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XXXVI-OJE EUROPOS LIETUVIŲ 
studijų SAVAITĖJE PARUOSTAS 

KOMUNIKATAS
Žemiau pasirašiusieji:

K. Bobelis — VLIKO pirmininkas,
A. Buračas — LP Sąjūdžio Seimo 

Tarybos narys, Lietuvos mokslo istorijos 
ir filosofijos asociacijos pirmininkas,

C. Kudaba — LP Sąjūdžio Seimo 
Tarybos narys, Lietuvos Kultūros Fondo 
pirmininkas,

V. Landsbergis — LP Sąjūdžio Seimo 
Tarybos pirmininkas

L Lukoševičienė — PLB Valdybos 
vicepirmininkė

K. Motieka — LP Sąjūdžio Seimo 
Tarybos narys, Lietuvos Olimpinio 
Komiteto vicepirmininkas,

J.V. Paleckis — LKP CK ideologijos 
skyriaus vedėjas

A. Terleckas — Lietuvos Laisvės 
Lygos pirmininkas,

XXXVI-oje Europos Lietuvių Studijų 
Savaitėje, vykusioje Švedijoje Gotlando 
salos rytinės pakrantės Katthamarsviko 
vietovėje nuo 1989 m. liepos mėn. 30 iki 
rugpjūčio mėn. 6d.,

išklausę
pranešimus apie dabartinę Lietuvos 

politinę, ekonominę, ekologinę ir 
socialinę padėtį, kultūros, švietimo, 
jaunimo auklėjimo problemas bei 
Bažnyčios vaidmenį tautos atgimimo 
procese, o taip pat pasidalinę mintimis su 
Studijų Savaitės dalyviais apie tų 
problemų galimus sprendimų kelius ir 
būdus,

sutarėme:
VISŲ PASAULIO LIETUVIŲ 
GYVYBINIS TIKSLAS YRA

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
VALSTYBES ATKŪRIMAS

Kattahamarsvik, 1989.VIII.6.

MOKSLŲ AKADEMIJOS IR KITŲ 
VILNIAUS SĄJŪDŽIO GRUPIŲ 

ATSTOVŲ PASITARIMO 
KREIPIMASIS Į LPS SEIMĄ 

IR SEIMO TARYBĄ
Šią vasarą Lietuvoje gausu politinių 

įvykių. Todėl labai svarbu, kad Sąjūdis 
neprarastų politinės iniciatyvos. Deja, 
Tarybos organizacinė veikla nusilpnėjo. 
Mūsų nuomone, Taryba jau nebesugeba 
reaguoti į greitai kintančias aplinkybes. 
Sunku sudaryti kvorumą ir todėl Taryba 
negali operatyviai spręsti iškilusių 
problemų. Tai sukausto visą Sąjūdį. 
Manome, kad Tarybą reikėtų bent kiek 
pertvarkyti.

Rekomenduojame seimui perrinkti 
tuos Tarybos narius, kurie negali aktyviai 
veikti. Mūsų nuomone, Seimas turėtų, 
Seimo tarybos nariams ir TSRS AT 
deputatams sutikus, vietoje jų įtraukti į 
Tarybą naujus žmones. Kadangi TSRS 
AT deputatų pagalba Tarybai labai 
reikalinga, todėl jiems reikia palikti 
patariamojo balso teisę.

Priėmus tokį sprendimą, nereikėtų šiais 
metais šaukti Sąjūdžio neeilinio 
suvažiavimo, kuris gali sutrukdyti 
tinkamai pasirengti rinkimų kampanijai.

Be to norime atkreipti dėmesį į šiuos 
svarbius momentus.

1. Prieš prasidedant kandidatų į LTSR 
AT ir į vietines tarybas svarstymui, 
Sąjūdžiui reikia turėti aiškią nuostatą 
naujų partijų atžvilgiu.

Rinkiminėje kampanijoje Sąjūdis turi 
vienyti ir palaikyti politinių jėgų, 
siekiančių Lietuvos nepriklausomybės, 
atstovus. Neleistina, kad Sąjūdžio 
remiami kandidatai dalyvautų 
rinkimuose, vadovaudamiesi 
besikuriančių partijų rinkiminėmis 
platformomis. Tai sumažintų Sąjūdžio 
galimybes laimėti rinkimus, nes politinės 
partijos dar nėra išsikovojusios 
autoriteto, be to, tai sukeltų nesutarimus 
ir skaldymąsi Sąjūdžio viduje. Sąjūdis 
turi parengti savo rinkiminę platformą, 
kurios privalo laikytis visi remiami 
kandidatai.

2. Reikia įsteigti respublikinį 
koordinavimo centrą, kuris turi

JUBILIEJINE SKAUTŲ STOVYKLA
suliepsnojęs pirmasis laužas naujoje 
laužavietėje skelbė skautiškos savaitės 
pradžią.

Į šią stovyklą iš JAV atsilankė svečias 
Vyriausias Skautininkas Gedmintas 
Deveikis su žmona Irma ir įteikė 
stovyklaujantiems dovaną.

Sekmadienio rytą Sodybos salėje kun. 
Aleksandras Gėryba atlaikė iškilmingas 
mišias už neseniai mirusio, pirmojo 
Sodybos vedėjo Antano Žukausko sielą. 
Mišiose dalyvavo ir giedojo skautai.

Paskutinius pietus paruošę s. Algis ir 
p.s. Irena Gerdžiūnai virtuvę ir jos 
rūpesčius perdavė stovyklos virėjai 
Danutei Andruškevičiūtei.

Stovyklos dienos bėgo greitai ir jos 
nebuvo nuobodžios. Pradžioje buvo 
tvarkomos pastovykles, statomi 
tradiciniai vartai, pastovykles 
aptveriamos tvora ir puošiamas Vinco 
Kudirkos „Varpo“ išleidimo jubiliejui 
skautiškas stalas. Vėliavos aikštėje iš 
spalvuotų akmenukų išdėstoma šios 
stovyklos emblema. Dėmesio centre — 
įėjimo vartai. Pagal p.s. Vlado Gedminto 
planus jų pastatymas truko net dvi 
dienas. Tai dviejų aukštų bokštas su 
perėjimo tiltu, skautišku būdu — be 
vinių, bet vien virvutėmis surišant — 
padarytas, buvo lyg įėjimas į 
kunigaikščių pilį.

Nuskambėjus paskutiniems garsams, 
maloni nakties tyla apgaubė skautų 
stovyklą Sodybos priglobstyje. Ir toje 
raminančioje tyloje mintimis grįžtu 40 
metų į praeitį, kai skautavimas šiame 
krašte prasidėjo. Mintimis skaičiuoju 
kiek čia padaryta darbų, kiek čia išlieta 
prakaito, kiek užsitarnauta įvairių spalvų 
kaklaraiščių.

Tik tie, kurie praleido savo gyvenimo 
gražiausias dienas, pašventė savo 
laisvalaikį rūpindamiesi kitais, gali 
papasakoti šios stovyklavietės ąžuolyno 
istoriją, suminėti sunkius ir ne taip 
sunkius metus, saulėtas ir niūrias, 
lietingas dienas. Tai skautiška mokykla, 
per kurią perėjo daug — beveik visa šių 
dienų veiklesnė visuomenė.

O jie vis tie patys — tik daugiau 
apšarmojusiais paausiais, vis skubantieji, 
bet lėčiau bėgantieji...

Šioje stovykloje turime juos prisiminti. 
Turime prisiminti ir tuos, kurie iš 
skautiško gyvenimo pasitraukė 
amžinybėn. Nes jų dėka mes šią vasarą 
galime švęsti 40 metų stovyklavimo 
jubiliejų ir pasidžiaugti, kad dar turime 
mylinčių skautišką idėją, kuri mus 
artimai riša su tėvyne Lietuva.

Kai kurie skautaujantieji jaunuoliai, 
nors pamiršę lietuviškai kalbėti, bet 
širdyse nešioja tą tautišką kibirkštėlę, 
kuri suliepsnoja skautiška-patriotiška 
liepsnele ir jungia visus lietuvius į vieną 
šeimą. Juos mes taip pat turime pagerbti.

Šios iškilmingos stovyklos 
paruošiamieji darbai prasidėjo prieš 
savaitę, didžiųjų karščių metu. Darbštieji 
s. Algis Gerdžiūnas ir p.s. Irena 
Gerdžiūnienė statė palapines, ruošė ir 
tvarkė virtuvę, o arčiau gyvenantieji: v.s. 
Jaras Alkis, p.s. Vincent O’Brien ir p.s 
Vladas Gedmintas, padedami 
nenuilstančio v.s. Juozo Maslausko, 
vargo su nauja laužaviete, skautų stalu, 
tvarkė pastovykles, įrengė prausyklas. Ir 
šiais metais skautų bičiuliai Jonas 
Šlepertas, Antanas Ivanauskas ir Bronius 
Jakštys tobulino stovyklos įrengimus, 
pastatydami naujus namukus stovyklos 
prausykloms, sandėliui.

Stovykla pavadinta Vinco Kudirkos 
vardu, atžymėti prieš šimtą metų 
pasirodžiusį pirmą „Varpo“ numerį.

Šios Jubiliejinės stovyklos vadovas v.s. 
Jaras Alkis. Skautų pastovykles 
„Varpas“ vadovas s.v. Matas Julius, 
skaučių „Tėvynės giesmė“ — v.s. Zita 
Žilinskaitė. Šiais metais prisidėjo dar 
viena kategorija, tai priešskautaujančio 
jaunimo-jaunių pastovyklė „Ateitis“, 
kurioje stovyklavę tėveliai su mažaisiais 
įsijungė į skautišką gyvenimą, o mažieji 
— žengė pirmuosius žingsnius į skautišką 
ateitį. Šia pastovyklė rūpinosi v.s. Gajutė 
O’Brien.

Oficialiai stovykla buvo atidaryta 
vėliavų aikštelėje šeštadienio vakare, o 

organizuoti patikimus ryšius tarp seimo 
ir krašto tarybų.

3. Manome, kad Seimo komisijos 
veikia neefektyviai, ypač tas pasakytina 
apie įstatymų rengimą. Svarbiausių 
įstatymų rengimas ir projektų aptarimas 
yra vilkinamas.

Siūlome peržiūrėti komisijų veiklą ir, 
reikalui esant, įtraukti į jas naujų narių. 
Sąjūdis privalo koordinuoti įstatymų 
rengimą.

4. Manome, kad „apvaliojo stalo“ 
diskusijose dalyvaujančios politinės jėgos 
turi nepalyginamai mažesnį svorį, nei 
Sąjūdis. Todėl Sąjūdis neturi įsipareigoti 
vykdyti ,,apvaliojo stalo“ 
rekomendacijų, kol joms nepritars Seimo 
taryba arba Seimas.

Visus minėtus klausimus reikia spręsti 
neatidėliotinai, todėl siūlome rugpjūčio 
pradžioje sušaukti neeilinę Seimo sesiją.

Pasirašė: 12-kos MA institutų atstovai
Vilnius, 1989.VII.21
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Sekančią dieną stovyklavome miške be 
palapinių, be virtuvės ir be kitų 
patogumų. Statėmės lapines iš miške 
surastų lapų, kepėme maistą ant klajoklių 
lauželių; lyg civilizacija daugiau 
nebeegzistuotų. Visiems buvo baugu, bet 
nauja ir įdomu.

Dar sekanti — buvojau mokslo diena. 
Tai skautavimas, religija, lituanistika, 
lietuvių kalba, tautiniai šokiai. Iš 
Lietuvos atvykusi mokytoja Marija 
Motiejūnaitė papasakojo skautams apie 
gyvenimą Lietuvoje ir apie dabar ten 
vykstančius svarbius pasikeitimus.

Savaitė jau įpusėjus, bet darbų prieš 
akis dar galybė. Ketvirtadienis buvo 
svarbiausia diena. Iš pat ryto 
orientavimosi pamoka, po pietų 
ištvermės ir žemėlapiu bei kompasu 
naudojantis žygis. Visiems išėjus buvo 
aštrinami peiliai, kasama duobė, 
kuriama ugnis. Vlado Gedminto 
staigmena! Ištisas paršas ant iešmo 
kepamas vakarienei-puotai. Greitai visa 
stovykla pakvipo kepamo kepsnio 
aromatu. Grįžę iš žygio seilę varvino, 
nekantravo. Pagaliau kepsnis iškeptas. 
Visi valgė, visiems užteko. Net „Ateities“ 
pastovyklė spalvotomis kepuraitėmis 
pasipuošę kėlė puotos nuotaiką. Atvyko 
ir Sodybos tarnautojai, kepsnius užuodę, 
pasmaguriauti.

(Nukelta į 4 psl.)

Priesaika Vėliavai. Vlado Gedminto nuotrauka

LIETUVOJE«zr—n—iz—n-n-n-i:-
Vaidžia prieš parašų rinkimą

,.Tiesa“ (VII.18) paskelbė 
„Respublikos vadovybės pareiškimą“, 
kuris rodo, jog Lietuvoje vyksta parašų 
rinkimo akcija peticijai, kuri reikalauja 
išvesti iš Pabaltijo sovietų kariuomenę ir 
pakeisti Lietuvoje politinę santvarką.

Valdžia kviečia visuomenę susilaikyti 
nuo tokio „ultimatyvinio ir 
nekonstitucinio“ reikalavimo ir pataria 
pasimokyti iš „mūsų tautos tragiškos ir 
prieštaringos istorinės patirties“. 
Tarptautinė padėtis reikalaujanti itin 
blaiviai ir atsakingai vertinti savo 
poelgius.

Valdžios pareiškime sakoma: „Tai 
nereiškia, kad Lietuvos vadovybė nemato 
broblemų dėl kariuomenės dislokavimo 
Lietuvoje. Ji sprendžia ir toliau spręs su 
tuo susijusias politines, ekologines, 
socialines ir kitas problemas. 
Respublikos vyriausybė sieks derybų su 
šalies Ginkluotų Pajėgų vadovybe dėl 
kariuomenės Lietuvoje mažinimo. Tokie 
žingsniai jau daromi ir bus daromi 
ateityje, bet tarptautinis ir TSRS vidaus 
kontekstas negali būti ignoruojamas...“

Pareiškimo pabaigoje sakoma: 
„Tikimės, kad Lietuvos žmonės blaiviai 
įvertins politines realijas ir pasielgs kaip 
liepia sąžinė. Mūsų kelias — ne 
ultimatyvūs reikalavimai. Mūsų kelias — 
konstitucinis.“
Muilo beieškant

„Aną dieną parėjau iš tvarto mėšlą 
mėžęs, plaunuosi rankas, ogi žiūriu — 
muilas pasibaigęs... Sakau, Marcelė, 
atnešk muilą, reikia rankas nusiplauti. 
Marcelė kaktą suraukė, antakiai lyg 
klaustukai pasidarė ir sako: „Jeronimai, 
ar tu dar nežinai, kad muilas dabar 
didžiausiu deficitu tapo? Žinok, daugiau 
muilo neturime, užvakar visą Kretingą 
apdūlinėjau, ir j vaistinę buvau užsukus, 
bet muilo niekur net su žvake nerasi“.

Rytojaus dieną Jeronimas nutarė 
pakalėdoti muilo visuose artimuose 
miestuose: Klaipėdoje, Palangoje, 
Plungėje. Niekur nerado. Plungėje 
pardavėja su ironiška šypsena pasakė 
jam: „Tėvuk, kam jums muilas, juk dabar 
persitvarkymo laikotarpis, galima 
pakentėti ir be muilo. Muilas — 
stagnacinio laikotarpio prekė". Matyt, 
stalinistė buvo...
Muilas atsirado...

„Tiesa“ (VII.23) pranešė, jog LTSR 
liaudies kontrolės komitetas patikrino, 
kaip Kauno muilo fabrikas aprūpina 
vartotojus muilu. Pasirodė, kad tas 
fabrikas, mainais į penkis lengvuosius 
automobilius „Žirguli“, pardavė Toljačio 
automobilių fabrikui 200 tonų muilo. 
Šimtas tonų jau išsiųsta.
Plinta leukozė

Daugelyje Lietuvos rajonų grėsmingai 
išplito galvijų leukozė. Šiam išplitimui 
didelę įtaką turėjo veterinarijos įstatų 
pažeidimai. Daugelis kolūkių vadovų 
ignoruoja reikalavimus izoliuoti galvijus, 
leukozės virusų nešiotojus, ir pažeidžia 
apribojimus dėl tokių galvijų pieno 
panaudojimo.
Bus daugiau enciklopedijų

Mikolas Mikalajūnas, Enciklopedijų 
vyriausiasis redaktorius, pasakė, jog 
bostoniškės (JAV) ,,Lietuvių 
enciklopedijos“ leidėjui Juozui Kapočiui 
apsilankius Vilniuje, buvo sutarta jo 
išleistos enciklopedijos XV tomą 
„Lietuva“, skirtą Nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpiui, išleisti Vilniuje. 
Belieka išspręsti popieriaus ir spaustuvės 
problemas.
Pienas vilniečiams

Vilniaus miesto sanitarijos skyriaus 
vedėja Birutė Alosevičienė papasakojo 
„Tiesos“ korespondentui, kokį pieną 
geria vilniečiai: „Pieno kombinatui 
trūksta geros žaliavos. Ūkiai per šešis šių 
metų menesius pardavė tik 58 procentus 
pirmarūšio pieno. Kartais, deja, 
kombinate geras pienas sumaišomas su 
nerūšiniu ir turinčiu inhibitorinių ir kitų 
priemaišų pienu. Trūksta pieno vaikams 
ir nėščioms moterims“.
{teisinta Ūkininkų sąjunga

Naujais žemės ūkio ministras Vytautas 
Knašys pasirašė įsakymą dėl Lietuvos 
ūkininkų sąjungos įteisinimo. Nuo šiol 
sąjunga turi teisę savarankiškai spręsti ir 
vykdyti įstatuose numatytas funkcijas.
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GINKIME VYTĮ
Rugpjūčio 4 d. Lietuvos Laisvės Lyga 

paskelbė kreipimąsi į Lietuvių tautą. 
Spausdiname šio kreipimosi tekstą.

Blaiviai mąstantys Lietuvos žmonės 
jau turėjo pakankamai progų įsitikinti, 
kokia grubi politinė klaida buvo lietuvių 
tautinės vėliavos ir himno 
suvalstybinimas. Juk Lietuvos valstybė 
aneksuota, ir mūsų tautai šventus 
simbolius pasisavino okupacinė 
administracija. Okupantai ir jų tarnai 
valkioja mūsų trispalvę, bolševikų 
satrapai savo nepraustomis burnomis 
gieda mūsų Tautišką giesmę... Kaip turi 
jaustis lietuvis patriotas, dar vakar 
kalėjęs už trispalvės iškėlimą, šiandien 
matydamas ją plevėsuojančią virš KGB 
rūmų?! Prėjusių metų gruodžio 16-tąją ir 
šių metų liepos 21-mąją trispalvė buvo 
iškabinta šalia raudonos okupantų 
vėliavos. Ar begali būti žiauresnis 
pasityčiojimas iš lietuvių tautos, baisesnis 
jos vėliavos išniekinimas?!

Š.m. liepos 21 d. protesto mitinge mes 
drauge su visa LNS pakvietėme Lietuvos 
inteligentiją prisipažinti bent sau, kad 
tautinės vėliavos ir himno 
suvalstybinimas buvo didžiulis mūsų 
priešo — rušiškojo imperializmo 
laimėjimas. Tačiau, pasirodo, 
bolševikams to dar negana. Pastaruoju 
metu gausūs straipsniai komunistinėje 
spaudoje bei okupacinės administracijos 
funkcionierių pasisakymai per televiziją 
ir radiją pranašauja, jog Lietuvos herbas 
— Vytis — greitai taps LTSR valstybiniu 
herbu!

Praėjusių metų birželio mėnesį 
Algimantas Čekuolis kalbėjo: „Ar 
nevertėtų pagalvoti, kad būtent ši vėliava 
(t.y. — trispalvė) taptų LTSR valstybine 
vėliava? Atimtume paskutinį simbolį iš

LKB KRONIKA NR. 81
Gautas LKB Kronikos 81 numeris, 

pažymėtas 1989.III. 19 d. (gautas 
1989.VII.25.). Šis numeris skiriamas J.E. 
Vilniaus Vyskupui Julijonui 
Steponavičiui, už ištikimybę Bažnyčiai 28 
metus nešusiam tremtinio dalią.

LKB kronikos 81 numerio turinyje: 1. 
Pesitvarkymas, Sąjūdis ir Bažnyčia, 2. 
Sveikiname ir dėkojame!, 3. Sugrįžimo į 
Vilniaus Katedrą iškilmės, 4. 
Reabilituotas a.a. vyskupas Mečislovas 
Reinys, 5. Jaunimo organizacijos, 6. 
Pareiškimai ir protestai, 7. Žinios iš 
vyskupijų.

VILNIUS GRĮŽTA 
PRIE LIETUVOS

KAZYS BARONAS

III

Rugsėjo mėn. 7 d. Neveikia Varšuvos 
radijo stotis, tačiau Vilniaus radijas 
pranešė, kad popietinės žinios bus 
skelbiamos iš Lenkijos sostinės. Užimta 
Krokuva. Vokiečiai oficialiai pranešė, 
kad jie atidavė pagarbą maršalui 
Pilsudskiui, pastatydami prie kriptos 
garbės sargybą. Priešpiet mane aplankė 
karininkas Pichon, įspėdamas prieš 
aiškiai pasikeitusias Lietuvos gyventojų 
nuotaikas, ir tai mūsų nenaudai, bei 
padidėjusią vokiečių įtaką. Jo nuomone, 
padėtis čia labai ir labai komplikuota.

Mūsų nuostoliai, kaip sako vokiški 
pranešimai, yra labai dideli. Šimtai 
tūkstančių belaisvių, užmuštų, dideli 
nuostoliai karine medžiaga.

Keičiasi nuotaikos Lietuvoje. Aiškiai 
pastebima klastingas lietuvių 
džiaugsmas, kad išdidi ir poniška Lenkija 
(taip galvojo daugumas lietuvių) 
pralaimi, nors girdimi taip pat priešingi 
balsai. Lietuvos spauda laikosi gan 
neutraliai su draugiškumo šešėliu 
alijantams. Gavau pranešimą, kad 
vokiška pusė (pik. Just!) siūlė gen. St. 
Raštikiui užimti Vilnių. Tačiau jis 
kategoriškai atsisakė. Juk turiu jo garbės 
žodį, kad Lietuva nekariaus su Lenkija. 
Jeigu Vokietija palies Lietuvos teritoriją, 
lietuviai bus mūsų sąjungininkai.

Rugsėjo mėn. 8 d. Trys dienos—jokio 
ryšio su štabu. Kauno paštas priima 
telegramas, tačiau perduodamas jas tik 
Vilniui. Lenkijos pasiuntinybė taip pat 

nacionalistų, ekstremistų ir separatistų“. 
Kaip matome ilgai laukti neteko... 
Šiandien okupacinė administracija 
„naują — socialistinį — turinį“ ruošiasi 
suteikti ir mūsų herbui — Vyčiui!

Tautiečiai, būkime budrūs ir 
sąmoningi! Vytis — nepriklausomos 
Lietuvos herbas. Jis turi vainikuoti 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, o 
ne atvirkščiai!

Rusija vieną kartą jau buvo pagrobusi 
mūsų Vytį. Tąsyk jis buvo pakliuvęs į 
plėšraus dvigalvio erelio nagus. 
Neatiduokime jo dabar į raudonojo 
šėtono nasrus!

Mes kreipiamės į Jus, Lietuvos 
deputatai, į Jus, Lietuvos inteligentai. 
Jūsų pareiga — apginti Vytį nuo kruvinų 
bolševikų rankų!

Kviečiame lietuvių tautą vieningai 
protestuoti prieš mėginimą subolševikinti 
Vytį. ŠIA

SOV. SĄJUNGOJE PANAIKINAMAS 
BAUDŽIAMASIS KODEKSAS

Sovietų Sąjungos aukščiausioji taryba 
patvirtino dekretą, kuriuo panaikinamas 
Baudžiamojo Kodekso straipsnis apie 
„Antisovietinę propagandą ir agitaciją“. 
Anksčiau, teisingumo organai pagal savo 
nuožiūrą pritaikindami šį straipsnį, 
represuodavo ir nuteisdavo kitaminčius. 
Vadinamiem radikaliesiem deputatam 
reikalaujant, aukščiausioji taryba pavedė 
Įstatymų leidybos komisijai peržiūrėti 
praėjusių metų balandžio 7-os dienos 
dekretą, kuriuo antisovietinės 
propagandos ir agitacijos straipsnis buvo 
pakeistas valstybinių ir administracinių 
organų „diskreditavimo“ straipsniu. 
Tasso agentūra pažymi, kad vykstant 
karštiems debatams dėl naujojo dekreto 
patvirtinimo, tekste buvo įvesta daug 
pataisų. Buvo išbraukta normatyva 
numatanti ypatingai griežtas bausmes už 
fotokopijavimo aparatų nelegalų 
naudojimą. Aukščiausioji taryba, be to, 
priėmė įstatymą dėl įstatyminių aktų 
viešo skelbimo. Dabar įstatyminiai aktai 
bus skelbiami ne tik liaudies deputatų 
kongrese ir aukščiausiosios tarybos 
biuleteniuose, bet ir „Izvestijų“ 
laikraštyje. Aukščiau Sovietų Sąjungos 
piliečiams būdavo sunku gauti įstatymų 
tekstus, dėl to jie neturėdavo galimybės 
konkrečiai susipažinti su naujaisiais 
įstatymais ir net tiksliai nežinojo kokios 
yra jų teisės ir pareigos. N.T.

neturi jokio ryšio su Lenkijos užsienių 
reikalų ministerija. Vilniaus vaivadija 
mums pranešė, kad ir ji neturi jokio ryšio 
su Varšuva. Lenkijos vyriausybė 
nesustojo Liubline, kadangi miestas buvo 
bombarduotas dar prieš atvykstant 
evakuaciniams ministerijų vagonams. 
Nežinome, kur vyriausybė išvyko, kur ji 
laikinai sustos. Neturime jokių žinių, 
išskyrus Varšuvos II ir Vilniaus radijo 
pranešimus, kad Lenkijoje yra labai 
didelė disorganizacija, chaosas. Varšuva 
paskelbta tvirtove. Aplink miestą 
gyventojai stato fortifikacijas, norėdami 
sulaikyti vokiškų šarvuočių įsiveržimą. 
Varšuvos gynimo vadu paskirtas gen. 
Valerijonas Čumo, buvęs 5-tos 
pėstininkų duvizijos vadas ir paskutinis 
KOP (Korpus Ochrony Pogranicza— 
Pasienio apsaugos korpas—K. B.) vadas.

Rugsėjo mėn. 9 d. Ši diena vėl mums 
atnešė kritiškas valandas, nustojo veikus 
Varšuvos I radijo stotis (Varšuva turėjo 
dvi radijo stotis — Varšuva I ir Varšuva 
II). Jau dešimtą dieną kovojame su 
didesne vokiška persvara. Kovojame 
vieni, didvyriškai, nors netvarkingai. 
Gaunu įspūdį, kad buvome užklupti 
netikėtai sprogusio karo.

Sovietinė rusija mobilizuoja savo jėgas, 
mesdama jas į Lenkijos pasienį. Šią tikrą 
žinią gavau iš trijų šaltinių: latvių pik. 
Deglavs, esto pik. Radny ir pik. 
Dulksnio. Koncentracija prieš mus, ar 
apsisaugojimas nuo eventualaus vokiečių

LPS SEIMO TARYBOJE

1989.VII.25 įvyko LPS Seimo Tarybos 
pasitarimas ir tradicinis antradienio 
posėdis. Pasitarimo metu buvo aptarta 
dabartinė Sąjūdžio struktūra ir jos 
perspektyva. Tarybos nario V. Radžvilo 
išsami esamos padėties analizė parodė, 
kad Sąjūdis yra atsidūręs ties savo veiklos 
kokybiškai naujos pakopos slenksčiu, 
kurio neperžengus, judėjimas gali pradėti 
ristis pakalnėn. Laisvės ir demokratijos 
šauklys Sąjūdis, veikdamas totalitarinės 
struktūros kontekste, ir pats neretai 
perima savo oponentų metodus. Tai kelia 
daugelio Lietuvos žmonių susirūpinimą, 
o kartais — net nusivylimą. Visi 
pasisakiusieji tarybos nariai iš esmės 
pritarė V. Radžvilo išsakytoms mintims, 
apie daugelį problemų ateityje buvo 
pasiūlyta diskutuoti plačiau ir dažniau. 
Viena aišku Sąjūdis kovoja ne tik už 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, bet ir 
už demokratiją, kurią reikia pradėti 
įgyvendinti nedelsiant ir ne žodžiais.

Vakariniame Seimo Tarybos posėdyje 
svarbiausias aptariamas klausimas buvo 
rugpjūčio 23 d. numatomų renginių 
aptarimas. Detaliam renginių planui 
parengti sudaryta darbo grupė, kuriai 
vadovauja V. Čepaitis.

K. Motieka supažindino su TSRS 
liaudies deputatų suvažiavime sudarytos 
komisijos Stalino-Hilterio 1939 m. pakto 
įvertinimui galutinėmis išvadomis.

V. Landsbergis papasakojo apie savo 
keliones į Vakarų Vokietiją ir JAV . ST 
pirmininkas priminė, kad priimdami 
reikšmingus politinius sprendimus mes 
turime galvoti ir apie bendrą pasaulio 
politinę situaciją. Mes taip pat turime 
būti dėkingi emigracijai už jos nuolatinį 
dėmesį Lietuvai, įtaką didžiųjų valstybių 
vyriausybėms, formuojančioms 
nepripažinimo politiką Baltijos šalių 
atžvilgiu.

Apie savo kelionę į užsienį taip pat 
papasakojo A. Juozaitis. Jo nuomone, 
Sąjūdžio nutarimai turėtų labiau sietis su 
tarptautinės teisės normomis.

Šalčininkų raj. atstovas kalbėjo apie 
lietuvių-lenkų tarpusavio problemas 
šiame rajone. R. Ozolo įsitikinimu, kad ir 
kokių problemų sprendimo kelią mes 
bepasirinktumėme, tai neturi būti 
nuolaidžiavimų kelias.

Posėdis beigėsi nuoširdžiu JAV lietuvių 
bendruomenės krašto valdybos finansų 
vicepirmininko Broniaus P. Juodelio 
pasveikinimu.

Informaciją patiekė M. Laurinkus 

įžygiavimo. Stengiuosi šią žinią perduoti 
Vilniui. Gal jis turi kokį nors ryšį su 
štabu? Perduodu taip pat pranešimą 
Pichon. Kovos vyksta Varšuvos 
priemiesčiuose. Vakar Varšuva atmušė 
vokiečių šarvuotos divizijos puolimą. 
Veikia Varšuvos II radijo stotis. Gavau 
žinią, kad Klaipėdoje jokios lietuviška 
uniforma persirengusios kariuomenės 
nėra. Netiesa, kad gen Raštikis, 
pašauktas Hitlerio Vilniaus klausimu, 
vyko į Karaliaučių. Kalbama, kad jauni 
karininkai žadėjo vykti pas prezidentą A. 
Smetoną su prašymu atsiimti 
Vilnių, tačiau buvo sulaikyti vyresnių 
karininkų, kurie protingai išaiškino 
jiems, kad šiandieną ne laikas žygiuoti į 
Vilnių, kada Lenkija sunkiai kovoja prieš 
Vokietiją.

Rugsėjo mėn. 12 d. Sovietinė Rusija 
koncentruoja savo jėgas vakariniame 
pasienyje. D. Britanijos politinės sferos 
negalvoja, kad jos yra nukreiptos prieš 
Lenkiją. Dabartinėje situacijoje yra tas 
pats, kadangi visas jėgas metėme į vakarų 
frontą. Rytai yra visiškai beginkliai. 
Lietuva paskelbė dalinę mobilizaciją. 
Atrodo, kad norima sudaryti 4-tą 
pėstininkų diviziją. Kaune paruoštas 
miesto evakuacijos projektas. 
Šiandieninė lietuviška spauda patalpino 
daug labai palankių Lenkijai straipsnių.

Rugsėjo mėn. 14 d. Vakar buvome 
Vilniuje. Stefa (pik. L. M. žmona. Jo 
„Kauniškiai prisiminimai“ yra skirti 
gyvenimo draugei — Stefanijai Olechno- 
Huščvo — K.B.) vežė galionus jodo, 
tvarstomos medžiagos, pagalves, 
baltinius ir kt. Be to, ji norėjo aplankyti 
motiną. Tuo tarpu aš norėjau susisiekti su 
generaliniu štabu, sužinoti bendrą 
Lenkijos padėtį. Deja, nusivyliau. Vilnius 
yra visiškai atkirstas, be jokių žinių ir 
ryšio, panašiai kaip ir mes Kaune. 
Maršalo štabas randasi Vlodzimiežr

PANEVEZYS VOKIETIJOJE
Hiutenfeldo (čia veikia lietuvių 

Vasario 16 gimnazija) vokiečių jaunimo 
futbolo komanda viešėjo Lietuvoje, 
sužaisdama rungtynes su Panevėžio 
internato mokyklos auklėtiniais. Abejos 
rungtynės baigėsi lietuvių pergalėm 6:2 ir 
3:0. Kartu su vokiečiais jauniais vyko 
dalis tėvų, atsiveždami gražiausius 
įspūdžius, susipažindami su gintarų 
kraštu.

Beveik po dviejų savaičių viešnagės 
Lietuvoje liepos mėn. 28 d. didelis 
autobusas įvažiavo į gimnazijos kiemą, 
atveždamas ne tik vokiečius, bet ir 
Panevėžio jaunimo futbolininkus su 
gausia palyda.

Sekančią dieną vietos piliečių namuose 
įvyko oficialus lietuvių pasveikinimas- 
sutikimas. Kadangi Hūtenfeldo 
kaimelis priklauso Lampertheimo 
miestui, tad pirmas lietuvius pasveikino 
to miesto viceburmistras W. Weinheimer 
pasidžiaugdamas, kad pavyko užmegzti 
gražius sportinius santykius su „Wilna“ 
(ir kiti vokiečiai kartojo mūsų sostinės 
vardą), linkėdamas gražių dienų 
Vokietijoje. Kaimelio seniūnas V. 
Šmidtas linkėjo gražios kovos aikštėje 
primindamas, kad Hiutenfeldas yra 
„maža Lietuva“, o lietuviai gerai 
pažįstami. Bergstr. sporto s-gos 
pirmininkas H. Knop pakvietė lietuvius 
ateinančiais metais vėl atvykti į 
rengiamas tarptautines jaunių futbolo 
žaidynes Bensheime.

Už gražų priėmimą ir sveikinimus 
padėkojo vadovas Alvydas Pelenis 
pareikšdamas, kad dar taip neseniai 
Lietuvą ir Vokietiją skyrė stiprios sienos. 
Tačiau paskutiniu metu jose atsirado 
spragų taip, kad net didelis autobusas gali 
pravažiuoti. Kvietė vokiečius 
ateinančiais metais atvykti į tarptautines 
futbolo žaidynes Panevėžyje. Šis miestas 
yra žinomas ne tik futbole, bet taip pat 
gera krepšinio komanda. A. Pelenis 
vokiečiams įteikė dovanas, kurių tarpe 
buvo Panevėžio miesto raižinys.

Sužaidus draugiškas rungtynes 
(lietuviai laimėjo 4:0) vokiečių sporto 
klubas surengė vaišes. Prie dešrelių, 
bulvių salotų (kartofelsalat) jaunimas 
užmezgė dar tampresnius ryšius, kadangi 
prie klubo patalpų (vaišės vyko lauke) 
susirinko ne tik futbolininkai, bet ir šios 
sporto šakos aistruoliai. Atsirado graži 
proga pasikalbėti su lietuviais ir 
vokiečiais.

Vadovas Alvydas Pelenis (ignališkis 
— Vilniaus krašto sūnus!) pasakė, kad jų 

(Voluinė — K.B.), prieš tai keletą dienų 
buvo Brastoje. Vyriausybė turi būti 
Kšmience (visiškai pietuose, netoli 
Rumunijos sienos — K.B.), tačiau ar tai 
tikra—Vilniuje niekas negalėjo pasakyti. 
Tai ką sužinojau ir savo akimis 
pamačiau, turiu pasakyti, kad mūsų 
padėtis yra beviltiška. Mane 
painformavo, kad visos Gardino, 
Vilniaus rajone esančios jėgos gavo 
įsakymą pasitraukti į vakarinę mažosios 
Lenkijos dalį (Molopolska) prie 
Ddniestro,Vbystšyce ir Prokucie ap. Juk 
tai negalimybė, beveik 1000 km. atlikti 
pėsčia! Tiesiai nuvykau į Vilniaus 
vaivadiją (lenkų okupacijos metu 
vaivadija buvo priešais Katedrą, šalia 
arkivyskupo Jalbžykovskio rūmų — 
K.B), norėdamas gauti kiek daugiau 
informacijos. Pataikiau į vaivados 
Maruševskio sušauktą posėdį su Vilniaus 
įgulos karinių dalinių vadais. Svarstomas 
buvo klausimas, kokių reikia apsigynimo 
priemonių, puolant Lietuvai Vilnių. 
Vilniaus puolimas buvo laikomas 
didžiausiu pavojum. Kategoriškai 
nuraminau jų baimę tvirtindamas, kad 
dabartinėje situacijoje Lietuva neturi 
tikslo mums smeigti peilį į pečius. Mano 
teigimas buvo aiškiai priimtas su 
nepasitikėjimu. Paprašiau žinių apie 
bendrą Lenkijos padėtį. Vaivada 
Maruševski visų akivaizdoje pareiškė, 
kad mūsų padėtis yra beviltiška, kad 
greičiausiai neišvengsime vokiškos visos 
Lenkijos okupacijos, tačiau to nelaiko 
pabaiga karo, kuri bus vakarinių galybių 
vedama iki galutinės pergalės.

Pačiame Vilniuje aiškiai matomas karo 
stovis. Labai sunki situacija. Pastebimi 
aprūpinimo sunkumai. Greitai pritrūks 
anglies ir naftos. Duona parduodama 
pagal korteles, ilgos žmonių eilės prie 
kepyklų. Kai kurios krautuvės nelabai 
noriai parduoda, gal tik už skambančią 

tikslas buvo parodyti vokiečiams Lietu 
bei užmegzti artimesnius ryšius 
vokiečiais sportininkais. Tad vienu šth 
buvo nušauti du zuikiai — sužais! 
draugiškos rungtynės bei pared) 
Lietuva. Pagrinde stovėjo ginta) 
kraštas.

Treneris Kunce Vidmantas kiį 
plačiau palietė sportinę pusę. Į Panevėiį 
sporto mokyklą-internatą ( PSMI —I 
joje eina trenerio pareigas) sutraukia 
geriausi Lietuvos jauniai futbolininu 
13-18 m. Režimas labai griežtas, kadan 
kėlimas yra 7 vai. ryte ir darą 
užbaigiamas 8 vai. 30 min. vakare. J 
mokslo, du kartus į dieną vyki 
treniruotės (keli jaunuoliai neblog 
kalbėjo angliškai). Tikrovėje, Panevėžį 
ruošia futbolo žaidėjus ne tik Vilnia 
„Žalgiriui“, bet visai Sov. Sąjungai, J 
pav. dabar Sov. Sąjungos jauti 
rinktinėje žaidžia keturi lietuvis 
vartininkas Jurkus Maskvoje. Ar patilį 
vokiečių žaidimas? Į Lietuvą jie atvylj 
nepilname sąstate, tad jų komandą tek 
papildyti dviem lietuviais. Pirma 
rungtynėse abu įvarčius lietuviams įkiij 
trenerio sūnus Šarūnas. Hiutenfelj 
vokiečiai susilaukė turkų paramos. Ni 
vokiečių jie skiriasi savo technik 
Hiutenfeldo vokiečių klubo žaidimo 1) 
galima palyginti prie Lietuvos rajonin 
mokyklos lygio. Ir šias rungtynes laimė 
lietuviai 4:0

Vokiečių vadovas A. Delp labai graži 
atsiliepė apie mūsų kraštą ir jo puilj 
gamtą. Žmonės labai nuoširdūs. Taijaii 
žaidėjai, praleidę keletą dienų lietutį 
šeimose. Jokių problemų jaunimo tau 
nebuvo, gražus sugyvenimas, glaudi 
bendradarbiavimas. Vokiečiai j 
Panevėžio lankėsi Vilniuje, Kaių 
Šiauliuose, Rygoje. Pastarojoje aiškį 
pastebimas rusiškas elementas.

K. Baron

BALZEKO MUZIEJUS
Birželio 17 d. Balzeko Lietuv 

Kultūros Muziejus atšventė savo 23-si 
gyvavimo metines. Ta proga šal 
muziejaus buvo iškilmingai pasodini 
Lietuvos ąžuoliukas, Stelmužės ąžuj 
„vaikas“, buvusios Lietuvos konsolės 
Daužvardienės garbei. Per iškiliu 
kalbas sakė muziejaus prezidentas Sta? 
Belzekas, Illinois valstijos atstovi 
Michael Madigan, Nijolė Martinaity! 
Marytė Kriaučiūnienė ir konsui 
Daužvardienei negalėjus dalyvauti, ji 
sūnus Petras Daužvardis.

.............. - . ■ — n— ■

caro laikų auksinę ar sidabrinę moneti
Vilnius visiškai be kariuomenės. Kf 

silpnai ginkluoti KOP batalionai ir k< 
batalionai I-mo legionų pulko, sudaryt 
iš pašauktų atsarginių, tačiau vėl visiški 
be ginklų. Mane taip pat painformavi 
kad Vilniuje nėra amunicijos, nėra joki 
ginklų.

Vilnius negalėjo gintis puolai 
vokiečiams, negalėtų jis priešintis 
lietuviams, jeigu jie susigundytų jį užimt 
Rašau, išgirdęs susidariusią padėtį iš pU 
Maruševskio bei ten susirinkusi 
vyresnių Vilniaus įgulos dalinių vadų.

Aplankiau ir Il-ro štabo sk. Radau te 
prislėgtą nuotaiką, tragišką visuotine 
maišaties paveikslą ir kartu visišk 
rezignaciją. Ypač nemalonus ir skaudi 
buvo rankų nuleidimas, abejonės d 
tolimesnės kovos ir visiško pralaimėjim 
nuotaika. Ir II-as štabas neturi ryši* 
negauna jokių nurodymų. Vilnius y! 
užmirštas (taip jie sakė) ir paliktas sai 
likimui.

Iš Vilniaus pik. L. M. išvyko vėl 
vakarą laimingai pasiekdamas Lietuve 
sieną. Lietuvos puskarininkis plači 
šypsniu pasveikino lenką, pridėjo a! 
paso antspaudą ir lietuviškai pasak! 
„Ponas grįžtate pas mus. Dabar Kauti 
saugiau, kaip Vilniuje“.

Važiuodamas į Vilnių ir grįždamas iš j 
galėjau įsitikinti, kad gen. St. Raštikit 
kas liečia Vilnių, šventai laiko savo žod 
Priešingai kursuojančioms Vilniuj 
paskaloms, net ir mūsų karinėse sferos) 
kad Lietuvoje viskas paruošta žygiuii 
Vilnių, kad pik. Saladžius bus lietuvišku 
Želigovskiu ir kad pasienyj 
sukoncentruotos yra didelės lietuviški 
jėgos — tas viskas neturėjo joki 
pagrindo. Priešingai, lietuvių pasieni 
apsaugos tarnyba man atrodė nJ 
mažesnė. I

(Bus daugiau)
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Sugrįžta Sibiro Tremtiniai

EUROPOS LIETUVIS

ALEKSANDRAS STULGINSKIS
Lietuvos prezidento 20 metų mirties sukaktuvės

Liepos 29 d. j Lietuvą sugrįžo pirmieji 
lietuvių tremtinių karstai iš Igarkos. 
Kėdainių kariniame aerouoste 
nusileidusius lėktuvus, atvežusius 128 
tremtinių palaikus, pasitiko 15.000 
žmonių. Pasak Los Angeles Times 
korespondento Dan Fisher, palaikai 
buvo perskraidinti valstybiniu karinio 
transporto lėktuvu. Aerouoste buvo 
suruoštos gedulingos apeigos, paskui 
karstai išvežti į paskiras vietoves 
laidojimui.

Kartu sugrįžo ir Igarkoje dirbusios 
ekspedicijos nariai, įskaitant buvusius 
tremtinius ir jaunimą. Vienai grupei 
vadovavo Vytautas Putna iš „Tremtinio“ 
klubo; antrai — 19 jaunimo grupei — 
Romas Bakutis, Lietuvos komjaunimo 
Centro komiteto instruktorius, kuris 
padėjo suorganizuoti pirmąją kelionę į 
Igarką pernai; trečiai — „Tremtinio“ 
klubo atstovas Petrokas, su kuriuo 
važiavo daug buvusių tremtinių, kad 
atpažintų laidojimo vietas.

Tarp ekspedicijos dalyvių buvo ir 
Vilniaus universiteto žurnalistikos 
studentė Ramunė Sakalauskaitė. Į Sibirą 
nuvykusi kaip Sąjūdžio Informacijos 
Agentūros atstovė. Ji Amerikos Balsui 
šitaip papasakojo savo įspūdžius iš 
sutikimo apeigų:

„Visi susirinko į bažnyčią ir visa 
procesija su bažnytine tautine atributika 
keliavo į karinį aerodromą. Kai mes 
nuėjom jau buvo atskridę lėktuvai. 
Susirinkus visiems, buvo iškrauti karstai 
ir vyko gedulingas mitingas. Dalyvavo 
Sąjūdžio seimo atstovai, Respublikos 
vadovybė, vietinė valdžia, Tremtinio 
klubas, Kauno kunigų seminarijos 
atstovai. Buvo giedamos įvairios giesmės, 
daug kas pasisakė. Po to buvo 
kraunami karstai į mašinas ir vežami į 
rajonų kapines, kur jie ir bus palaidoti. 
Kai visi palaikai buvo vežami į rajonus, 
pačiuose Kėdainiuose vietiniai 
gyventojai stovėjo šalikelėse su 
žvakutėmis rankose. Penki palaikai iš 
Kėdainių buvo atvežti į Vilniaus Šv. 
Teresės bažnyčią, visą naktį ten 
prastovėjo, ryte gedulinga procesija su 
karstais atėjo į arkikatedrą, čia vyko šv. 
Mišios ir jau dabar jie yra išvežti į 
Vilniaus įvairias kapines laidojimui“.

Sakalauskaitė išbuvo Igarkoje nuo 
liepos 3 ligi 26 dienos. Kapinių apylinkėje 
gyvena apie 30 lietuvių, tačiau dauguma, 
anot Sakalauskaitės, nebemoka 
lietuviškai.

Ekspedicijos dalyviai atpažino apie 130 
kapų, kurie buvo kadaise užfiksuoti 
nuotraukose. Daug kur kryžiai seniai 
susmigę į žemę, kai kur nėra jokių kapo 
žymių. Kaip pasakoja Sakalauskaitė 
Amerikos Balsui, darbo užteko visiem 
ekspedicijos dalyviam:

„Visi buvo įsitikinę, kad karstai gatavi, 
o nuvažiavus paaiškėjo, kad karstų 
niekas net nepradėjo gaminti. Tai 
jaunimo visa grupė, ten mokytojai... darė 
medinius karstus ir cinkinius... Skaldė ten 
su kirviais, su laužtais įvairiais net, žemė 
tikrai sunkiai buvo kasama. (...) Vienas 
mokinukas važiavo — Rytis Saladžius, 
dabar eis į 12 klasę, tai jis tikrai labai daug 
dirbo. Jaunimas, daugelio, ir mano, 
niekas nebuvo išvežti, ačiū Dievui, j 
Sibirą, bet važiavo grynai padėti 
žmonėm. (...) Jie sakė, kad tai yra sąžinės 
reikalas. Žmonės bus išvežti, o mūsų kaip 
lietuvių pareiga prisidėti prie 
atbundančios Lietuvos, padėt jiems 
sugrįžt į tėvynę“.

Kai kurie ekspedicijos dalyviai ėmė 
ieškoti lietuvių tremtinių pėdsakų vietos 
archyvuose Igarkos vykdomajame 
komitete, miško kombinate ir buitiniame 
kombinate. Svarbiausius dokumentus 
pavyko nuotraukose užfiksuoti, nors 
pasak Sakalauskaitės, dar daugiau 
dokumentų saugojami Krasnojarsko 
saugumo komitete. Buvo rasti 
dokumentai patvirtinantys, kad: iš 
daugumos motinų atimami 2-3 metų 
amžiaus vaikai; iškeliamos teisminės 
bylos už 15 minučių pavėlavimą į darbą; 
daugumai negarantuojamas gyvenamas 
plotas, o tik vasaros tipo barakai, ir pan.

Mitinge dalyvavęs Kunigų seminarijos 
dvasios tėvas Sigitas Tamkevičius 
pasakė:

— Kas tėviškės atkels vartus kai 
grįšim, kas žiburį uždegs, kas alkanus 
pavalgydins, kas pavasary po balta 
vyšnia mūs ištremtųjų atminimui 

pasodins... Kai dundėjo gyvuliniai 
vagonai į Rytus, kas tada tikėjo, kad jie 
sugrįš. Kai jie, šie mirusieji nebuvo 
laikomi žmonėmis, kas tikėjo, kad tauta 
juos taip iškilmingai pagerbs. Kai ant 
baltų karsto biro įšąlusi Siaurės žemė, kas 
tikėjo, kad jie prisikels. O vistiek tautos 
širdyje šitas tikėjimas ir šita viltis buvo. 
Praeis hitleriai, Stalinai ir berijos, praeis 
prievarta ir kankinimai, melas ir 
pažeminimai ir išauš tiesos ir teisingumo 
rytas. Be šito tikėjimo atramos į Dievą 
Lietuva nebūtų išlikusi, ir šita diena 
nebūtų atėjusi. Beveik pusė šimtmečio 
reikėjo laukti, kol tėviškė atkėlė vartus 
savo sūnums ir dukroms. Jie sugrįžo pas 
mus ir yra mums be galo brangūs. Ir ne tik 
šitie karstai su nekaltų aukų kaulais—jie 
gyvi mūsų tarpe. Jie buvo nekalti. 
Vienintelė jų kaltė, kad gimė ir augo prie 
Baltijos, kad mylėjo Dievą ir savo 
Tėvynę, kad jų rankos buvo pūslėtos nuo 
darbo. Jie buvo pasmerkti baisiai kančiai. 
Šaltis ir badas, artimųjų ir Tėvynės 
praradimas. Man tik kelis lašelius teko 
išgerti iš belaisvio ir tremtinio karčios 
taurės, ir žinau ką pakėlė jie, kai tą taurę 
reikėjo išgerti iki dugno. Jie ėjo į nežinią, 
iš jų buvo atimta viltis. „Niekada 
negrįšite“ — sakė prievartos vykdytojai. 
Jie pasitiko savo kančią atsirėmę į Dievą. 
Jie šaldami ir badaudami, kankinami 
tėvynės ilgesio, artimųjų praradimo ir 
nežinios, kalbėjo rožančių, prie krūtinės 
spaudė kryžių, jų lūpos šnabždėjo ar 
giedojo „Marija, Marija“. Ačiū jums, 
kad buvote šitokie, mes jus sutinkame 
kaip laimėtojus, jūs būsite su mumis ir 
mokysite mus mylėti Lietuvą kaip jūs ją 
mylėjote seniau. Į kapus jus varė ne tik 
šaltis ir badas, bet ir tėvynės ilgesys. Jūs 
mokysite mus mylėti Dievą kaip jūs jį 
mylėjote tenai. Gyvuliniuose vagonuose 
pažeminti ir ujami jūs meldėtės net už 
savo kankintojus. Jūs mokysite mus 
mylėti žmones kaip jūs mylėjote tenai 
mokėdami dalintis paskutiniu duonos 
kąsniu. Jūs kviesite atgailauti visus, kurie 
jus kankino, jūs budinsite sąžines. 
Leidimas jums, įnirusiems dar nėra pilna 
atgaila, o tik viltis, kad ji bus padaryta iki 
galo. Jū mokysite mus atleisti vieni 
kitiems ir būti vieningais ir niekada 
nekasti duobės savo broliui lietuviui. J 
jūsų auką mes atsiremsime kai bus sunku, 
kai ateis noras nuleisti rankas bestatant 
naujos tėvynės namą. Ačiū, kad tiek daug 
pakėlėte, sugrįžote ir liksite brangiausioji 
mūsų tautos dalis.

į Kėdainius atvežti karstai yra pirmieji 
Sibiro tremtinių palaikai sugrąžinti 
Lietuvon. Laukiama atvykstant 
traukinio, kuriuo vežami karstai 
tremtinių, mirusių prie Laptevo jūros.
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Čikagos opera Vilniuje
Liepos 7-9 dienomis Vilniuje, 

Akademiniame operos ir baleto teatre 
gastroliavo Čikagos lietuvių opera. Buvo 
pastatyta Dariaus Lapinsko trijų 
veiksmų opera „Dux Magnus“.

LABDAROS FONDAS
Lietuvoje įsikūrė Krikščioniškas 

Labdaros fondas. Tai tarpkonfesinė 
organizacija, pasiryžusi bendradarbiauti 
su visais geros valios žmonėmis, siekiant 
patarnauti Lietuvos žmonėm, sumažinti 
skaudžiai juntamą dvasinį, moralinį bei 
materialinį nepriteklių. Lietuvos 
Krikščioniškasis Labdaros fondas 
parems, palaikys ir stiprins vienišus, 
senelius, ligonius, niekuo nekaltus 
pamestus kūdikius tėvų pamirštus vaikų 
namuose ar internatuose, vargstančius 
dėl savo silpnybių žmones. Fondas 
rūpinsis medikamentų teikimu, parems 
AIDS profilaktikos ir kitas sveikatos 
apsaugos programas Lietuvoje. Fondas 
jau yra užmezgęs kontaktus su Caritas 
organizacija ir Sveikatos apsaugos 
ministerija. Teisine prasme Fondas dar 
yra kūrimosi stadijoje, tačiau, praktiškai 
jis jau veikia nuo birželio mėnesio 
pradžios. Iš Vakarų Vokietijos 
krikščionių yra gauta pirma dovana— 50 
tūkstančių religinių knygų. Tikimasi 
sulaukti ir materialinės paramos iš 
užsienio. Netrukus fondas gaus savas 
patalpas. Numatyta, kad Fondo 
valdybos būstinė bus Šiauliuose. Fondo 
esminis tikslas — įgyvendinti praktikoje 
krikščioniškus artimo meilės principus.

Šių metų pradžioje suėjo 45 metai kai 
Klevelande, JAV., tragiškai mirė 
Antanas Smetona, du kartus buvęs 
Lietuvos prezidentas. Daugeliui mūsų, 
gimusiems ir užaugusiems 
nepriklausomoje Lietuvoje, jis buvo 
geriausiai žinoma Lietuvos asmenybė. Be 
abejonės, per jo antrą prezidentystę, po 
Lietuvos kariuomenės karininkų 
perversmo, krašto gerbūvis augo. Lietuva 
statė naujas mokyklas, naujus kelius ir jos 
vaikai mokėsi naujų amatų, ėjo į 
universitetus.

Tikrumoje, tačiau, to gerbūvio 
pamatai buvo padėti kai Lietuvos vairą 
laikė jos antrasis, ilgiausiai išgyvenęs, 
prezidentas Antanas Stulginskis. Jis gimė 
1885 m. vasario 26 dieną, Kutalių kaime, 
Tauragės apskrityje ir buvo vienas iš labai 
didelės šeimos. Savo vyresnių, išvykusių į 
Ameriką brolių dėka, Aleksandras galėjo 
eiti į mokslus. Mokėsi Liepojos 
gimnazijoje ir vėliau, kaip ir daugelis tuo 
metu einančių į mokslus lietuvių, ėjo į 
kunigystę, mokėsi Kauno kunigų 
seminarijoje. Dar neįšventintas į kunigus, 
išvyko į Austriją savo studijas pagilinti, o 
vėliau visai nuo kunigo kelio atsisakė.

1913 metais Vokietijoje (Halle) jis 
baigė agronomijos institutą ir grįžęs į 
Lietuvą tapo agronomu. Pirmojo 
pasaulinio karo metu jis apsigyveno 
Vilniuje ir įsijungė į lietuvių visuomeninę 
veiklą. Dalyvavęs Vilniaus lietuvių 
konferencijoje 1917 metais, Stulginskis 
buvo išrinktas į Tautos Tarybą ir kartu su 
kitais tos tarybos nariais 1918 metų 
vasario 16-tą dieną jis pasirašė Lietuvos 
Nepriklausomybės Aktą. Organizuojant 
Lietuvos valstybės organus Stulginskis 
buvo ministru ir Sleževičiaus ir 
Dovydaičio ministrų kabinetuose. J 
Steigiamąjį Seimą jis buvo išrinktas 1920 
metais, o tų metų gegužės 15 dieną 
Stulginskis buvo išrinktas to seimo 
pirmininku.

Pagal Lietuvos valstybės laikinosios 
konstitucijos devintą paragrafą Seimo 
pirmininkas turėjo eiti ir prezidento 
pareigas ir tokiu būdu Aleksandras 
Stulginskis, būdamas tik 35 metų 
amžiaus, 1920 metais birželio 19 dieną, 
tapo antruoju Lietuvos prezidentu. Jis 
prezidentu buvo perrinktas du kartus — 
1922 m. gruodžio 21 d. ir 1923 m. birželio 
19 dieną. Stulginskis prezidentu išbuvo 
iki 1926 m. birželio 7-tos dienos, kada jis 
šias pareigas perdavė naujai išrinktam 
prezidentui dr. K. Griniui.

Iš prigimties Aleksandras Stulginskis 
buvo darbštus, pareigingas ir 
atsakomingas žmogus. Studijavęs 
Vakarų Europoje jis buvo Vakarų 
kultūros šalininkas ir stengėsi 
atgimstančią Lietuvą organizuoti Vakarų 
įtakoje ir pervesti ją į modernių 
demokratinių valstybių eiles. Jam 
prezidentu būnant buvo išleisti visi 
pagrindiniai Lietuvos įstatymai ir padėti 
ūkinio gyvenimo pamatai. Lietuva per tą 
laiką užmezgė ryšius su didžiosiomis 
vakarų valstybėmis — su jų diplomatais 
Stulginskis galėjo kalbėti jų kalbomis, nes 
be anksčiau mokėtos vokiečių kalbos jis 
buvo išmokęs prancūziškai ir angliškai. 
Per jo prezidentystės laiką prie Lietuvos 
buvo prijungta Klaipėda, išleistas savas 
pinigas litas, įsteigtos aukštosios 
mokyklos, išplėstas pradžios, vidurinių ir 
specialių mokyklų tinklas, išleisti žemės 
reformos įstatymai ir smarkiu tempu 
vykdytas dvarų dalinimas bei skirstymas 
viensėdžiais.

Po perversmo 1926 metais gruodžio 17 
dieną, Stulginskis, kaip krikščionis 
demokratas, buvo priešingas Smetonos 
autoritetiniam režimui ir seimo veikimui 
pasibaigus (1927. IV. 12), nusipirkęs 
Kretingos valščiuje Jokūbavo dvaro 
centrą jame ūkininkavo. Ir ūkį 
tvarkydamas jis vis tik rado laiko rašyti į 
„Ūkininką“, „Rytą“, „XX Amžių“ ir 
išleido brošiūrą apie pievų priežiūrą 
(1931). Nors ir provincijoje gyvendamas 
jis palaikė ryšį su akademiniu jaunimu ir 
buvo studentų ateitininkų Vytauto klubo 
garbės narys, visada visiems 
primindamas reikalą laikytis 
demokratinių principų.

Rusams užėjus į Lietuvą, per 
pirmuosius trėmimus 1941 m. birželio 13- 
14 dienomis Stulginskis, ir jos žmona, 
buvo išvežtas į Sibirą, į Krasnojarsko sritį 
ir buvo nuo žmonos atskirtas. Vėliau, 
1952 metais, NKVD jį už akių nuteisė 

kalėti 25 metus, bet po Stalino mirties 
1954 metais jis buvo iš kalėjimo paleistas. 
Susiradęs žmoną Stulginskis dirbo 
kolchozo agronomu iki 1956 metų ir tada 
jam buvo leista grįžti į Lietuvą, į Kauną. 
Jis ten 1969 metais rugsėjo 22 dieną mirė.

Nepriklausomos Lietuvo istorijoje 
Aleksandras Stulginskis suvaidino labai 
svarbų vaidmenį. Jis buvo antrasis iš eilės 
valstybės prezidentas, pirmas pagal 
Konstituciją demokratiniu būdu 
išrinktas prezidentu, buvo valstybininkas 
ir kuklus lietuvis ūkininkas. Minėdami jo 
dvidešimt metų mirties sukaktuves 
atsiminkime Stulginskį ne tiktai kaip 
Lietuvos prezidentą, kuris per šešius savo 
prezidentystės metus padėjo pamatus 
modemiškai Lietuvos valstybei, bet kaip 
darbštų, ryžtingą tautietį, kuris ne tiktai 
dirbo savo krašto naudai, bet už jį ir 
kentėjo.

Niekada nepamirškime — 
Aleksandras Stulginskis buvo ne vien 
antrasis nepriklausomos, laisvos 
Lietuvos prezidentas, bet jis irgi buvo 
taurus lietuvis ir tautos kankinys.

Henrikas Vaineikis

LIETUVIŠKA KLĖTELĖ SOLDINE

Jau nuo liepos 5 dienos Soldino miške 
triūsė Lietuvos statybininkai, atvežę iš 
tėvynės lietuviškai klėtelei medžiagą, 
kurią tereikėjo surinkti ir pastatyti netoli 
Dariaus-Girėno paminklo Lenkijoje. 
Kauno „Lituanicos“ klubo entuziastai, 
vadovaujami Liudo Ganušausko, iki 
sukakties minėjimo tą darbą sėkmingai 
baigė.

Liepos 16 dieną prie Dariaus-Girėno 
paminklo Soldino miške įvyko 
didvyriško žygio minėjimas, kuriame 
dalyvavo apie 500 lietuvių, atvykusių iš 
įvairių Lenkijos vietų ir Lietuvos. Mišias 
prie paminklo atnašavo ir pamokslą 
pasakė kun. Alfredas Rukša, atvykęs iš 
Vroclavo. Po pamaldų, sugiedojus 
Lietuvos himną, LVKD Ščecino skyriaus 
pirmininkas Jonas Žaliapienis pasveikino 
atvykusius tautiečius ir svečius lenkus ir 
pakvietė tarti žodį LVKD Centro 
valdybos pirmininką Juozą Sigitą 
Prancevičių, atvykusį iš Punsko. Po to 
kalbėjo vietos lenkų valdžios atstovas 
Janušas Viniarčikas, Kauno Sąjūdžio 
veikėjas Eugenijus Straukas ir 
statybininkų vadovas Liudas 
Ganušauskas.

Janina Marcinkevičienė su savo 
dukrelėmis Irena ir Violeta padainavo 
keletą tautinių dainų ir padeklamavo 
eilėraščių, sukurtų Dariaus-Girėno 
garbei. Julijai Žaliapienienei 
padeklamavus dar tris eilėraščius, 
Punsko lietuvių ansamblis „Sudūva“ 
atliko puikią meninę programą.

Po koncerto visi dalyviai buvo 
pakviesti į Dariaus-Girėno paminklinės 
klėtelės-muziejaus atidarymo iškilmes 
prie Mislibožo girininkijos sodybos, apie 
500 m. nuo paminklo. Aviatoriaus L. 
Ganušausko pakviestas, J.S. 
Parensevičius kartu su J. Žaliapieniu ir 
kun. Rukša perkirpo juostą ir pakvietė 
svečius apžiūrėti naują pastatą, pastatytą 
pagal Arvydo Stankūno, Liaudies buities 
muziejaus Rumšiškėse darbuotojo, 
projektą. Kun. A. Rukša pašventino 
lietuviško stiliaus klėtelę, pastatytą 
lenkijos žemėje, ir pasakė kalbą apie 
klėtelės-muziejaus paskirtį. Per iškilmes 
buvo paaiškinta, jog lėšos klėtelės 
statybai buvo surinktos Lietuvoje. 
Jonavos „Azoto“ kombinatas paskyrė 
10.000 rublių. Statybos vykdytojai — 
Kauno aerouosto pilotų klubas 
„Lituanica“. Miško medžiagą patiekė 
Kazlų Rūdos miškų ūkio Agurkiškio 
girininkija.

Po iškilmių visi dalyviai drauge 
pasivaišino, susėdę prie klėtelės esančioje 
pievoje, ir padainavo. Susipažino ir 
pasikalbėjo, nes buvo su kuo susipažinti. 
Buvo atvažiavusių gan daug svečių iš 
Lietuvos: iš Kauno ir Vilniaus. Vieni 
atvažiavo dviračiais, kiti — autobusais ar 
automobiliais. Vienas autobusas buvo iš 
Punsko, pavieniui tautiečiai atvyko iš 
Vroclavo, Gdansko, Bydgoščo, Slupsko 
ir, aišku, Ščecino. Ne maža grupė buvo 
vietinių gyventojų lenkų, tarp jų — lenkų 
skautai.

LVKD Ščecino skyrius išleido specialų 
informacinį biuletenį, skirtą 56-toms 
Dariaus-Girėno skrydžio metinėms.
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DEL MŪSŲ SPAUDOS RŪPESČIŲ

Š.m. liepos 19 dienos „EL“ laidoje 
perskaičiusi Romo Šilerio straipsnį, 
liečiantį lietuviškos spaudos reikalus, 
norėčiau iš savo pusės pritarti, kad tas 
klausimas yra nepaprastai svarbus ir 
reikalingas įvairių Europos lietuvių 
organizuoto dėmesio. Prieš daugelį metų 
ir JAV buvo panaši padėtis. Spaudos 
atstovai ne tik turėjo apsimokėti, paskui 
rašyti, bet tą turėjo daryti net neprašomi, 
savo buvimu savaime įsipareigodami. 
Laikui bėgant, padėtis labai pagerėjo. 
Kai yra organizuojami grandioziniai 
renginiai, kaip dainų ir šokių šventės, 
konferencijos, suvažiavimai, ar vietiniai 
renginiai, spaudos atstovai yra 
aprūpinami bilietais, kartais net ir į 
bankietus, pietus ar vakarienes. Savaime 
suprantama, kad tie rengėjai, tiek 
programų atlikėjai liktų nežinioje, jei 
spaudoje nemirgėtų jų pavardės ir jiems 
skiriami komplimentai.

Todėl keista, kad Europos lietuvių 
veikėjai vis dar nesiorientuoja ir nerodo 
jokios pagarbos spaudos žmonėms, 
tačiau iš jų tikisi aprašymų ir liaupsinimų. 
O tai darbas, kuris reikalauja sugebėjimo, 
laiko ir pastangų. Argi iš tikro žurnalisto 
laikas yra pigesnis už virėjo ar salės 
valytojo?

Ne vien Amerikoje, bet ir visuose 
laisvojo pasaulio kraštuose spauda 
vaidina nepaprastai svarbų vaidmenį. Su 
ja skaitosi didieji politikos vadai, jos 
pribijo menininkai ir mokslininkai. 
Amerikoje sapuda gali sunaikinti politinį 
kandidatą, iškeldama jo negatyvias 
ypatybes. Muzikai, aktoriai ir 
menininkai nieko taip nebijo, kaip 
nepalankių recenzijų, nes nuo jų 
priklauso naujų sutarčių, parodų ar 
gastrolių pasiūlymai. Tą patį galima 
pasakyti apie Angliją, Prancūziją ir kitus 
Vakarų Europos kraštus.

Jei Europoje su lietuviškos spaudos 
atstovais taip nesiskaitoma, kaip tą yra 
aprašęs Romas Šileris, tai tik rodo 
savotišką rengėjų atsilikimą ir 
primityvumą. Špaudos atstovai 
renginiuose turėtų dalyvauti kaip eiliniai 
klausytojai, jei jie privalo už viską 
apsimokėti, ir neprivalo jausti pareigos 
apie tuos renginius rašyti. Mūsų spauda 
nėra pajėgi mokėti honorarus, tačiau tie, 
kurie yra suinteresuoti garsinimu savo 
veiklos ir renginių, kurie yra susiję su 
išlaidomis ir net galimo pelno 
perspektyvomis, negali reikšti pretenzijų į 
spaudos darbuotojų „pasišventimą“. 
Dažnai pačių organizuotojų net ir 
kelionės bei viešbučiai yra apmokami, 
nors ne visad. Taigi spaudos atstovams 
privalo būti parūpinti GERI bilietai ir 
sudarytos patogios sąlygos daryti užrašus 
ar įrašinėti programos eigą į 
magnetofonus.

Keista, kad palikuonys tų žmonių, 
kurie kadaise už lietuvišką spausdintą 
žodį savo kaulus guldė caro kalėjimuose, 
nevertina spaudos darbuotojų reikšmės. 
Apmokama už kėdžių sustatymą, sales, 
gėrimus ir maistą, bet nenorima suteikti 
net menkiausių privilegijų asmenims, nuo 
kurių gabių plunksnų priklauso veiklos 
rezultatų propagavimas.

Puiku, kad Romas Šileris tuo klausimu 
drįso viešai pasisakyti. Bravo!

Aurelija M. Balašaitienė, JAV

ATSIPRAŠYMAS
Perskaitęs Elenos Baliulienės laišką 

„EL“ 30 numeryje tikrai susigėdau. 
Neprisimenu visų savo laiško detalių, bet 
priimu ką ji savo laiške sako, kad 
rašydamas visai nepaminėjau nei 
Memmingeno-Mūncheno, nei 
Hamburgo tautinių šokių grupių, kurios 
taip kruopščiai ruošėsi šiam koncertui.

Buvau salėje per visą trijų valandų 
programą ir kartu su kitais grožėjausi 
jūsų ir kitų grupių pasirodymais. Iš 
patirties žinau, kiek reikia įdėti pastangų, 
kad pasiekti tokį aukštą šokio lygį.

Mano pasiteisinimas būtų šis: nebuvo 
spausdintų programų, nei kitų 
informacijų apie šokių dalyvius. Grįžęs 
namo, po savaitės rašant apie tokį didelį 
ir svarbų įvykį bei tokią turtingą 
programą, neturint informacijos raštu, 
sušlubavo atmintis. Tai buvo padaryta be 
blogos valios.

Prašau vadovės, vadovų bei grupių 
dalyvių priimti mano atsiprašymą. 
Linkiu jums ir toliau tęsti šį svarbų darbą. 
Prižadu ateityje būti akylesniu. Taip pat 
ačiū jums už šokėją Londono grupei.

Henrikas Gasperas, Anglija
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Lietuviu Kronika
KAS—KADA—KUR?

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
K. Murauskas — 2.50 sv.
M.S. Rimša — 1.50 sv.
H. Vaicekauskas — 7.00 sv.
J. Šukaitis — 5.00 sv.
J. Žaliauskas — 2.00 sv.
P. Skvirblys — 5.00 sv.
V. Lisius — 2.50 sv.
M. Vereika — 11.50 sv.
Kun. F. Skėrys — 20 DM.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

SĄJŪDŽIUI REIKALINGA 
RAŠOMA MAŠINĖLĖ

Šiuo metu rašomosios mašinėlės 
pasidarė daug kam nebereikalingos, 
kadangi daugiau ir daugiau vartojami 
kompiuteriai. Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžiui rašomosios mašinėlės su 
lietuvišku šriftu yra labai reikalingos. 
Jeigu kas galėtų tokią mašinėlę paaukoti 
Sąjūdžiui, prašom rašyti: Sąjūdžiolnfo, 
7159 S. Whipple, Chicago, Ill. 60629, 
U.S.A. Tel: (312) 476-8469

PAMALDOS
Nottinghame — rugpjūčio 20 d., 11.15 

vai. Židinyje.

Derbyje — rugpjūčio 20 d., 14.00 vai., 
Bridge Gate.

Huddersfielde — rugpjūčio 20 d., 13.00 
vai.

Manchesteryje — rugpjūčio 27 d., 
12.30 vai.

Eccles — rugsėjo 3 d., 12.30 vai.

Bradforde — rugsėjo 10 d., 12.30 vai.

STALINO-HITLERIO 
PAKTO SUKAKTIS

Gėdingo Stalino-Hitlerio Pakto 50 m. 
sukakties paminėjimui, Baltų Taryba 
kviečia visus pabaltiečius dėti vainikus, 
puokštes, ar pavienias gėles prie Jaltos 
paminklo aukoms, Brompton Road, 
Londone (prie Victoria ir Albert 
muziejaus), rugpjūčio mėnesio 23 dieną.

5-9^
Porchester Centre, Queensway, 

London — 1 p.m. — 9 p.m. 
KAINA — £2 ASMENIUI

(Bilietai — parduodami prie įėjimo) 
Svarbiausias Baltų renginys Britanijoje 

įvyks už kelių savaičių.
Salia turtingos kultūrinės programos, 

skanaus maisto, parodų ir video filmų apie 
paskutiniuosius įvykius krašte, Britanijos 
Baltų renginys bus atidarytas Estų 
Palikimo draugijos prezidento Trivimi 
Valliste estų Nepriklausomybės Sąjūdžio 
dalyvio.

Primename, kad BALTIC FOCUS 
šventės tikslas yra supažindinti vietinius 
gyventojus su Baltų kultūra ir papročiais, 
todėl prašome į šį renginį kviesti savo 
pažįstamus ir bičiulius svetimtaučius. Kuo 
daugiau asmenų atvyks, tuo didesnis bus 
šio renginio pasisekimas.

BOLTONAS
PABALTIEČIŲ KONCERTAS

Šiais metais Boltono Baltijos Tautų 
Komitetas švenčia savo 10 metų 
gyvavimo sukaktuves. Tam paminėti 
Komitetas rugpjūčio 26 d., ukrainiečių 
salėje, 99 Castle Street, Bolton, rengia 
koncertą-šokius.

Koncerte lietuviai, be estų ir latvių 
pasirodymų, bus atstovaujami mūsų 
Nottingham© ir Londono artistų. Todėl 
visi tautiečiai yra kviečiami į šį koncertą 
gausiai atsilankyti ir paremti savo 
daininkus, ir savo skaičiumi nenusileisti 
estams ir latviams.

Įėjimas kainuos du svarai. Kaip 
daugumai jau yra gerai žinoma, salėje yra 
geras ir pigus baras, maisto taip pat bus 
galima nusipirkti, o šokiams gros latvių 
kapela iš Mansfieldo.

Tad rugpjūčio 26-tą pasimatysime 
Boltone!

„EUROPOS LIETUVIO“ 
ATOSTOGOS

„Europos lietuvio“ redakcija ir 
administracija rugpjūčio 21 d. pradės šių 
metų dviejų savaičių vasaros atostogas.

„EL“ Nr. 34 išeis po atostogų, rugsėjo 
13 d.

Visiems „EL“ skaitytojams ir 
bendradarbiams dėkojame už paramą ir 
atsiprašome už pertrauką.

BRADFORDAS
TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAS 

IŠKILMINGOS MIŠIOS
DBLS-gos Bradfordo skyrius, kartu su 

„Vyties“ klubo valdyba rugsėjo 9 d., 
šeštadienį, 17.30 vai. Vyties klubo 
patalpose rengia Tautos Šventės 
minėjimą.

Programoje kunigo E.J. Putrimo (iš V. 
Vokietijos) paskaita. Meninę dalį atliks 
vietiniai Bradfordo daininkai, 
vadovaujant Pr. Dzidolikui.

Sekmadienį, rugsėjo 10 d., 12.30 vai. 
Šv. Onos bažnyčioje atžymės rugsėjo 8- 
tos Tautos Šventę iškilmingomis 
Mišiomis. Jas laikys kunigas E.J. 
Putrimas, kartu su kan. V. Kamaičiu. 
Vargonais gros Pr. Dzidolikas.

Maloniai kviečiame visus gausiai 
dalyvauti minėjime ir sekmadienį 
šventose Mišiose Šv. Onos bažnyčioje. 
Norintieji po to dalyvauti bendrose 
vaišėse sekmadienį, prašomi užsirašyti 
klube pas kultūrinių reikalų vadovą.

Skyriaus ir klubo valdyba

ITALIJA
LIETUVOS MALDININKAI 

POPIEŽIAUS AUDIENCIJOJE
Liepos 22 dieną Popiežius Jonas 

Paulius II-sis bendroje audiencijoje 
priėmė gausius maldininkus iš įvairių 
pasaulio kraštų. Šioje audiencijoje buvo 
taip pat būrys iš Lietuvos atvykusio 
jaunimo, Lietuvos studentų grupės 
„Atžalynas“ nariai: Linas Bilinkevičius, 
Rūta Kairytė, Jonas Vilimas, Daiva 
Dubinskaitė, Skirmantas Skrinskas, 
Raimundas Sirgedas, Asta 
Jakubauskaitė, Raimondas Lukoševičius 
ir Arūnas Žukauskas. Drauge su 
Lietuvos studentais audiencijoje taip pat 
dalyvavo iš JAV atvykęs kompozitorius 
Darius Lapinskas su žmona ir sūnumi. 
Jonas Paulius II-sis audiencijos metu, 
baigęs katechetinį pašnekesį, kuriame 
toliau aiškino Sekminių dienos įvykių 
prasmę, kreipdamasis į įvairias 
maldininkų grupes, atskirai, lietuvių 
kalba, pasveikino lietuvius. Baigęs 
kalbėti, Jonas Paulius II-sis priėjo prie 
lietuvių, asmeniškai kiekvieną 
pasveikindamas, pasiteiraudamas iš 
kurio Lietuvos miesto atvyksta, ką 
studijuoja, kiekvienam palinkėdamas 
sėkmės ir laimės. Lietuvos studentai 
išreiškė viltį, kad Popiežiui susidarys 
galimybė aplankyti Lietuvą.

BUS ĮVEŽAMOS DRAUDŽIAMOS 
KNYGOS

Pagal užsienio spaudos agentūrų 
skelbiamą informaciją, nuo šių metų 
rugpjūčio penkioliktos dienos į Sovietų 
Sąjungą bus galima laisvai įvežti iki šiol 
krašte uždraustų rusų autorių veikalus, 
religinę literatūrą ir kulto reikmenis. 
Sovietų muitinėm yra pasiųstas dešimties 
puslapių sąrašas tų rusų autorių, kurių 
veikalai dabar galės būti nevaržomai 
įvežti į Sovietų Sąjungą. Į sąrašą yra 
įtraukti Aleksandras Solženitsinas. 
Aleksandras Galitch, Vasilis Axionov, 
Evgenija Ginzburg ir kiti. Spaudos 
agentūros atkreipia demesį, kad žurnalas 
„Novi Myr“, turbūt jau šį rugpjūčio 
mėnesį pradės dalimis spausdinti 
Aleksandro Solženitsino veikalo 
„Gulago Salynas“ pirmuosius skyrius.

NAUJI MUITAI TURISTAMS
Sovietų Sąjunga įvedė naują muito 

mokestį savo piliečiams, kurie ligšiol 
turėjo teisę grįždami iš užsienio atsivežti 
be muito mokesčio įvairių prekių. Buvo 
leidžiama įvežti, pavyzdžiui, po vieną 
kiekvienos rūšies elektroninį aparatą 
(video, televizijos, radijo, radijo-kasečių 
rekorderį, mikrobangų krosnelę ir pan.). 
Pasinaudodami kainų skirtumu, sovietų 
turistai atvežtus į savo kraštą aparatus 
galėjo parduoti, gerokai pasipelnydami.

Londono „The Independent“ (VIII.2) 
pranešė, kad ta privilegija sovietų 
piliečiams dabar sustabdyta. Keliautojai 
yra perspėjami, kad jau įsigaliojo 
potvarkis, pagal kurį už tokias prekes jie 
turės mokėti gan didelį muito mokestį. 
Pavyzdžiui, už personalinio kompiuterio 
kiekvieną dalį (klaviatūrą, ekraną ir 
printerį), atvežtą į Sovietų Sąjungą, teks 
sumokėti po 1250 rublių mokesčio.

Laikraštis pažymi, jog oficialus rublio 
kursas šiuo metu yra maždaug lygus 
angliškam svarui, o Maskvos juodojoje 
rinkoje už vieną svarą galima gauti iki 20 
rublių.

JUBILIEJINE SKAUTŲ STOVYKLA
(Atkelta iš 1 puslapio)

Po trumpo laužo vyko naktinės Mišios 
vėliavų aikštelėje. Žvakučių šviesa visur. 
Visiems susirinkus, prie altoriaus, 
žvakutėmis rankose ir nešdamos vainiką 
40-ties metų stovyklavimui atžymėti, 
dainuojančios „Oi, nebark motinėle“, 
artėjo skautės. Skautų stovyklos dvasios 
vadas kun. Aleksandras Gėryba atlaikė 
tradicines šv. Mišias, o sakydamas 
pamokslą ragino jaunimą mylėti Dievą.

Po Mišių sekė skautų nakties žaidimai. 
Tik po žaidimų skautai pasitraukė 
nakties poilsiui, bet ne skautės. Pagal 
skautiškas tradicijas, viena sesė duoda 
vyresnės skautės įžodį. Perėjus visus 
reikalaujamus laipsnius, tai yra paskutinė 
pareiga skautiškame kelyje, skautui ar 
skautei, kad pasiektų vadų laipsnį. Zitai 
Žilinskaitei tai atlikus, ji bus priimta į 
vyresnių skaučių būrelį. Ši ilga diena 
baigėsi kitą dieną 3 vai iš ryto.

Paskutinės pilnos stovyklos dienos 
vakare, po pasiruošimo skautiškiems 
laipsniams, vyko jaunimo šokiai-disko. 
Buvo proga atsikvėpti, pasilinksminti, 
užmiršti savaitės vargus, netobulumus. 
Pašokti, jaunatviškai pasidžiaugti.

Pagaliau atėjo stovyklos užbaigimo 
diena. Suvažiavo svečiai. Vyko 
iškilminga užbaigimo sueiga. Kalbos, 
padėkos, įžodžiai. Įteikiami medaliai v.s. 
Juozui Maslauskui — Geležinio Vilko 
Ordinas, aukščiausias ordinas 
skautiškoje herarchijoje; Lelijos Ordinas 
įteikiamas s. St. Vaitkevičiui; už 
Nuopelnus su Rėmėjo kaspinu — Elenai 
Vainorienei ir Justinui Černiui. Už 
pagalbą ruošiant stovyklą dovanos 
įteiktos Jonui Šlepertui, Antanui 
Ivanauskui, Broniui Jakščiui ir naujai 
virėjai Danutei Andruškevičiūtei. 
Paskutinis laužas. Vakare vėliavų 
nuleidimas. Bučkiai, rankų paspaudimai 
— iki pasimatymo kitais metais.

Si Jubiliejinė stovykla buvo labai 
įspūdinga. Spalvingesnė, dar 
drausmingesnė, lietuviškesnė, geriau ir 
įdomiau pravesta. Jaučiamas jau jaunos 
kartos įnašas į stovyklos gyvenimą. Tai 
lyg ir atpildas vyresniesiems už įdėtas 
pastangas. Viskas vyko tobuliau ir 
sparčiau žengiama pirmyn. Ši 
stovyklavietė darosi visų Europos skautų 
centru.

Stovyklavo 75 skautai ir skautės. Tai 
skaitlingiausia stovykla. Skautų skaičiui 
kas met augant, didėja jų populiarumas, 
atgyja susidomėjimas jų idėja.

Stovyklautojų tarpe buvo svečių iš 
Australijos, Vokietijos ir JAV. Ypatingai 
gražus oras buvo lyg Dievo siųsta 
dovana. Tai palengvino šios stovyklos 
pasiruošimo ir eigos darbus.

Jau kalnelyje vėl ramu. Retkarčiais dar 
vienas kitas garsas ar balsas pasigirsta. 
Tai paskutinieji skautai nuima palapines, 
sutvarko virtuvę.

Pagaliau, sudiev kalneli, sudiev senieji 
ąžuolai. Henrikas Gasperas

PASKUTINĖS ŽINIOS
VILNIUS — Rugpjūčio 2 d. Vilniuje 

jaunuoliai, neseniai sugrįžę iš tarnybos 
Tarybinėje Armijoje, nutarė atšvęsti 
desantininkų dieną.

Gėrę „Tauro rage“, „Palangos“ 
restorane, vakare pradėjo kibti prie 
badaujančių, daužė automobilių ir 
telefonų būdelių stiklus, su kuriais puolė 
lietuvių tautybės žmones. Šalia stovėję 
milicininkai ramiai sekė įvykių raidą.

Keli nukentėję nuvežti į 
traumatologinį skyrių, kur jiems buvo 
suteikta medicininė pagalba. 7 siautėję 
jaunuoliai nuvežti į milicijos skyrių, tą 
patį vakarą buvo paleisti. 17 liudininkų 
savo noru nuėjo į milicijos skyrių 
Kostiuškos gatvėje, kur parašė 
pareiškimus.

Vidaus reikalų ministrui pateiktoje 
vakarykščių faktų suvestinėje Katedros ir 
Čemichovskio aikščių įvykiai nebuvo 
užfiksuoti.

KAUNAS— Ryte Vytauto prospekte, 
prie pašto, rasta į 4 dalis supjaustyta 
pašventinto kryžiaus lentelė su užrašu 
„Sukilėliams prieš raudonuosius 
okupantus ir savo gyvybės auka 
atkūrusiems nepriklausomą Lietuvą. 
1941. m. VI.22-25 d.“. Paminklą 
1989.VI.23 d. pastatė jaunalietuviai.

VILNIUS — Į ekspediciją Janisiejumi 
išvyko Lietuvos kultūros fondo karių 
kapų draugijos grupė. Numatoma 
aplankyti lagerius, į kuriuos buvo išvežti 
nepriklausomos Lietuvos armijoje 
tarnavę karininkai, lietuvių kapines.

PASAULYJE
Varžybos Kremliuje

Nežiūrint glasnot politikos Kremlius 
norėjo sustabdyti Nikitos Kruščiovo 
memuarų spausdinimą. Kruščiovo sūnūs 
pareiškė, kad dėka „Ogoniok“ laikraščio 
redaktoriaus pasipriešinimo, Kremliaus 
potvarkis buvo atšauktas. Tuo pačiu 
metu Maskvoje buvo atidaryta paroda, 
kurioje, fotografijų ir laikraščių 
iškarpomis, bandoma parodyti gyvenimą 
prie Stalino ir atsiektą laisvę Kruščiovo 
laikais. Istorikai ir politikai daro 
palyginimus tarp Kruščiovo ir 
Gorbačiovo ir įspėja, kad ir šis gali 
susilaukti panašaus likimo.

Sovietų parlamentas atostogauja
Užsibaigė pirmo sovietų parlamento 

sesija. Joje pirmą kartą sovietų istorijoje 
vyko gan aštrūs debatai ir buvo priimti 
kontraversiniai nutarimai, kaip 
ministerių kandidatų atmetimas ir 
ekonominės autonomijos Pabaltijo 
kraštams suteikimas. Uždarant 
aukščiausiojo Sovieto pirmą sesiją 
prezidentas Gorbačiovas pagyrė 542 
deputatus, sakydamas, kad vystosi 
stiprus ir efektingas parlamentas. Taip 
pat jis išreiškė susirūpinimą dėl vykusių 
streikų, tautinių judėjimų ir opozicinės 
grupės sudarymo, bet pridėjo: „mes tai 
vadiname perestroika“. Antroji 
parlamento sesija prasidės rugsėjo 
mėnesį.

Nauji vyskupai sovietijoje
Pranešama, kad pirmą kartą po karo 

popiežius paskyrė Baltarusijai vyskupą ir 
tris naujus vyskupus Čekoslovakijai. 
Lenkijoje popiežius taip pat paskyrė 
pirmą ukrainietiškų apeigų vyskupą.

Ginamas sovietų-nacių paktas!
Rugpjūčio 23 d. sueis 50 metų nuo 

pasirašymo pakto tarp Sovietų Sąjungos 
ir Nacių Vokietijos, pagal kurį buvo 
parduotos Baltijos valstybės sovietams. 
Baltijos deputatams reikalaujant, sovietų 
prezidentas Gorbačiovas sutiko paskirti 
komisiją ištirti ar toks susitarimas tikrai 
buvo padarytas. Tų protokolų tekstai jau 
buvo paskelbti spaudoje ir tikimasi, kad 
ir vyriausio sovieto paskirta komisija 
turės tai pripažinti. Užbėgdami komisijai 
už akių, sovietai konservatoriai įrodinėja, 
kad sovietai jokios agresijos neįvykdė ir 
kaltina Gorbačiovą, parsidavusį 
pavojingiems liberalams, kurie kenkia 
visuomenei ir ekonomijai. Istorikas Juri 
Jemelijanov, rašydamas „Sovietskaja 
Rosija“ laikraštyje, visai neminėdamas 
sovietų-nacių pakto tvirtina, kad Baltijos 
valstybių inkorporavimas buvo teisėtas ir 
pateisinamas, kad jas išgelbėjus nuo vis 
didėjančių fašistinių mažumų. Jis dar 
prideda, kad Baltų deputatų reikalavimas 
paskelbti Molotovo-Ribbentropo paktą 
neteisėtu, būtų istorijos klastotė ir 
mėginimas nacius lyginti su sovietais.

Komunistai pralaimi Yengrijoje
Per pakartotinus rinkimus Vengrijoje 

opozicija visiškai suniekino komunistų 
partiją. Demokratinis Forumas gavo tris 
kart daugiau balsų, negu komunistai ir 
užėmė pirmą vietą parlamente.

Kriminaliniai ar politiniai žudymai?
Iki šiol Maskvos gatvės buvo 

skaitomos saugiausios iš visų pasaulio 
didmiesčių. Dabar gi Sovietų Sąjungoje I 
siautėja organizuotų kriminalistų j 
epidemija. Tik neaišku kiek tų . 
nusikaltimų yra kriminalinių ir kiek 
politiškai motyvuotų. Vladimir Glotov, I 
biurokratiją ir korupciją smerkiančio ] 
laikraščio „Ogoniok“ bendradarbis,' 
buvo nužudytas, bet jo piniginė nebuvo | 
pavogta. Sakoma, kad jis buvo kelis j 
kartus įspėtas žudikų, kurie gyrėsi, kad už 
jo nužudymą jiems bus apmokėta ir1 
klausiama, kas siūlė pinigus už jo j 
nužudymą?

Glasnost Japonijoje
Naujas Japonijos imperatorius 

Akihito pirmą kartą dalyvavo spaudos 
konferencijoje, kurioje atsakinėjo j 
paklausimus, bet atsisakė atsiprašyti už 
savo tėvo elgesį karo metu. Jis pasižadėjo 
laikytis konstitucijos ir būti daugiau 
simboliniu valdovu ir labiau prieinamu 
žmonėms.

Lietuvis nusipirko Ladą Anglijoje
Anglų dienraštis „The Daily 

Telegraph“ aprašo vieno lietuvio kelionę 
į Angliją, kad nusipirktų vartotą Lada 
automobilį, su kuriuo jis išvažiavo į 
Kauną, nes jam nusibodę laukti naujo 
automobilio Lietuvoje. Laikraštyje 
minimas Rimantho vardas ir kad jis1 
nemokėjęs nė žodžio angliškai. Todėl jis 
atsivežęs tetą vertėjauti. Už automobilį jis' 
sumokėjęs 725 sv., gi draudimas,1 
važiuojant per Belgiją, Vokietiją ir 
Lenkiją į Kauną, jam kainavęs dar 113 sv. 
Oro kelionė abiem kainavo 400 sv. 
Tačiau, pažymi laikraštis, Rimanthas, 
nėra kvailas, nes už gerą vartotą Ladą' 
Lietuvoje jis galės gauti iki 10.000 svarų.:
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