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ŽINGSNIS Į PRIEKĮ
(APIE LKP CK XVIII PLENUMĄ)

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
Vilniaus ir Kauno tarybos paskelbė 
pareiškimą, kuriame sveikina Lietuvos KP 
skelbiamą siekį būti savarankiškai, bet 
atmeta jos valstybinio suvereniteto 
sampratą, t.y. Lietuva TSRS sudėtyje. 
Spausdiname pareiškimo tekstą.

Šiuo metu Lietuvos KP yra svetimos 
valstybės, okupavusios ir aneksavusios 
Lietuvą, partija, todėl LKP CK XVIII 
plenume išsakytas siekis įkurti 
savarnakišką Lietuvos KP yra 
sveikintinas. Mes esame įsitikinę, kad tik 
savamakiška LKP gali būti tinkamu 
partneriu kitoms Lietuvos politinėms 
jėgoms, atkuriant Lietuvos valstybinį 
suverenitetą.

Tačiau mums kelia abejonių LKP CK 
pažiūris į patį valstybinį suverenitetą, jo 
atgavimo kelius ir demokratinę-teisinę 
būsimos valstybės santvarką.

Pagrindiniame pranešime tvirtinama 
„Lietuva be suvereniteto — Lietuva be 
ateities“. Tačiau LKP CK rinkimų į 
TSRS liaudies deputatus platformoje 
kalbama apie „Lietuvos suverenitetą — 
TSRS sudėtyje“, o LKP CK XVIII 
plenumo medžiagoje nepateikiama jokia 
kita siūlomo suvereniteto interpretacija. 
Mūsų nuomone, minėta suvereniteto 
samprata nepriimtina, kadangi ji nekalba 
apie Lietuvos valstybinį suverenitetą, t.y. 
nepriklausomybę.

Kaip siūloma atgauti Lietuvos
suverenitetą? Atsisakoma žiūrėti į būsimą 
Lietuvą kaip į prieškarinės
nepriklausomos Lietuvos tąsą,
atsisakoma anuliuoti 1940 m. liaudies 
seimo rinkimus ir jos priimtus 
dokumentus tuo pretekstu, kad reikės 
spręsti ir 1936 m. seimo rinkimų 
teisėtumą. Nesiskaitoma su tuo faktu, 
kad 1936 m. rinkimai vyko neokopuotoje 
Lietuvoje. Tuo tarpu 1940 m. rinkimai 
okupuotoje Lietuvoje tarptautinės teisės 
požiūriu yra neteisėti, o išrinkto seimo 
nutarimai negalioja. Tvirtinama, kad 
lygiagrečiai reikės spręsti ir Klaipėdos ir 
Vilniaus kraštų problemas, nors jos nėra 
susijusios nei su Molotovo-Ribbentropo 
sandėriu, nei su 1940 m. liaudies seimo 
rinkimais ir jo nutarimais. LKP CK 
gąsdina visuomenę ir galimu ekonominiu 
ryšių trūkimu ir siūlo pirmiau sutvarkyti 
Lietuvos ekonomiką, o po to imtis 
politinių pertvarkų, tuo nukeldamos 
politinių problemų sprendimą neaprėžtai 
ateičiai. Mes įsitikinę ir ilgametė praktika 
rodo, kad Lietuvos ekonomiką galima 
sutvarkyti tik respublikos valstybinio 
suvereniteto sąlygomis. Mes už rinkos 
ekonomiką, kuriai esant valstybės, net ir 
neturėdamos naftos, bei kitų strateginių 
iškasenų, yra pirmaujančių valstybių 
tarpe. Teigdama kitaip, LKP CK 
nepasitiki Lietuvos žmonių darštumu ir 
sugebėjimais.

LKP CK pasisako už vienpartinį 
socializmą, kurio sąlygomis greta LKP 
dar galės egzistuoti „visuomeniniai 
judėjimai“. Vienpartinė sistema jau davė 
pasauliui Hitlerį, Staliną, Mao Tsetungą 
ir kt. Vienpartinės sistemos pasėkoje 
administratorinis-komandinis aparatas, 
veikiančios nomenklatūros klasė. LKP 
CK neparodo, kaip bus demontuojama ši 
sistema ir ar bus atsisakoma 
nomenklatūros, o jos atstovams skiriamų 
personalinių pensijų bei kitų privilegijų. 
Nemanome, kad LKP CK nesupranta, 
kad tik daugiapartinė sistema yra 
demokratiškos valstybes būtina sąlyga.

Reziumuojant galime tvirtinti, kad 
LKP CK XVIII plenumas nors ir padarė 
ženklų žingsnį į priekį nuo LKP CK XVII 
plenumo nutarimų, bet jo siūloma 
Lietuvos suvereniteto samprata, keliai 
jam pasiekti ir politinė būsimos valstybės 
struktūra mums yra nepriimtini.
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Bendras tikslas — Nepriklausoma Lietuva
PASAULIO LIETUVIU 
JAUNIMO SĄSKRYDIS

Liepos 7 d. nedideliame Vakarų 
Vokietijos miestelyje Hūttenfelde, 
Vasario 16 gimnazijos patalpose įvyko 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 
organizuotas, talkinant Vokietijos US 
valdybai, jaunimo sąskrydis.

Sąskrydyje buvo atstovaujama:
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis (A. 

Medalinskas, V. Tomkus, A. Juozaitis, Z. 
Vaišvila; ŠIA — R. Kanapienis), 
Lietuvos studentų asociacija (V. 
Narbutas), Gediminaičiai (S. Urniežius), 
Lietuvos Skautų Sąjunga (R. 
Malkevičius), Moksleivių Taryba (S. 
Galadauskas), Jaunoji Lietuva (S. 
Buškevičius), Ateitininkai (S. 
Galadauskas, G. Žaidytė), Lituanica (A. 
Miknevičius), Žalieji (Z. Vaišvila), 
Krantų redakcija (V. Daunys), Žaliosios 
Lietuvos redakcija (R. Miliutė), Lenkijos 
lietuvių jaunimas (V. Pečiulis).

Pasaulio LJS valdybą atstovavo — A. 
Saplys, M. Šaltmiraitė, R. Rudaitytė, M. 
Spudaitė, M. Balaišytė, D. Kalendraitė; 
kraštų US valdybas atstovavo — JAV 
(D. Sužiedėlis, P. Mickus), Kanados (L. 
Stanulytė), Vokietijos (T. Bartusevičius, 
T. Baublys), Australijos (P.Kružas), 
Prancūzijos (Rimvydas Bačkis), D. 
Britanijos (G. Šova), Argentinos (A. 
Rastauskaitė), Brazilijos (B. 
Bacevičiūtė), Venesuelos (L. Rosales), 
PLV valdybą — G. Petrauskienė; 
Vokietijos LB valdybą — J. Sabas, V. 
Bartusevičius, A. Šmitas.

Sąskrydžio programoje — diskusijos, 
pokalbiai, pranešimai apie Lietuvos ir 
išeivių jaunimo organizacijas, sąlyčio 
taškus ir spręstinas problemas. Šio 
sąskrydžio ypatybė buvo ta, kad pirmą 
kartą panašiame renginyje dalyvavo ir 
grupė Lietuvos jaunimo organizacijų 
atstovų.

Sąskrydis prasidėjo ryte Lietuvos 
valstybinės vėliavos pašventinimu. 
Dalyviai sugiedoję tautinį himną susėdo 
pilies konferencijų salėje. Pirmąjį 
pranešimą — „Išeivijos jaunoji karta. 
Istorinė apžvalga“ skaitė Viktoras Nakas 
iš JAV (Lietuvių informacinio centro).

Per tris dienas buvo aptarti jaunimą 
liečiantys klausimai. Didelis dėmesys 
buvo kreiptas į Lietuvos ir išeivijos 
jaunimo bendradarbiavimo galimybes. 
Sąkrydžio dalyviai savo pokalbių išvadas 
apibendrino ir jas priėmė sąskrydžio 
pareiškimu, teiginiais politikos bei 
kultūros srityse ir kreipimusi.

PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO SĄSKRYDŽIO 
DALYVIŲ KREIPIMASIS

Šiais metais rugpjūčio 23 dieną 
sukanka 50 metų, kai buvo pasirašytas 
Ribbentropo-Molotovo paktas. 
Kreipiamės į viso pasaulio geros valios 
žmones, vyriausybes ir Suvienytųjų 
Nacijų Organizaciją (Jungtinių Tautų 
Organizacija) imtis priemonių, kad 
Tarybų Sąjungos, VDR ir VFR 
vyriausybės paskelbtų šį paktą ir 
slaptuosius papildomus protokolus, 
grubiai pažeidusius tarptautinę teisę, 
negaliojančiais nuo jų pasirašymo dienos 
ir pareikalauti iš Tarybų Sąjungos 
vyriausybės, kad ji likviduotų Lietuvos, 
Latvijos, Estijos respublikų okupaciją 
kaip šio suokalbio pasekmę. Prašome, 
kad Pabaltijų Respublikų okupacijos 
klausimas būtų iškeltas artimiausioje 
SNO Generalinėje Asamblėjos sesijoje.

LIETUVOS IR IŠEIVIJOS 
JAUNIMO SĄSKRYDŽIO 

PAREIŠKIMAS
Mes, susirinkę 1989 liepos 7-9 

dienomis Vasario 16 gimnazijoje Vakarų 
Vokietijoje į Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos surengtą sąskrydį, 
apibandrindami vykusias diskusijas, 
pareiškiame:

—mus vienija bendras tikslas — 
nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atkūrimas,

— išeivijos jaunimas yra sudėtinė ir 
aktyvi lietuvių tautos dalis,

—pasitikdami naujus Lietuvos ir 
pasaulio visuomeninius ir politinius 
procesus suprantame, kad vykstančios 
permainos reikalauja naujai įvertinti 
Lietuvos valstybės atkūrimo galimybes ir 
taktiką,

—nuomonių įvairovę ir toleranciją 
laikome natūraliu ir būtinu dalyku, kuris 
turės užtikrinti demokratinės visuomenės 
Lietuvoje sukūrimą.

SĄSKRYDŽIO DARBO 
REZULTATUS 

SUSIRINKUSIEJI IŠREIŠKĖ 
ŠIAIS TEIGINIAIS 

POLITIKOS SRITYJE
1. Tarptautinė Lietuvos prievartinio 

įjungimo į Tarybų Sąjungą 
nepripažinimo politika yra Lietuvos ir 
išeivijos politinių jėgų veiklos kertinis 
akmuo. Tokius politinius žingsnius kaip 
tarptautinis diplomatinis atstovavimas, ir 
pilietybę turi apspręsti šis principas.

2. Lietuvos valstybingumo klausimas 
yra tarptautinis, o ne TSRS vidaus 
reikalas.

3. Politiniai-demokratiniai Lietuvos 
laimėjimai dar neapsaugo jos nuo 
okupanto smurto. Todėl būtina užtikrinti 
politinės veiklos tęstinumą bet kuriomis 
sąlygomis.

4. Savalaikis Lietuvos visuomenės ir 
išeivijos bendrų politinių akcijų 
koordinavimas yra būtina dabartinės 
veiklos dalis.

5. Lietuvos valstybės atkūrimo 
klausimu, išeivija turi stiprinti 
tiesioginius ir nuolatinius ryšius su 
pasaulio valstybių vyriausybėmis ir 
parlamentais.

6. Išeivija turėtų skirti ypatingą dėmesį 
tarptautinių politinių procesų analizei ir 
užtikrinti jos išdavų greitą perdavimą į 
Lietuvą.

7. Reikia siekti didesnio išeivijos 
jaunimo politinio sąmoningumo.

8. Lietuvos komjaunimas neatitinka 
šiolaikinių demokratijos reikalavimų, 
todėl negali būti Lietuvos valstybingumo 
atkūrimo jėga. Bendradarbiavimas su šia 
organizacija yra neįmanomas.

KULTŪROS SRITYJE
9. Būtina sudaryti sąlygas išeivijos ir 

Lietuvos jaunimui nuolat bendrauti 
kultūros, švietimo, mokslo, verslo, ir 
kitose srityse.

10. Reikia siekti, kad tarptautinėse 
pasikeitimo jaunimu programose 
Lietuvai būtų atstovaujama 
savarankiškai.

11. Ypatingas dėmesys kreiptinas į 
knygą kaip informacijos ir kultūros 
perteikėją. Todėl reikia į lietuvių kalbą 
versti kuo daugiau knygų, plečiančių 
politinį-visuomeninį, mokslinį ir 
humanitarinį akiratį.

12. Išeivijos jaunimas kviečiamas kuo 
daugiau rūpintis įvairių knygų tiekimu 
Lietuvai, o Lietuvos jaunimas prašomas 
neužmiršti, kad knygos nemažiau 
reikalingos ir išeivijai.

13. Reikia kuo plačiau supažindinti 
Lietuvos jaunimą su išeivijos rašytojais ir 
menininkais bei jų kūryba.

14. Reikia organizuoti kalbos ir 
kultūros mokymo priemonių siuntimą ir 
mokytojų vykimą į tuos kraštus, kuriuose 
yra nepalankios sąlygos lietuvybei 
išlaikyti.

15. Ruošiant didesnio masto Lietuvos 
ir išeivijos renginius, reikia atsižvelgti į 
jau susiklosčiusias išeivijoje 
infrastruktūras.

16. Išeivijos jaunimas raginamas savo 
gyvenamose šalyse kreiptis į įvairias 
institucijas pajėgias kviestis ir finansuoti 

Lietuvos kultūros, švietimo, mokslo, 
sporto bei visuomeninių organizacijų 
atstovus.

1989 m. liepos 9 diena 
Vasario 16 gimnazija, Hūttenfeld 

Vakarų Vokietija 
Pasirašė 77 atstovai iš 11 kraštų: 

Argentinos (2), Australijos (4), Brazilijos 
(1), D. Britanijos (1), JAV. (14), Kanados 
(18), Lenkijos (1), Lietuvos (20), 
Pmacūzijos (1), Vakarų Vokietijos (14), 
Venesuelos (1).

PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO DIENOS

Liepos 18 d. Profsąjungų rūmuose 
vyko „Lituanicos“ bendrijos ir svečių 
forumas. Pirmoje dalyje apie savo veiklą, 
tikslus ir planus pasakojo „Lituanicos“ 
bendrijos nariai. Audrys Antanaitis 
pasakojo apie vieną didžiausių 
„Lituanicos“ rūpesčių — etnografinius 
Lietuvos pakraščius: Mažąją Lietuvą, 
Punską, Latvijos ir Baltarusijos 
teritorijoje esančius lietuviškus kaimus ir 
gyvenvietes.

Algis Miknevičius aptarė, kas daroma 
bendradarbiavimo su išeivijos jaunimu 
ateityje ir pateikė konkrečių darbo planų.

Forume taip pat kalbėjo du mokytojai 
(pavardės neišskaitomos) iš Lietuvos 
pakraščių: Baltarusijos ir Mažosios 
Lietuvos. Problemos tos pačios: vis 
sunkiau ir sunkiau išsaugoti jaunosios 
kartos lietuviškumą, tautinę savimonę. 
Be to, šį darbą sunkina materialinės 
gyvenimo sąlygos, kolegų trūkumas.

Taip pat kalbėjo Lietuvos studentų 
sąjungos, Latvijos lietuvių kultūros 
draugijos, Lietuvos evangelikų 
bendruomenės atstovai.

Antroje dalyje pasisakė išeivijos kraštų 
atstovai: Rimas Bačkis iš Prancūzijos, 
Kęstutis Ivinskis iš Vakarų Vokietijos, 
Gintas Šova iš Didžiosios Britanijos, 
Danielė Rastauskaitė iš Argentinos, 
Louis Rosales iš Venesuelos, Romas 
Garbaliauskas iš Kanados, Darius 
Sužiedėlis ir Gintaras iš JAV. Dauguma 
jų pasakojo apie savo krašto tautiečių 
veiklą, taip pat apie Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungą apskritai: jos struktūrą, 
tikslus, planus.

Jaunimo dienos tęsėsi Trakuose, 
bendroje stovykloje.

SIAILIC

VYTAUTO DIDŽIOJO 
UNIVERSITETO KREIPIMASIS 
ŠIA gavo Vytauto Didžiojo 

Universiteto Atkūrimo tarybos 
kreipimąsi į lietuvius menininkus, 
mokslininkus, kultūros ir švietimo 
darbuotojus. Jame sakoma:

„ (...) Vytauto Didžiojo Universitetas 
(VDU) — tai savarankiška mokymo ir 
mokslo įstaiga, Lietuvos ir viso pasaulio 
lietuvių švietimo, kultūra židinys. VDU 
— nepriklausoma mokslo ramovė, 
besilaikanti akademinės laisvės 
(„Academic Freedom“) principo, 
siekianti pasirašyti Europos universitetų 
rektorių sutartį „Magna charta“, ir tuo 
pačiu ieškanti galimybių keistis 
studentais su užsienio universitetais.

(...) Svarbiausi Universiteto tikslai yra 
parengti tautinės, humanistinės kultūros 
požiūriu išprususius absolventus, dirbti 
mokslo darbus, kurie reikalingi žmonijai 
ir ypač Nepriklausomai Lietuvai, kad ji 
vė įsijungtų į tarptautinę akademinę 
veiklą, Lietuvos ir pasaulio lietuvių tarpe 
ugdyti tautinę ir dvasinę kultūrą, šviesti 
visuomenę.

Šiais mokslo metais pradeda darbą trys 
fakultetai: humanitarinis, ekonominis ir 
tiksliųjų mokslų. Kitais metais (1990) 
pradės veikti biologijos-ekologijos 
fakultetas. Numatoma atkurti filosofijos- 
teologijos fakultetą, sakoma kreipimęsi. 
Toliau jame kviečiami jauni specialistai, 
dėstytojai tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio.

Televizija tikintiesiems
Vilniaus televizija pradėjo „Religinę 

valandėlę“, kuri transliuojama 
sekmadienio rytą. Laidos redaktorius ir 
vedėjas—kun. Jonas Boruta. Kardinolas 
V. Sladkevičius pirmos transliacijos metu 
pasakė: Kaip mūsų krašto pasikeitimo 
stebuklą mes vertiname tai, kad masinės 
informacijos priemonės — spauda 
radijas, televizija—atsigręžė į Dievo žodį 
kaip į šviesą ir tiesą. Visas pasaulis, o 
labiausiai mūsų kraštas, įvertins jas už 
tai, kad jos tarnaus ne melui, o tiesai, ne 
neapykantai, o meilei, ne kerštui, o 
susitaikymui. To trokštame ir linkime“.
Lietuvių kalba geležinkeliuose

TSRS Susisiekimo ministrui paskelbus 
įsakymą, kad Sov. Sąjungos 
geležinkeliuose turi būti vartojama tik 
rusų kalba, LTSR Aukščiausioji taryba 
1989 m. liepos 5 dieną priėmė nutarimą, 
kuriuo TSRS susisiekimo ministro 
įsakymo vykdymas Lietuvos teritorijoje 
sustabdomas, kaip prieštaraujantis 
Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo 1989 m. sausio 25 d. įsakui 
„Dėl Lietuvos TSR valstybinės kalbos 
vartojimo“.
Spaudos įstatymas

LKP CK biuras priėmė nutarimą dėl 
visuomeninių judėjimų ir neformalių 
grupių leidinių. Numatyta paruošti 
spaudos įstatymą, kuris nustatytų naujų 
leidinių steigimo ir funkcionavimo 
tvarką, numatytų atsakomybę už jos 
pažeidimą. Partijos pareigūnai įpareigoti 
sekti „neformalių grupių spaudos 
publikacijas“ ir atsiliepti į „neobjektyvią 
informaciją“. Respublikos vyriausybei 
pasiūlyta rasti galimybių centralizuotai 
skirti popierių visuomeninių judėjimų 
leidiniams.
V.D. Universiteto atkūrimas

LTSR Aukščiausioji Taryba liepos 4 
dienos posėdyje priėmė įstatymą „Dėl 
Vytauto Didžiojo Universiteto 
atkūrimo“. Šia proga Taryba pareiškė 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenei padėką 
už tai, kad jos veikėjai yra pasiryžę 
prisidėti prikelti naujam gyvenimui 
garbingą V.D. Universitetą.
Totorių kultūros atgimimui

LKP Centro komitete įvyko 
susitikimas su Lietuvos totorių kultūros 
atgimimo draugijos aktyvistais. Aptarti 
draugijos reikalai: dėl Kauno mečetės 
remonto ir sugrąžinimo totorių 
bendruomenei, dėl totorių kultūros 
centro atkūrimo Vilniuje, dėl šios tautinės 
mažumos etnografinių centrų atkūrimo 
Keturiasdešimties Totorių kaime 
(Vilniaus raj.) ir Raižiuose (Alytaus raj.). 
Aptartos bendruomenės informacinio 
biuletenio leidybos perspektyvos.
Lietuvos aukso fondai

Lietuvoje pradėjus svarstyti savo 
valiutos klausimą, „Tiesa“ (VII.8) 
paskelbė Vytauto Kazakevičiaus 
straipsnį, kuriame „užsienio reikalų 
ministerijos spaudos skyriaus vedėjas“ 
gan objektyviai nušviečia, jog iš prieš 
karą užsienyje deponuotų Lietuvos aukso 
fondų nieko neliko.
Pasikeitimai vyriausybėje

LTSR Aukščiausioji taryba patvirtino 
sekančius pakeitimus ministrų taryboje: 
naujais Ministrų Tarybos pirmininko 
pavaduotojais paskirti Kazimiera 
Prunskienė ir Jonas Jagminas. Žemės 
ūkio ministru paskirtas Vytautas Knašys, 
vidaus reikalų ministru — Marijonas 
Misiukonis.

Informaciją ir kitus duomenis prašoma 
siųsti adresu: 23000, Kaunas Laisvės alėja 
53. Vytauto Didžiojo Universitetas.

„Laukiame Jūsų Vytauto Didžiojo 
Universitete, pradedančiame antrąjį 
gyvenimo laikotarpį“. — baigia 
kreipimąsi į lietuvių inteligentiją Vytauto 
Didžiojo Universiteto Atkūrimo taryba.
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SĄJŪDŽIO INFO PLB visuomeninės veiklos metmenys
Čikagoje yra įsikūręs Lietuvos 

Persitvarkymo Sąjūdžio informacinis 
skyrius — „Sąjūdžiolnfo“. Jis atlieka 
Lietuvos Peristvarkymo Sąjūdžio 
sekretorės darbus užsienyje ir 
visuomeninių ryšių darbus (public 
relations). Tai jokiu būdu nereiškia, kad 
visi ryšiai tarp Sąjūdžio ir išeivijos eina 
per Sąjūdžiolnfo. Šis skyrius pagrinde 
atsakinėja į klausimus apie Sąjūdį paštu, 
pataria su kuo susisiekti Lietuvoje šiokiu 
ar tokiu klausimu. Mes perduodame 
Sąjūdžiui knygas, aprūpiname Sąjūdį 
Vakarų spaudos straipsnių iškarpomis 
(svarbesnes persiunčiame telefaksu, 
bendresnes — per rankas) bei kitą 
informaciją. Kai Sąjūdžiui yra reikalinga 
vienu ar ar kitu klausimu susisiekti su 
žmonėmis Amerikoje ir neturi su jais 
asmeniškų ryšių, Sąjūdžiolnfo 
susirašinėja, kad nereikėtų kiekvienam 
Amerikoje atskirai skambinti iš Vilniaus. 
Sąjūdžiolnfo yra gan gerai jau žinomas 
Lietuvoje ir asmenys iš Lietuvos 
lankydamiesi Amerikoje, gan dažnai 
skambina į šį skyrių patarimams.

Dar ne viskas iš Vakarų į Lietuvą 
praeina paštu, o jei ir praeina, sunkesnius 
daiktus, pvz. knygas, jeigu skubu, yra 
labai brangu persiųsti oro paštu. 
Vykstantančiuosius į Lietuvą ir 
norinčiuosius Sąjūdžiui padėti, prašome 
su mumis susisiekti. Mes Jūsų 
neapkrausime, bet jeigu sutiksite bent 
vieno straipsnio iškarpą nuvežti į Vilnių, 
atliksite didžiulį ir svarbų darbą. Taip pat 
prašome ir sugrįžusius iš Lietuvos su 
mumis susisiekti.

Mes taip pat priimame straipsnių 
iškarpas iš Vakarų spaudos anglų, 
vokiečių, prancūzų, lenkų ir kitomis 
kalbomis. Sąjūdžio informacinė agentūra 
Vilniuje turi informacijos skyrių, kuriame 
asmenys, ypatingai Sąjūdžio nariai, gali 
susipažinti su jiems reikalinga medžiaga 
iš Vakarų. Priimame ir knygas nelietuvių 
kalba apie politiką, ekonomiją, 
sociologiją, visuomenės mokslus ir kitas 
temas ir jas perduodame Sąjūdžio 
informacinei agentūrai.

Sąjūdžiolnfo veikla yra išlaikoma 
visuomenės aukomis. Iki šiol didžiąją 
išlaidų dalį padengė Sąjūdžiolnfo nariai 
iš savo asmeninių pajamų. Išlaidos 
palaikant ryšius su Vilniumi yra 
iidžiulės, todėl kreipiamės į lietuvišką 
/isuomenę ir prašome mums padėti. 
Aukas prašome siųsti šiuo adresu: 
„Sąjūdžiolnfo“, 7159 S. Whipple, 

Chicago, Illinois 60629, U.S.A., (čekius 
rašykite „Sąjūdžiolnfo“ vardu).

Dabar mums reikalingas dauginimo 
aparatas (Photocopying), o Vilniaus 
Sąjūdžio Informacijos Agentūrai skubiai 
reikia specialaus popierio telefaksui 
(thermal paper for a facsimile machine — 
„Minolta 251“). Telefaksas Sąjūdžiui yra 
labai reikalingas, kaip vienintelis būdas 
skubiai informacijai gauti ir išsiųsti. Šiuo 
metu popieriaus telefaksui Sąjūdis beveik 
neturi.

Rita Dapkutė
Sąjūdžiolnfo direktorė

PAGERBTAS PETRAS PAULAITIS
Jurbarko gimnazijos abiturientai, 

suvažiavę į šiais metais suruoštą 
gimnazijos 70 metų sukakties minėjimą, 
pagerbė buvusį tos gimnazijos mokytoją, 
laisvės kovotoją Petrą Paulaitį.

Minėjimas buvo suruoštas Jurbarko 
pirmojoje vidurinėje mokykloje, kur 
suplaukė po visą Lietuvą ir plačiau 
pasklidę buvę gimnazijos auklėtiniai. 
Viena moteris buvo net iš pirmosios 
laidos. Daug šios mokyklos mokinių, 
bijodami raudonojo teroro, pasitraukė į 
Vakarus ir ten tapo gerais lietuvių 
veikėjais. Gaug žuvo pokario kovų už 
laisvę metu, su ginklu rankose kovodami 
prieš pavergėjus. Labai daug šios 
mokyklos abiturientų buvo ištremta, 
įkalinta, — kai kurių kaulai pūva Sibiro 
taigoje, vidurinės Azijos dykumose, 
Uralo kalnuose, ar tiesiog buvo 
saugumiečių užmušti tardymo metu ir 
nežinia kur palaidoti.

Viena mokslininkė, buvusi Jurbarko 
gimnazijos abiturientė, savo kalbą 
paskyrė visų mokinių gerbiamo, buvusio 
lotynų kalbos mokytojo Petro Paulaičio 
atminimui. Jis pokario metais pasirinko 
kovos už laisvą Lietuvą kelią. Už tai jis 35 
metus atsėdėjo žiauriuose Sibiro ir 
Mordovijos lageriuose ir tik metus 
pagyveno, grįžęs į Lietuvą. Jis mirė 1986 
m. vasario 19 d. Kretingoje. Kalbėtoja 
atmetė tarybinių žurnalistų primestus 
kaltinimus mokytojui. Remdamasi 
mokytojo laiškais ir žmonių 
prisiminimais, ji įrodė, kad Petras 
Paulaitis (gimęs 1904 m. birželio 29 d. 
Kalnėnų km., Jurbarko vis.) buvo karštas 
lietuvis patriotas, Lietuvos laisvę laikęs 
aukščiau už savo gyvybę, ir visas jėgas 
atidavęs Lietuvos laisvei ir garbei. Jos 
kalba buvo palydėta labai ilgais ir 
audringais plojimais.

Kraštų bendruomenių informacijai ir 
orientacijai, pateikiami ir išryškinami 
PLB visuomeninės veiklos metmenys, 
priimti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos 1989 m. balandžio mėn. 14 d. 
posėdyje.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
(PLB) nekintantis ir galutinis 
visuomeninės-politinės veiklos tikslas yra 
Lietuvos laisvės atgavimas ir valstybinės 
nepriklausomybės atstatymas. Lietuvių 
Chartos žodžiais, PLB „darbu, mokslu, 
turtu ir pasiaukojimu kovoja dėl 
Nepriklausomos Lietuvos“ PLB privalo 
rūpintis Lietuvos nepriklausomybės ir 
lietuvių tautos laisvės reikalo 
atstovavimu už Lietuvos ribų.

PLB reiškia įsitikinimą, kad lietuvių 
tautos ateitis nebus užtikrinta be 
pilnutinės ekonomijos, kultūros, 
pilietybės ir valstybės sienų kontrolės, 
kuri priklauso tik Lietuvos žmonėms. 
Sovietinės sistemos liberalėjimas nėra 
pakaitas valstybinei tautinei laisvei. 
Tiktai pilna laisva ir nepriklausoma 
valstybė gali užtikrinti tautos gerovę. 
Išeivijos laikysena turi būti teigiamai 
ofenzyvi, kokia ji yra Lietuvoje.

Tiek lietuviai, tiek laisvųjų kraštų 
vyriausybės ir Žmogaus Teisių 
organizacijos turi svarstyti dabartinius 
įvykius Baltijos valstybėse ne iš Sovietų 
Sąjungos perspektyvos, tai yra iš 
komunistinio režimo grąžintų kai kurių 
pilietinių teisių, laisvių ir tautinių 
simbolių, o iš Baltijos valstybių 
perspektyvos, neužmirštant ir nuolat 
primenant, jog tebėra labai daug 
visuotinai pripažintų žmogaus ir piliečio 
laisvių, kuriomis baltai ir šiandien 
naudotis negali. Tauta krašte sprendžia, 
kas ir kaip darytina, tačiau atskirais 
klausimais ir atvejais naudinga išgirsti ir 
išeivijos balsą.

PLB džiaugiasi nuojomis iniciatyvomis 
laisvės kryptimi, žengiant į teisinį, 
politinį, ekonominį ir kultūrinį Lietuvos

Minėjime dalyvavęs 1947 m. Jurbarko 
gimnazijos 21-os laidos abiturientas gerai 
prisimena mokytoją Petrą Paulaitį, kuris 
dėstydamas lotynų kalbą, gimnazijoje 
visada mokė mokinius mylėti tėvynę, jos 
kalbą, neparsiduoti jokiems pavergėjams 
ir būti uoliais katalikais.

Minėjimas baigtas tautiniu vakaru, 
kuriame dalyvavo buvę mokytojai, 
mokiniai ir šiaip jurbarkiečiai.

K.B 

savarankiškumą, jog valstybinį 
suverenitetą, nesiribojant daliniais 
pasiekimais. Tautai yra svarbu viešai 
reikšti savo galutinius siekius dabar, net 
jei laikas jų įgyvendinimui dar nėra pilnai 
pribrendęs. PLB šias pastangas rems 
visomis išgalėmis. PLB teiks išskirtiną 
dėmesį Lietuvos jaunimui ir jo 
besikuriančioms organizacijoms.

Identifikuodamiesi su pozityviomis 
laisvinimo jėgomis tėvynėje, PLB rems 
visas pastangas socialiniam teisingumui, 
žmogiškumui ir pilnutinei demokratijai 
ugdyti, padės organizuoti socialinę globą 
ir šalpą okupuotoje Lietuvoje, 
bendradarbiaudama su išeivijoje 
veikiančiomis organizacijomis.

PLB per spaudą, radiją, televiziją, 
leidinius, asmeninius kontaktus bei 
kitomis priemonėmis, pabrėždama 
informacijos kitataučiams reikšmę ir ją 
paversdama tikslinga politine akcija.

PLB prašo visas į jos sudėtį įeinančias 
Kraštų bendruomenes laisvajame 
pasaulyje raginti vyriausybes, 
parlamentus, spaudą, tarptautines bei 
nacionalines organizacijas ir įtakingus 
asmenis reikalauti, kad Sovietų Sąjunga 
gerbtų ir laikytųsi savo pačios 1920 m. 
liepos mėn. 12 d. Maskvoje pasirašytos 
taikos sutarties su Lietuva tos sutarties 
nustatytose sienose.

1989 metais konkreti globalinė PLB 
akcija: Molotovo-Ribbentropo pakto ir 
slaptųjų protokolų pasmerkimas. Būtina 
išvystyti spaudimą į pačią Sovietų 
Sąjungą, kad ji pripažintų Molotovo- 
Ribbentropo slaptųjų sandėrių 
neteisėtumą, jų atsisakytų ir panaikintų 
jų padarinius -— Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos okupaciją bei aneksiją. Šioji akcija 
turi remtis pozityvia veiklos baze — 
Atlanto Chartos principais ir jų 
įgyvendinimu. PLB valdyba ragina 
lietuvių bendruomenes kreiptis į savo 
kraštų vyriausybes, stengiantis išgauti 
oficialius pareiškimus ar užtikrinimus. 
Reikalingos mūsų bendruomenių 
pastangos parlamentuose ar politinėse 
partijose iškovoti atitinkamas 
rezoliucijas. Politinė akcija vykdytina 
tarptautiniuose kongresuose ir 
forumuose, ypač ten, kur yra svarstomas 
Žmogaus Teisių klausimas.

Baltai turi jungti gretas laisvės byla
Baltai turi jungti gretas laisvės bylai 

kelti ir ją ginti svarbiausiame pasaulio 
forume — Jungtinėse Tautose. Svarbu 
reikalauti, kad Baltijos tautų klausimas 

būtų įjungtas į regionalinių konfliktų 
kategoriją. Jungtinių Tautų Žmogaus 
Teisių Komisijoje durys taip pat turi būti 
plačiau atvertos.

Taigi, natūrali PLB politinės veiklos 
sritis ir toliau apims: kraštų 
bendruomenių visuomeninės veiklos 
vystymą ir koordinaciją tarptautiniuose 
forumuose, Lietuvos padėties tyrimą ir 
besikeičiančių santykių su tauta 
formulavimą, ir vadovavimą Lietuvos 
išeivijai, kontakte su tauta, siekiant 
laisvės ir nepriklausomybės Lietuvai.

PLB kels ir svarstys ekologijos 
problematiką Lietuvoje; ekologinis 
krašto teršimas yra jau seniai prašokęs 
pakentimo ribas — šiandien padėtis yra 
kritiška.

Komunikacija su Lietuvos rezistencija 
yra būtina. Kultūros ryšiai su Lietuvos 
mokslininkais, rašytojais, menininkais ir 
veikėjais — teigiamas veiksnys.

PLB palaikys ir plės išeivijoje ryšius su 
religiniais veiksniais, kurie iš esmės yra 
palankūs Lietuvos bylai ir jautriai 
reaguoja į žmogaus teisių pažeidimus bet 
kur pasaulyje. Šiame kontekste, sumaniai 
ir taktiškai tęsime savo akciją dėl Vilniaus 
arkivyskupijos prijungimo prie Lietuvos 
Bažnytinės Provincijos. Julijono 
Steponavičiaus paskyrimas Vilniaus 
arkivyskupijos ordinaru šias viltis 
stiprina.

PLB palaikys darbo ryšį išeivijoje su 
pavergtų tautų rezistencinėmis grupėmis 
kovojančiomis už savo kraštų laisvę. 
Santykiai su pavergtų tautų 
organizacijomis ir jų įgaliotiniais yra 
būtini; jie stiprins kovos už laisvę 
paveikumą.

PLB stengsis su giliu įsijautimu, 
pareigos, atsakingumo ir atsargumo 
jausmu atlikti kovos uždavinį naujose 
sąlygose. Garbė tautiečiams, kurie visada 
gynė lietuvių tautos interesus, nebodami 
pavojaus savo laisvei ir gyvybei.

Dr. Vytautas Bieliauskas, 
PLB Valdybos Pirmininkas 
Dr. Vytautas A. Dambrava,

PLB Valdybos Vicepirmininkas 
Visuomeniniams Reikalams

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Lietuvių kalba ir tauta amžių bėgyje — 

dr. Petras Jonikas. Išleido Lituanistikos 
Institutas 1987 metais. Tai yra labai 
išsamus mokslinis veikalas apie istorinius 
lietuvių kalbos ir tautos santykius nuo 
gilios senovės iki 1904 metų.

VILNIUS GRĮŽTA 
PRIE LIETUVOS

KAZYS BARONAS

1939 m. rugsėjo mėn. 1 d. Kiekvieną 
rytą, dar prieš eidamas gimnazijon, 
įjungdavau radijo aparatą žinioms. 
Vilnius, kaip ir visos Lenkijos radijo 
storys, jas transliuodavo iš Varšuvos. Dar 
prieš žinias pasigirsta pranešėjos balsas: 
„uwaga, uwaga—nadchodzi—dėmesio, 
dėmesio — ateina“. Ką tie žodžiai 
reiškia? Kariniai slaptažodžiai rudens 
manevruose? Dėmesio, dėmesio — aiškūs 
žodžiai. Bet ką reiškia „nadchodzi — 
ateina“.

Tiksliai nebeprisimenu, bet berods tik 
pietų metu Vilnius sužinojo, kad 
prasidėjo Lenkijos-Vokietijos karas. Tad 
dabar paaiškėjo, kad „nadchodzi“ yra 
pavojaus ženklas, pranešant 
atskrendančių vokiškų bombonešių 
pavojų. Maršų muzikos garsai radijo 
aparatuose kelia gyventojų nuotaiką ir 
patiotizmą, prisimenant sunkias laisvės 
kovų dienas, „stebuklą“ prie Vyslos, 
nugalint Tuchačevskio armiją, 
šiandieninės Lenkijos kariuomenės jėgą, 
vadovaujant maršalui E. Smigly-Rydz. 
Tikrovėje, mieste jaučiama baimė, o gal 
net ir panika, ypač 70 tūkstančių 
gyventojų tarpe. Kas bus, jeigu lenkai 
neatlaikys vokiečių smūgių ir Hitlerio 
daliniai, prasiveržę iš Rytprūsių, gal kelių 
dienų laikotarpyje užims Vilnių? Koks jų 
likimas? O gal Lietuva, paskelbs karą 
Lenkijai ir užims savo sostinę ir tuo keliu 
išgelbės žydus nuo panašaus likimo, 
kokio susilaukė jų tėvynainiai 1938 m. 
lapkričio mėn. 10-11 dienomis 
Vokietijoje. Teiraujasi žydai irtuteišai, ką 
„kalba“ Kauno radijas (žinojo, kad mes 

klausom). Bet Kaunas pranešdavo tik 
oficialias žinias.

Krautuvėse didžiausia spūstis. Tėvai, 
prisiminę pirmojo karo badmečio dienas, 
bėgioja iš vienos krautuvės į kitą, 
pirkdami viską, kas dar įmanoma pirkti. 
Deja, šaldytuvų nebuvo, cukrus, miltai ir 
kiti maisto produktai po kelių valandų 
dingo (greičiausiai pirkliai juos paslėpė) 
nuo krautuvių lentynų. Taigi, vėl gresia 
badmetis, nes juk taikos metu niekas 
negalvoja apie maisto atsargas.

Vyrų skaičius mieste diena dienon 
mažėja. Iš geležinkelio stoties, Aušros 
Vartų ir Didžiąja gatve, į kareivinių 
rajoną, traukia būriai augalotų vyrų. 
Staiga, vieną vakarą, išgirstu ir lietuvišką 
dainą. Tai Viniaus krašto lietuviško 
kaimo avangardas, skriaustas ir baustas 
lenkų pareigūnų administracinėm ir 
kalėjimo bausmėm. Šiandieną jis 
priverstas imti šautuvą į savo rankas ir 
ginti savo skriaudėjų žemę. Tai 
Valkininkų, Marcinkonių, Varėnos, 
Ignalinos, Dūkšto, Tverečiaus, 
Adutiškio, Suvalkų trikampio lietuviškas 
žiedas, stipriai laikęs lietuvišką žodį ne tik 
savoje pastogėje, bet taip pat bažnyčioje, 
šventoriuje, turgavietėje ar teismuose. 
Praeiviai šaukia „niech žyja Litwini — 
tegyvuoja lietuviai“, tik dabar leisdami 
viešai dainuoti gatvėje lietuviškas dainas! 
Tempora mutantur!

Kiek buvo sumobilizuotų lietuvių, kiek 
jų žuvo ar pateko į vokiečių belaisvę (6 
lietuvius Rytprūsiuose išgelbėjo Šakių 
apsk. viršininkas, buvęs hamiltonietis 
a.a. pik. J. Girdraitis — K.B.), kiek jų 

įsijungė į Sibire Anderso armijos eiles — 
sunku pasakyti. Tačiau imant 300 
tūkstančių Vilniaus krašto ir Suvalkų 
trikampio lietuvių skaičių, neperdėsiu 
nurodęs, kad mažiausiai 10-12 tūkstančių 
lietuvių dalyvavo kovoje už Lenkijos 
laisvę. Tačiau, imant 5 % visų gyventojų, 
lietuvių karių lenkų uniformoje turėtų 
siekti beveik 15 tūkstančių. Gaila, kad 
savo studijoje „Litwini w Polsce 1920- 
1939“ Suvalkų trikampio sūnus, 
Varšuvos universiteto docentas 
Bronislovas Makauskas (Bronislaw 
Makowski) apleido šį svarbų lietuvių 
gyvenimo tarpsnį.

Vakare miestas aptemdomas. Namų 
sargai („pan dozorca“), pamatę kad ir 
mažiausią šviesos plyšelį lange, šaukia 
skubiai jį uždengti, nes vokiečių lėktuvai, 
pastebėję kad ir mažiausią žibalinės 
lempos žiburėlį, gali numesti bombas. O 
jų „skonį“ mūsų sostinė pajuto tik trečią 
karo dieną, numetus vokiečiams keletą 
mažų bombų. Viena jų krito tėvų 
gyventoje Paupio gatvėje ir tai netoli ant 
tuščios Lipskio alaus daryklos. Iš Trijų 
kryžių kalno pasigirdo priešlėktuvinės 
patrankos šūviai, tačiau vokiečių lėktuvų 
jie nepasiekė.

Nepasiekdavo jie ir žvalgybinių 
lėktuvų, atrodo visiškai palengva 
skraidančių toliau nuo Vilniaus, 
greičiausiai jiems stebint Lenkijos 
kariuomenės judėjimą.

Kalbama, kad bus šaukiami 18 metų 
nujokai. Tad tie metai paliestų ir mane. 
Bet aš neturiu Lenkijos pilietybės, neturi 
jos ir tėvai! Jie gimę Giedraičiuose, taigi 
„kauniškėje“ Lietuvoje. Gal pavyks 
„išsisukti“ iš mobilizacijos? O gal tik 
plepalai, nes mieste kursuoja įvairios 
paskalos ir net „tikros žinios“, 
ateinančios iš patikimo šaltinio- 
agentūros. O ta telegramų agentūra yra 
JPP —, jedna pani powiedziala — viena 

ponia pasakė“. Vieni tiki tiems 
plepalams, kiti tik numoja ranka.

Didžiausias džiaugsmas, paskelbus D. 
Britanijai ir Prancūzijai karą Vokietijai. 
Radijas transliuoja prie tų valstybių 
ambasadų padėkos ir džiaugsmo 
demonstracijas tvirtai tikint, kad karas 
jau laimėtas ir dabar Vokietijai bus 
suduotas mirtinas smūgis. Juk lenkų 
kavalerija įsiveržė į Rytprūsius (taip 
skelbė radijas) tačiau nepranašdamas, 
kad ulonai skaudžiai nukentėjo nuo 
vokiškų tankų ir kt. šarvuočių.

O kaip į karą reagavo Lenkijos karo 
atstovas ir Lenkijos pasiuntinybė 
nepriklausomoje Lietuvoje? Žinių tenka 
semtis iš pik. Leono Mitkevičiaus leidinio 
„Wspommenia kowienskie 1938-1939“ 
— Kauniškiai prisiminimai“, Londonas, 
1968 m. psl. 221-253 (sutrumpintai).

Kaune, kaip minėjau, spauda ir 
saloniniai plepalai jau vakar padalino 
Lenkiją, svajonėm persikeliant į 
Didžiosios Lietuvos laikus, su Vilnium ir 
likusiom lietuviškom žemėm. Šiandieną 
viskas truputį aprimo, supratus 
gudresniems lietuviams, kad netekus 
Lenkijai nepriklausomybės, tas reikštų 
netekimą nepriklausomybės ir jos 
mažesnių kaimynų. Jie bus lengvu 
Vokietijos ar Sov. Sąjungos grobiu. Taip 
man kalbėjo užsienių reikalų 
ministerijoje ponai Mačiulis ir Vileišis. Jie 
mato vokiečių-sovietų nepuolimo 
sutartyje ne tik Lenkijos padalinimą, bet 
taip pat ir jos mažesnių kaimynų — 
Lietuvos, Latvijos , Estijos, o gal net ir 
Rumunijos.

Rugpjūčio mėn. 28 d. Šiandieną 
kalbėjausi su krašto apsaugos min. gen. 
K. Musteikiu, gen. St. Raštikiu ir pik. 
Dulksniu. Gavau Lietuvos neutraliteto 
užtikrinimą, pilną garantiją, kad nebus 
daromi mėginimai atsiimti Vilnių. Šiuose 
pokalbiuose išaiškėjo man nauja 

Lietuvos politinė pozicija. Pasirašius 
Vokietijos ir Sovietų Rusijos nepuolimo 
sutartį Lietuva iš vienos pusės pasijuto 
tikra, kad jai pavyks bent kurį laiką 
išlaikyti neutralitetą, o iš kitos pusės 
pamatė, kad Lenkijos padėtis ne tik kad 
labai pablogėjo, bet tiesiog pasidarė 
katastrofiška.

Gen. St. Raštikis jausmingai perdavė 
linkėjimus maršalui Rydz-Smigly kare su 
Vokietija. „Tegul Visagalis Dievas jums 
padeda — maršalui Smiglui ir lenkų 
kariuomenei. Tačiau vokiškas smūgis bus 
baisus“ — kalbėjo generolas. Jo balsas 
lūžo iš tikro susijaudinimo.

Šių pasikalbėjimų išvada: Lietuva 
pasilieka neutrali. Lietuviai, mūsų kare 
su vokiečiais, Vilniaus nelies, gal tik 
primins taikos konferencijoje. Palietus 
vokiečiams jų teritoriją, arba mums 
turint gražius laimėjimus Rytprūsiuose 
— lietuviai gali atsistoti mūsų pusėje.

Tad visiškai aiškiai ir „fair“ buvo visų 
lietuvių pastatytas Vilniaus klausimas. 
Gen. St. Raštikis pareiškė, kad tai 
reikalas tik dviejų kraštų ir aš galiu būti 
visiškai tikras, jog Lenkija nenumato 
liesti Lietuvos neutraliteto, puldama pvz. 
Rytprūsius iš Suvalkijos ir per Lietuvos 
teritoriją. Užtikrinau generolą, kad tokie 
puolimai nenumatomi, tačiau turiu 
prisipažinti, kad tai sakiau asmeniškai, 
neturėdamas tam jokių įgaliojimų.

(Bus daugiau)

LIETUVIŠKOS KNYGOS ANGLIŠKAI

Lithuania 700 years.....................— 18.00 sv.
Lithuanian Cookery.....................— 12.00 sv.
Forest of Anykščiai....................... — 5.00 sv.
The Brothers Domeika (Novel)..— 6.00 sv.
The Agony (Historical Novel)... — 12.00 sv.
English-Lithuanian Dictionary...— 12.00 sv.

Nurodytos kainos yra su persiuntimo 
(Britanijoje) išlaidomis.

Knygas galima užsisakyti: Nida Books, 2 
Ladbroke Gardens. London, W11 2PT.
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Prof. V. Landsbergis lankosi JAV
(Pradžia — praėjusiame numeryje)

Prof Landsbergis aiškino, kad 
Sąjūdžio tikslas yra sudaryti sąlygas, kad 
žmonės galėtų laisvai apsispręsti. Sąjūdis 
'yra judėjimas, ne partija, stengiantis 
apjungti visus, einantis demokratijos ir 
pliuralizmo keliu, siekiantis tautos 
apsisprendimo teisės. Mes žinome, kad 
kelias nelengvas, tačiau ryžtamės juo eiti, 

'sakė jis. Maskva turės su tuo apsiprasti; 
!pagaliau ir jūs turėsite su tuo apsiprasti, 
pridūrė Landsbergis.

1 Užklaustas apie Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos suverenumo 
deklaraciją ir jos dabartinę reikšmę 
jiespublikos ekonominiam gyvenimui, 
undsbergis aiškino, kad Lietuva siekia 
uonominio savarankiškumo, vystant 
i tiesioginius prekybinius ryšius su užsieniu 
'bei lygiateisiškos ekonominės 
Ipartnerystės su kaimyniniais kraštais.
| Išgirdęs apie Sąjūdžio pirmininko 
vizitą, ambasadorius Hayward Isham, 
rienas iš pagrindinių „Doubleday“ 
leidyklos redaktorių, surengė neformalų 
priėmimą Landsbergiams Manhattan© 
Knickerbocker klube. Sukvietė garbingų 
amerikiečių svečių — biznierių ir 

I kultūrininkų — asmeniškai susipažinti su 
i profesoriumi ir per jį — su Sąjūdžio 
veikla ir tikslais.

Prof. Landsbergis taip pat susitiko su 
akademinio pasaulio, spaudos, 
profsąjungų ir pabaltiečių atstovais 
Freedom House, t.y. Laisvės namuose. 
Šios amerikiečių organizacijos tikslas yra 
remti ir tvirtinti demokratines institucijas 
rišame pasaulyje.
Trumpai aptaręs didžiuosius įvykius 

Jetuvoje nuo Vasario 16-tos, 
.andsbergis Laisvės namuose 
jonstatavo, kad nors Lietuva dar 
pepasiekė nepriklausomybės, ji jau turi 
dvasinę nepriklausomybę ir atvirai kalba 
apie savo tikslą. Sugretindamas Lietuvos 
^gimimą su Laisvės Statulos Kaune 
itstatymu, jis pareiškė: „Tai yra vėliava, 
runą pradedam kelti“.
Po Sąjūdžio Seimo tarybos pirmininko 

Žodžio sekė gausūs klausimai. Lietuviai 
fra pasiryžę siekti pilnos 
Nepriklausomybės, kalbėjo vienas 
kečias, bet Gorbačiovas prieš keletą 
dienų pasisakė prieš politinę autonomiją 
[espublikoms. Ar čia negręsia kolizija?
! Ką Gorbačiovas sako, tai jo reikalas, 
kalbėjo Landsbergis. Mūsų teisė yra 
Įnūsų ir jos iš nieko nereikia prašyti. Ši 
teisė mums buvo duota ir ją galima tiktai 
Ė įtinti. Dabar ją reikia atstatyti.

kurie dideli vadai galvoja, kad jie 
teises gali duoti ir atimti. Tai sena 
[baudžiavos laikų galvosena. Jei tai 
pastebime pas žmones, kurie stengiasi 
įgyvendinti „naują galvojimą“, tai vienas 
ii daugelio mūsų laikmečio kontrastų ir 
prieštaravimų.
i Kokios didžiausios miskonsepcijos, su 
'iuriomis susidūrėte Amerikoje? — 
bambėjo kitas klausimas.
| Ne tai, kad jie nesupranta, aiškino 
[Landsbergis, jie nežino. Užsienio spaudą 
Įskaitant kartais susidaro įspūdis, kad 
lašantieji žmonės gali būti suklaidinti kai 
įie naudoja Maskvos terminologiją, kaip 
wz. žodžius „mažumos“, „etninės 
problemos“, „destabilizacija“. Mes ne 
Mžumos ir ne etninė grupė, pabrėžė 
hndsbergis. O vietoj žodžio 
|,destabilizacija“, reikia naudoti 
įAstalinizaciją“. Tuos, kuriuos gąsdina 
destabilizacija norėčiau paklausti, kodėl 
jie taip bijo destalinizacijos?
Į Ar profesorius Landsbergis sutinka su 
Sergiejaus Grigorijano labai pesimistišku 
padėties vertinimu — kad tarybinė šalis 
liepsnoja, iš Gorbačiovo rankų slysta 
kontrolė, ir jis tegalėsiąs išsilaikyti 
raidžioje įvesdamas karo stovį. Ar 
Landsbergis nemano, kad dalykai 
blogėja?

Dalykai blogi ten, kur žmonių siekimai 
negauna politinės išraiškos, atsakė 
Sąjūdžio pirmininkas. Daugiausia žalos 
daro tie konservatyvūs valdininkai, kurie 
trukdo Liaudies frontų veiklai ir patys 
kaltina frontus. Padėtį testabilizuoja 
tebesitęsianti stagnacija ir žmonių 
nusivylimas. Šią stagnaciją įveikti ir 
žmonių aktyvumą kristalizuoti gali 
nepriklausomos ir autoritetingos 
organizacijos. Kur liaudies frontai veikia 
įgaliai ir yra įtakingi, tenai nėra riaušių ir 
revoliucijų. Mūsų pagalba Baltarusijos 
Liaudies frontui yra pagalba ne tiktai 
paltarusijos tautai ir frontui, bet ir 

pačiam Gorbačiovui — tvirtino 
profesorius Landbergis.

Paklaustas apie Sąjūdžio ir Lietuvos 
Laisvės Lygos santykius, Landsbergis 
taip apibūdino Lygą: Tai nedidelė grupė, 
kuri turi svarbių nuopelnų 
ankstyvesniame kelyje į reformas. To 
pavyzdžiai: praėjusių metų Vasario 16 d. 
minėjimas, pirmas viešas Molotovo- 
Ribbentropo sukakties minėjimas, liepos 
14 ir rugsėjo 28 d. įvykiai, kurie 
reikšmingai papildė politinių įvykių 
panoramą. Kai Sąjūdis išsiplėtė ir užpildė 
politinio gyvenimo spektrą, Lietuvos 
Laisvės Lyga pasiliko nepriklausoma ir 
neįsijungė į Sąjūdį. Lyga tebelaiko savo 
politinės linijos — kai kada palaiko 
Sąjūdį, kai kada kritikuoja. Ir Lyga 
padaro klaidų, pareiškė Sąjūdžio 
pirmininkas — bet mes jų nekritikuojam. 
Lyga yra reikalinga grupė ir turi 
reikšmingą vaidmenį. Iš mūsų pusės jai 
nėra jokių priešiškumų.

O tragiški įvykiai Kinijoje? Ar tai 
įmanoma ir Tarybų Sąjungoje? 
Profesorius Landsbergis atsakė, jog 
Tarybų Sąjunga yra visokiausių 
galimybių šalis. Todėl, tarp visokiausių 
absurdiškumų ir beprotybių, įmanoma ir 
tokia. Bet mes orientuojamės į protą, o ne 
į beprotybę, esame linkę tikėti sveiku 
protu ir gera valia. Sakau tai, pridūrė 
Landbergis, nors mačiau filmą apie 
įvykius Tbilisyje, kur kareiviai užpuolė 
besimeldžiančius ir dainuojančius 
žmones. Jis priminė kaip jauno lietuvio 
deputato poelgis Maskvos kongrese 
pakeitė už Tbilisio įvykius atsakingo 
generolo padėtį. Laikai keičiasi, kalbėjo 
svečias iš Lietuvos. Gorbačiovas 
nesveikino to generolo kaip Den Siao 
Pengas savo generolus Kinijoje.

Sąjūdžio tarybos pirmininkas taip pat 
susitiko su privačios amerikiečių 
žmogaus teisių organizacijos „Helsinki 
Watch“ nariais. Pietuose ir pokalbyje 
dalyvavo 25 įvairių profesijų asmenys, 
atstovaujantys miesto elitą, pvz. buvęs 
JAV laivyno admirolas, Soros fondo 
pareigūnas, Metropolitain muziejaus 
atstovė, Taikos ir laisvės organizacijos 
vedėja.

Savo įžanginiame žodyje, kuriame 
nemažai dėmesio skyrė lietuvių kareivių 
persekiojimui tarybinėje armijoje, 
Sąjūdžio pirmininkas pareiškė, kad 
pasikeitimai Lietuvoje, įskaitant 
Bažnyčios laimėjimus, labai svarbūs, bet 
palyginant su demokratinėmis šalimis 
dar nesą kuo didžiuotis. Jis pabrėžė, kad 
JAV Helsinkio grupė turėtų įsidėmėti, jog 
kova už individo teises glaudžiai siejasi su 
tautos teisėmis. Čia iškilo klausimas ar 
Helsinkio Federacija nenorėtų priimti 
Lietuvos Helsinkio grupę pilnateise nare. 
Šiuo metu Helsinkio Federacija laikosi 
nuostatos, kad tik viena organizacija gali 
atstovauti visai šaliai; atseit, ji pripažįsta 
tik Maskvos Helsinkio grupę. 
Landsbergis ragino savo pašnekovus 
pasistengti, kad Lietuvos Helsinkio 
grupei būtų suteiktos lygios teisės su 
kitomis grupėmis. Amerikiečių atstovai 
sutiko, kad tai esąs „rimtas argumentas“.

Kaip Sąjūdžio pirmininkas vertina 
neseniai užsibaigusį Liaudies deputatų 
kongresą, klausė vienas iš „Helsinki 
Watch“ direktorių? Kuri šio kongreso 
interpretacija jam artimesnė — 
Gorbačiovo optimistiškoji ar Sacharovo 
pesimistiškoji? Landsbergis atsakė, kad 
jis labiau sutinka su Sacharovu. 
Kongresas turėtų teoretiškai būti 
aukščiausias sprendžiamas organas, bet 
patys deputatai to bijo — kalbėjo jis.

Lydimas PLB-nės vicepirmininko 
Algimanto Gurecko, adv. Villiam Hough 
III, BATUNo (Baltic Appeal to the 
United Nations) atstovės estės Siije 
Ainso, Sąjūdžio seimo tarybos 
pirmininkas aplankė tris pasiuntinybes 
prie Jungtinių Tautų Organizacijos. 
Įvyko susitikimai su Didžiosios 
Britanijos pirmuoju sekretoriumi Martin 
Raven, Vakarų Vokietijos pasiuntinybės 
patarėju Rudolf Schmidt ir švedų 
ambasadoriumi Stromholm. BATUNas 
kiekvienam įteikė Taline įvykusios Baltų 
asamblėjos dokumentus. Landsbergis 
susitikimuose su Jungtinių Tautų 
diplomatais palietė eilę klausimų, jų 
tarpe: gamtos taršą, atominių jėgainių 
patikimumą, demilitarizaciją, 
tiesioginius prekybinius ir ekonominio 
bendradarbiavimo ryšius, ir pan.

Vilniaus Vorutos ansamblis atsisveikino Lietuvių Sodyboje

Po sensacingai pavykusio koncerto 
Nottinghame (Bradfordo žiūrovų padėka 
š.n. 4 psl., o Henriko Gaspero pilną 
koncerto aprašymą spausdinsime 
sekančiame numeryje), liepos 24 d., 
pirmadienį, Vorutos ansambliečiai atvyko 
į Lietuvių Sodybą. Čia juos su duona ir 
druska pasitiko Sodybos vedėja Milda 
Zokienė, Sodybos gyventojai-pensininkai, 
o su gėlėmis — Sodybos direktorius Balys 
Butrimas.

Liepos 25 d., antradienį, autobusu iškyla 
į Windsoro pilį ir pajūrį.

Liepos 26 d., trečiadienį, Lietuvių 
Sodyboje koncertas, atsisveikinimo 
vakaras.

Liepos 27 d., ketvirtadienį, Vorutos 
ansamblio paskutinė viešnagės diena 
Anglijoje.

Liepos 28 d., penktadienį, Vorutos 
ansamblis išskrido iš Londono ir per 
Maskvą grįžo į Vilnių.

Pradės veikti Telšių Seminarija
Telšiuose šį rudenį pradės veikti 

atkurtoji Kunigų Seminarija. 
Spausdiname Katalikų Pasaulio 
bendradarbio Petro Kimbrio iš Kauno 
reportažą Vatikano radijui.

Pokario metais Telšių vyskupija visą 
laiką jautė didelį dvasininkų trūkumą.

Nušvietė Sąjūdžio apimtį, platų jai 
visuomeninį pritarimą bei lietuvių tautos 
aspiracijas.

Paklaustas apie Molotovo- 
Ribbentropo pakto anuliavimą, Rudof 
Schmidt pareiškė, kad Vakarų Vokietija 
niekad nepripažino šį paktą juridiškai 
galiojančiu ir, kad jo vyriausybė jį laiko 
kriminaliniu aktu.

Niujorke buvo taip pat surengtas 
susitikimas su vietos lietuviais, kuriame 
dalyvavo apie 300 lietuvių. Lietuviškame 
centre, Kultūros Židinyje, prof. 
Landsbergis palankiai nuteikė Niujorko 
lietuvius savo intelektu, demokratiškumu 
ir taktu.

Liepos 8 d. prof. Landsbergis su žmona 
išvyko į Čikagą, kur susitiko su lietuvių 
visuomene ir turėjo susitikimą su vienu iš 
pagrindinių Čikagos laikraščių „Chicago 
Tribūne“ bei radijo pokalbį su gana 
plačiai klausoma apžvalgininke Sandra 
Gejer.

Iš Čikagos Landsbergiai nuvyko į 
Klivelandą vienai dienai, ir paskui 
sugrįžo į Vašingtoną kelioms dienoms. 
Čia prasidėjo susitikimai su Jungtinių 
Valstijų vykdomosios valdžios ir 
Kongreso nariais, abiejų partijų — 
demokratų ir respublikonų — 
vadovybėmis, profsąjungų atstovais, 
Kamegi fondo (Carnegie Endowment 
Foundation) ir kitų žymių akademinių 
įstaigų vadovais. Iš Vašingtono 
Landbergiai trumpam išvyko į 
Losandželą ir grįžę vėl tęsė pasitarimus 
Vašingtone.

LIC

D. Andruškevičiutės nuotrauka
Kad širdelės neskaudėtų...

Išgirdus, kad Vorutos ansamblio 
didžioji dalyvių dalis turėjo pasilikti 
Lietuvoje, kilo sumanymas nors mažyte, 
simboline dovanėle pasilikusius 
prisiminti. Po šv. Mišių Švento 
Kazimiero bažnyčios svetainėje, svečiams 
ir šeimininkams besišnekučiuojant ir 
besistiprinant sumuštiniais, lietuvišku 
sūriu bei baro gaivinamaisiais, žaibo 
greitumu į Stasio Kasparo kepurę 
suplaukė 228 svarai.

Už tą sumą nupirkta 40 solarinių 
kišeninių skaičiavimo mašinėlių 
(kalkuliatorių), įvairiausių rašomųjų 
reikmenų, taip pat arbatos, kavos ir 
sausainukų — vorutiečių pirmam 
susitikimui Vilniuje.

Didelis ačiū visiems, taip gražiai ir 
dosniai parėmusiems šį sumanymą. Ir, 
kaip jau įprasta mūsuose, tai vyresniojo 
amžiaus žmonių „darbelis“. Dar kartą 
ačiū. Elena Gaputytė

(Bus daugiau)

Šiandien apie 70 — tai yra beveik pusė 
Žemaičių krašto parapijų — neturi savo 
kunigų. Dabar gi Kauno tarpdiecezinė 
Kunigų Seminarija nepajėgia 
dvasininkais aprūpinti visos Lietuvos.

Remiantis Bažnytinės Teisės 237 
kanonu, sutarta Telšiuose atgaivinti 
seminariją, kuri tegyvavo nuo 1827 iki 
1946 metų. Šiam žingsniui pritarė 
Lietuvos Episkopatas, žodinį sutikimą 
davė ir pasaulinė valdžia. Tikimasi, kad 
Lietuvos valdžios atsistatę organai padės 
suremontuoti ir buvusios seminarijos 
rūmus.

Jau esama 30 kandidatų į pirmąjį 
filosofinį kursą ir pranešama, kad gali 
įteikti pareiškimus iki pat rugpjūčio 1 
dienos. Manoma, kad busimosios 
seminarijos auklėtiniai, kartu su 
vyskupijos klierikais šiuo metu 
studijuojančiais Kauno tarpdiecezinėje 
Kunigų Seminarijoje palaipsniui 
išvaduos vyskupiją iš kunigų trūkumo. 
Organizatoriai prašo maldomis paremti 
jų pradėtąjį darbą.

Taip pat pranešama, kad per šiuos 
metus jau apiplėštos net keturios Telšių 
vyskupijos parapijų bažnyčios. Naktį iš 
kovo 26 į 27 dieną Akmenės bažnyčioje 
pagrobti pinigai iš aukų dėžutės; naktį, iš 
kovo 29 į 30, Kuršėnų bažnyčioje 
išplėštos taip pat dėžutės ir žeminių 
altorių tabernakuliai; naktį iš kovo 30 į 
balandžio 1 dieną Mažeikiuose 
išniekintas Švenčiausias Sakramentas; 
Skuodo rajonas nukentėjo net du kartus 
— pirmą kartą, naktį iš balandžio 3 į 4 
dieną buvo pavogti du dideli altorių 
paveikslai; antrą kartą — naktį iš liepos 
20 į 21 dieną — iš bažnyčios buvo 
pavogtos šešios didelės žvakidės nuo 
didžiojo altoriaus, sulaužytos dvi žvakės, 
išlaužtas didžiojo altoriaus tabernakulis.

Ar sugebės milicijos darbuotojai 
išaiškinti visus piktadarius, ar atgaus 
bažnyčios pagrobtas vertybes — parodys 
ateitis.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
ISTORINE SENSACIJA

Skaitytoją, ir tai nė vieną, nustebino 
„Europos Lietuvio“, Nr. 26, liepos 5, 
1989 m. laidoje straipsnis „Lietuvių ir 
žydų santykiai Lietuvoje“.

Autorius, ar autoriai, (parašų trūksta), 
rašo: „Kreipiamės į geros valios žydų 
tautos žmones, jausdami būtinybę 
pareikšti nuomonę apie mūsų santykius... 
Kad ir kokia būtų skaudi tiesa, turime 
patys ją pasakyti, gerbdami bendrą abiejų 
tautų istoriją“. Toliau teigiama: „Mes 
neturime užmiršti, kad žydai yra istorinė 
Lietuvos tauta. Abi tautos daugiau nei 
700 metų gyvena greta... kūrė kultūrą, 
puoselėjo papročius ir savo religijas“.

Istorinė sensacija! Juk visuotinai 
žinoma, kad žydai gyvena Mažojoje 
Azijoje, toli, labai toli nuo Lietuvos, kūrė 
savo religiją, savo kultūrą, nieko 
giminingo neturėję su šiaurės Europos 
baltais. Kaip jie tapo „istorine Lietuvos 
tauta?“ Pirmieji žydai Lietuvoje atsirado 
13 a. kunigaikščiams leidus atvykti, 
suteikus jiems dideles privilegijas. Nuo 
lietuvių juos skyrė rasė, religija ir kultūra; 
jie gyveno savo getuose. Apie jų religinį, 
kultūrinį ir paprotinį įnašą mūsų tautai 
liudija vysk. Valančius, lenkų 
kronikininkas Kolberg ir kiti 
visuomenininkai kovoję prieš platinamą 
alkocholizmą Lietuvoje, kovoję už 
Lietuvos nepriklausomybę.

Toliau „pasirašę“ priekaištauja: 
„Kodėl lietuvis pakėlė ranką prieš žydą? 
(...) brutali jėga galėjo sužadinti tokį 
žiaurumą.“

Lietuviai pakėlė ranką prieš žydus? — 
Pogromų žydams lietuviai neruošė. Ir 
mirties bausmei gresiant šimtams 
pagalbą teikė, slėpė. O žydai — 
Sovietams okupavus Lietuvą jie pirmieji 
įsijungė į komunistų eiles, skundė 
lietuvius enkavedistams.

Straipsnio autorių rašymas 
tendencingas, kiršinantis, nenaudingas 
nei žydams, nei lietuviams. Abi tautos, 
geografiškai ir kultūriškai skirtingos ir 
tolimos, Lietuvoje sugebėjo taikoje 
gyventi. Argi dabar žydai pretenduoja į 
lietuvių tautą? Ar neužtenka lenkų ir rusų 
pretenduojančių į „istorinę Lietuvos 
tautą!“

Ava Saudargienė, Australija

KODĖL MUS PAMIRŠOTE?
Perskaičius „Europos Lietuvio“ šių 

metų 27-tą numerį užkliuvau už Henriko 
Gaspero Europos lietuvių dienų 
aprašymo. Autorius jame vaizdžiais ir 
spalvingais žodžiais aprašo pirmą tokio 
masto lietuvių susibūrimą Vak. 
Vokietijoje. Nesistebiu, kad jis rado daug 
gražių žodžių aprašydamas šeštadienio 
popietėj vykusiam koncerte D. Britanijos 
ansamblio pasirodymui, visgi jis savas ir 
tikrai puikiai pasirodė, taip pat kaip ir 
Vasario 16 gimnazijos programos 
išpildymas. Tačiau labai nustebino mane 
ir kitus, kad jis net nepaminėjo 
Memmingeno-Mūncheno ir Hamburgo 
tautinių šokių grupes.

Nors mūsų grupių pasirodymai buvo 
daug trumpesni (mums buvo nurodyta 
pasirodyti tik su trimis šokiais atskirai ir 
trimis — bendrai), tačiau būtų buvęs 
draugiškas ženklas paminėti ir jas.

Ir mūsų jaunimas tam pasirodymui 
stipriai ruošėsi. Kai kurie šokėjai 
atvažiuodavo net iš tolimesnių miestų į 
repeticijas. Šokėjai būtų labai 
pasidžiaugę, radę savo darbo įvertinimą 
ir paskatinimą bent per savo grupės 
išvardinimą gerb. H. Gaspero 
straipsnyje.

Tarp kitko: Londono tautinių šokių 
grupė „Lietuva“ gaus gerą pastiprinimą 
savo ratelin. Viena Hamburgo grupės 
puiki šokėja persikels gyventi į Londoną. 
Ji jau per Europos lietuvių dienas talkino 
„londoniečiams“ viename šokyje.

Elena Baliulienė
Hamburgo tautinių šokių grupės

„Gintaras" vadovė

ŽALIEJI PIKETUOJA
Tik dabar Vakarus pasiekusiomis 

žiniomis, Žaliųjų klubas „Žvejonė“, 
Klaipėdoje, birželio mėnesio pabaigoje 
surengė piketą prie naftos produktų 
tiekimo eksporto įmonės. Nors ši įmonė 
yra įvykdžiusi pirmojo penkmečio planą, 
cisternos su naftos produktais buvo 
vežamos toliau. Geležinkelio ruože 
Mažeikiai-Klaipėda laukė apie- du 
tūkstančius vagonų, o uoste lūkuriavo 
penki tanklaiviai.
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Lietuviu Kronika
KAS—KADA—KUR?

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.).
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Informacija atvykstantiems: 
(dėl susisiekimo)

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

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

91032.
4. Katthamra Gftrd, Katthammarsvik, 

62016 Ljugam. Tel. 0498-52009.
INFORMACIJA VIETOJ 

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

Alina Grinius), (4. Jonas Pajaujis).

PAMALDOS
Bradforde— rugpjūčio 6 d., 12.30 vai.
Nottinghame —rugpjūčio 6 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Corby — rugpjūčio 6 d., 14.00 vai., Šv.

Patrike, Gainsborough Rd.
Eccles— rugpjūčio 13 d., 12.15 vai.
Nottinghame — rugpjūčio 13d., 11.15 

vai., Židinyje.
Northamptone—rugpjūčio 13 d., 18.00 

vai., Šv. Lauryne, Craven St.
Nottinghame — rugpjūčio 15 d., 

Žolinėje 19.00 vai., Židinyje.
Nottinghame — rugpjūčio 20 d., 11.15 

vai. Židinyje.
Derbyje — rugpjūčio 20 d., 14.00 vai., 

Bridge Gate.

BRADFORDAS
PADĖKA VORUTOS 

ANSAMBLIUI
Turėjome laimės dalyvauti Jūsų 

ansamblio dainų, muzikos ir šokių 
šventėje Nottinghame.

Tos klumpaitės, vamzdeliai, armonika 
ir kanklės ir tie kaip margos plaštakės- 
drugeliai j dangų šokantis jaunimas — tai 
mūsų visų džiaugsmas ir pasididžiavimas!

Nuoširdžiausiai dėkojame ansamblio 
vadovams ir visiems jo nariams už 
atneštas iš Lietuvos mūsų sielai laimės 
valandas.

Ačiū už Jūsų pasišventimą ir 
pastangas, linkime, kad Jūsų veikla 
plevėsuotų kaip ta mūsų trispalvė 
Gedimino kalne.

Bradfordo žiūrovų vardu
Anicetas Bučys

NOTTINGHAM AS
SUSILAUKĖ ĮPĖDINIO

Nottinghamo moterų draugiją 
sveikina DBLS Nottinghamo skyriaus 
pirmininką Povilą Anužį ir žmoną, 
susilaukusių pirmagimio sūnaus.

DERBY
VEIKLI LIETUVE

Birželio mėn. Centrinėje bibliotekoje 
vykusiame Derby miesto priemiesčių 
moterų skyriaus (Derby Suburban 
Townswomen’s Guild) susirinkime, 
lietuvė Rūta Popikienė kalbėjo apie 
lietuvių tautinius rūbus, jų gamybą ir apie 
Lietuvą: žmones ir papročius. 
Susižavėjusiom anglėm ji parodė detaliai 
tautiniais rūbais papuoštas lėles ir 
paaiškino įvairių Lietuvos vietovių rūbų 
skirtumus spalvų bei sudėtingų raštų 
(ornamentikos) parinkime. Ji taip pat 
susirinkusias supažindino su lietuviškų 
juostų audimu. Kalbėdama apie Lietuvos 
istoriją, ji iškėlė lietuvių darbštumą ir 
taurios tautos ypatybes. Už maloniai ir 
vertingai praleistą popietę susirinkusios 
anglės moterys Rūtai Popikienei 
nuošidžiai padėkojo.

Rugpjūčio 24-tą Rūta Popikienė 
vyksta į Kanadą, kur dail. Tamošaičių 
sodyboje Kingstone ji dalyvaus 
Lietuviškų tautinių drabužių seminare.

ELR

MIRĖ PREZIDENTAS
Liepos 16 d., Londone, staiga mirė 

Lenkijos Egzilinės Vyriausybės 
prezidentas Kazimierz Sabbat.

SVEČIAS IŠ LIETUVOS
Liepos 20 d. iš Marijampolės atvyko į 

Londoną pas savo dėdę kun. Gediminas 
Bulevičius, kilęs iš Lazdijų.

Liepos 23 d. ir 30 d. Lietuvių 
bažnyčioje atlaikė šv. Mišias ir pasakė 
pamokslus.

Rūtai Šovienei, jos motinai 
Elzbietai Krolienei mirus, 

visai jos šeimai reiškiu 
gilią užuojautą

Bronė Daunorienė

s. Rūtai Šovienei ir jos šeimai, 
motinai Elzbietai Krolienei mirus, 

reiškiame gilią užuojautą. 
LSS Europos Rajono 

Vadija, Sesės ir Broliai

Erotinės lietuvaičių nuotraukos
Štai ir Ievos rūbuose lietuvaičių 

nuotraukos, spausdinamos 
bulevardiniuose deinraščiuose! Be abejo, 
tai persitvarkymo pasekmės, mėginant 
šiom erotinėm nuotraukom prasiskverbti 
į pornografinį vakarų pasaulį ir jame, po 
sportininkų, ieškoti pašlijusiame 
ekonominiame gyvenime, stiprios vakarų 
pasaulio valiutos.

Sakau — po sportininkų, nes 
paskutiniu metu, vokiečių sportinės 
spaudos puslapiai mirgėjo tokiom 
„Russen“ pavardėm: Sabonio, 
Marčiulionio, Kurtinaičio, Chomičiaus, 
Bobarsko, Kaučiko, Valucko, Umaro ir 
t.t. Jie visi buvo „parduoti“ ( arba bus 
parduoti) vakarams, persiunčiant 
dolerius ar markes į Maskvą. Tik 
„Russe“ Kurtinaitis buvo kiek 
„pigesnis“ už kitus, nes vokiečių Hagen 
krepšinio klubas jo persikėlimą į Vakarų 
Vokietiją apmokėjo autobusu.

Tačiau grįžkime prie didelio užrašo 
„Die schonen Madchen aus Litauen — 
gražios mergaitės iš Lietuvos“, tilpusio 
š.m. liepos mėn. 8 d. bulevardiniame 
„Bild“ dienraštyje (jo tiražas 2 milijonai 
egzempliorių), patalpinant trijų 
lietuvaičių nuotraukas... Ievos rūbuose! 
Vienoje, beveik 17 x 18 cm. dydžio 
nufotografuota visiškai nelietuviškų 
bruožų pusnuogė jaunuolė su nedrąsiu 
žvilgsniu (scheuer), antroje — tarp 
žydinčių pievoje gėlių, bet rankomis 
užsidengusi krūtis, jau lietuviškesnė, gal 
kokių 18 metų jaunuolė. Trečia — pati 
skaudžiausia, rodant nuogą „die 
litauische Kindfrau“ liepų alėjoje.

„Sovietinio fotografo Rimanto 
Dichavičiaus (įdėta ir jo nuotrauka) 
erotinės nuotraukos primena britą 
Dovydą Hamiltoną“ — rašo dienraštis. 
Jau 25 metai šis menininkas ir fotografas 
„dirba“ su savo modeliuotojom gamtoje. 
Jo pirmas fotoalbumas 10 tūkstančių 
egzempliorių pasirodė 1987 m. Tik aukšti 
valstybės pareigūnai buvo jį gavę. Dabar 
albumas ir nuotraukos išstatytos 
Maskvos muziejuje, suteikiant 
maskviečiams progą viešai stebėti 
Lietuvos mergaites.

Skaudu, nes kaip minėjau, tai pirmas 
žingsnis į pornografinių filmų pasaulį, 
kadangi prieš gerą pusmetį buvo tilpusi 
lenkės Danutės nuotrauka, pranešant po 
kelių mėnesių, kad ją užangažavo 
pornografinių filmų bendrovė. Kas galėtų 
įspėti šias jaunas lietuvaites, prieš joms 
pastatant tokį neapgalvotą ir pavojingą 
žingsnį?

Tas pats dienraštis įdėjo ligoto 83 m. 
Šmulio Rodenskio nuotrauką. Izraelitas 
buvo žinomas iš „The fidler on the roof’ 
pastatymų ir jo 2 tūkstančius kartų 
dainuotos „Jeigu aš būčiau vieną kartą 
turtingas“... Pasirodo, kad Šmulis 
Rodenskis yra gimęs netoli Vilniaus 
(„Bild“ rašo „Wilno“), 1917 m. atvykęs 
Palestinon, Tel Avive, Jeruzalėje dirbęs 
fizinį darbą. Pripuolamai užėjęs į teatrą, 
jis dar tą pačią dieną buvo užangažuotas.

Vilniaus Vorutos šokėjos Londone. Iš kairės: Vaiva Giršytė, Alma Lisevičienė ir Vilma
Kitavičiūtė V. O’Brien nuotrauka

Už vieno vakaro pasirodymą jis 
gaudavo 400 dol., tačiau iš santaupų 
nieko nebeliko. Viską „sugėrė“ ligoninė. 
Užmirštas jis liko Izraelio gyventojų. 
Vienas jo bičiulis pasakė: laidotuvėse 
tikrai pasirodys aukšti pareigūnai.

K. Baronas

AR BUS TEISIAMI
„KARO NUSIKALTĖLIAI?“

Simon Wiesenthal centras, kuris 
užsispyrusiai siekia traukti į teismą taip 
vadinamus „žydų žudytojus“ karo metu, 
džiaugiasi paskutiniu savo laimėjimu. 
Britanijos vidaus reikalų ministro 
Douglas Hurd paskirta tyrinėjimo 
komisija, kuri lankėsi Lietuvoje, 
Latvijoje ir Ukrainoje, pranešė, kad yra 
pakankamai įrodymų prieš tuos „nacių 
nusikaltėlius“, kad juos patraukus į 
teismą, bet tai padaryti reikalinga 
pakeisti šio krašto įstatymus. Britų 
vyriausybė lyg ir nenorėtų po 49 metų 
senus asmenis po teismus varinėti. Bet 
daugumoje to reikalauja šio krašto žydų 
įtakinga mažuma. Britų parlamento 
narys, konservatorius, Ivor Stanbrook 
mano, kad po tiek daug metų to reikalo 
nebereikėtų liesti, nes, jo nuomone, tai 
gali brituose iššaukti anti-semitinius 
poelgius. Jis teigia, kad „yra skirtumas 
tarp krikščioniškos teisybės ir žydiškos 
teisybės sąvokų supratimo, žydiškoji 
teisybė yra pagrįsta kerštu. Dalis 
konservatorių parlamento narių jau yra 
pasisakę, kad jie nepritarsią įstatymo 
pakeitimui.

Kad vyriausybė nenoriai imasi šio 
žygio, patvirtina ir Wiesenthalio centro 
dekanas rabinas Marvin Hier: „Nuotaika 
buvo tokia, kad iš pradžių niekas 
nenorėjo mūsų klausyti“. Britų 
parlamento narys, darbietis, lietuviškos 
kilmės, Genville Jenner paskelbė tų neva 
nusikaltėlių pavardes. Parlamentinė 
privilegija neleido už šį šmeižtą jo 
patraukti teismo atsakomybėn. Prie jo 
akcijos prisidėjo ir Britanijos Žydų 
Deputatų Taryba, o tai privertė 
vyriausybę nusileisti ir paskirti tyrimo 
komisiją. Pats Simon Wiesenthalis, 80 
metų amžiaus, buvęs koncentracijos 
stovyklos kalinys, nuo 1945 metų gaudęs 
žydų žudikus ir perleidęs savo darbą 
jaunesniems, persikėlė gyventi į Los 
Angeles.

Manoma, kad jeigu Britų parlamentas 
ir priimtų įstatymo pakeitimą, jis 
įsigaliotų tik kitų metų vasarą.

Londono Baltų Taryba Britų vidaus 
reikalų ministrui įteikė laišką, kuriame 
pasisakoma prieš tokio įstatymo 
priėmimą, nes iš sovietų gauti 
paliudijimai yra nepatikimi ir neliečia 
pačių sovietų padarytus nusikaltimus.

Vidaus reikalų ministrui Donald Hurd 
pranešus Britų parlamentui apie tyrimo 
komisijos rezultatus, Škotijos TV pradėjo 
rodyti video-filmą apie tariamus „nacių 
nusikaltėlius“, kuris teismo parėdymu 
buvo nutrauktas. ELMB

PASAULYJE
Sunkumai Sovietijojc

Angliakasių streikai Sibire ir 
Ukrainoje sukrėtė visą Sovietų Sąjungą. 
Prezidentas Gorbačiovas prisipažino, 
kad kraštas yra krizėje ir jis esąs labai 
susirūpinęs, nes streikai kenkia 
perestroikai. Jis apeliavo į angliakasius, 
prašydamas jų baigti streiką ir pažadėjo 
patenkinti beveik visus jų reikalavimus: 
suteikti daugiau ekonominės 
autonomijos angliakasyklom, pagerinti 
darbo bei gyvenimo sąlygas, pristatyti 
daugiau prekių. Sakoma, kad 
angliakasiai, po komunistų partijos ir 
naujojo sovieto, pasidarė trečia politine 
jėga, prilygstančia Lenkijos Solidarumui. 
Daugumas angliakasių paklausę 
Gorbačiovo prašymo ir grįžę į kasykla/, 
sakydami, kad jei jų reikalavimai nebus 
patenkinti jie vėl streikuos.

Lenkijoje Solidarumas nesutinka 
sudaryti koalicinę vyriausybę, nes bijo 
atsakomybės, jei reikalai pablogėtų. Obe 
to, Solidarumas neturi patyrimo krašto 
valdyme ir tarp savęs ginčijasi, ką ir kaip 
reikia daryti.

Vengrijoje laisvuose rinkimuose 
opozicijos kandidatas laimėjo prieš 
oficialų komunistų partijos kandidatą. 
Tačiau kitur, iš trijų kandidatų, niekas 
nebuvo išrinktas, nes dėl balsuotojų 
abejingumo nebuvo pasiektas 50% 
balsuotojų skaičius, reikalaujamas pagal 
įstatymus.

Gera žinia būtų ta, kad Pabaltijo 
valstybės Lietuva, Latvija ir Estija nuo 
sekančių metų pradžios bus ekonominiai 
nepriklausomos. Liepos 27 dieną Sovietų 
parlamente diskutuotas nutarimas leisti 
Pabaltijo valstybėms nepriklausomai 
vystyti laisvą rinkos ekonomiją.

Nori atsikratyti sena gvardija
Prezidentas Gorbačiovas pranešė, kad 

jis sieks pašalinti visus, įskaitant ir 
Kremliuje esančius šulus,kurie nepritaria 
perestroikos vykdymui. Tai jis pareiškė 
komunistų partijos vadų susirinkime. 
Tuo pačiu metu jo aršiausias kritikas 
Jegor Ligačiovas reikalavo, kad būtų 
suvaržyta spauda ir sustabdyti anti
komunistiniai susigrupavimai. Uralo 
komunistų vadas pasiūlė išrinkti 
komunistų partijos sekretoriui 
Gorbačiovui padėjėją. Anksčiau šias 
pareigas ėjo Ligačiovas. Manoma, kad 
nori jį vėl grąžinti į tas pareigas, kad 
sustiprėtų taip vadinamų konservatorių 
(senos tvarkos) šalininkų įtaka.

Amerikos diplomatas — KBG agentas
Aukšto rango JAV diplomatas, Felix I 

Bloch, daugiau nei dešimt metų 
išdavinėjo Vakarų paslaptis sovietams, 
pranešė JAV valdžios tarnautojai. Jis 
tarnavo Vienoje, kur jis buvo prieš 54 
metus gimęs, ir pasiekė aukštą vietą JAV 
ambasadoje. Žinant, kad per Vienos JAV 
ambasadą eina įvairių Vakarų valstybių 
slapti pasitarimai, ir kad Viena yra 
laikoma šnipinėjimo centru, nusistebima, 
kad Felix Bloch taip ilgai nebuvo 
susektas. Tik visai neseniai, jam 
perduodant dokumentus žinomam KGB 
agentui, atsitiktinai jis buvo 
nufotografuotas Paryžiuje. Keista ir tai, 
kad iki šiol jis dar nėra oficialiai 
apkaltintas ir areštuotas, nors žinoma, 
kad jis su žmona slaptai apleido savo butą 
Vašingtone. Prezidentas Bušas esąs labai 
susirūpinęs, nes manoma, kad kaltinimai 
esą teisingi.

Atsistatydino arkivysk. Marcinkus
Amerikos lietuvis arkivyskupas 

Paulius Marcinkus ir jo du padėjėjai 
atsistatydino iš Vatikano Banko 
(Religinių Darbų Instituto) valdytojo 
pareigų. Jų valdymo metu Italijos bankas 
„Banco Ambrosiano“ bankrotavo, o jo 
vadas Roberto Calvi Londone nusižudė

Arkivyskupas Marcinkus paliko 
Vatikano valstybės valdytoju ir spėjama 
kad jis bus pasiūlytas kandidatu j 
kardinolus sekančios popiežiaus 
konsistorijos metu.

JAUNOSIOS LIETUVOS 
PAREIŠKIMAS VLIKUI 

(kopijos: LPS, PLB, LNS)
„Jaunoji Lietuva“ smerkia bendrijos 

„Lituanica“ renginių, kuriuose buvo 
piktnaudžiaujama alkocholiu ir 
niokojama gamta, organizatorius.

Tokius renginius laikome žalingais 
Lietuvos ir išeivijos jaunimui, tautos, 
kovojančios už nepriklausomą, blaivią ir 
švarią Lietuvą, įžeidimu.

LTJS „Jaunoji Lietuva' 
Kaunas, 1989 m. liepos 19 d.
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