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ĮGALIOJIMAS VLIKUI 
IŠ LIETUVOS

Per Lietuvių Informacijos Centrą 
Niujorke gautas šis Lietuvos gyventojų 
įgaliojimas Vyriausiam Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetui (VLIK-ui). 
Spausdiname pilną tekstą.

Vyriausiam Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetui

Mes, Lietuvos gyventojai, 1989 m. 
liepos 12 d. Vilniuje susirinkę paminėti 
Lietuvos Respublikos ir Rusijos TFSR 
1920 m. liepos 12 d. Taikos sutarties 69- 
ųjų metinių, nutarėme:

1. 1940 m. birželio 15 d. Lietuvos 
okupacijos minėtos Taikos sutarties 
nedenonsavo ir SSSR privalo šios 
sutarties laikytis.

2. Reikalaujame, kad nedelsiant būtų 
išvesta okupacinė SSSR kariuomenė iš 
Lietuvos, o taip pat Latvijos ir Estijos, ir 
tokiu būdu ištaisytas Maskvos įvykdytas 
Taikos sutarčių su šiomis valstybėmis 
sulaužymas.

3. Įgaliojame VLIK-ą šiuos mūsų 
reikalavimus kelti viso pasaulio visų lygių 
institucijose, apeliuojant į viešąją 
nuomonę ir žmonijos sąžinę.

(Šis įgaliojimas priimtas 
daugiatūkstantinės minios, susirinkusios 
Lukiškio aikštėje prie Lenino paminklo 
Vilniuje paminėti Lietuvos Respublikos ir 
TFSR 1920 m. sutartį.

1989 m. liepos 12 dieną
LIC 

(Nukelta į 4 p si.)

VORUTOS ANSAMBLIS 
NOTTINGHAME

Liepos 21 d., penktadienį, Vorutos 
ansamblis iš Londono autobusu išvyksta 
i Nottinghamą.

Liepos 22 d., šeštadienį, kelionės po 
Nottinghamo miestą ir apylinkes. 18.00 
vai. laužas su programa Židinio sode.

Liepos 23 d., sekmadienį, 11.15 vai. 
Vilniaus ansamblis Voruta lankysis 
Židinyje ir išpildys šv. Mišiose muzikinę 
ir kitas dalis. 16.00 vai. VORUTOS 
koncertas Nottinghame, Rushcliffe 
Leisure Centre, Boundry Rd., W. 
Bridgford. Po koncerto susitikimas su 
vietos lietuviais.

VYKIME l KONCERTĄ 
NOTTINGHAME

Liepos 23 d., 16.00 vai., Rushclifle 
Leisure Center, Boundry Rd., VV. 
Bridgeford, Nottingham.

Įėjimas 3 sv. asmeniui. Bilietai bus 
parduodami vietoje. Veiks baras ir bus 
užkandžių.

Kviečiame Britanijos lietuvius paremti 
Lietuvos jaunimą ir gausiai dalyvauti jų 
koncertuose.

Nurodymai, kaip pasiekti Rushclifle 
j Leisure Centrą, Nottinghame: iš Ml 

greitkelio išvažiuoti 24 susijungime 
| (Junction 24), važiuoti A453 keliu apie 7 

mylias iki Clifton tilto komplekso, po 
tiltu sukti į A52 (Gratham) ir važiuoti iki 
sekančio judėjimo rato (round-about), 
privažiavus pasukti į kairę ir pravažiuoti 
kapines, o už jų — Boundry Road, keliu 

| - po dešine — privažiuosite Rushclifle 
Leisure Center.

VORUTOS ANSAMBLIS 
SODYBOJE

Liepos 24 d., pirmadienį, Vorutos 
, ansamblis autobusu atvyksta į Sodybą.

Liepos 25 d., antradienį, iškyla.
Liepos 26 d., trečiadinį, atsisveikinimo 

■ vakaras Sodyboje.
Liepos 27 d., ketvirtadienį, Voruta 

I grįžta į Vilnių.

IŠ VILNIAUS

ATVAŽIAVO Į MUSŲ ŠIRDIS...

Lietuvos TSR Liaudies Švietimo ministerijos Respublikinių moksleivių estetikos ir metodikos centro VORUTA grupės šokėjai, tautos 
atgimimo rytą į Gedimino kalną iškilmingai nešė pirmąją trispalvę. Nuotraukoje Vorutos šokėjai prieš išvažiavimą į Londoną. 
Priekyje moksleiviai Jorika Zubnaitė ir Gintaras Pūkelis, o gilumoje kiti Vorutos dalyviai Vilniuje. Foto: A. Miežansko

Vilniaus „Vorutos“ ansamblis j 
Londoną atvyko liepos 13 d., o liepos 15d., 
18.00 vai. Bishopsgate Instituto salėje 
įvyko pirmasis Vorutos koncertas 
Anglijoje. Salė buvo pilnutėlė, scenoje 
jaunieji artistai dvi valandas stebino 
susirinkusius savo meistriškumu.

Prieš koncertą, Instituto salės scenoje 
kalbėjo DBLS-gos pirmininkas Jaras 
Alkis ir Lietuvos TSR Švietimo ministro 
pavaduotojas Vyt Jakelis. Abu sveikino 
susirinkusius ir pasižadėjo toliau puoselėti 
čia užmegztus ry šius. Vyt. Akelis Vorutos 
ansamblio vardu įteikė Sąjungai Lietuvos 
tautinę vėliava.

Šv Kazimiero bažnyčioje Londone, 
liepos 16 d., sekmadienį, Vorutos vadovai, 
merginos ir vaikinai dalyvavo šv. Mišiose.

Vilniškis jaunimo šokių ansamblis 
„Voruta“, vadovaujamas Vlado Usovo 
buvo pakviestas dalyvauti Valijoje 
vykusiame tarptautinės muzikos 
festivalyje. Antrasis pakvietimas buvo 
gautas iš DBLS-gos, kad atvykę į 
Didžiąja Britaniją aplankytų lietuvius 
Londone, Sodyboje ir Nottinghame. 
Susidėjus nepalankiom sąlygom, kelionė į 
Valiją atkrito, tačiau belankančių 
lietuvių jie neapvylė ir po ilgos kelionės 
liepos 13 d. lėktuvu atskrido į Londoną. 

Čia juos pasitiko būrys vietinių lietuvių ir 
pirmam susitikimui dalį ansambliečių 
pervežė į Lietuvių Namus. Vienus iš 
orauosčio, o kitus iš Lietuvių Namų, po 
vieną, po du ar tris jaunuosius 
menininkus pasiskirstę išvežiojo po 
Londoną jų busimieji šeimininkai

Pirmosios dvi dienos praėjo greitai 
susipažinimų džiaugsme ir pirmam 
koncertui pasiruošimo rūpestyje. Dar 
šeštadienio vakare, kocerto išvakarėse, 
visi sugrįžę, Lietuvių Namuose, bandė 
suderinti vietinių menininkų, kolegų 
ansambliečių, galimą bendrą 
pasirodymą. Neužteko laiko, bet buvo 
pasiūlyta ir pasižadėta susitikti kitą 
dieną, lyg ir generalinei repeticijai.

Abi dienos buvo šviesios ir šiltos. Vos iš 
požeminio traukinio stoties išėjus matėsi 
trispalve pasipuošusi Instituto salės 
įėjimo anga. Prie jos artėjant girdėjosi 
lietuviškai šnekant, kas reiškė, kad 
lietuviai, nežiūrint menkos reklamos ir to, 
kad vos prieš savaitę panašus renginys 
buvo atšauktas, rinkosi į koncertą.

Anksčiau atvykę jau sėdėjo 
pasirinktose vietose, kad geriau galėtų šį 
šaunųjį kolektyvą scenoje matyti ir 
girdėti. Pokalbis salėje garsėjo, vis 
dažniau salės pakraščiu praskubėdavo 

tautiniais rūbais pasipuošęs vaikinas ar 
mergina, salė pilnėjo.

Į avansceną išėjęs vietinio ansamblio 
kalbėtojas Algis Šveikauskas pranešė, 
kad šis koncertas pradedamas ir kad jis jį 
pradėti kviečiąs vyriausiuosius šulus 
DBLS-gos pirmininką J. Alkį ir Lietuvos 
TRS Švietimo ministro padėjėją Vyt. 
Jakelį. Čia turiu sustoti ir priminti, kad 
iki šiol oficialiai Sąjunga jokių ryšių su 
Lietuvos TSR vyriausybe ar jos nariais 
neturėjo, kad durys tokiem ryšiam buvo 
užvertos ir užkaltos, laukiant 
nepriklausomos Lietuvos. Žinoma, jas 
jau klebeno tai „Vingis“, tai vėliau 
Sąjūdžio organizacijos iniciatyvinės 
grupės nariai, atvykę į Angliją 
konferencijon filosofuoti, tai pagaliau, 
neseniai, naujai išrinktieji deputatai, 
Sąjūdžio seimo tarybos nariai. Taip. Juos 
visus priėmėm ir net pavaišinom, bet 
oficialiai ryšio vis dar neturėjome. Todėl 
buvo svarbu tai paminėti, kad štai, po 42 
metų, išlikę lietuviais vėl galime 
bendrauti su lietuviais ir bendrai rūpintis 
ateitimi. Suglaustai, galima pasakyti, kad 
nors visi tie suminėtieji ir gal daugiau 
nors ir beldėsi į uždarytas duris, bet tik 
Voruta jas pravėrė ir tikėkime, kad jos liks 
atviros kitiems. (Bus daugiau)

Buriuotojai nugalėjo Atlantą
Gegužės mėnesį iš Klaipėdos 

išplaukusios trys jachtos, birželio 24 d. 
iškilmingai buvo sutiktos Niujorke. 
Jachtas „Audra“, „Lietuva“ ir „Dailė“ 
sutiko Niujorko uoste Amerikos 
lietuviai. Atskridus į Niujorką visų trijų 
jachtų antrosioms įguloms, liepos 8 dieną 
jachtos turėjo išplaukti atgal į Klaipėdą. 
Tuo pat laiku buriuotojai, nugalėję 
Atlantą, turėjo išskristi iš Niujorko, per 
Maskvą, atgal į Vilnių.

Iš širdies pasikalbėti
Tiesa (VI.22) atspausdino rašytojo 

Vytauto Martinkaus straipsnį, kuriuo 
Lietuvos komunistai raginami,, kuo 
greičiau susirinkti į savo suvažiavimą ir iš 
širdies pasikalbėti“. Rašytojas ragina 
pagalvoti apie Lietuvos komunistų 
padarytas klaidas, kurios privedė prie 
birželio keturioliktosios, tautos genocido 
ir neapykantos žmogui. „Derėtų 
pagalvoti ir apie tai, kodėl visoje 
Europoje socialdemokratija ėjo kitu 
keliu... Suvokti, kaip atsitiko, kad 
žmogus... tapo industrinės gamybos 
sraigteliu ir ideologinės apgaulės auka“. 
Demokratinis judėjimas neįmanomas be 
lygių politinių galimybių visiems — taigi 
ir įvairioms partijoms — dalyvauti 
rinkimuose ir visose kitose politinėse 
srityse. Per teisę laisvai reikšti savo 
pažiūras keisis partijų teisė spręsti vienus 
ar kitus klausimus, per teisę laisvai rinkti 
atsiras taisė valdyti visų piliečių vardu. 
Taigi, Vytauto Martinkaus nuomone, 
Lietuvoje turėtų būti daugiapartinė 
sistema, o Lietuvoje komunistų partija 
turėtų būti savarankiška.

Gandų paneigimas
Lietuvoje buvo pasklidę gandai, kad 

buvo išplėštas ginklų sandėlis ir kad 
Vilnius jau apsuptas tankų... LTSA 
valstybės saugumo komiteto pirmininko 
pavaduotojas Henrikas Vaigauskas 
paneigė tuos gandus. Jis prisipažino, kad 
lapelių tikrai buvo paskleista. Juose buvo 
grasinama rusams, lenkams, kad su jais 
būsią fiziškai susidorota, būsią deginami 
jų namai. Saugumo darbuotojai ieško 
kaltininkų.

Išlikę paminklai
Karo ir pokario metais Lietuvoje buvo 

nugriauti bemaž visi istoriniai paminklai. 
Tačiau nežiūrint laiko išbandymų 
Lietuvoje išliko bene trylika Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Vytauto 
paminklų. Kai kurių skulptorių pavardės 
kol kas nežinomos. Vienas tokių 
paminklų pastatytas Pajevonio 
miestelyje, Vilkaviškio rajone, laukia 
restauratorių. Žemaičių Naumiestyje, 
Šilutės rajone, neseniai pastatytas 
paminklas, simbolizuojantis 
nepriklausomybę.

Gedulo ir Vilties diena
1941 m. birželio mėnesio trėmimus 

paminėjo visa Lietuva pamaldomis, 
mitingais ir prisiminimais. Birželio 14 
dieną kauniečiai nuo ankstaus ryto 
rinkosi karo muziejaus sodelyje. Dėjo 
gėlių puokštes Laisvės paminklo 
papėdėje, prie vėl atstatytų biustų 
žymiesiems tautos sūnums Jonui 
Basanavičiui, Vincui Kudirkai, Simonui 
Daukantui, Maironiui, Petrui Vileišiui ir 
Martynui Jankui.

Sodelyje, Vienybės aikštėje ir getimose 
gatvėse banguoja žmonių jūra. Daugelio 
rankose — juodomis gedulo juostomis 
perrištos trispalvės, plakatėliai su 
tremties vietų pavadinimais. Žmonės 
susirinko iš visos Lietuvos. Gedulo ir 
Vilties dieną pradėjo mirtininkų 
kameroje kelis mėnesius praleidęs buvęs 
politinis kalinys liudas Dambrauskas. Jis 
kalbėjo apie tautos kančias ir apie 
geresnės ateities viltį. Ilgesnę kalbą 
pasakė LKP CK pirmasis sekretorius 
Algirdas Brazauskas.

Vilniaus Arkikatedroje gedulingas 
mišias pradėjo ekzekvijomis Kauno 
kunigų seminarijos auklėtiniai. Buvo 
pašventinta tremtinių koplyčia. Toliau 
dienos iškilmės tęsėsi prie Trijų Kryžių 
paminklo ir vėl Katedros aikštėje.

1



2 EUROPOS LIETUVIS 1989 m. liepos 19 d. Nr. 28 (2063)

Molotovo-Ribbentropo Paktas
M-R SUTARTIS NEGALIOJA

Estijos sostinėje Taline pasibaigė dvi 
dienas užtrukusi konferencija 
Ribbentropo-Molotovo susitarimų 
teisiniam aspektui apžvlegti. Kaip 
praneša spaudos agentūros, 
konferencijos dalyviai priėjo vieningą 
išvadą, kad Molotovo-Ribbendropo 
susitarimų slaptieji protokolai turėtų būti 
paskelbti negaliojančiais. Visi 
konferencijoje kalbėję mokslininkai ir 
juristai taip pat vieningai pažymėjo, kad 
Molotovo-Ribbentropo pakto slaptųjų 
protokolų pasirašymas negali kelti jokių 
abejonių. Konferencijoje išryškėjo 
vyraujanti nuomonė, kad 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. pasirašytas Molotovo- 
Ribbentropo susitarimas yra 
suderinamas su tarptautinės teisės 
normomis, kai tuo tarpi susitarimo 
slaptieji protokolai, pasirašyti tų pačių 
1939 metu rugpjūčio 23 ir rugsėjo 28 
dienomis, pažeidžia tarptautinės teisės 
dėsnius, nes šie protokolai buvo nukreipti 
prieš trečiąsias šalis, prieš jų suverenitetą, 
politinę nepriklausomybę ir teritorijos 
vientisumą. Nuosekliai, tad, šie slaptieji 
protokolai turėtų būti paskelbti 
negaliojančiais. Taline vykusioje 
konferencijoje apie Molotovo- 
Ribbentropo susitarimų teisinius 
aspektus, dalyvavo mokslininkai ir 
juristai iš trijų Pabaltijo kraštų, 
Moldavijos, Ukrainos, Baltarusijos, 
Suomijos, Lenkijos, Federacinės 
Vokietijos, Kanados, o taip pat 
mokslininkai iš Maskvos.

ANSA

M-R DOKUMENTAI AUTENTIŠKI
Amerikiečių valstybinio archyvo 

pareigūnai pažymėjo, kad negali būti 
jokios abejonės dėl Pabaltijo kraštus 
liečiančių sovietų ir nacių 1939 m. 
pasirašytųjų susitarimų autentiškumo. 
Amerikiečių ekspertų nuomonę tuo 
klausimu perteikia įtakingasis dienraštis 
„New York Herald Tribūne“. Amerikos 
vyriausybės archyvai patvirtino, kad 
nacių ir sovietų susitarimų vokiškieji 
originalai nebuvo surasti, nes juos naciai, 
galbūt, sunaikinę karo metu, bet yra 
užsilikę mikrofilmai, kurie dabar yra 
saugojami Amerikos valstybiniame 
archyve Vašingtone. Ne tik šių 
susitarimų, bet ir kitų svarbių nacių 
slaptųjų dokumentų mikrofilmus 
pagamino vienas Hitlerio vertėjų — Kari 
von Losch, kuris karui pasibaigus juos 
įteikė britams, o šie, padarę kopijas, vieną 
jų perdavė amerikiečiams. Sovietai yra 
išreiškę abejonių mikrofilmų 
autentiškumu, bet amerikiečiai ir britai

BŪKIME BLAIVI TAUTA
Vyskupo Motiejaus Valančiaus 

Blavystės sąjūdžio iniciatyvinės grupės 
prezidiumo, Lietuvos žemdirbių sąjūdžio ir 
Lietuvos etninės draugijos laiškas Lietuvos 
kaimo žmonėms.

Nepavargstanti gamta suka savąjį 
amžiną ratą. Dar taip neseniai į prakaitu 
sulaistytą dirvą biro grūdas, kuris mums 
yra ne tik tautos simbolis, bet ir 
maitintojas. O, žiūrėk, šiandien jau kaip 
jūra vilnija javai ir kantriai laukia 
didžiojo žygio — derliaus dorojimo 
pradžios.

Brangūs kaimo žmonės! Javapjūtė 
mūsų tautai nuo seno buvo dabštumo 
išbandymo metas, susitelkimo pavyzdys, 
doros įsikūnijimas. Garbiesiems 
senoliams javapjūtė tapdavo tikra darbo 
švente — moterys ir vyrai pasidabindavo 
tautišku rūbu, laukuose skambėdavo 
smagios sutartinės. Ne viena tauta gali 
mums pavydėti javapjūtės foklorinio 
palikimo — dainų, patarlių, poringių. O 
svarbiausia — dalgį traukdavo blaivus 
rugiakirtys. Kartu su rišėja, grėbėja jis 
atsigaivindavo ne degtine, alumi, o gira, 
sula.

Šiandien javapjūtės Lietuvoje visai 
kitokios. Ir ne todėl, kad pakito 
technologija — dalgius ir kertamąsias 
pakeitė kombainai, o todėl, kad labai 
pakito derliaus nuėmimo turinys. Kai ir 
ankščiau kaimo žmonės pluša nuo ryto 
iki vėlaus vakaro, tik dirba lyg atsainiai, 
lyg atžagariomis rankomis. Ir dainos 
nebegirdėti. O jeigu ją kur ir išgirsi, tai 
girtų balsų vedžiojamą. Suprantame — 

tvirtina, kad abejonės yra visiškai 
nepagrįstos. Istorijos profesorius, 
Marylando universitete George Kent 
pažymėjo, kad mikrofilmai yra 
patikimesni už pačius dokumentų 
originalus, juo labiau, pastebėjo 
profesorius Kent, kad amerikiečių 
turimuose mikrofilmuose yra 
nufotografuota labai daug dokumentų, 
tarp kurių ir Molotovo-Ribbentropo 
susitarimai. Tokią gausybę dokumentų, 
pažymėjo profesorius, būtų buvę tikrai 
labai sunku falsifikuoti. Profesorius Kent 
dar pridūrė, kad dėl tame pačiame 
mikrofilme nufotografuotų visų kitų 
dokumentų autentiškumo niekad nėra 
kilę jokių abejonių.

H.TRIB.

UKRAINOS KATALIKŲ BAŽNYČIA 
GYVA

„Nepaisant daugiau negu 40 metų 
persekiojimo, Ukrainos katalikų 
Bažnyčia išliko gyva ir dabar, vardan 
žmogaus teisių suderinamai su 
sovietiniais įstatymais, reikalauja, kad ji 
būtų pilnai įteisinta“. Tai pažymėjo 
vyriausiasis ukrainiečių arkivyskupas 
kardinolas Lubachivsky, kalbėdamas 
spaudos konferencijoje Briuselyje. 
Kardinolas, kuris pastoviai gyvena 
Romoje, didžiai apgailestavo, kad 
viešumas ir pertvarka nėra pritaikomi 
ukrainiečiam. Ukrainiečių tikintieji yra 
skaudžiai persekiojami nuo 1946 metų, 
kai Stalino įsakymu buvo panaikinta 
Ukrainos katalikų Bažnyčia ir ji buvo 
įstatyminiai priversta įsijungti į rusų 
stačiatikių Bažnyčią. Įsakui nepaklusę 
ukrainiečiai dvasininkai ir pasauliečiai 
tikintieji, kalbėjo kardinolas, buvo 
ištremti į Sibirą, tačiau nei ištrėmimai, nei 
persekiojimai nepalaužė Ukrainos 
katalikų Bažnyčios, kuri tebegyvuoja ir 
plečiasi pogrindyje. Ji dabar turi tarp 5 ir 
7 milijonų tikinčiųjų. Kardinolas atkreipė 
dėmesį, kad ukrainiečiai katalikai 
neviešose vietose rengia religines 
pamaldas, jose gausiai dalyvaudami.

Kardinolas Lubachivsky, būdamas 
Briuselyje, aplankė Belgijos karalių 
Bodueną, užsienio reikalų ministrą 
Tindemans, taip pat Europos 
Ekonominės Bendruomenės 
vykdomosios komisijos vicepirmininką 
Andriessen, kuriuos painformavo apie 
ukrainiečių katalikų sunkią padėtį. 
Kardinolas pranešė žurnalistams, kad 
nuo šių metų spalio mėnesio viena 
Briuselyje veikianti tarptautinė katalikų 
radijo stotis pradėjo transliuoti pusės 
valandos kasdieninę programą 
ukrainiečių kalba. Ansa 

žemdirbio būdui antspaudą uždėjo 
prievarta, komandavimas, absurdiški 
nurodinėjimai. Ko norėti iš beteisio 
žmogaus — jis ėmė neviltį, skausmą 
skandinti degtinėje. Ne nepajuto, kai 
įžengė į jo liūną. Tarsi norma tapo girti 
kombainininkai, traktorininkai, 
vairuotojai.. Pakui juos lyg dulkių 
debesis seka avarijos, nelaimės, dorovinis 
pakrikimas. Nenorime įžeisti dorų kaimo 
žmonių. Tačiau matome—yra ir kitokių. 
Ir ne tiek mažai! Vos ne kasdien 
išgertuvės, pradėtuvės, pabaigtuvės, o po 
to — pagirios. Per patį darbo įkarštį 
gaivinamas! ne gira, limonadu, o alumi. 
Ir j degtinės stiklinę nenumojama ranka. 
Skaudu, kad taip pat yra šiandien, kai 
atgimsta Lietuva, kai kaimas vėl nori 
tapti tikru savo žemės šeimininku.

Todėl per javapjūtę Lietuvos sodžiaus 
žmones kviečiame paremti vyskupo 
Motiejaus Valančiaus Blaivystės sąjūdžio 
ir kitų judėjimų iniciatyvą: dorokime 
derlių blaivūs, būdami tvirtos dvasios. 
Nevaišinkime pjovėjų alkocholiu ir patys 
nesivaišinkime. Lietuvos blaivieji ragina 
prekybininkus per javapjūtę 
nepardavinėti jokių svaigalų. Po derliaus 
dorojimo paskelbsime, kuris rajonas 
mažiausiai pardavė ir išgėrė alkoholinių 
gėrimų. Ir atvirkščiai — pagarsinsime 
tuos, kurie noriausiai pardavinėjo, 
platino alkocholį.

Gerbiamieji Lietuvos kaimo žmonės! 
Tegu javapjūtė padeda jums tobulėti, į 
duonelę žvelgti tik blaiviomis akimis.

Blaivi tauta — laisva tauta.

LIETUVOS JAUNIMO 
ORGANIZACIJŲ 

KOORDINACINES TARYBOS

KREIPIMASIS
Į IŠEIVIJOS JAUNIMĄ

1939-1940 m. tarp Tarybų Sąjungos ir 
Hitlerinės Vokietijos buvo pasirašytos 
slaptos sutartys, kurios nulėmė Lietuvos 
likimą. Net trys okupacijos bangos, 
lydimos nuožmaus teroro ir genocido, 
nusirito per mūsų kraštą. Nemaža 
lietuvių, nepanorusių patekti į Sibiro 
gulagus, paliko gimtuosius namus ir 
pasitraukė į Vakarus.

Likusiems Lietuvoje beveik 
penkiasdešimt metų įkyriai buvo 
peršama nuomonė, kad užsienyje 
gyvenantys tautiečiai yra Tėvynės 
išdavikai. Priešo sąvoka, deja, egzistavo 
ir užjūry. Dažnai buvo laikomi 
„raudonais“ ir užmiršta, kad esame 
lietuviai. Gyvendami skirtingomis 
sąlygomis ir neturėdami betarpiškos 
informacijos, nepajėgdami suvokti 
tikrosios padėties, ilgainiui ėmėme tolti 
vieni nuo kitų. Mus skyrė abipusio 
nepasitikėjimo siena.

Išaugo nauja karta, nepatyrusi 
stalinizmo ir hitlerizmo baisumų. 
Jaunimas gimęs užsieny, dažnai nepažįsta 
tėvų žemės, prastai moka gimtąją kalbą ir 
jų ryšys su Lietuva lengvai pažeidžiamas. 
Dar šiandien tebedaroma nemaža 
kliūčių, kad patys aktyviausi lietuvybės 
puoselėtojai pamatytų Nemuno kraštą. 
Todėl mes kreipiamės į Lietuvos 
vyriausybę, prašydami sudaryti sąlygas 
atvykti mūsų tautiečiams į gimtąjį kraštą. 
Būtini glaudūs asmeniniai kontaktai, 
platūs nuolatiniai ryšiai tarp išeivijos ir 
Lietuvos. Mums reikalinga abipusė 
objektyvi informacija. Manytume, jog 
būtų naudinga įsteigti Lietuvoje jaunimo 
organizacijų informacinį centrą su 
biblioteka ir skaitykla. Išeivija galėtų 
padėti formuoti tokio centro fondus, 
persiųsdama iš užsienio laikraščius, 
žurnalus, knygas bei video medžiagą. 
Savo ruožtu mes apsiimame paruošti 
straipsnius apie Lietuvoje besiburiančias 
jaunimo organizacijas bei aprūpinti 
analogiška informacija PLJS centrą.

Pripažindami, jog didžiausiu atgaivos 
ir lietuvybės puoselėjimo šaltiniu išeivijos 
jaunimui gali būti apsilankymas tėvų 
žemėje, manome, jog tikslinga 
organizuoti kuo daugiau kultūrinių 
renginių, festivalių, mokslinių 
konferencijų, kurių metu būtų galima ne 
tik apsikeisti įvairia informacija, bet ir 
pabendrauti su tautiečiais. Mes 
kreipiamės į (...) vadovybę, prašydami, 
kad būtų išplėstos galimybės išeivijos 
jaunimui studijuoti lituanistikos 
kursuose. (...)

(...) Dėl sunkių ekonominių-politinių 
sąlygų Pietų Amerikos šalyse daugumai 
ten gyvenančių lietuvių Baltijos kraštas 
tapo nepasiekiama žeme. Net šiandien, 
kai iš Lietuvos imamas tiesti platus kelias 
į Vakarus, Pietų Kryžiaus Lietuva lieka 
šalikelėje. Prisiminę, jog mūsų 
Respublika, vos atkūrusi 
Nepriklausomybę, būdama dar gana 
neturtinga sugebėjo tolimuose kraštuose 
išlaikyti lietuviškas mokyklas, turime 
pasakyti — būsime kalti, jei 
neprisidėsime prie lietuvybės gaivinimo ir 
puoselėjimo Pietų Amerikoje. Daugelį 
metų Šiaurės Amerikos lietuviai stengėsi 
padėti savo tautiečiams Pietų Amerikoje 
išlaikyti gyvą lietuviškumo dvasią. 
Atgimusios Lietuvos pareiga prisijungti 
prie šio kilnaus darbo. Esam pasiryžę 
tarpininkauti siunčiant į Pietų Ameriką 
lietuvių kalbos mokytojus, 
kultūrininkus-visuomeninkus.

Mes kreipiamės į PLJS, prašydami 
organizuoti Pietų Amerikoje kuo 
daugiau įvairių renginių, festivalių, 
susitikimų, kuriuose galėtų dalyvauti ir 
Lietuvos jaunimas. Žinoma, jog tuose 
kraštuose įvyks VII PLJS kongresas ir 
laikome tai sveikintinu reiškiniu.

Vasario 16 gimnazija atlieka didžiulį 
darbą lietuvinant išeivijos, iš jų Pietų 
Amerikos, jaunimą. Galbūt atėjo laikas 
pagalvoti apie išeivijos atžalų mokymąsi 
pačioje Lietuvoje. Stengsimės, jog būtų 
sudarytos lengvesnės sąlygos Pietų 
Amerikos jaunimui studijuoti Lietuvos 
aukštosiose mokyklose.

PLB, PLJS, Santara-Šviesa ir kt. 
išeivijos organizacijos daug nuveikia, kad 
tautiška dvasia neužgęstų ne tik 
gyvenamuose kraštuose, bet ir pačioje 
Lietuvoje. Šiandien Lietuva kyla iš 
nebūties, ir mūsų jaunuomenė yra

Lietuviškos spaudos reikalais
Europos Lietuvių Dienų proga, šių 

metų birželio 23-25 dienomis Hūttenfelde 
teko pasikalbėti su į mūsų spaudą 
rašančiais žmonėmis. Mūsų problemos, 
kaip pasirodė, yra bendros. Kalbu apie 
tautiečius, kurie šį darbą atlieka 
laisvalaikiu ir neapmokamai.

Laikraščių bei žurnalų leidėjų 
problemos yra panašios. Mažėjant 
prenumeratorių skaičiui ir silpnėjant 
darbuotojų bei korespondentų energijai, 
jiems reikia vis ieškoti finansinių šaltinių 
leidiniams finansuoti. Kai kurie lietuviški 
leidiniai jau užsidarė, kiti suretino 
periodiškumą arba sumažino formatą. 
Šis procesas tęsis ir toliau, nes tokia jau 
emigrantų spaudos ateitis.

Įvykiai Lietuvoje ir padidėjęs 
informacijų srautas apie Lietuvą ir 
lietuvius darosi neapčiuopiamas. Praėjo 
tie laikai, kai iš mažos žinutės užsienio 
spaudoje buvo galima sukurti 
„paklodinį“ straipsnį mūsų spaudoje. 
Dabar jau nebespėjame rašyti žinučių, 
atsakydami į klausimus „kas, kada, 
kur?“. Dar sudėtingiau būtų nuvykti į 
įvykio vietą ir parašyti reportažą, 
nufotografuoti.

Mes rašantieji jau spėjome pamiršti 
tuos laikus, kai Kalėdų proga gaudayom 
iš redakcijų kortelę su mažu čekiu, 
padengiančiu dalinai bent pašto išlaidas. 
Apie kokį honorarą, aba prisidėjimą prie 
benzino išlaidų visai ir nesvajojame. 
Dabar jau net gauname paraginimus 
susimokėti už laikraščio prenumeratą.

Suprantame lietuviškų leidėjų išeivijoje 
padėti. Apsipratome. Savo darbą bei 
išlaidas nurašome indėliu lietuviškai 
veiklai. Bet vėl bėda. Mūsų darbas 
sunkėja.

Bevartant lieruvišką spaudą vis 
dažniau užtinki tas pačias pavardes jau 
dešimtmečiais berašančiųjų. Naujų jėgų, 
kurių, beskaitant lietuviško jaunimo 
spaudą bei jų puslapius laikraščiuose, 
atrodytų yra, bet nevyksta jų prisipratinti 
rašyti nuolatinai. Gal ir vėl reikėtų 
redaktoriams imtis darbo (žinome, kad 
jie ir taip yra apkrauti visokiais 
reikalingais ir pašaliniais darbais) kaip 
savo laiku Barėnui, Sondai Maziliauskui 
ir ugdyti naują kartą. Be to neapseisime, 
nes mūsų spauda dar tikrai ilgai gyvuos.

Kitas, gan aktualus klausimas, tai 
lietuviškų organizacijų rašančiųjų 
ignoravimas. Tai labai akivaizdžiai 
parodė Europos Lietuvių Dienos 
Vokietijoje. Organizatoriai kaip 
išmanydami sukosi apie atvykusius 
vokiečių provincijų laikraštininkus, o 

pasiruošusi prisidėti prie lietuvybės 
gaivinimo. Lietuvos jaunimo 
organizacijų įgaliotiniai galėtų atvykti 
tam tikram laikui į jūsų kraštus ir kartu 
dirbti. Be to, būtų tikslinga, kad kuo 
daugiau Lietuvos jaunimo galėtų atvykti 
studijuoti ir stažuotis į Vakarus. Būtina 
sudaryti visas sąlygas šios galimybės 
realizavimui, nes nepriklausomos 
Lietuvos valstybingumo vystymuisi 
didžiausis stabdys artimiausiu metu bus 
savų kvalifikuotų specialistų trūkumas. 
Lietuvai stinga ne tik savo darbą 
išmanančių mokslininkų, ekonomistų, 
komersantų, bet ir politikų. Ar nebūtų 
pravartu jau šiandien pagalvoti apie 
jaunųjų politikų kursus, kuriuose jauni 
žmonės galėtų įgyti žinių ir įgūdžių, taip 
reikalingų aktyviai dalyvaujant valstybės 
gyvenime, steigime.

Gegužės 14 d. Lietuvoje pirmą kartą 
buvo paminėtas Romo Kalantos 
tragiškos mirties metinės. Mitinguose 
Vilniuje ir Kaune kalbėjo jaunimo 
organizacijų atstovai, kurių lūpomis 
buvo išsakytas tiek ilgai širdies gilumoje 
slėptas siekis — norime gyventi laisvoje, 
nepriklausomoje demokratinėje Lietuvos 
valstybėje, norime augti garbingais 
Lietuvos Respublikos piliečiais.

Neužmiršome jaunų žmonių, sudėjusių 
galvas už tokią Lietuvą, prisimename 
ilgus metus išsėdėjusius Sibiro gulaguose, 
kalėjimuose, perėjusių „etapus“. 
Daugelio jų gyvenimas ir likimas tik 
patvirtina nuo mažumės girdėtą tiesą — 
Lietuva negali būti pavergta amžiams.

Kviečiame visą pasaulio lietuvių 
jaunimą ir toliau darbuotis tautos 
vardan. Esame ilgo ir nelengvo valstybės 
atkūrimo pradžioje. Mes grįžtame į 
Lietuvą.

SIA/LIC 

lietuviškai rašantiems, kad ir paprašius, 
nebuvo sudaryta net galimybė susipažinti 
su atvykusiais lietuviais veikėjais, 
suruoštoje spaudos konferencijoje. J 
visus subuvimus lietuviškos spaudos 
žmonėms reikėjo nusipirkti įėjimo 
bilietus, kurių bendra kaina buvo 45 
vokiškos markės. Šiuo atžvilgiu lietuviai 
rengėjai buvo labai užsispyrę, pvz. pas 
vokiečius, kur pasirodo lietuviai, galima 
gauti nemokamai svečio bilietą.

Todėl šį kartą yra sunku parašyti 
bendrą reportažą apie Europos Lietuvių 
Dienas Vokietijoje. Sunku bus ir ateityje, 
jeigu rengėjų nusistatymas spaudos 
žmonių atveju nepasikeis, o per tai 
lietuviška spauda ir parengimai praras, 
aktualumą bei patrauklumą mums 
visiems.

Romas Šileris

ROKO
MARŠAS

PER LIETUVĄ
Šiuo metu Laisvalaikio organizavimo 

susivienijimas „Centras“ rengia trečiąjį 
„Roko maršą per Lietuvą“. Maršas 
niekada neapsiribojo vien tik roko 
koncertais. Kasmet jis skelbė aktualias 
nūdienos problemas, rėmė naujai 
susikūrusias progresyvias organizacijas: 
pirmasis — Kultūros fondą, antrasis — 
Sąjūdį bei Žaliųjų judėjimą. Koncertų 
metu jaunimas suplaukęs iš įvairių 
Lietuvos vietų, galėdavo ne tik 
pasiklausyti muzikos, bet ir susipažinti su 
politinėmis, kultūrinėmis bei 
ekologinėmis problemomis.

„Roko maršas per Lietuvą ’89“ parems 
neseniai susikūrusią Lietuvos invalidų 
draugiją. Šiai organizacijai būtina ne tik 
materialinė pagalba, bet ir visuomenės 
moralinė parama. Lietuvos invalidų 
draugijos veiklos tikslas — padėti 
labiausiai socialiai nuskriaustai žmonių 
grupei. Draugijos kreipimasis skelbia, 
kad tauta, neįstengianti sugrąžinti 
invalidų visuomenei, negali būti laikoma 
civilizuota tauta.

Maršo metu bus reikalaujama 
likviduoti karines bazes ir karines 
gamyklas respublikoje. Šis klausimas 
aktualus visame pasaulyje, yra itin 
svarbus ir Lietuvai, kadangi katastrofos 
atveju, kurios Tarybų Sąjungoje yra ne 
atsitiktinumas, o kasdienybė, galimos 
labai apgailėtinos pasekmės.

Per Maršą, be abejo, bus paminėtas ir 
Molotovo-Ribbentropo paktas, lemtinga 
diplomatinė akcija, kardinaliai 
pakreipusi Lietuvos istorijos eigą.

Roko maršas yra susijęs ir su baidarių 
žygiu Lietuvos nacionalinio parko 
ežerais. Jame dalyvaus studentai medikai 
iš Š. Amerikos ir Tarybų Sąjungos, 
invalidai (Vietnamo ir Afganistano karo 
dalyviai), įvairių organizacijų atstovai, 
lydintys medikai. Numatomos dvi 
preskonferencijos — rugpjūčio 3 d. 
Maskvoje ir 18 d. Vilniuje.

Šios ekspedicijos tikslas — tvirtinti 
taiką žemėje, plečiant asmeninius ryšius 
tarp žmonių. Žygio devizas: „Per gamtą į 
žmonių širdis“. Ekspedicijos metu bus 
skelbiama ginklavimosi varžybų 
socialinė kaina, keliami reikalavimai — 
lėšas, sutaupytas mažinant karinį 
potencialą, skirti socialinių reikmių 
tenkinimui, invalidų sveikatos apsaugai. 
Ekspediciją remia „International 
Physicians for the Prevention of Nuclear 
War (IPPNW)“, „Wilderness Enquiry“ 
(JAV), organizacijos IPPNW Tarybinis 
komitetas ir Laisvalaikio organizavimo 
susivienijimas „Centras“.

Roko marše dalyvaus trys lietuvių 
išeivijos grupės — D. Polikaitis (JAV), E. 
Punkris (Kanada), „Naujas Kraujas“ 
(JAV), bei „Foje“ ir „Antis“. Galimi 
sponsoriai — „Audra“ Travel“ ir „Baltic 
Tours“.

Pirmasis koncertas liepos 28 d. Kaune, 
po to Klaipėdoje (VII.29), Mažeikiuose 
(VII.31), Šiauliuose (VIII.2), Panevėžyje 
(VIII.4). Baigiamasis „Roko maršo per 
Lietuvą ’89“ koncertas — rugpjūčio 6 d. 
Vilniaus „Dinamo“ stadione. Įvyks 
mitingas-koncertas, kuriame dalyvaus 
visi baidarių žygio dalyviai, muzikantai, 
Lietuvos invalidų draugijos ir 
visuomenės atstovai.

ŠIA
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LIETUVOS PS LAIŠKAS 
JAV PREZIDENTUI BUŠUI

Gerbiamas Prezidente Bush,
Lietuvos Liaudies judėjimo „Sąjūdis“ 

Seimo Taryba sveikina Jūsų amerikiečių 
naciją, švenčiančią 213-ąsias savo 
Nepriklausomybės Dienos metines.

Liepos 4-ji — įžymi data visam 
pasauliui. Tą dieną paskelbtoji 
Nepriklausomybės Deklaracija tapo 
mūsų epochos lūkesčių — teisingumo ir 
laisvės simboliu. Lietuvos žmonės kaip ir 
amerikiečiai tiki, kad demokratija — tai 
tikrasis visų nacijų saviraiškos kelias, 
vienintelis būdas tinkamai ginti žmogaus 
teisę į gyvybę, laisvę ir laimę.

LPS atsakingasis sekretorius
Virgilijus Čepaitis

1989 liepos 4 d.

VLIKO TELEGRAMOS
VAKARŲ VALSTYBIŲ GALVOMS
Gegužės 19 d. VLIK-o pirmininkas dr. 

K. Bobelis pasiuntė šią telegramą JAV 
prezidentui George Bushui, D. Britanijos 
ministerei pirmininkei Margaret 
Thatcher, Prancūzijos prezidentui 
Franęois Mitterandui ir Vokietijos 
Federanės Respublikos kancleriui 
Helmuth Kohliui: „Pastarųjų devynerių 
metų bėgyje okupuotoje Lietuvoje vyksta 
dramatiški įvykiai, susiję su suverenumo 
ir nepriklausomybės atstatymu. 1989 m. 
gegužės 18 d. Lietuvos Aukščiausioji 
Taryba paskelbė deklaraciją, kurioje 
sakoma, kad Lietuva yra suvereni 
valstybė. Šie skubiai besirutuliojantys 
įvykiai reikalauja spartaus Vakarų 
demokratinių vyriausybių atsako ir 
paramos. Mes prašome jūsų (...) viešai 
pareikšti, kad jūs remiate Lietuvos 
nepriklausomybės siekį, ypač 
atsižvelgiant į jūsų vyriausybės politiką, 
kuri nepripažįsta sovietinės Pabaltijo 
valstybių okupacijos teisėtumo“.

Tą pačią dieną JAV Valstybės 
sekretoriui James Bakeriui III išsiųstoje 
telegramoje, dr. Bobelis pareiškė: „1989 
m. gegužės 18 d. Lietuvos Aukščiausioji 
Taryba paskelbė Lietuva suverenia 
valstybe. Lietuvos žmonėms ir Amerikos 
lietuviams labai reikia Vakarų 
demokratinių vyriausybių paramos. 
Turint omenyj JAV politiką, 
nepripažįstančią neteisėtos sovietinės 
Pabaltijo valstybių okupacijos, jūsų 
pareiškimas, kad jūs remiate Lietuvos 
nepriklausomybės siekį, turėtų lemiamos 
reikšmės“.

Panašios telegramos buvo pasiųstos 
JAV Aukštųjų rūmų užsienio reikalų 
komiteto pirmininkui Dante Fascelliui ir 
Floridos senatoriui Connie Mackui.

ELTA

LIETUVIŲ LŪKESČIAI
Paskutiniame Lietuvos Persitvarkymo 

Sąjūdžio seimo tarybos posėdyje buvo 
priimtas pareiškimas, kuriame 
pasisakoma dė kai kurių kompartijos 
pirmojo sekretoriaus Brazausko 
pranešimų centro komiteto 18-me 
plenume. Sąjūdis sveikina teigiamus 
poslinkius Lietuvos kompartijos linijoje, 
kurioje pagaliau pradedama atsižvelgti į 
Lietuvos gyventojų lūkesčius 
deklaruojančius Lietuvos 
savarankiškumą ir demokratinį 
vystymąsi. Kartu, betgi, konstatuojama, 
kad ryžtamasi per mažai, per vėlai, nes 
gyvenimas jau parodė, kad Sąjūdis buvo 
teisus, tvirtindamas, kad reikia remtis 
tautos, o ne išorinėmis jėgomis.

Pirmojo sekretoriaus pranešime 
teisingai pripažįstama, toliau pažymima 
Sąjūdžio pareiškime, jog pertvarka 
partijoje labai atsilieka nuo pertvarkos 
saviveiksmiškumo kūrybinėse 
organizacijose ir visuomenės nuotaikose. 
Tačiau negalima pamiršti, pažymima 
toliau pareiškime, kad Sąjūdis turėjo ilgai 
ir atkakliai įrodinėti Respublikos 
vadovybei ir partijos centro komitetui, 
kokie žingsniai į savarankiškumą ir 
saviveiksmiškumą yra pribrendę. 
Pvyzdžiui, dėl LTSR Konstitucijos 
pataisų ir rinkimų įstatymo, dėl 
Respublikos ekonominio 
savarankiškumo, žemės ūkio 
pertvarkymo ir tt. Sąjūdis pažymi, jog 
nesutinka su pažiūra, kad yra 
neįmanoma prieškarinės Lietuvos 
respublikos tąsa. Nepaisant visų 
pakitimų, Lietuvos visuomenė jaučia ir 
remia moralinę bei teisinę Lietuvos 
respublikos, o ne LTSR tąsą. Sąjūdis 
pažymi, kad Lietuvos kompartija turi 
jausti atsakomybę už visus nusikaltimus 
prieš Lietuvos liaudį. Atgauti prestižą

KALBĖK LATGALIŠKAI GORBI, GORBI, GORBI
„Š.m. gegužės mėn. Latvijos knygynų 

lentynose pasirodė „Kultūra un Vards — 
Kultūra ir vardas“ biuletenis. Tai 
Daugpilio Pedagoginio Instituto 
vienkartinis keturių psl. žiniaraštis, 
skirtas Latgalos gyventojams, tad ir 
straipsniai parašyti latviškai, lenkiškai ir 
jidiš (o kur rusų — K.B.). Tačiau viršija 
latgališka kalba, kurią daugumoje 
naudoja Daugpilio ir jo apylinkių 
gyventojai“.

Tokiais sakiniais „Solidamosc“ 
organizacijos dienraštis „Gazeta 
wyborcza“ š.m. birželio 13 d. pradeda 
rašinį apie šią Latvijos dalį kartu 
primindamas, kad keletas šimtmečių ši 
žemė priklausė Lenkijai (ir Lietuvai — 
K.B.) ir lenkų ji vadinama „Polskie 
Inflanty“.

Dienraštis priminęs Latgalos istoriją 
sako, kad Žečpospolitos įtakoje čia 
įsigalėjo katalikybė, kai tuo tarpu, 
likusioje Latvijoje įsišaknijo 
liuteronizmas.

MENINIS FILMAS 
.MARIJA, MARIJA“

Vakarų spaudos žiniomis, Lietuvos 
kinų studijos vaidybinių filmų 
susivienijimas „ARA“ ieškojo sponsorių, 
galinčių fianasuoti meninį filmą „Marija, 
Marija“ apie Lietuvoje įvykdytus 
žiaurumus tarp 1940 ir 1941 metų. Dabar 
patiriama, kad filmą sutikusi finansuoti 
Motiejaus Šumausko spaustuvė. 
Pažymėtina, kad ir pavieniai asmenys bei 
kolektyvai yra išreiškę norą prisidėti prie 
filmo finansavimo.

EUROPOS LIETUVIŲ DIENOS 
VOKIETIJOJE

Evangelikų kunigo Fr. Skėrio malda 
šventinant naujų koplyčių Vasario 16 
gimnazijoje, Ronnhofo pilyje, 1989 m. 
birželio 25 d.

Visagalis, Amžinas Dieve, kuris gimdei 
ir mūsų tautą pasaulio tautų šeimoje, Tu 
nepalikai savo kūrybą tamsiam likimui, 
bet visais laikais pasireiškei savąja 
teigiamąja veikla, irdamas žmoniją savo 
plano linkme. Tu nepalikai mus 
našlaičiais, bet savajame Sūnuje apreiškei 
mums kelią atgal pas Tave. Tad primink 
mums Tėve, visuomet, ko nori iš mūsų 
Tavoji valia. Mokink mus jaunystėje ? 
vertinti savo dienas ir nukreipti savo 
širdis bei protą Tavo amžinos išminties 
linkme. Padėk mums pasirinkti gyvenimo 
kelią kuris Tau patiktų.

Viešpatie, laimink tą naują koplyčią 
Tavo garbei ir mūsų išganymui, visiems 
lietuviams katalikams ir evangelikams. 
Tegu Tavo valia pasireiškia ir čia Vasario 
16 gimnazijoje. Primink, o Dieve, visiems 
suvažiavimo dalyviams lietuviškame 
kultūros centre Vakarų Vokietijoje, kad 
surinkai šį brangų jaunimą iš viso laisvojo 
pasaulio, iš keturių kontinentų ir 12 
valstybių ne vien savo lietuviškąjį sąryšį 
savo tarpe pagyvinti. Juk Tu mus 
pašaukei laisvėje kovoti prieš visokią 
nelaisvę, kuri pasireiškia plačiame 
pasaulyje. Tad uždeg mumyse Tavo 
meilės galią, kuri mus vienybėje jungtų — 
evangelikus ir katalikus su Tavimi bei 
vieną su kitu, kuri mus skatintų aukoti 
savo laiką, gabumus bei turtus Tavo 
garbei, artimo bei mūsų brangios 
Lietuvos gerovei. Padėk mums jau 
jaunystėje kovoti už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę ne vien narsiais šūkiais, 
bet konkrečiais veiksmais, kurie atitiktų 
Tavo valią. O tai meldžiame visi per tą 
patį Kristų, Tavo Sūnų, mūsų Viešpatį.

Ką Tu, Viešpatie lamini, palaimintas 
amžinai.

Viešpaties ramybė, kuri aukštesnė, 
negu visa žmonijos išmintis, tesaugoja 
jūsų širdis ir mintis Jėzuje Kristuje...

Mūsų Viešpats Dievas telaimina ir 
tesaugoja mus. Viešpats Dievas 
teapšviečia mus savo veidu ir teesie mums 
maloningas. Viešpats Dievas tepakelia 
savo veidą ant mūsų ir tesuteikia mums 
ramybę.

Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir 
Šventosios Dvasios. Amen.

visuomenes akyse, pažymima pareiškime, 
partija gali tik atvirai atgailaudama, o ne 
mėgindama neigti kaltumą. Sąjūdis 
reiškia įsitikinimą, kad siekiant realios 
nepriklausomybės, nuo žodžių prie darbų 
reikia pereiti visose gyvenimo srityse, o 
pirmiausiai ekonomikoje. V AT.R

Katalikybė stipriai paveikė latgalius. 
Jie išlaikė savo tepatybę. 
Nepriklausomybės metu latgaliai gavo 
apribotą kultūrinę autonomiją.

Netekimas nepriklausomybės stipriai 
atsiliepė į latgalių aspiracijas. Jau 1948 m. 
Daugpilyje ir jo apylinkėse, kur gyvena 
gausi lenkiška mažuma, buvo uždarytos 
visos lenkiškos mokyklos (dėmesio 
Lietuvos lenkai!—K.B.), draudžiant taip 
pat vartoti latgališką tarmę. Lenkų kalba 
išsilaikė tik keliose bažnyčiose (1979 m. 
surašymo daviniais Latvijoje buvo 2.5 % 
lenkų ir 1.5% lietuvių „Volker der 
UdSSR, APN Verlag, Moskau 1982 m. 
— K.B.).

Mažai kam žinomas yra 1973 m. 
Latgalos tautinės tarybos pasiųstas 
memorandumas JT pranešant, kad 700 
tūkstančių žmonių kenčia rusifikaciją ir 
latvinimą.

Šiandieną šie sakiniai nebeaktualūs. 
Latgališka kalba pamažu sugrįžta į 
visuomeninį gyvenimą be jokios trinties ir 
nesusipratimų su latvių.

„Kultūra un Vards“ stipriai remia 
Latvijos tautinį frontą, kurio vadovai 
siekia harmoniško įvairių kultūrų 
sugyvenimo.

Pasirodo, kad pereitų metų lapkričio 
mėn. buvo įsteigta visuomeninė ir 
kultūrinė Latvijos lenkų draugija. 
Pirmininke išrinkta Ida Kozakievič, kuri 
išleistame „Kultūra un Vards“ 
žiniaraštyje lenkiškai rašo, kad ateities 
politinis gyvenimas turi užtikrinti pilną 
teisę į motinos kalbą, į nuosavą kultūrą, 
lenkiškumą.

Ida Kozakievič toliau sako: Galvoju 
apie visus vaikus. Beveik po 40-ties metų 
pertraukos mes siūlom savo paslaugas 
mokytis lenkiškose klasėse turėdami 
užtikrinimą, kad šios mokyklos veiks ne 
penkis ar dešimt metų, bet taip ilgai, kol 
Latvijoje gyvens lenkai.

Sulietuvino K. Baronas

NEKROLOGAS
MIRĖ TAURI KRIKŠČIONE 

ONA BENDIKIENE 
(ANNA BENDIKS)

Ona Bendikienė (mergautinė pavardė 
Schmidt) gimusi 1898 m. birželio 27 d. 
Jodikių kaime, Klaipėdos apskr., mirė 
1989 m. birželio 16 d., senelių 
prieglaudoje Bretzfed-Schwalbach, netoli 
Heilbronn, Baden-Wurtemberge, 
Vakarų Vokietijoje.

Buvo ištekėjusi už siuvėjo Jurgio 
Bendiko, kuris mirė 1939 m. Kisinių 
kaime ir tenai yra palaidotas. Iš tos 
santuokos susilaukė 4 vaikų. Dar mažos 
būdamos dvi dukrelės mirė. Užaugino du 
sūnus Vilių ir Martyną. Vilius Bendikas 
1942 m. baigė Tauragės mokytojų 
seminariją ir po Antrojo pasaulinio karo 
mokytojavo Versmininkų kaime, 
Klaipėdos krašte iki pensijos. Dabar su 
žmona gyvena Tauragėje. Sūnus 
Martynas su savo šeima gyvena 
Weinsberge, Vakarų Vokietijoje.

Velionė su sūnum Martynu 1960 m. 
persikėlė iš Klaipėdos krašto į Vakarų 
Vokietiją ir Weinsberge gyveno ligi 
mirties.

Iš profesijos ji buvo siuvėja.
Palaidota 1989 m. birželio 20 d. 

Weinsburgo kapinėse. Laidotuvių 
apeigas atliko du kunigai: vietos vokiečių 
kunigas Bildstein ir kunigas Fr. Skėrys iš 
Mannheimo. Laidotuvėse dalyvavo gana 
didelis skaičius žmonių, sūnus Martynas 
su šeima (sūnų Vilių iš Tauragės į Vakarų 
Vokietiją neišleido), giminės, kaimynai ir 
tautiečiai kilę iš Lietuvos. Ant kapo buvo 
sudėta daug vainikų ir gėlių.

Velionė buvo giliai religinga, 
susipratusi krikščionė ir nuolatos lankė 
pamaldas. Kaip brangiausią turtą iš 
Lietuvos atsivežė lietuvišką Bibliją, 
išleistą 1905 m., pamokslų knygą ir 
giesmių knygas. Nuolatos skaitė Biblijoje 
maldas ir giedojo. Tai yra didžiausias 
pavyzdys mums visiems krikščionims, 
kaip reikia būti tikinčiu ir ištikimu 
Viešpačiui iki savo gyvenimo pabaigos.

Paliko liūdinčius du sūnus su šeimom ir 
tris anūkus bei kitas gimines.

Ilsėkis, miela mamyte, močiute ir teta, 
Viešpaties ramybėje savo tėviškės 
daugiau nebepamačiusi. Tebūnie Tau 
lengva svetimoji, nors ir negimtoji žemelė 
Vakarų Vokietijoje. Čia mes neturime 
pasiliekančios vietos, bet ieškome 
būsimos.

Tik prieš kelias savaites, beveik visas 
pasaulis TV ekranuose matė kaip 
Gorbačiovas buvo priimtas Vakarų 
Vokietijoje. „Gorbi, Gorbi“ jie beveik 
ekstazėje šaukė. Lietuvių tauta per 
amžius kovojo ir su rusais ir su vokiečiais 
(ir kentėjo nuo abiejų), todėl dabar, kai 
dulkės vėl nusileido, pagalvokime apie šį 
Gorbačiovo priėmimą Vokietijoje.

Ne taip jau seniai, Vokietijos 
gražiausias jaunimas tūkstančiais savo 
gyvybes paliko Rusijos stepėse, prie 
Maskvos, ar prie Stalingrado vartų. 
Vokiečių tauta, kaip visas pasaulis gerai 
žino, yra darbšti, drausminga, net 
kariška. Anglams ir amerikiečiams yra 
sunku suprasti kodėl kai Amerikos 
prezidentas, tik prieš Gorbačiovo vizitą, 
lankėsi Vokietijoje tai jis, palyginant, 
buvo labai šaltai priimtas. Vokiečiai, 
tačiau, yra savotiška tauta. Kai po karo 
amerikiečiai pylė savo milijonus dolerių 
norėdami Vokietiją atstatyti, tai 
vokiečiai „atsidėkodami“ vaikščiojo su 
„Yankee, go home“ (Janki, eik namo) 
plakatais. Rusai gi degino, plėšė 
Vokietiją, žudė jos gyventojus, 
prievartavo jos moteris ir neatstatė 
vokiečių fabrikų, bet juos į Rusiją 
perkėlė. Argi nors vienas vokietis yra su 
plakatu „Ruski, eik namo“ pasirodęs? 
Ne! To nebuvo. Nes vokiečių tauta, nors 
ir nesugeba kitiems už gerą padėkoti, bet 
jie labai gerai supranta jėgą. Jie gerai 
žino, kad jeigu nedarys kaip rusai įsako, 
tai vėl per galvą gaus. Tik tokį elgesį 
vokiečiai gerai supranta ir todėl, kai 
Gorbačiovas jiems nusišypsojo, daug jų 
pamiršo ir tuos tūkstančius, ne, tuos 
šimtus tūkstančių savo jaunų tautiečių, 
supuvusių po rusiška velėna.

Gorbačiovas, žinoma, irgi tik už 
šiaudų griebdamasis išsilaiko ir, kaip ir jo 
pirmtakai, stengiasi kuo daugiau jėgos į 
savo rankas paimti. Iki šiol dar nėra jokių 
pavyzdžių, kad taip išgarsėjusi 
„perestroika“ yra pakėlusi jo piliečių 
gerbūvį. Žuvies kaina Rusijoje yra tokio 
pat aukštumo, kaip ji buvo prieš porą 
metų, o norėdamas dešros nusipirkti turi 
puskilometrinėse eilutėse prie krautuvių 
laukti, cukrus yra normuotas. Kai 
pabaltiečiai pradėjo daugiau laisvės 
prašyti, mes, žinoma, džiaugėmės, kad 
nei Vilniaus, nei Rygos, nei Talino 
gatvėse rusų tankai nepasirodė, nes kitos 
Sovietų tautos nebuvo tokios laimingos. 
Kai Gorbačiovas prieš fotografų ir 
televizijos kameras nusišypso, tuojau 
dalis pasaulio į ekstazę puola pamiršę, 
kad jis komunizmo neneigia, nepeikia, 
nors pats puikiai žino, kad komunistinė 
valdžios sistema yra subankrutavusi, 
kurią jis vis iki šiol stengiasi, ne visai 
sėkmingai, kaip nors patobulinti. Jis 
puikiai žino, kad jis remia sistemą, kuri 
tik per priespaudą išsilaiko. Kai Kinijos 
komunistai savo daugiau laisvės norintį 
jaunimą pradėjo žudyti, tai ne vienas 
Kremliaus valdovas pasipiktinimo viešai 
nepareiškė, o Rytų Vokietijos vadai 
Pekingo tironams net sveikinimus siuntė, 
kad taip greitai ir gerai susitvarkė su 
neginkluotais jaunuoliais.

Šiandien pasaulyje nėra valstybės, 
kurioje komunistų valdžia būtų jos 
gyventojų demokratiškai išrinkta. (Čilė 
galbūt, buvo vienintelė išimtis, bet ir ji jau 
yra komunizmo nusikračiusi). Pačioje 
Rusijoje, pavyzdžiui, po revoliucijos, 
1917 metais lapkričio 12 dieną, įvyko 
vieninteliai jos istorijoje demokratiniai 
rinkimai. Perjuos, iš 520 atstovų, tik 161 
bolševikas tebuvo išrinktas. Leninas 
tačiau, vėliau valdžią paėmė jėga ir kilo 
ilgas, kruvinas ir žiaurus pilietinis karas. 
Trotskio vedami (kuris vėliau Stalino 
įsakymu buvo nužudytas ir jo pavardė 
buvo iš komunistų partijos istorijos 
išbraukta) ir valstiečių „mužikų“ 
remiami, bolševikai pilietinį karą laimėjo. 
Valstiečiai, kurie tuo laiku sudarė 80% 
Rusijos gyventojų, tūkstančiais žuvo

Visi dalyviai buvo pakviesti į svetainę 
kavos puodeliui su pyragu ir kitais 
užkandžiais.

Laidotuvių pamokslo tekstas: Ramybę 
aš jums palieku, savo ramybę aš jums 
duodu. Ne kaip pasaulis duoda, aš jums 
duodu. Tenenusigąsta jūsų širdis ir 
tenenusimena. Niekas nenueis pas Tėvą, 
kaip tik permanė. (Jono Evangelija 14,27 
skirsnelis).

Kun. Fr. Skėrys 

bolševikus remdami, nes Leninas buvo 
jiems žemės prižadėjęs duoti. Keliais 
metais vėliau jie ne tūkstančiais, bet 
milijonais, ne už komunizmą, bet dėl 
komunizmo, badu mirė, nes Stalinas iš jų 
tą žemę atėmęs, visus į kolchozus suvarė. 
Pilietinį karą laimėję komunistai jau 
valdžios iš savo rankų nebepaleido ir jie, 
su priespauda, ne tik savo kraštą, bet ii 
pusę Europos valdo. Gorbačiovas jaunas 
ir gabus šiandieninis Sovietų Sąjungos 
valdovas mato, kad komunistinė sistema 
neveikia, bet jis jos nedrįsta paneigti. 
Tikrai sunku šiandien įsivaizduoti, 
didžiausios pasaulio valstybės 
gyventojai, turėdami derlingiausias 
pasaulio žemes, didžiausius gamtos lobių 
rezervus vis tiek skursta ir apatijoje 
gyvena. Gorbačiovas, žinoma, tai mato ir 
žino, bet jo „perestroika“ iki šiol beveik 
nieko nepakeitė ir rusų armijos dar it 
šiandien tebėra didžiausios pasaulyje. 
Berlyno siena šiandien tebestovi.

Pasaulis ir ypatingai pabaltiečiai, 
turėtų pradėti rūpintis kai rusai ir 
vokiečiai pradeda visokias sutartis daryti. 
Tik porai metų po pirmojo pasaulinio 
karo praėjus, 1921 m. balandžio mėnesį, 
vokiečiai ir rusai padarė labai slaptą 
sutartį, pagal kurią vokiečiai Rusijoje 
statė fabrikus, juose gamino įvairius 
ginklus, o juos išbandę siųsdavo rusų ir 
vokiečių- armijoms. Viskas tai buvc 
daroma labai slaptai ir mažai kas apie tai 
žinojo. Todėl galbūt, 1939 metų sutartys, 
kai Hitleris ir Stalinas tarp savęs Europą 
dalinosi, dėl kurių pasaulinis karas ir 
Baltijos valstybių tragedija prasidėjo, 
neturėjo būti tokia didelė staigmena.

Reikia todėl rūpintis kai vokiečiai sv 
rusais, didžiausios Europos valstybės, vėl 
sutartis sudaro ir draugauti pradeda, nes 
jų profesionalai politikai visada anglų ir 
ypatingai amerikonų krautuvininkus 
apgaus. Gorbačiovo vizito metv 
Vokietijoje, Štutgarto mieste, vienoji 
vietoje vokiečiai pradėjo skanduoti „Mi
hail, Mi-hail“, bet tas jų šaukimas taip 
panašiai kaip ir „Sieg Heil“ nuskambėjo 
kad jie susigėdę vėl „Gorbi, Gorbi“ 
pradėjo rėkti. Atsimindamas 1939 metų 
įvykius, kai Hitleris ir Stalinas taip 
netikėtai ir iš karto draugais pasidarė 
pasaulis apie naują rusų-vokiečii 
draugystę galvoti rimtai turėtų pradėti.

„Mi-hail“ ir „Sieg Heil“ juk taip 
panašiai skamba!

HENRIKAS VAINEIKIS

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
Gerbiamas Redaktoriau,

Su maloniu susidomėjimu skaitome 
jūsų redaguojamą laikraštį ir kartu 
didžiuojamės jūsų sugebėjimais. 
Laikraštis, nors mažas, bet skaityti yra 
labai daug kas.

Nuoširdžiausi linkėjimai jums visiems, 
kuriuos sutikome atostogaudami 
Londone ir Nottinghame. Jūsų mieli 
veidai niekad neišdils iš mūsų 
prisiminimų.

Jurgis ir Emilija Karosai, Kanada

LIETUVOJE STEIGIASI 
KATALIKŲ LIGONINE 

Lietuvių Informacijos Centrų Niujorke iš 
Vilniaus pasiekė šis „Kreipimasis į 
Pasaulio Lietuvius".

Vilniuje kuriasi katalikų ligoninė. Jau 
gauti oficialūs Lietuvos TSR 
Aukščiausios Tarybos ir Sveikatos 
Apsaugos ministerijos leidimai ją kurti. 
Šiuo metu rengiamas detalus būsimos 
ligoninės darbo projektas. Katalikiškos 
ligoninės organizacinis komitetas 
kreipiasi į išeiviją, pirmoje eilėje — į 
katalikiškas ligonines ir labdaros 
draugijas, prašydama moralinės ir 
materialinės pagalbos organizaciniame 
jos kūrimosi etape. Norinčius padėti 
prašome kreiptis į Rožę Satkūnaitę, gyv. 
Vilniaus raj., Vilniaus g-vė 4, Lietuvos 
TSR.

Katalikiškos ligoninės 
organizacinis komitetas

DOVANA TAUTOS FONDUI
Julius ir Gabrielė Rimkūnai iš 

Redington Beach, FL., JAV., Tautos 
Fondui padovanojo žemės sklypą, esantį 
Somerset Township, MI, gražioje vietoje, 
prie ežero.

ELTA

3



4 EUROPOS LIETUVIS 1989 m. liepos 19 d. Nr. 28 (2063)

LIETUVIS
_______________ EUROPE'S LITHUANIAN — Lithuanian Weekly_______________

REGISTERED AS A NEWSPAPER A T THE POST OFFICE
Printed and Published by Lithuanian Association in Gt. Britain and Lithuanian 

House Ltd., 2 Lad broke Gardens, London W11 2PT. England
Tel.: 01-727 2470. Telex: 261947 SOS G. FAX: 01-727 3045
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė
Prenumeratos kaina metams: Didžioje Britanijoje — 18 svarų;
Užsienyje — 22 Svarai (Vokietijoje 70 DM) oro paštu.
Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 10.00 svarų už 25 mm. Didesni skelbimai 

atitinkamai brangiau. Už laikraštyje kieno nors spausdinamų skelbimų turinį nei leidėjai, 
nei redakcija nesiima atsakomybės

Redaguoja redakcinis kolektyvas. Vyr. redaktorius Vladas Dargis.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra. Nepanaudoti rankraščiai, 

jei iš anksto dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia autorių, ne redakcijos ar leidėjo nuomonę.

Lietuviu
KAS—KADA—KUR?

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

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

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

Rugpjūčio 19 — rugsėjo 4 d. — Nidos 
spaustuvės vasaros atostogos.

Rugpjūčio 23 — S-H Pakto 50 m. 
demonstracija Londone. Pabaltiečiai 
renkasi 13.00 vai. prieš Sovietų 
Ambasadą. Smulkesnių informacijų 
kreiptis Chris Last 01-508 5142

Rugpjūčio 23 — S-H Pakto 50 m. 
demonstracija Bonnoje, V. Vokietijoje. 
Kreiptis: Andris Kadegis, Cheruskerring 
49, 4400 Munster, W. Germany.

Rugpjūčio 26 — Boltono Baltijos 
Tautų Komiteto dešimtmečio sukaktuvių 
koncertas ir šokiai, 99 Castle Street, 
Bolton.

Rugsėjo 9 — Baltų Židinys 1989, 
(Baltic Focus ’89), Porchester Center, 
Queensway, London W2

Spalio 14 — Boltono lietuvių metiniai 
šokiai ukrainiečių salėje, 99 Castle St., 
Bolton.

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

Lapkričio 3-5 — Vokietijos LB 
darbuotojų suvažiavimas Romuvoje.

Lapkričio 22-26 — Pasaulio Lietuvių 
Centre Lemont, Illinois, U.S.A., įvyks VI 
mokslo ir kūrybos simpoziumas. (EL nr. 
24-2059, 2 p.).
1990 m.

Birželio 5-29 — Kopenhagoje įvyks 
Žmogaus teisių konferencija. (EL. nr. 24- 
2059, 3 p.).

AUKOS SPAUDAI
A. Stašaitis — 2.50 sv.
B. Aukštiejus — 2.00 sv.
Dr. V.A. Raišys — 8.50 sv.
J. Paberžis — 23.50 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

LONDONO LIETUVIU 
MAIRONIO MOKYKLA

Liepos 15 d. baigėsi Londono lietuvių 
Maironio mokyklos antrieji mokslo 
metai.

Tretieji mokslo metai prasidės po 
vasaros atostogų rugsėjo 16 d.,

VASARIO 16 GIMNAZIJAI 
REIKALINGI MOKYTOJAI

Vasario 16 gimnazija ateinantiems 
mokslo metams ieško griežtųjų mokslų 
mokytojų (pageidaujama su magistro 
laipsniu, žemesnis laipsnis irgi 
priimtinas). Anglų- ir lietuvių kalbos yra 
būtinos. Kreiptis pas direktorių Andrių 
Šmitą, Romuva, 6 8 4 0 
Lampertheim,Hūttenfeld, W. Germany.

PAMALDOS
Nottinghame—liepos 23 d., 11.15 vai.. 

Židinyje. Bus Vilniaus ansamblis Voruta.
Nottinghame—liepos 30 d., 11.15 vai.. 

Židinyje.

K ronifca
SUŽEISTAS VORUTOS 
ANSAMBLIO DALYVIS

Prieš baigiant rinkti šį EL 28-jį numerį, 
sužinota, kad Vorutos ansamblio dalyvis, 
instrumentalistas Vaidotas Pateckas 
eismo nelaimėje buvo nesunkiai sužeistas.

BRADFORDAS
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Liepos 30 d., sekmadienį, 14.30 vai., 
Vyties klubo valdyba šaukia pusmetinį 
visuotinį narių susirinkimą, kuriame 
valdyba ir revizijos komisija padarys 
pranešimus ir bus svarstomi klubo 
reikalai. Klubo nariams dalyvavimas 
būtinas.

Kvorumui nesusirinkus, susirinkimas 
bus atidėtas vienai valandai, o po to, 
neatsižvelgiant į susirinkusių skaičių, 
susirinkimas bus pravestas.

Klubo valdyba

MANČESTERIS
GAVO MŪSŲ SVEIKINIMĄ

Neseniai per O. Virbickaitę gautomis 
žiniomis iš Lietuvos sužinota, kad 
Mančesterio ir Bradfordo lietuvių 
pasirašyta sveikinimo kortelė, 
paskelbusiam bado streiką Petrui 
Cidzikui, pasiekė Vilnių ir Kalnų Parke 
per masinį mitingą keliasdešimt 
tūkstančių miniai oratorius pasakė kalbą 
ir perskaitė mūsų sveikinimą. Sveikinimą 
palydėjo gausūs plojimai.

MLK BENDRIJOS SUSIRINKIMAS
Birželio 25 d., tuoj po lietuviškų 

pamaldų St. Chads bažnyčioje, buvo ML 
klube sušauktas parapijos susirinkimas, 
kuriame buvo apsvarstyti parapijos 
einamieji ir lietuvių kapų reikalai.

Susirinkimą atidarė kan. V. Kamaitis, 
kuris pateikė susirinkimo darbotvarkę ir 
pakvietė H. Vaineikį pirmininkauti, o A. 
Vigelskį sekretoriauti. Praėjusio 
susirinkimp protokolą perskaitė A. 
Podvoiskis.

Pranešimą padarė kan. V. Kamaitis. 
Paaiškėjo, kad kapinės yra sutvarkytos ir 
kapinių bei parapijos finansinis stovis yra 
geras. Yra ir problemų, kurias tikimasi 
sėkmingai išspręsti.

Kan. V. Kamaitis padėkojo P. 
Virbickui ir V. Bylai už paminklinio 
kryžiaus nuplovimą, kuris buvo labai 
nešvarus. Sutaupyta apie 170 svarų.

Nauja valdyba nebuvo renkama, nes ji 
išrinkta trims metams.

RAMOVĖNŲ BALIUS
Liepos 1 d. L.K.V.S-gos „Ramovės“ 

Mančesterio skyrius suruošė ML klube 
ramovėnų balių-pobūvį, kuriame 
dalyvavo 28 žmonės, jų tarpe buvo trys 
svečiai iš Lietuvos. Toks balius — tai 
metinė ramovėnų šventė.

Pobūvį atidarė ramovėnų pirmininkas 
K. Murauskas, kuris pasveikino 
dalyvavusius pabūvyje ir paprašė A. 
Jakimavičių sukalbėti vaišių palaiminimo 
maldą. Jvairų maistą paruošė Br. 
Kupstienė ir Bm. Bernątavičienė.

Po užkandžių ir pirmųjų tostų, 
ramovėnus sveikino ir sėkmingos veiklos 
organizaciniame darbe palinkėjo klubo 
pirmininkas A. Podvoiskis, H. Vaineikis 
ir L. Andrikienė.

Visi sočiai pasivaišino, išgėrė ir 
pakilioje nuotaikoje, skambant dainoms, 
linksmai praleido laiką. A. P-kis

ŠKOTIJA
MOTERŲ DRAUGIJOS
60 METŲ JUBILIEJUS

Gegužės 7 d., 14.00 vai., gražią vasaros 
dieną, Škotijos lietuvių moterų draugijos 
50 m. veiklos sukaktį paminėti į Šv. 
Šeimos bažnyčią iš toli ir iš arti rinkosi 
žmonės iškilmingom Mišiom, kurias 
atšventė kun. Andriušius. P. Dzidolikui 
vargonais grojant ir visai bažnyčiai 
giedant „Sveika, Šventoji Rožių 
Karaliene“ prie altoriaus artinosi 
procesija. Jos priekyje berniukas ir 
mergaitė tautiniais rūbais pasipuošę, o po 
jų skautų draugovė, vadovaujama Mato 
Juliaus, nešė trispalvę, Škotijos, 
Popiežiaus ir savo tunto vėliavas.

Kun. Andriušius pasakė dienai 
pritaikintą pamokslą, paminėdamas 
džiaugsmą, kad tėveliai auklėdami savo 
vaikučius kėlė taip brangios Bažnyčios ir 
tikėjimo reikalingumą ir kad tos 
pastangos atsispindi šiandien; po tiek 
laiko Škotijoje išsilaikė tikėjimas, dora ir 
meilė Tėvynei. Mišios buvo baigtos 
visiems giedant „Marija, Marija!“.

Po Mišių visi rinkosi Škotijos lietuvių 
klube, kur jau moterys laukė su 
paruoštomis vaišėmis. Popietės 
programą pradėjo Škotijos lietuvių 
moterų draugijos pirmininkė A. 
Andruškevičienė (Andrews) paskaita 
apie draugijos įsikūrimą, jos veiklą ir 
ateitį. Jai baigus, skautai jai įteikė savo 
pagamintą medinį kryžių. Toliau 
programoje tautinių šokių grupė 
pasirodė su dviem šokiais: Noriu miego ir 
Kalveliu. Šokiams akordeonu grojo 
Mark Pautney. Po to „Aušra“ 
padainavo: Pas močiutę augau. Eva 
Pautney ir Yvone Julius duetu: „Pas 
motinėlę“ ir visi bendrai „Siuntė mane 
motinėlė“. P. Dzidolikui akompanuojant 
Yvone Julius solo dainavo „Kas bernelio 
sumislyta“. Daina ir dainininkė visiems 
patiko, todėl girdėję ilgai plojo. Valio, 
Ivone! Manau, kad ateityje girdėsime ją 
daugelį dainų dainuojant.

Neatsiliko ir vyrai, jie sudainavo 4 
dainas, kurios taip pat visiems patiko. 
Baigiant programą pirmininkė visiems 
dalyviams ir susirinkusiems padėkojo. 
Visi linkėdami moterų draugijai ilgos 
ateities ir sudainavo „Ilgiausių metų“, o 
po to Tautos himną.

Kastutė Rugienienė

ŠVEDIJA
36 EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ 

STUDIJŲ SAVAITE 
GOTLANDE

Informacija atvykstantiems:
(dėl susisiekimo) 

STOCKHOLME (iki liepos 30): 
L Ona Šimkutė-Janzon, tel. 

08-7837779 (namų), 08-162812 (darbo).
2. Valentinas Vilkenas, tel. 08-7778207.
GOTLANDE:
L Jonas Pajaujis, tel. 0497-93093.
2. Eugenijus Budrys, tel. 0497-92190.
3. Klemensas Gumauskas, tel. 0497- 

91032.
4. Katthamra Gūrd, Katthammarsvik, 

62016 Ljugam. Tel. 0498-52009.
INFORMACIJA VIETOJ 

(Katthamroj):
1. Eug. Budrys, 2. Aldona Broland, (3. 

Alina Grinius), (4. Jonas Pajaujis).

NEĮTIKĖTINA NELAIME

Sunkiai išaiškinama, tiesiog neįtikėtina 
nelaimė ištiko sovietų karo aviacijos 
MIG tipo naikintuvą. Sovietiniam karo 
lėktuvui skrendant virš Lenkijos 
teritorijos įvyko techninė avarija dėl 
kurios pilotas, pasinaudojęs katapulta 
įrenginiais, buvo išsviestatas iš lėktuvo. 
Niekieno nevairuojamas lėktuvas, betgi, 
nenukrito, o toliau skrido Vakarų link. 
Perskridęs Rytų Vokietiją ir Federacinę 
Vokietiją, sovietinis naikintuvas pasiekė 
Belgiją, kur nukrito prie vienų namų. Per 
nelaimę žuvo namuose buvęs 18 m. belgas 
jaunuolis. Kaip apžvalgininkai pastebi, 
nesuprantama, kodėl sovietai, patyrę 
apie lėktuvą ištikusią nelaimę Lenkijoje ir 
piloto išsviedimą, lėktuvo tuojau 
nesunaikino, o ypač kodėl apie avariją 
nepranešė Vakarų žinybom. Be piloto 
skrendantis sovietinis lėktuvas būtų 
galėjęs nukristi kuriam nors mieste su 
nesunkiai įsivaizduojamomis 
katastrofiškomis pasekmėmis.

VILNIUJE PAMINĖJO
TAIKOS SUTARTIES METINES

(Atkelta iš 1 puslapio)
Liepos 12 d. apie 10.000 žmonių 

susirinko Vilniaus Kalnų parke paminėti 
Taikos sutarties tarp Nepriklausomos 
Lietuvos ir Sovietų Rusijos pasirašymo 
69-sias metines.

Mitingas prasidėjo 17.00 vai. eisena 
nuo Gedimino aikštės, kur liepos 11 d. 
bado streiką baigė Lietuvos Laisvės 
Lygos narys Vytautas Milvydas, 40 dienų 
pabadavęs už Molotovo-Ribbentropo 
pakto padarinių anuliavimą. Jį pakeitė 
Antanas Terleckas. Iš ten minia 
nužygiavo į Kalnų parką, kur mitingui 
vadovavo Viktoras Petkus.

Lietuvos Laisvės Lygos atstovas 
Terleckas perskaitė įgaliojimą užsienyje 
veikiančiam VLIK-ui. Ten nurodyta, kad 
TSRS privalo laikytis 1920 m. liepos 12 
dienos pasirašytos taikos sutarties.

Mitinge kalbėjo ir Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio Kauno tarybos 
narys ir TSRS Aukščiausios tarybos 
deputatas Egidijus Klumbys. Pasak 
Sąjūdžio Informacinės Agentūros, 
Klumbys pažymėjo, kad Lietuvoje 
„susiduria šalies okupanto interesai su 
okupuotos šalies interesais“. Ir tiktai per 
liepos 12 d. sutarties tęstinumo 
pripažinimą „baigsis visi nesusipratimai“ 
santykiuose su Lietuva.

„Prieš metus visa tauta pajudėjo į 
nepriklausomybę“, sakė Klumbys. „Kas 
prieš metus buvo daug kam 
nesuprantama, tapo realybe. 
Konsoliduojasi patriotinės jėgos. Už 
vieno stalo susėdo Sąjūdis, Laisvės Lyga, 
Helsinkio grupė, Krikščionys 
demokratai, demokratai, 
socialdemokratai ir eilė kitų 
organizacijų... Visi pagaliau supratome, 
kad būtina vienybė, tarpusavio 
supratimas bei pakantumas, nes jungia 
mus bendras tikslas — nepriklausomos 
Lietuvos atkūrimas“.

Jonas Gelažius, Lietuvos demokratų 
politinės partijos narys, perskaitė mitingo 
dalyvių kreipimąsi į TSRS liaudies 
deputatus iš Lietuvos, prašznt dėti 
pastangas, kad š.m. liepos 21 d. „nebūtų 
švenčiama, tai yra nekeliamos valstybinės 
vėliavos ir apseita be jokių šventinių 
renginių. Prašome pareikalauti iš LTSR 
Aukščiausios Tarybos prezidiumo 
oficialiai pripažinti, kad liepos 21 d. 
Lietuvoje nėra tautos šventė. 1940 m. 
liepos 21 d. vadinamasis „liaudies 
seimas“ priėmė deklaraciją apie valstybės 
santvarką, kuria „Lietuvoje įvedama 
tarybų santvarka. Lietuva skelbiama 
Socialistine Tarybų Respublika“.

Tarp mitingo kalbėtojų buvo ir 
Lietuvos politinių kalinių gelbėjimo 
komiteto pirmininkas Povilas Pečeliūnas, 
Lietuvos Laisvės Lygos atstovai 
Eduardas Vlikas, Jurijus Rodovičius, 
Tautinės jaunimo sąjungos narys Gytis 
Karalius, buvęs politinis kalinys 
Boleslovas Lizūnas, padėkojęs Petrui 
Cidzikui, badavusiam dėl jo išvadavimo, 
Lietuvos Helsinkio grupės narė Nijolė 
Sadūnaitė, taip pat svečiai iš Gardino, 
Latvijos nepriklausomybės judėjimo ir 
Armėnijos.

L1C

JAV-SSRS SANTYKIAI

Buvusi JAV ambasadorė Jungtinėse 
Tautose Jean Kirkpatrick pareiškė, kad 
pagrindinė sąlyga šaltajam karui užbaigti 
yra laisvas Rytų Europos ir Pabaltijo 
valstybių apsisprendimas. Birželio 1 d. ji 
padarė pranešimą JAV Senato užsienio 
reikalų komitetui, kuris apklausinėja 
žinovus apie būsimus JAV-Sovietų 
Sąjungos santykius.

Kai Sovietų Sąjunga leis rytų 
europiečiams ir pabaltiečiams „tikrai, 
teisingai ir demokratiškai apsispręsti“, 
kalbėjo Kirkpatrick, „tada mes žinosime, 
kad šaltasis karas pasibaigė ir JAV- 
Sovietų santykiai pasikeitė“.

Kirkpatrick nuomone, vidiniai 
pasikeitimai Sovietų Sąjungoje yra 
reikšmingi ir nuėjo toliau, negu ji manė. 
Bet JAV-SSRS-os santykių pasikeitimas 
pareis nuo sovietų veiksmų ir ypač nuo 
karinės politikos pasikeitimo. Vakarai 
dar nežino, ar sovietai sutiko formaliai 
atsisakyti „Brežnevo doktrinos“ ir leis 
vidurio — rytų Europos šalims visai 
atmesti „Socializmą“.

ELTA

PASAULYJE
Skyla Varšuvos paktas

Pereitą savaitę Rumunijos sostinėje 
Bukarešte posėdžiavusios septynios 
Varšuvos pakto valstybės, užbaigimo 
komunikatu pripažino teisę kiekvienai 
valstybei eiti savo pasirinktu keliu, o ten 
dalyvavęs Sovietų Sąjungos prezidentas 
Gobačiovas sutiko, kad kiekviena 
valstybė turi teisę eiti į socializmą savo 
pasirinktu keliu, turėdamos pilną 
suverenitetą ir nepriklausomybę.

Skilimas vyksta tarp Rytų Vokietijos, 
Čekoslovakijos, Bulgarijos ir Rumunijos
— iš vienos pusės ir Lenkijos bei 
Vengrijos, kurios yra kaltinamos 
siekiančios daugpartinės sistemos, 
privačios nuosavybės ir laisvos spaudos
— iš kitos. Rumunijos prezidentas 
Nicolae Ceausescu įspėjo dalyvius 
nesilpninti kovos prieš kapitalistus, o 
Vengrija ypač pyksta ant Rumunijos už 
vengrų persekiojimą Transilvanijoje.

Amerikos prezidentas Bushas gi, 
lankydamasis Lenkijoje ir Vengrijoje, šias 
dvi valstybes išgyrė už jų naujai 
pasirinktą kelią, vedantį į demokratiją ir 
prižadėjo daugiau ekonominės paramos. 
Lenkijoje jis kalbėjosi ne tik su 
komunistų vadu gen. Jeruzelskiu, bet ir 
su Solidarumo vadu Lech Walęsa. Jie abu 
pareiškė esą nusivylę prezidento Busho 
maža ekonomine parama, nes ūkinė 
padėtis Lenkijoje yra labai bloga.

Argentina siekia atgauti Falklando salas
Naujasis Argentinos prezidentas 

Carlos Menem savo kalboje pažadėjo 
atgauti Falklando salas (argentiniškai 
Malvinos), dėl kurių 1982 m. D. Britanija 
ir Argentina kariavo. Nežiūrint šio 
pasisakymo, prezidentas Menem nori 
užmegzti diplomatinius santykius su 
Britanija, paliekant Falklando salų 
suvereniteto klausimą nuošalyje. 
Naujasis Argentinos prezidentas 
priklausąs peronistų partijai pažadėjo 
panaikinti korupciją ir sumažinti 
infliaciją, kuri kas mėnesį didėja 100%. 
Buvęs prezidentas Alfonsin atsistatydino 
penkis mėnesius anksčiau, 
prisipažindamas, kad nepajėgia pagerinti 
krašto ūkinės padėties, kuri yra 
tragiškoje padėtyje.

Religingas Gorbačiovas?
Lankydamasis Paryžiuje Gorbačiovas 

prisipažino, kad jis gimęs krikščioniškoje 
šeimoje ir kad buvęs pakrikštytas. „Juk 
tai yra visiškai normalu“, pareiškė 
Sovietų Sąjungos prezidentas.

Ten pat jis pareiškė, kad Lenkija ir 
Vengrija turinčios pilną teisę tvarkyti 
savo reikalus kaip jos nori ir, kad jis 
neatsisakytų susitikti su Solidarumo 
vadu Lech Walęsa. Jis taip pat visų 
nustebimui pareiškė, kad jo reformos bus 
vykdomos toliau, net jei jam kas nors 
atsitiktų. Jis sakė, kad komunizmas yra 
atsinaujinimo stadijoje, bet nepralaimės.

Savo vizito Prancūzijoje metu, 
prezidentas Gorbačiovas apsilankė ir 
Strasburge, kur jis pasakė kalbą Europos 
Taryboje. Tai pirmą kartą sovietų vadas 
susitiko su Europos parlamentarais. Jis 
daugiausia kalbėjo apie nusiginklavimą ir 
branduolinių ginklų pašalinimą iš 
Europos.

Lietuvoje privatūs ūkiai
Seimas priėmė įstatymą, pagal kurį 

nuo rugpjūčio 1 d. ūkininkai galės visam 
laikui išsinuomoti ūkius iki 125 akrų 
žemės ir tokius ūkius po savo mirties 
palikti savo vaikams. Dauguma ūkių bus 
grąžinti jų buvusiems savininkams. Ū 
kininkai galės samdyti darbininkus. 
Seimo nariai mano, kad iki metų galo 
susidarys daugiau nei 2000 privačių ūkių.

Rinkimai Palestinoje
Izraelis, norėdamas įtikti Amerikai, 

sutiko pravesti rinkimus palestiniečių 
gyvenamose vietose, bet valdančioji 
Likud partija tam pasipriešino. Izraelio 
premjeras Shamir skelbia, kad jis 
niekuomet nesitars su PLO, kad Jeruzalė 
visuomet liks Izraelio sostine, kad nebus 
leidžiama steigti atskiros Palestinos 
valstybės Vakariniame krante ir Gaza 
rėžyje ir jis nedraus žydams tose vietose 
įsikurti. Darbo partijos atstovas pareiškė, 
kad tokiu atveju jie negalės toliau 
dalyvauti vyriausybėje, o tai gali privesti 
Izraelį prie naujų rinkimų.
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