengia užgniaužti 
laisvos dvasios skleidimosi ir laisvės 
idėjos tapsmo laisvu gyvenimu.

Vienintelė gėrio jėga — solidarumas ir 
ištikimybė pačiam sau. Čekų tautos 
patrioto V. Havelio ryžtas bei 
apsisprendimas teigia šią laisvės ilgesio, 
laisvo žodžio ir laisvo veiksmo tapatybę. 
Tegul mūsų protestas prieš 
Čekoslovakijos valdžios nuosprendį 
būna liudijimas, jog gėrio bei 
žmoniškumo jėgos jau pajuto savo 
bendrumą ir telkiasi, kad būtų 
įgyvendinta laisvos ir teisingos Europos 
idėja. Kol mūsų senajame žemyne bus 
nors vienas sąžinės kalinys ir nors viena 
prievartos gniuždoma tauta, tol visa 
Europa gyvens tik laisvės siekiamybe ir 
bendrų namų ilgesiu.

Reikalaujame Čekoslovakijos 
vyriausybės paleisti V. Havelį, o teismo 
nuosprendį pripažinti nusikalstamu 
demokratijai ir žmoniškumui.

LIC

„The Independent“ (V. 18 d.) žiniomis, 
V. Havelis išbuvęs kalėjime keturis 
mėnesius buvo paleistas.

kada po sukilimo buvo uždarytas 
Vilniaus universitetas, sunaikinta 
inteligentija, uždrausta lietuviškoji 
spauda, jau brendo tautos atgimimas. 
Principinės svarbos turėjo 40 metų 
trukusi, Europoje beprecedentinė, tautos 
kova už spaudą lotyniškomis raidėmis. Ją 
laimėdami lietuviai gynė savo tautiškumą 
ir vakarietišką kultūrinę orientaciją. 
Kultūrinė kova ugdė ir politinę tautos 
sąmonę. Nors ir sumažėjusi bei nusilpusi 
dėl gausios emigracijos, nors ir netekusi 
kultūringiausio savo sluoksnio, tauta 
pareiškė esanti gyva, siekianti atstatyti 
savo valstybę ir grįžti į istoriją, kaip 
savarankiškas subjektas, kaip savo 
likimo kūrėja. Bet tai buvo jau naujas 
istorijos subjektas. Tautos atgimimo 
pagrindas buvo kaimo liaudis, išsilaikiusi 
tūkstantmetę etninę kultūrą, istorinę 
atmintį. Niekada, net juodžiausios 
priespaudos laikais, nebuvo užmiršta 
didinga praeitis, nebuvo atsisakyta 
valstybingumo idėjos. Tačiau naujoji 
Lietuva galėjo būti tik tautinė valstybė 
etninėse ribose, bet ne istorinių ribų 
daugiatautė Lietuva. Šį tikslą įgyvendinti 
siekė ne bajorija, bet liaudis, iš jos kilusi 
inteligentija. Jos pastangų dėka tauta 
pradėjo aiškiau suvokti ir ginti savo 
etninę kultūrinę individualybę. Dėl to 
teko ryžtingai pasipriešinti tautinei 
asimiliacijai, kurį įnešė įsisenėjusi 
polonizacija pietuose ir rytuose, 
germanizacija vakaruose, o taip pat 
carinės administracijos vykdoma 
rusifikacija. Reikėjo taip pat pasipriešinti 
svetimųjų primestiems požiūriams į 
lietuvių tautą įvairiose kultūros srityse, 
tame tarpe požiūriui, kad lietuviai yra 
neistoriška tauta, tegalinti būti tik kitų 
valstybių pavaldinys.

Lietuvos valstybės atstatymo idėja 
politiškai konkrečia forma buvo iškelta 
19 a. pabaigoje, o realizuota 1918 m. 
vasario 16 d. pasklebtame 
nepriklausomybės akte. Tačiau 
nepriklausomybę dar teko apginti ginklu, 
atremiant Rusijos, Lenkijos, Vokietijos 
politinę ir karinę ekspansiją. Lenkiškoji

Jaunimo mitingas Kalnų parke
Gegužės 18 d., sekmadienį, maždaug 

10.000 lietuvių dalyvavo jaunimo 
organizacijų koordinacinės tarybos 
suruoštame mitinge Kalnų parke.

Mitingas, kuris prasidėjo 17.00 vai., 
buvo sušauktas Romo Kalantos 
susideginimo metinių proga. Pustrečios 
valandos trukusiame mitinge į minią 
prabilo maždaug 20 kalbėtojų. Jų tarpe 
buvo Sąjūdžio, Laisvės Lygos, 
ateitininkų, skautų, jaunalietuvių, 
komjaunimo, Demokratų partijos, 
Krikščionių demokratų partijos, 
gediminaičių, Lituanicos ir kitų 
organizacijų atstovai. Taipogi kalbėjo 
Nijolė Sadūnaitė ir kun. Robertas 
Grigas.

Pasak vieno, organizatoriaus, mitinge 
nemažai buvo kalbama apie tarnavimą 
Raudonojoje Armijoje. Kalbėtojų tarpe 
buvo nuomonių skirtumas šiuo 
klausimu. Vieni reikalavo, kad būtų 
sudaromi Raudonosios Armijos 
nacionaliniai junginiai, kad jaunimas 
atliktų savo karinę tarnybą Lietuvoje. 
Kiti teigė, kad joks tarnavimas toje 
armijoje nėra pateisinamas, nes jinai — 
okupacinė kariuomenė.

Po mitingo buvo eisena į Vilniaus 
arkikatedrą, kur 20 vai. įvyko jaunimo 
Mišios.

Nicholas Garland, pasaulinio garso žurnalistas-kartūnistas, neseniai lankėsi Lietuvoje. 
Savo įspūdžius jis apibudino šiuo piešiniu, kuris buvo išspausdintas Londono dienraštyje 
„The independent4.

ekspansija pasireiškė kaip lenkų politikų 
pastangos atstatyti buvusią jungtinę 
Respubliką arba Lietuvą bent federacijos 
principais sujungti su Lenkija; vokiškoji 
ekspansija, kaip siekimas paversti 
Lietuvą pusiau kolonijine Vokietijos 
provincija; rusiškoji — kaip revoliucinių 
įvykių inspiravimas ir forsavimas. 
Kiekviena šių ekspansijų buvo lietuvių 
tautai mirtinai pavojinga. Buvo 
sumanymų sukurti lietuvių-latvių 
valstybę, Baltijos valstybių federaciją, bet 
tie sumanymai neįgavo politinės 
konkretizacijos.

Tauta prisikėlė ir antrą kartą išėjo į 
istorijos areną, sukūrusi savo valstybę — 
Lietuvos Respubliką — nors pačioje 
pradžioje ir patyrė labai skaudų nuostolį: 
Lenkija klastinga agresija okupavo 
Pietryčių Lietuvą su sostine Vilniumi. 
Lietuvos vyriausybė perdaug pasitikėjo 
tautų sąjungos bešališkumu. Tuo pat 
metu buvo pasiektas principinis 
laimėjimas.— išlaisvintas Klaipėdos 
kraštas, nors kita vakarinių lietuvių dalis 
liko Vokietijos valdžioje. Gyvendama 
nepriklausomai per trumpą laiką tauta 
atsistatė po pasaulinio karo negandų, 
sukūrė pagrindinius suverenios valstybės 
komponentus: demokratišką teisėtvaros 
ir politinio pliuralizmo sistemą, kylantį 
ūkį su stipria valiuta, tautinę mokyklą, 
kultūros institucijas, kariuomenę, 
diplomatinę tarnybą ir kitą. Ženklų indelį 
į Lietuvos atstatymą įnešė JAV lietuviai- 
išeiviai. Kas kart labiau buvo suvokiamas 
Pabaltijo tautų interesų budrumas, nors 
glaudesniam politiniam suartėjimui, 
atrodo, trukdė išorinės Lietuvos 
problemos: latviai ir estai laikėsi 
neutralumo lietuvių-lenkų konflikte, kas 
lietuvių nepatenkino.

Ne visus Nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimo aspektus šiandien galėtume 
vertinti teigiamai. Priekaištų nusipelno 
pvz. tautininkų partijos autoritarizmas, 
atotrūkis nuo visuomenės. Tačiau 
demokratija neatsiranda iš karto, 
demokratinė santvarka yra kuriama ir 
ugdoma dešimtmečiais. Lietuvai trūko

Mitingo metu buvo priimtos žemiaus 
spausdinamos, įvairios rezoliucijos bei 
kreipiamasis.

LIETUVOS JAUNIMO MITINGO 
„JAUNUOMENES GYVOJI AUKA“

įvykusio 1989 m. gegužės 18 d., 
Vilniuje Kalnų parke

REZOLIUCIJA
Mes, Lietuvos jaunimo organizacijų, 

bendrijų ir judėjimų nariai, o taip pat 
jaunimas, nepriklausantis jokioms 
organizacijoms, kreipiamės į Lietuvos 
TSR Vyriausybę reikalaudami:

1. Ištirti ir oficialioje spaudoje 
paskelbti objektyvią informaciją apie 
Romo Kalantos tragiškos mirties 
priežastis.

2. Kad Lietuvos jaunimas nebūtų 
siunčiamas tarnauti už Lietuvos ribų.

3. Kad pavasarinių šaukimų į Tarybinę 
Armiją metu vidurinių, profesinių- 
techninių ir technikumų abiturientams 
sudaryti sąlygas ir galimybes stoti j 
aukštąsias mokyklas.

4. Oficialaus nepriklausomo jaunimo 
dienraščio.

5. Kad dabar statomi politinio 
švietimo namai būtų atiduoti jaunimo 
organizacijų savivaldos organų žiniai,

(Nukelta į 4 puslapį) 

laiko išsiugdyti tobulesnę demokratiją. 
Tačiau, kada didžiosiose kaimyninėse 
valstybėse įsigalėjo totalitarizmas, buvo 
masiškai naikinami žmonės ir griaunama 
kultūra. Lietuva buvo teisinė valstybė, 
laikėsi savarankiškos ir neutralios 
politikos. Neutralios ir taikingos 
politikos Lietuva laikėsi ir Antrojo 
pasaulinio karo išvakarėse, kada 1938 m. 
Lenkija jai pateikė ultimatumą, dėl 
savitarpio santykių sureguliavimo, kada 
1939 m. Vokietija atplėšė Klaipėdos 
kraštą, kada 1940 m. Tarybų Sąjunga, 
remdamasi splaptais susitarimais su 
Vokietija, darė Lietuvai grubų spaudimą 
ir galiausaia neteisėtai ją inkorporavo, 
kaip ir Latviją bei Estiją į savo sudėtį.

Nepriklausomybės dvidešimtmetis — 
šviesus laikotarpis 20 a. Lietuvos 
istorijoje. Lietuvos respublika įgijo 
tarptautinį pripažinimą, galiojantį iki 
šiol. Suvereniteto netekimas de facto 
nepanaikina jo pripažinimo de jure. 
Nepriklausomybės metais tauta galutinai 
prisikėlė ir susitelkė, kas vėliau padėjo jai 
ištverti siaubingus nepriklausomybės 
netekties, stalininio ir hitlerinio teroro, 
deportacijų, fizinio ir dvasinio genocido 
metus.

Šiandien vėl atgimstama, giliai 
įsisąmoninę, kad svarbiausia tautos 
istorinio išlikimo ir socialinės pažangos 
sąlyga yra suverineteto atkūrimas. Mūsų 
ateities tikslas — suvereni, demokratiška 
Lietuva. Taip pat gerai suprantame, kad 
suverenitetą atgausime savo pačių 
pastangomis, taikingai realizuodami 
savo pilietinę valią ir ugdydami politinę 
išmintį, bendradarbiaudami su kitomis 
atgimimo ir pertvarkos keliu einančiomis 
tautomis. Mūsų jėgos pagrindas yra 
supratimas, kad šiandien mums kito kelio 
nėra.

Aiškiau, negu kada nors suvokėme, 
kad šiandien mums kito kelio nėra, kelias 
yra neatsiejamas nuo Latvijos ir Estijos, 
kitų atgimstančių tautų kelio. Tai 
suvereniteto ir bendravimo su kitomis 
tautomis kelias, suverenių Europos tautų 
bendrijos kelias.

2
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OPINIJA
APIE PILIETYBĘ...

Sovietų spauda spausdina straipsnius 
apie pasikeitimus Pabaltijo respublikose 
ir išreiškia nepasitenkinimą tenykščiais 
įvykiais. Štai, sovietų laikraštis rusų 
kalba „Pravda“ gruodžio 5 d. (1988 m.) 
paskelbė du straipsnius po antrašte: 
„Apie pilietybę — Sovietų Sąjunga yra 
mūsų bendras namas“.

Šie straipsniai, kaip yra įprasta sovietų 
spaudoje, yra neva atsakymas į skaitytojo 
laišką. Šį kartą tūlas L. Petrov savo laiške 
sako: „Keliose respublikose inteligentijos 
atstovai, o taip pat pilietinių judėjimų ir 
neformalių grupių atstovai svarsto 
pilietybės klausimus. Jie jau veda 
diskusijas apie įstatymo projektus. Yra 
visa eilė pasiūlymų apie įvedimą 
privalomų sąlygų gauti respublikos 
pilietybę. Tarp jų yra besąlyginis kalbos 
žinojimas ir centras gyventi respublikoje 
5, 10 ar 20 metų. Be abejo visa tai yra 
rezultatas realių ir skaudžių problemų, 
kurios kaupėsi per dešimtmečius. Tos 
problemos reikalauja konkrečių 
socialinių — ekonominių ir politinių 
sprendimų. Bet kadangi tos koncepcijos 
yra įjungtos į demokratizacijos mūsų 
visuomenės procesą, ar jos sutinka su 
pasaulinėmis tendencijomis ir 
supratimais apie pilietybę? Kaip tos 
problemos sprendžiamos kitose, taip pat 
kapitalistinėse šalyse?“.

Pirmą atsakymą į šį klausimą duoda B. 
Topomin, sovietų mokslų akademijos 
narys korespondentas, savo straipsnyje: 
„Ar tai demokratiška?“. Jis tarp kitko 
rašo:

Respublikiniai juridiniai aktai apie 
pilietybę yra pilnai pateisinami ir 
reikalingi. Sovietų Sąjungoje, kaip ir 
daugelyje federalinių valstybių pasaulyje, 
yra dviguba pilietybė. Pagal dabartinę 
konstituciją, jos 33 straipsnį, sąjunginės 
respublikos pilietis socialistinėje 
federalinėje respublikoje negali būti 
naudojamas tikslams, kurie yra priešingi 
visos visuomenės, susidedančios iš 
daugelio tautybių, vienybei ir tarpusavio 
priklausomumui. Nustatyti kokias nors 
normas, kurios sudarytų privilegijas 
vienos respublikos piliečiams ir apribotų 
piliečių iš kitų respublikų statusą, reikštų 
pažeisti visų sovietų piliečių lygybės 
principą. įvedimas apsigyvenimo cenzo 
taip pat reikštų arbitratišką apribojimą 
teisės didelės dalies piliečių politines, 
kurie dėl įvairių priežasčių (daugiausiai 
persikeliant į naują darbovietę) anksčiau 
keisdavo pilietybę nustatyta tvarka. O čia 
turėjimas ar neturėjimas pilietybės 
surištas su kitų problemų sprendimu, 
išskiriant laisvę pasirinkti gyvenamąją 
vietą respublikoje. Taip pat planuojama 
apriboti siūlomus darbus ir butus 
atvykstantiems iš kitų regionų. Be to, 
norima įvesti diskriminaciją, duodant 
pilietybę tiktai tiems, kurie moka vietinę 
kalbą, kuri turės valstybinės kalbos 
statusą. Žinoma, kalbos mokėjimas 
palengvina sąlygas tiems kurie gyvena 
respublikoje. Bet dėl daugelio priežasčių
— amžiaus, išsilavinimo ir netgi interesų
— dalis žmonių kurie gyvena 
respublikoje gali vartoti tik savo gimtąją 
kalbą. Tad ar galima dėl tų priežasčių 
neleisti jiems būti respublikos piliečiais?

Toliau autorius pabrėžia: „Visokios 
tautinės privilegijos ir apribojimai negali 
būti toleruojami. Tai yra grynai 
nacionalinė nelygybė turinti anti
konstitucinį ir amoralų charakterį“.

Ir toliau jis rašo: „Kartais cenzų 
įvedimas yra aiškinamas problemomis, 
kurios pastaruoju laiku iškilo Pabaltijo 
respublikose. Daugelio ministerijų ir 
departamentų klaidinga investicijų 
politika privedė prie to, kad imigracija į 
tas respublikas labai padidėjo ir 
problemos randant butus, socialinės, 
kultūrinės, tiekimo ir paskirstymo 
problemos pasidarė daug aštresnės. 
Proporcija tarp vietinių ir atvažiavusių 
gyventojų skaičiaus keitėsi greitai 
tverdama neigiamas pasekmes. Bet tai 
yra ekonominio ir socialinio vystymosi 
nesėkmės ar, tiksliau kalbant, jo 
deformacijos rezultatas, ir jos turėtų būti 
„gydomos“ tiktai ekonominėmis ir 
socialinėmis priemonėmis. Tai turi būti 
nuolat ir kantriai aiškinama, kad būtų 
galima pašalinti ir išvengti visokias 
nacionalines paskalas. Normalus visos 
socialinės sferos ir ekonomijos vystimąsis

(nukelta į 4 psl.)

SPORTINIS GYVENIMAS
KAZYS BARONAS

LIETUVA — EUROPOS 
NUGALĖTOJA

Sunkūs buvo pirmieji Lietuvos
sportinio gyvenimo žingsniai. Mūsų 
tėvynė, virš 120 m. pergyvenusi caro 
jungą, po sunkių laisvės kovų atsikėlusi 
naujam gyvenimui, savo didžiausią 
dėmesį nukreipė į politinį, ekonominį ir 
kultūrinį gyvenimą, kadangi Lietuva 
gulėjo griuvėsiuose. Sportas — 
neatskiriama kiekvieno žmogaus 
gyvenime dalis, plačiai įleidusi šaknis 
laisvuose tuometiniuose kraštuose — 
mūsų atsikuriančioje valstybėje ir tautoje 
nerado jokio atgarsio. Sportas buvo 
mažai žinomas dažnai pareiškiant, kad 
mūsų neskaitlingai tautai yra per didelė 
prabanga. Lietuva — žemės ūkio kraštas. 
Jaunimas pakankamai „prisisportuoja“ 
prie plūgo ir dalgio.

Tačiau dar vykstant laisvės kovoms, 
maža sporto entuziastų grupelė, pasėjo 
sporto grūdą tikėdama, kad iš jo išaugs 
fiziško auklėjimo idėja. Neapsiriko, nes 
derlinga Lietuvos žemė atnešė pirmus 
vaisius. Be to, į talką atėjo broliai iš JAV 
(Darius ir Girėnas), tad ir sportinis 
gyvenimas pradėjo sparčiai žygiuoti 
pirmyn. Nežinomas sportiniame 
gyvenime pasaulyje Lietuvos vardas vis 
garsiau linksniuojamas ne tik pas 
kaimynus, bet ir tarptautinėje arenoje. 
Juk du kartus Lietuva laimėjo Europos 
krepšinio meisterio vardą, pasaulinėse 
šaudymo pirmenybėse užėmė antrą vietą, 
mūsų stalo tenisininkai prieš pat 
nepriklausomybės netekimą pasaulinėse 
varžybose buvo ketvirti, mūsų 
krepšininkės — Europos vicemeisterės. 
Šie laimėjimai atsiekti paskutiniame 
nepriklausomybės dešimtmetyje, 
kadangi iki 1930 m. vyko platūs 
pasiruošimo darbai.

Šiemet sukanka gražus ir garbingas 
jubiliejus — 50 m. nuo antrą kartą 
laimėtų Europos krepšinio pirmenybių. / 
mūsų sportinio gyvenimo mozaikų — tai 
įdėti du gražiausi deimančiukai, kuriais 
puošiasi ir didžiuojasi dar ir šiandienų 
pavergtoji Lietuva, pratęsdama 
nepriklausomos Lietuvos krepšinio 
tradicijas ir įrodydama pavergėjui savo 
pranašumų šioje sporto šakoje, net prieš 
geriausius — iš milijonų išrinktų 
raudonarmiečių krepšininkų — kariškių 
klubų CASK, (mano pabraukta — K.B.)

Prie Lietuvos sportinio gyvenimo 
populiarinimo ir jo lygio pakėlimo daug 
prisidėjo mūsų broliai ir sesės 
amerikiečiai. Visuomet neužmirštamais 
liks Darius ir Girėnas, dr. Savickas, 
vėliau Žukas, Talzūnas, Kriaučiūnas, 
kurie kartu su Puzinausku, Baltrūnu, 
Andriuliu ir kt. jau 1937 m. Rygoje pirmą 
kartą iškovojo Europos krepšinio 
meisterio vardą.

Ir šiai sporto šakai kelias Lietuvoje taip 
pat nebuvo lengvas. Po skaudaus 
pralaimėjimo draugiškose rungtynėse su 
Latvija net 10:123, Lietuva savo akis 
nukreipė į dalį JAV lietuvių sportininkų, 
atvykusių į Pasaulio lietuvių kongresą. 
Amerikos lietuvių komanda 
pademonstravo šios sporto šakos 
žaidimo meną, įveikdama Latvijos 
lietuvius 49:9 ir Kauno rinktinę 36:5.

Pasibaigus kongresui ir sporto 
varžyboms du iš atsilankiusių 
sportininkų sutiko pasilikti Lietuvoje ir 
pagelbėti mūsų sportininkams. Tai dr. K. 
Savickas — geras plaukikas ir 
krepšininkas bei boksininkas Knašas.

Tačiau vieno dr. K. Savicko 
pasilikimas Lietuvoje taip pat sparčiai 
mūsų krepšinio lygio nepakeltų. Nutarta 
iš JAV kviesti keletą krepšininkų. 
Švietimo ministeris nebuvo tam 
priešingas (sportas — kūno kultūra, 
priklausė švietimo min. — K.B.) tačiau 
nutarė šį klausimą perduoti ministerių 
kabinetui. Dalis ministerių pritarė, tačiau 
didžiausį pasipriešinimą pareiškė pats 
min. pirmininkas J. Tūbelis 
pareikšdamas, kad mes turį savo tarpe 
išsiauginti krepšininkus, bet nekviesti iš 
užsienio, nežiūrint, kad jie ir yra lietuviai. 
Jei KK Rūmai išdrįsiu tai padaryti, tai 
ateinantiems metams jų pajamų sąmata 
sumažėsianti, nes šiuo metu visai užtenka 
Savicko paramos.

Žodžiu, pasikartojo 1919-1920 m. 
istorija, kada buvo atsisakyta YMCA 
pagelbos (bijota, kad YMCA 
„nukatalikins“ Lietuvą! — K.B.), o 
dabar savųjų brolių, kurie mielai būtų 

talkininkavę mūsų krepšininkams“. 
(Jonas Narbutas „Sportas 
nepriklausomoje Lietuvoje 1919-1936, 
psl. 377-378).

Bet pagelbos susilaukta iš JAV lietuvių 
ir mūsų tautinis sportas — krepšinis 
dideliais žingsniais pradėjo eiti pirmyn. 
Po laimėjimo Rygoje 1937 m. antrą kartą 
Lietuva krepšinio meisterio vardą 
iškovojo Kaune 1939 m. Taigi, šiemet 
sukanka 50 m. nuo šio didelio sportinio 
įvykio.

Trečias Europos krepšinio pirmenybes 
Kaune 1939 m. gegužės mėn 21 d., 
dalyvaujant 10 tūkst. žiūrovų, atidarė 
valstybės prezidentas dr. Antanas 
Smetona. Pirmenybių priešžaismyje 
susitiko Kauno ir Varšuvos moterų 
krepšinio rinktinės. Lietuvaitės įveikė 
Lenkijos sostinę 29:28 (12:12). 
Dramatiškiausios rungtynės įvyko jau 
pirmame susitikime mūsų rinktinės su 
Latvija. Tik paskutinėje minutėje ir 
„pilnu“ Lubino metimu Lietuva nugalėjo 
Latviją 37:36, rasdama vėliau kiek 
didesnį pasipriešinimą pas italus.

Nuogąstavimai, kad 400 tūkst. litų 
kainavusi halė nebuvo verta tokių didelių 
išlaidų — nepasitvirtino, kadangi jos 
visas išlaidas padengė išparduoti bilietai. 
Jų pareikalavimas buvo milžiniškas, 
galint prie 10 tūkst. žiūrovų dar pridėti 5 
tūkst.

Tad šia proga, kartu prisiminkime 
Rygoje Lietuvos rinktinės žaistų 
rungtynių pasekmes bei žaidėjus. 
Latvijos sostinėje Lietuva nugalėjo Italiją 
22:20, Estiją — 20: 15, Egiptą — 21 :7, 
Lenkiją — 32:25 ir baigmėje vėl Italiją 
24:23. Žaidė: L. Baltrūnas, Z. 
Puzinauskas, Kriaučiūnas, Talzūnas, A. 
Andriulis, Žukas, Nikolskis, Mažeika, 
Šačkus, Kepalas, Daukša, Petrauskas.

Kaune 1939 m. Lietuva nugalėjo 
Latviją 37:36, Estiją — 36:14, Lenkiją
— 46:18, Prancūziją — 48:18, Vengriją
— 79:15, Suomiją — 112:9 ir Italiją 
48:15. Tad prez. A. Smetonos paskirta 
dovana teko Lietuvai, antrą — švietimo 
min. gavo Latvija, trečią — Kauno 
miesto burmistro — Lenkija, ketvirtą 
KK Rūmų — Prancūzija. Penktoje 
vietoje liko Estija, šeštoje — Italija, 
septintoje — Vengrija ir aštuntoje — 
Suomija. Jos visos taip pat gavo dovanas. 
Už Lietuvą Kaune žaidė: Lubinas, 
Budriūnas, Baltrūnas, Puzinauskas, 
Ruzgys, Kriaučiūnas, Nikolskis, Šliūpas, 
Mažeika, Andriulis, Jurgėla, Norkus, 
Leščius, Petrauskas.

Lietuviška patirtis — Lithex ’89

DBLJS nariai Sodyboje, Lithekso metu posėdžiauja.

Gegužės mėn ilgąjį savaitgalį (Bank 
Holiday) Lietuvių Sodyboje vyko 
susibūrimas vardu Lietuviška patirtis 
arba Lithex ’89. Šių metų Litheksas buvo 
paprastas ir labai ramus. Kai kurie 
atvažiavo penktadienio vakare, bet 
dauguma šeštadienio rytą. Litheksas 
prasidėjo šeštadienį lėtai, žiūrint juostas 
iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Po pietų 
nutarėme aplankyti „Paukščių pasaulį“ 
(Bird World), esantį netoli nuo Sodybos. 
Tai buvo stebėtinai gera išvyka. 
Šeštadienio vakare skautų 
stovyklavietėje piknikavome. Ant laužo 
iškeptas maistas buvo nuostabiai skanus. 
Turime būti dėkingi Sodybos 
tarnautojams už jų visokeriopą paramą.

Sekmadienį drąsuoliai mėgino arkliais 
jodinėti. Buvo įdomu stebėti labai 
išsigandusį, net išbalusį Vincentą

Ruošiantis Jubiliejinei stovyklai
Artėjanti 40-ji sukaktuvinė skautų 

stovykla mums bus didi ir nepaprasta 
šventė; atsikuriančios skautijos mūsų 
brangioje Lietuvoje ženkle, mes 
rinksimės š.m. liepos 29 — rugpjūčio 
dienomis stovyklauti visų mūsų 
pamiltame beržynėlyje, Lietuvių 
Sodyboje.

Taip jau susidėjęs gyvenimas ir karo 
audros mus iš Tėvynės bloškė į Vakarus. 
Čia mums reikėjo gyventi, dirbti, 
džiaugtis ir liūdėti... Dirbdami ne visai 
skautiškam darbui palankiose sąlygose; 
iki šių dienų vykstanti emigracija atėmė 
daugelį gerų vadovų bei vadovių, per 
keturiasdešimt veiklos metų nepalaužė 
mūsų pasiryžimo ir ateityje jo nepalauš, 
nežiūrint ir to, kad jau ne vieną skautybės 
įdėjai pasišventusį išplėšė mirtis. 
Entuziatų ir visa širdimi atsidavusių 
skautiškam darbui žmonių, reikalui 
esant, visuomet atsirasdavo ir su jų 
pagalba rajonas žengė, žengia ir žengs 
pirmyn.

Lietuviška skautybė yra viena 
didžiausių mūsų jaunimo tarpe lietuvybės 
išlaikymo nešėja, veikianti net penkiuose 
kontinentuose. Švenčiant Lietuvos 
nepriklausomybės ir skautybės 70-tį, į 7- 
tą Tautinę stovyklą Klivelande 
suvažiavo, lietuviškai galvojančio, 
lietuviškai kalbančio 800 skautaujančio 
jaunimo. (Uždarymo iškilmėse dalyvavo 
daugiau negu 1000 žmonių).

Susirinkę į 40-ąją stovyklą, kad ir 
negausūs, prie liepsnojančių laužų, tyliai, 
susikaupę, sesės ir broliai giedosime 
skautišką maldą „Ateina naktis“, 
lenksime galvas išėjusiems pas 
Aukščiausiąjį ir su laužo kibirkštim, savo 
širdim ir mintim skrisime į atsikūrusius 
skautų vienetus mūsų brangioje, bet dar 
pavergtoje Tėvynėje — Lietuvoje.

Per 40-tį skautiškos veiklos gyvavimo 
metų, mes buvome DBLS-gos globojami 
ir remiami. Lietuviška visuomenė vos 
nupirkusi Sodybą, skautaujančiam 
jaunimui pavedė beržynėlį stovyklauti, 
rinko aukas, padėjo įsigyti palapines, 
rėmė siunčiamus atstovus į Tarptautines 
stovyklas. LSS Europos rajonui leidžiant 
albumą paskyrė 2500 sv„ remia 
„Budėkime“ spausdinimą, stovyklavietei 
įrengė patogesnę virtuvę ir 1.1. Skautų 
veiklą taip pat rėmė Škotijos, Bradfordo, 
Mančesterio klubai, Londono ir 
Nottinghamo moterų draugijos ir 
sambūriai, DBLS-gos skyriai, EL 
redakcija, pavieniai asmenys, dvasiškiai 
tėvai bei globėjai ištikimai, kas metai, 
nuoširdžiai, dosniai mūsų sąjūdį rėmė, 
remia ir tikime, kad ir ateityje rems, kol 
sąjūdis gyvuos. Sulaukėme taip pat 
paramos ir iš LSS Vyr. Vadovybės, 
Lietuviškosios Skautybės Fondo tiek 
lėšomis, tiek skautiška literatūra. Tik jų 
visų nuopelno dėka mes dabar

O’Brien, mirtinai įsikibusį į arklio kaklą, 
kad nenukristų.

Sekmadienio popietę turėjome metinį- 
visuotiną susirinkimą. Jame buvo 
išrinkta ši nauja valdyba: Andrius 
Blinstrubas— pirmininkas, Žilė 
Blinstrubienė — sekretorė, Edmundas 
Kvietkauskas — ryšininkas su užsieniu, 
Markus Šova — kasininkas ir Skott 
Mineikis — parengimų koordinatorius. 
Sekmadienio vakaras buvo baisus. Mes 
pasikvietėme jaunų lenkų grupę, kurie 
stovyklavo miškelyje. Jų elgesys buvo 
pasibaisėtinas. Jie laistėsi sifonuose 
esančiu gaziniu vandeniu, mėtė cigarečių 
nuorūkas ant kilimo, o pasigėrę pasidarė 
įžūlūs ir įžeidinėjo kitus bare esančius. 
Niekuomet daugiau to nebus!

Pirmadienio pusryčiai praėjo ramiai, o 
po pasivaikščiojimo po Sodybą ir po 

didžiuojamės sulaukę 40-sios 
sukaktuvinės stovyklos. Todėl šios 
Jubilienės stovyklos proga VISOMS ir 
VISIEMS mūsų nuoširdus, didelis ir 
skautiškas AČIŪ, AČIŪ!

Šiuo metu Europoje randasi šie 
skautiški vienetai: Vasario 16 gimnazijos 
„Aušros“ tuntas Vokietijoje, „Geležinio 
Vilko“ draugovė Londone, „Vytauto 
Didžiojo“ vienetas Škotijoje ir „Aušros 
vartų Marijos“ — Nottinghame.

Jau pačioje pradžioje skautų vadams 
rūpėjo spausdintu žodžiu teikti 
informacijas ir skelbti skautybės idėjas. 
1950 m. išsinuomuotu rotatoriumi ir 
rašomąja mašinėle jau buvo išleistas 
skautų vyčių vardu, Derbyje gyvenusio 
a.a.v.s. K. Vaitkevičiaus suredaguotas 
vienkartinis leidinys „Skautybės 
sargyboje“. O 1951 m. rajonų vadovų 
suvažiavime buvo nutarta neatidėliojant 
leisti periodinį leidinį „Budėkime“.

1979 m. LSS Tarybos Pirmijai nutarus 
panaikinami Anglijos-Vokietijos rajonai 
ir jų vietoje sudarytas LSS Europos 
rajonas su Anglijoje gyvenančiu Rajono 
Vadu, Seserijos Vadeive ir Brolijos 
Vadeiva. RK Dvasios Vadas Europos 
skautijai yra kun. E. Putrimas 
Vokietijoje. „Budėkime“ leidinys tampa 
LSS Europos Rajono leidiniu.

Šiuo metu „Budėkime“ yra 
spausdinamas „Nidos“ spaustuvėje du 
kartus metuose.

„Budėkime“ visuomet turėjo daug 
talkininkų, platintojų, rėmėjų, 
redaktorių, administratorių, iliustratorių 
— visiems jiems reiškiame skautišką 
padėką. Šių metų priešstovyklinis 
„Budėkime“ bus 106 numeris.

Artėjant 40-tai stovyklai kviečiu visus 
dar tvirčiau susijungusius rankomis, 
suartėjusius širdimis, naujomis jėgomis 
gausiai susirinkti stovykloje ir malda, 
himno žodžiais, atsikūrusia skautija 
Tėvynėje, iškeikime skautavimo vėliavą 
aukštai, kad ji plėvesuotų didingai ir 
skelbtų visam pasauliui, kad mes 
skautaudami išlikome ir liksime Lietuvos 
vaikais.

Budėkime, v.s. J, Maslauskas, 
LSS Europos Rajono Vadeiva

KONFERENCIJA PARYŽIUJE
(Atkelta iš 1 puslapio)

Taip pat pranešimus padarė Ukrainos, 
Krymo totorių, Gruzijos, Armėnijos, 
Rusų demokratinės sąjungos ir Sovietų 
Sąjungos žydų reikalams atstovai.

Apie sovietinę spaudą kalbėjo 
Vladimir Maximov, „Kontinent“ 
žurnalo redaktorius, Nadija Svitlyčna, 
Heiki Ahonen, A. Ginzburg ir kiti.

{domiai ir plačiai apie Vakarus 
pasiekiančią sovietinę disinformaciją 
kalbėjo Paul Anastasi, žurnalistas, 
rašytojas ir dabartinis Niujorko „Times“ 
korespondentas Graikijoje.

Jean-Francois Revel, rašytojas ir 
filosofijos profesorius nagrinėjo 
totalitarines sistemas.

Konferencijoje buvo naudojamos trys 
kalbos: anglų prancūzų ir rusų. Visi trys 
pabaltiečiai savo pranešimus darė 
rusiškai. Lenkų Solidarumo atstovas 
džiaugėsi, kad yra oficialiai veikianti 
organizacija Lenkijoje, bet atrodė, bent 
šiuo metu, dar neturėjo politinių planų 
ateičiai.

Vengrų atstovas Gaspar Miklos 
Tamas pranešė apie paskutinius įvykius 
Vengrijoje ir jų pastangas išstoti iš 
Varšuvos pakto.

Daugelis atstovų savo pranešimuose 
minėjo, kad jau praėjo 4 metai nuo 
persitvarkymo Sovietų Sąjungoje 
pradžios, bet konkrečiai, tėra padaryta 
vos matoma pažanga sovietiniame 
gyvenime, o eilinio piliečio padėtis, 
sakoma, net pablogėjo. Pvz. sovietinė 
teisinė sistema ir toliau pasilieka tokia, 
kokia buvusi: kolonijinė ir totalitarinė 
imperija.

Svarbiausias šios konferencijos tikslas 
buvo įkurti centrą, kuris remtų 
demokratinį persitvarkymą Sovietų 
Sąjungoje. Tai buvo padaryta. Nuo šios 
dienos Paryžiuje veikia koordinacinis 
„Demokratija ir Nepriklausomybė“ 
centras, kurio pirmininku buvo išrinktas 
Paruyr Hayrikyan.

Zigmas Juras

kelių videojuostų žiūrėjimo — Litheksas 
pasibaigė. Kitais metais Lithekso metu 
tikimės susilaukti mokinių iš Vasario 16- 
tos gimnazijos, o gal net ir iš Lietuvos. 
Kad Lithex ’90 būtų gyvesnis ir įdomesnis 
— labai svarbu, kad kuo daugiau jame 
jaunų lietuvių dalyvautų. Jau užsakėme 
kitų metų ilgam gegužės savaitgaliui 
Sodybą, pasižymėkite ją savo 
kalendorėliuose, kad nepamirštumėte 
atvykti.

A. Blinstrub
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Lietuvių
KAS—KADA—KUR?

Gegužės 28 — Išvyka į Lietuvių 
Sodybą. Nuo Lietuvių §v. 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 vaL 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 Lietuvių 
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 — gegužės 28 d., 11.15 

vai. Židinyje.
Manchesteryje — gegužės 28 d., 12.30 

vai.
Leigh — gegužės 28 d., 4.30 vai.
Bradforde — birželio 4 d., 12.30 vai.
Eccles — birželio 11 d., 12.15 vai.

K ronilca
AUKOS SPAUDAI

E. L. skaitytojas — 30.00 sv.
I. Sragauskis — 6200.00 DM.
Br. Vaškelis — .50 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

ATVYKSTA PLB PIRMININKAS
Grįždamas iš Vilniaus bei labai 

svarbios pabaltiečių konferencijos Taline 
PLB pirmininkas prof. dr. Vytautas 
Bieliauskas pakeliui į JAV sustos vienai 
dienai Londone ir padarys pranešimą 
visuomenei:

šeštadienį, gegužės 27 d. 14.00 vai.
Lietuvių Namuose

Tos pačios dienos vakare, 18.00 vai., 
dr. V. Bieliauskas lankysis Sodyboje ir 
susitiks su lietuviais Sekminių 
Sąskrydyje. Prof. dr Vytautas 
Bieliauskas skrenda į JAV sekmadienį, 
11.00 vai.

LONDONO LIETUVIŲ 
MAIRONIO MOKYKLA

Mokyklos antrųjų mokslo metų 
vasaros pustrimestris prasidės gegužės 27 
d., todėl tą šeštadienį pamokų nebus.

Birželio 10 d. Londono lietuvių 
Maironio mokyklos visų klasių pamokos 
vyks Lietuvių Sodyboje.

Antrieji Maironio mokyklos mokslo 
metai baigsis liepos 15 d.

Gegužės 13 d. Lietuvių Namuose vyko 
Londono lietuvių Maironio mokyklos 
mokytojų ir tėvų posėdis. Jame 
paaiškėjo, kad mokinių skaičius, 
ypatingai vyresniųjų klasėje, padidėjo ir 
mokinių lankymasis pamokose yra 
patenkinamas. Posėdyje taip pat buvo 
svarstoma tretiems mokyklos metams 
mokslo programa.

NORI SUSIRAŠINĖTI
13-kos metų moksleivis, iš Šiaulių, 

mokosi angliškai ir norėtų susirašinėti su 
Anglijoje gyvenančiu tų pačių metų 
jaunuoliu ar jaunuole.

Rašyti Mindaugas Rumbauskas, 
Šiaulių raj., Aukštelkė, Poilsio 19-3, 
Lietuva, USSR.

REIKALINGAS STUDENTAS

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa ir 
Lietuvių Informacijos Centras (LIC) 
skelbia stažą studentui, norinčiam dirbti 
šią vasarą Niujorke, JAV.

Intemas dirbs 10 savaičių Šalpos- 
Centro įstaigoj Brūklyne. Pareigos būtų 
padėti štabui pakuoti siuntinius į Lietuvą, 
išmokti rašyti profesionaliai dabartinę 
Lietuvą liečiančias žinias spaudai anglų ir 
lietuvių kalbomis, kataloguoti 
nuotraukas ir neoficialiąją spaudą iš 
Lietuvos bei atlikti kitus einamuosius 
darbus pagal vedėjų nuožiūrą.

Kandidatai į intemus turi būti bent 18 
metų ir laisvai valdyti anglų kalbą. Būtų 
gerai jei turėtų mašiną, nors tai 
neprivaloma.

Stažistui bus mokama 1750 dol. už 10 
darbo savaičių. Bus parūpintos 
gyvenimui patalpos. Pirmenybė bus 
duodama studentams, turintiems 
nuovoką apie dabartinius įvykius 
Lietuvoje.

Reziumė siųsti (iki gegužės 25 d.) į: 
Lithuanian Information Center, Attn. 
Gintė Damušytė, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn NY 11207, U.S.A.

LIC

DERBY
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 17 d., DBLS Derby skyrius, 
ruošia Tragiškų Birželio įvykių minėjimą, 
ukrainiečių klubo patalpose, 27 
Chamwood Str., Derby, 18.30 vai. 
Programoje: sveikinimai ir paskaita. Po 
oficialios dalies šeimyniškai 
pabendrausime ir pasikeisime mintimis 
savųjų tarpe.

Visus vietos bei apylinkių tautiečius ir 
svečius maloniai kviečiame į minėjimą 
gausiai atsilankyti. Jame bendrai 
prisiminsime ir pagerbsime šį tragišką 
įvykį.

Skyriaus valdyba

WOLVERHAMPTONAS
MOTINOS MINĖJIMAS

6- tą gegužės, Ukrainiečių klube, 
Sąjungos skyrius suruošė Motinos- 
Moters pagerbimą.

Programoje: VIII-ji Laisvojo pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šventės — video
juosta ir šokiai, grojant plokštelių 
muzikai.

Šiltus užkandžius skaniai pagamino 
Ivanauskų šeima. Jiems ir visam skyriui 
nuoširdus ačiū už puikiai suruoštą 
kultūringą ir informuojančią programą. 
Veikė ir puiki loterija.

Juozas Žaliauskas pakvietė V. 
Kelmistraitį Motinos pagerbimui tarti 
žodį. Prelegentas nurodė, kad motina yra 
gerbiama visame pasaulyje ir visų tautų. 
Bet mes, lietuviai, motiną turime gerbti 
dar labiau, su meile ir pagarba, nes ji, kai 
caro laikais Lietuva buvo pavergta, o 
lietuviškas raštas ir kalba uždrausti, 
sukdama ratelį ir verpdama, pasisodinusi 
ant kelių mokė vaikučius lietuviškai 
skaityti ir rašyti, įdiegė Lietuvos meilę ir 
ja pasididžiavimą — sugebėjo perduoti 
tautinį susipratimą ir meilę... O kai 
pirmieji laisvės spinduliai pasirodė, 
Lietuvoje jau buvo jaunų vyrų ir moterų, 
kurie nesigailėjo nei jėgų, nei gyvybės, 
kad užtikrintų laisvę.

Praeities istorija yra pamoka ateičiai. 
Štai ir dabar, jau nuo vasario mėnesio į 
Lietuvą sugrįžo oficialiai lietuvių kalba. 
Neabejotina, kad prie to daug prisidėjo 
motinos, neleisdamos lietuvių kalbai žūti.

Todėl turime tikėti, kad mūsų Motina 
Tėvynė susilauks teisėtos laisvės ir mes 
Motinos šventę galėsime dar iškilmingiau 
tenai švęsti.

7- ji gegužės, gražiausiame metų laike, 
nepamirškime ir pagerbkime savąsias 
motinas: aplankykime jas, pasveikinkime 
telefonu ar laišku, o jei jos yra mirusios... 
aplankykime jų kapus. Tegu joms duoda 
amžiną atilsį Viešpats, tegul ilsisi 
ramybėje.

Prelegentas kalbėjo angliškai, nes pusė, 
o gal ir daugiau, susirinkusiųjų buvo 
anglai.

Po to sekusią videojuostą su įdomumu 
stebėjo tiek anglai, tiek lietuviai. Vienas 
anglas man prasitarė: „tave pažinojau jau 
daug metų ir apie Lietuvą šį bei tą 
žinojau, bet esu nustebęs tokiu tautinių 
šokių grožiu, tikiu, kad jūsų tauta bus 
laisva, nes tokia kultūra ir menas 
nemiršta“.

Šiame minėjime galėjo, gal net turėjo, 
daugiau vietinių atsilankyti. Gaila, kad 
dėl kažkokių „susiskaldymų“, jie 
neįstengė.

Pagarba visiems iš toliau atvykusioms. 
Ypatinga padėka atvykusioms iš 
Lietuvos, kurie atsivežę su čia esančiais 
pasidalino lietuviškumu ir draugiškumu.

Vienybė tegu žydi!
VK.

BIRMINGHAMAS
KVIETIMAS KRYŽIŲ ŽYGIN

Visus Britanijos lietuvius tarptautiniai 
Žygio rengėjai pabrėžtinai kviečia 
dalyvauti. Jis bus birželio 4 d., 14.00 vai., 
iš The Oratory, Edgbaston, Hagley Rd., 
Birmingham. Vadovaus ateivių vyskupas 
Gordon Wheeler ir lietuvių geradaris 
kun. W. van Straaten. Visi kviečiami Šv. 
Komunijai.

Galimai rengtis tautiniais drabužiais, 
vartoti lietuviškas spalvas, atsivežti 
kryžius-kryželius.

Dabartinėje Lietuvos Bažnyčios ir 
Tautos padėtyje labai svarbu jungtis 
padėkos bei prašymų maldai.

DBLK Bendrija

ANTROJI PABALTIEČIŲ 
KONFERENCIJA LONDONE

Gegužės 12-14 dienomis Londone, 
Latvių Namuose vyko antroji pabaltiečių 
konferencija. Jos tikslas buvo tęsti 
pirmosios konferencijos Vokietijoje bei 
vadų konferencijos Anglijoje pradėtus 
darbus, idėjas ir pasikeisti žiniomis apie 
dabartinę padėtį Baltijo kraštuose. Taip 
pat buvo svarstomos galimybės kuo ir 
kaip galima padėti bei prisidėti prie 
kraštuose vykstančių pasikeitimų ir 
sustiprinti veiklą Europos politinėse 
institucijose Baltijos kraštų naudai.

Konferenciją suorganizavo Baltų 
taryba. Pirmininkė Nora Morley- 
Fletcher M BE konferenciją atidarė ir 
pirmininkavo pirmiems posėdžiams. 
Vėlesniems posėdžiams pirmininkavo 
Baltų tarybos vicepirmininkai: Aleksas 
Vilčinskas ir Guntis Berzinš. Iš užsienio 
dalyvavo atstovai iš Švedijos ir 
Vokietijos. Raštu pranešimus prisiuntė: 
K. Dikšaitis, K. Baronas ir N. Prielaida. 
Be A. Vilčinsko pabaltiečių 
konferencijoje dalyvavo DBLS 
pirmininkas Jaras Alkis ir Baltų tarybos 
vicepirmininkas Mečys Bajorinas. Be šių 
— pabaltiečių konferencijoje lietuvių 
nesimatė. M. Bajorinas padarė 
pranešimą apie paskutinius įvykius 
Lietuvoje.

Konferencija praėjo tvarkingai, buvo 
gerai suorganizuota ir produktinga, nors 
dalyvių skaičius galėjo būti didesnis.

Konferencijos išvakarėse įvyko 
dalyvių priėmimas Lietuvių Namuose. 
Vaišes paruošė Baltų tarybos pirmininkė, 
padedant kitoms narėms.

Sekančią, trečiąją konferenciją 
manoma ruošti Europoje. Tikimasi, kad 
pigesnės kelionės įgalins daugiau 
pabaltiečių veikėjų konferencijoje 
dalyvauti.

ELB

PUS 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 PUS 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

JAUNIMO MITINGAS 
KALNŲ PARKE 

(Atkelta iš 2 puslapio)

išlaikant juos (politinio švietimo namus) 
iš valstybės lėšų.

6. Respublikinius pionierių ir 
moksleivių rūmus pavadinti Lietuvos 
moksleivių rūmais, atitinkamai 
perorganizuoti jų struktūrą.

7. Atkurti Vytauto Didžiojo gimnaziją 
Vilniuje.

(Bus daugiau)

APIE PILIETYBĘ...
(Atkelta iš 3 puslapio) 

reikalauja ne įvedimą visokių apribojimų 
ir barjerų, bet jų pašalinimą“.

Antrame „Pravdos“ straipsnyje V. 
Tumanov, juridinių mokslų daktaras, 
aprašo pilietybės įstatymus įvairiose 
pasaulio federalinėse valstybėse.

„Norėčiau tik pridėti, kad galima 
sutikti su tų dviejų išmokslintų sovietų 
teisininkų išvedžiojimais kai jie rašo apie 
federalines valstybes laisvame pasaulyje 
— Vokietijos Federalinę Respubliką, 
Austriją, Šveicariją ir kitas. Bet jie 
pamiršta, kad visos tos valstybės yra 
savanoriški šalių junginiai, o Sovietų 
Sąjungos sudėtyje yra okupuotos ir 
prievarta į Sąjungą inkorporuotos šalys, 
kurias rusai begėdiškai kolonizuoja!

J.B.

PASAULYJE
Neramumai Kinijoje

Po 30 metų Gorbačiovas apsilankė 
Pekinge, bet dėl didelių vykstančių 
demonstracijų nebuvo tinkamai sutiktas. 
Masės žmonių, daugumoje studentai, 
demonstravo už laisvę ir demokratiją ir 
sveikino Gorbačiovą kaip „demokratijos 
atstovą“. Ūkinio persitvarkymo srityje 
Kinija yra toliau pažengusi negu Sovietų 
Sąjunga, bet atsilikusi žodžio ir spaudos 
laisvių srityse. Tuo pat metu sovietų 
disidentas Andrei Sakharov kritikavo 
sovietinę perestroiką, sakydamas, kad ji 
nuves kraštą į bedugnę, jeigu nebus 
padaryti drastiški pakeitimai ūkinėje 
sistemoje. Satelitiniai kraštai, kaip 
Vengrija ir Lenkija, jau pasirinko 
kapitalizmą ir eina rinkos-ekonomijos 
keliu.

Disidentai smerkia vakarus
Dabar yra madoje girti Gorbačiovą ir 

linkėti jam pasisekimo. Kitaip mano buvę 
sovietų kaliniai ir disidentai. Jie sako, kad 
sovietų reformos buvo neišvengiamos, 
bet jų vykdymas nereiškia, kad kraštas 
būtų vedamas į bedugnę. Vakarai turėtų 
labiau remti sovietijoje esančius 
opozicinius judėjimus ir atskiras 
respublikas siekiančias pakeisti sistemą. 
Tai buvo pareikšta disidentų 
konferencijoje Paryžiuje, kur tarp kitų, 
dalyvavo Vladimir Bukovsky, poetė 
Ratushinskaja ir dr. Vytautas Skuodis, 
kuris tvirtino, kad kompromisas kartais 
yra galimas ir reikalingas, kaip pvz., kad 
daro Sąjūdis Lietuvoje, kuris siekia 
atsiskyrimo nuo Sovietų Sąjungos be 
ypatingo triukšmo.

Tuo pat metu Londone pasibaigė kita 
konferencija — Informacijos Forumas— 
kuriame dalyvavo 35 rytų ir vakarų 
valstybių atstovai. Tai buvo Helsinkio 
susitarimų tąsa su šiuo skirtumu: 
valstybių atstovai kalbėjo savo, o ne 
atsotvaujamų valstybių delegacijų vardu 
To pasėkoje Rumunija ir Čekoslovakija 
buvo iškritikuotos ne vien vakariečių, bet 
jas pasmerkė taip pat vengrai ir lenkai už 
laisvės suvaržymus.

Panamos prezidentas nepasiduoda
Nors prezidentinius rinkimus, kitų 

stebėtojų paliudijimu, generolas Noriega 
pralaimėjo, bet jis tvirtina kitaip. Jis 
anuliavęs rinkimų rezultatus pasiliko 
valdžioje. Amerika jį kaltina narkotikų 
platinimu ir opozicijos žmonių žudymu ir 
jų įkalinimu. (Vienu laiku, kai dabartinis 
Amerikos prezidentas buvo ČIA vadas, 
gen. Noriega buvo JAV slaptu agentu.) 
Amerika reagavo atitraukdama iš 
Panamos savo ambasadorių ir 
pasiųsdama 2.000 karių įgulos 
sustiprinimui, prižiūrėti Panamos kanalą 
ir apsaugoti amerikiečius nuo užpuolimų.

Baltai reikalauja...?
Praėjusį savaitgalį Taline vyko Estijos, 

Latvijos ir Lietuvos liaudies sąjūdžių 
konferencija, kurioje dalyvavo 400 
delegatų, jų tarpe 61 išrinktas deputatas į 
Sovietų parlamentą. Tai buvo labai 
svarbus susirinkimas. Jame dalyvavo ir 
PLB pirmininkas dr. Vytautas 
Bieliauskas. Konferencijoje buvo 
reikalaujama višiškos ekonominės 
autonomijos, kad Maskva „netrukdytų 
valstybių suvereniteto atstatymui“. 
Suprantama, kad tokie reikalavimai 
reiškia nepriklausomybės atstatymą. 
Konferencija taip pat reikalavo, kad 
sovietų vyriausybė pasmerktų Molotovo- 
Ribbentropo paktą ir paskelbtų, kad 
savanoriškas tų valstybių įsijungimas į 
Sovietų Sąjungą yra melas ir reikalavo 
surasti žmonių žudikus ir trėmėjus į 
Sibirą ir juos teisti, Nūmbergo 
pavyzdžiu, teisme. Išrinktieji deputatai 
turėjo atskirą pasitarimą, kuriame nutarė 
ieškoti parlamente pritariančiųjų, kad 
būtų galima siekti kiekvienos respublikos 
teisės laisvai apsispręsti.

Vengrai artėja prie demokratijos
Pagal naujus parėdymus Vengrijoje 

pasibaigė vienos partijos valdžia. Pagal 
naująją parlamente priimtą konstituciją, 
komunistų partija prarado privilegijuotą 
poziciją, nes bus leidžiama steigtis ir 
kitoms partijoms. Naujus parėdymus 
parlamentui perdavė ministras 
pirmininkas Miklos Nemeth, kuris 
nusiskundė dėl krašto įsiskolinimo. Jis 
tiki, kad dabar Vakarai ateis Vengrijai į 
pagalbą. Janos Kadar, ilgą laiką buvęs 
komunistų partijos vadas, iš pareigų 
buvo atleistas. Jo vienintelis komentaras 
buvo: aš priimu tai kaip disciplinuotas 
komunistas.
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