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BALTIJOS VALSTYBIŲ 
DIPLOMATINIAI ATSTOVAI 

1989.VIII.23 D.LANKĖSI 
JAV VALSTYBES DEP-TE

Ryšium su Ribbentropo-Molotovo 
Pakto 50 metų sukaktimi, Estijos 
Atstovas E. Jaakson, Latvijos Atstovas 
A. Dinbergs ir S.A. Bačkis (Lietuvos 
Atstovui S. Lozoraičiui nesant 
Vašingtone) 1989.VIII.23 d. lankėsi 
Valstybės Departamente. Juos priėmė 
einąs sekretoriaus pavaduotojo pareigas 
Europos ir Kanados reikalams James F. 
Dobbins. Su juo kartu buvo James 
Hooper, Rytų Europos direktoriaus 
pavaduotojas, John W. Zerolis, Baltų 
biuro vedėjas ir Richard Stephenson, 
Sovietų biuro pareigūnas.

Pasikalbėjimą pradėjus, aukštasis 
pareigūnas pakartojo, kad JAV 
nepripažįsta Baltijos valstybių 
inkorporacijos į Sovietų Sąjungą ir tvirtai 
to laikosi. Baltijos valstybių atstovai 
padėkojo už JAV nepripažinimą jų 
kraštų inkorporacijos į Sovietų Sąjungą, 
pateikė informacijų apie esamą jų 
kraštuose padėtį, jų tautų troškimą taikiu 
būdu atgauti nepriklausomybę ir 
paprašė, kad JAV vyriausybė paremtų tų 
tautų siekimus. Pasimatymas užtruko 55 
minutes.

VLIKO PAREIŠKIMAS
Visų lietuvių aukščiausias ir 

pagrindinis tikslas yra Lietuvos 
valstybinės nepriklausomybės 
atstatymas. Gotlando komunikatas, 
pasirašytas 1989 m. rugpjūčio 6 d. visų 
pagrindinių lietuviškų veiksnių, 
siekiančių Lietuvai laisvės, tai tiksliai 
nurodo.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas atidžiai seka įvykius 
okupuotoje Lietuvoje ir deda visas 
pastangas, kad Vakarų valstybių 
vyriausybės, nepripažįstančios Lietuvos 
okupacijos ir jos neteisėto įjungimo į 
Sovietų Sąjungą, būtų tiksliai 
informuojamos apie okupuotos Lietuvos 
ir laisvojo pasaulio lietuvių pastangas 
Lietuvos nepriklausomybės kovoje.

Mūsų visų bendros pastangos 
pasmerkti gėdingą Hitlerio-Stalino paktą 
bei jo slaptus protokolus jau atneša 
teigiamų rezultatų. Dauguma Vakarų 
valstybių jau yra pasmerkusios Hitlerio- 
Stalino paktą ir net Vakarų Vokietija 
laiko jį negaliojančiu.

Mes visi turime ir toliau bendrai 
visomis jėgomis dirbti, kad Hitlerio- 
Stalino pakto pasekmės taip pat būtų 
panaikintos ir Pabaltijos valstybės, 
Lietuva, Latvija ir Estija, vėl taptų 
laisvomis be jokių išorinių įtakų savo ir 
savo piliečių ateitį kuriančiomis 
valstybėmis.

Teigiamai priimame Sovietų deputatų 
komisijos pripažinimą, kad Hitlerio- 
Stalino paktas su visais slaptais 
protokolais tikrai buvo nacistinės 
Vokietijos ir komunistinės Stalino 
vadovaujamos Sovietų Sąjungos 
pasirašytas. Griežtai atmetame Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos centro 
komiteto grasinimą okupuotos Lietuvos 
vyriausybei, laisvės siekiantiems 
judėjimams, politinėms grupėms ir 
okupuoto krašto piliečiams, kad jie 
nustotų reikalavę Lietuvai 
nepriklausomybės ir atsiskyrimo nuo 
Sovietų Sąjungos, ką leidžia pati Sovietų 
konstitucija. Atmetame tvirtinimus, kad 
dabartinė padėtis okupuotoje Lietuvoje 
nėra Hitlerio-Stalino pakto pasekmė. Tai 
yra pakartojimas per daugelį metų 
stalinistinės diktatūros skelbto melo, kurį 
atmetė Vakarų demokratinės 
vyriausybės, Europos Parlamentas, 
Helsinkio Baigiamasis Aktas ir 7 
milijonai Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
piliečių.

Šis pareiškimas bus pasiųstas Europos 
Parlamentui, Jungtinių Amerikos 
Valstijų ir Prancūzijos prezidentams, 
Anglijos ministerei pirmininkei, Kanados 
ministeriui pirmininkui, Vakarų

Estijos Liaudies Frontas paruošė bendrų 
trijų Pabaltijo tautų pareiškimų 
Molotovo-Ribbentropo pakto 50 metų 
sukakties paminėjimo proga. Lietuvos 
Persitvarkymo Sųjūdžio seimas, susirinkąs 
1989 rugpjūčio 23 d. Vilniuje, patvirtino šį 
,,Baltijos Kelio“ pareiškimų be pataisų. 
Spausdiname „Baltijos kelio“ pareiškimo 
lietuviškų tekstų.

1939 metų rugpjūčio 23-oji diena, 
sužeidusi dešimtis tautų ir valstybių. Kai 
kurios šių žaizdų kraujuoja ir dabar.

Hitlerio ir Stalino sudarytas paktas 
atvėrė kelią Lenkijos valstybės 
užpuolimui. Sutarties dalyviai ją 
sunaikino ir pasidalijo. Hitlerio-Stalino 

Rugpjūčio 23 d. Federalinės Vokietijos sostinėje demonstravo lietuviai, latviai ir estai. Demonstracijų aprašymas 4 psl.

paktas įjungė tris Baltijos valstybes į 
Tarybų Sąjungos interesų sferą. Šio 
pakto pasekmėje trys šalys — Tautų 
Sąjungos narės — buvo Raudonosios 
Armijos okupuotos. Liovėsi egzistavę 
trys nepriklausomos valstybės. Tarybų 
Sąjunga padarė viską, kas nuo jos 
priklausė, kad ištrintų Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos respublikas iš žemėlapio ir 
Europos atminties, iš bibliotekų ir 
vadovėlių, kad neliktų joms vietos jūsų 
teisingumo suvokime ir jūsų širdyse, jūsų 
nerime ir rūpesčiuose. Daugelis leido 
užmigdyti savo sąžinę, susitaikę su tuo, 
kad Hitlerio-Stalino paktui lemta galioti 
iki šio tūkstantmečio pabaigos...

Todėl mes, trys Pabaltijos tautos 
kreipiamės šiandien, šio sandėrio 
penkiasdešimtmečio dieną, į Europos ir 
viso pasaulio visuomenę, būdamos giliai 
įsitikimę, kad demokratinė dauguma 
išsaugojo moralinį ryžtą, teisingumo 
jausmą ir norą tarti kartu su mumis: 
nusikalstamas Hitlerio-Stalino paktas 
turi būti anuliuotas! Hitlerio-Stalino 
paktų ir slaptų protokolų esmė glūdi 
imperialistiniame įtakos sferų tarp dviejų 
didžiųjų valstybių pasidalijime. Šiuo 
nusikalstamu sandėriu Tarybų Sąjunga 
vienašališkai sulaužė visas tarptautines 
sutartis, sudarytas su Pabaltijos 
respublikomis, pažeidė istorinę Baltijos 
tautų apsisprendimo teisę, pateikė 
Baltijos respublikoms grubius 
ultimatumus, okupavo jas savo

Vokietijos kancleriui ir Jungtinių Tautų 
generaliniam sekretoriui.

Dr. K. Bobelis
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto pirmininkas 
ELTA

BALTIJOS KELIAS
skaitlingesne kariuomene, karinės 
okupacijos ir žiauraus politinio teroro 
sąlygomis įvykdė privartinę jų aneksiją. 
Hitlerio-Stalino paktai bei slaptieji 
protokolai, tebegaliojantys ir šiandien, 
buvo ir lieka nukreipti prieš kitas 
valstybes, dar daugiau — buvo ir lieka 
nukreipti į jų suvereniteto bei 
nepriklausomybės sunaikinimą.

Šiandien, šio sandėrio pusės amžiaus 
metinių dieną, mes norime priminti viso 
pasaulio tautoms, kad tarptautinės teisės 
požiūriu tokios sutartys yra 
nusikalstamos ir nebegaliojančios nuo jų 
pasirašymo momento. Šio fakto, kurį 
imperializmo apologetai ir raudonieji 

fašistai bevelijo užmiršti, žinojimas 
palaikė mus, padėdamas išlikti, nepaisant 
valstybinio teroro ir sistematiško 
genocido, trukusio dešimtmečiais. 
Ištikimybę demokratijai ir žmogaus 
teisėms mes saugojame ir tais metais, kai 
kolonijinė valdžia, remdamasi imperijos 
interesais, iškėlė sau tikslą fiziškai 
išnaikinti Baltijos tautas masinių 
žudynių, šimtų tūkstančių žmonių 
trėmimo į Sibirą ir mūsų miestų, kaimų, 
gamyklų, mokyklų, visos kultūros 
kryptingo asimiliavimo keliu.

Hitlerio-Stalino paktas po senovei 
formuoja ir šiandieninę Europą, kadaise 
bendrą visiems mums. Tačiau mes 
įsitikinę, kad Europos visuomenė ir 
demokratinės jėgos Rytuose prisijungs 
prie Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
reikalavimo anuliuoti šį paktą ir jo 
slaptus protokolus, kaip negaliojančius 
nuo pat pasirašymo ex tuno. Tik šiuo 
atveju Europa pagaliau išsilaisvins nuo 
paskutinių kolonijų — hitlerizmo- 
stalinizmo epochos palikimo. Ir Baltijos 
tautos įgys galimybę tvarkyti savo likimą 
laisvo apsisprendimo pagrindu.

Į Baltijos problemą galima nekreipti 
dėmesio, tačiau ji nuo to nedings 
savaime. Mums ji — mūsų neatimamų ir 
nenusavinamų žmogaus teisių problema, 
jums — dvigubos moralės ir saugumo 
problema; šiaip ar taip, mums teks kartu 
ją spręsti tarptautinės teisės principų ir 
normų pagrindu. Bendrųjų Europos 
namų prielaida yra teisė į laisvą visų 
Europos tautų apsisprendimą. 
Ieškodamos taikaus savo valstybingumo 
atkūrimo galimybių, Baltijos tautos 
ieškojo kelių, kurie atitiktų tiek Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos, tiek ir Tarybų 
Sąjungos interesus, o taip pat užtikrintų 
pasitikėjimą rytdiena Šiaurės Europai. 

Mes laikomės nuomonės, kad stabilumas 
Baltijos jūroje turi remtis sutarčių 
sistema, galiojusia iki 1939 metų, 
paremta taikiomis sutartimis, 
sudarytomis tarp mūsų šalių 1920 metais. 
Mes ieškojome sprendimo ir mūsų 
atraštą sprendimą pavadinome 
BALTUOS KELIU.

BALTIJOS KELIAS yra 
parlamentinis kelias į taikų mūsų 
valstybingumo atkūrimą.

BALTIJOS KELIAS nekelia pavojaus 
niekam.

BALTIJOS KELIAS užtikrina 
socialinę apsaugą, pilietines teises ir 
ekonominę pažangą visoms be išimties

Baltijos tautoms.
BALTUOS KELIAS yra demokratijos 

kelias.
BALTUOS KELIAS — tai vienintelis 

kelias į laisvę, lygybę ir brolybę, kuris eina 
bendros mūsų Baltijos jūros krantais.

Iš Antrojo pasaulinio karo pelenų 
atgimė visi kaimai, miestai ir valstybės — 
išskyrus tik tris Baltijos respublikas, 
kurios buvo Tautų Sąjungos sudėtyje. Ar 
jūs nepajutote, kad mūsų nėra? Šiandien, 
beveik po pusšimčio metų, mes kviečiame 
visus mūsų draugus — tiek šiaurėje, tiek 
pietuose, tiek rytuose, tiek vakaruose: 
Baltijos tautos vėl stovi ant Europos 
slenksčio. Šiandien Europa sveikina mus 
kaip savo prarastus sūnus. Tačiau mes 
patys niekada nelaikėme savęs prarastais. 
Paduokime vieni kitiems rankas ir 
ženkime pirmyn vienu bendru keliu: 
BALTIJOS KELIAS — tai Europos 
kelias, BALTUOS KELIAS — tai 
paskutinis kolonijinių teritorijų 
išlaisvinimo Europoje kelias, BALTUOS 
KELIAS — mūsų bendrų namų 
pastatymo kelias!

Broliai ir seserys Rytuose ir 
Vakaruose! Mes pasiruošę užmiršti jūsų 
dvigubą moralę, jeigu jūs rasite savyje 
drąsos pareikalauti tarptautinės teisės 
principų įgyvendinimo ne tik Afrikoje ir 
Azijoje, bet ir Europoje. Sujunkime savo 
balsus ir pareikalaukime Hitlerio-Stalino 
paktų ir jų slaptų protokolų pripažinimo 
teisiškai negaliojančiais nuo jų 
pasirašymo momento, pripažinkime 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos aneksiją 
neteisėtu ir neteisingu aktu!

Mes jau pasiruošę, mes einame.
Vilnius, 1989.VIII.23 d.

LIC

LIETUVOJE
Vėl Pienocentras ir Maistas

Pieno pramonės reikalus tvarkys 
neseniai susikūręs Lietuvos pieno 
pramonės gamybinis susivienijimas 
„Pienocentras“, kuris pakeis ligšiolinį 
„Agropramoninį komitetą“. Pienocentro 
vadovu išrinktas ekonomistas Adolfas 
Sleževičius.

Taip pat atkurta Lietuvos mėsos 
perdirbimo bendrovė „Maistas“. Ji 
jungia visus Lietuvos mėsos kombinatus, 
skerdyklas ir kai kuriuos ūkius. Nuo šiol 
„Maistas“ bus pagrindinis gyvulių ir 
paukščių supirkėjas, perdirbs šią 
produkciją, teiks paramą ūkiams ir 
organizacijoms. Bendrovės „Maistas“ 
pirmininku išrinktas Vytautas Juknys,

Neseniai įkurtas dar vienas 
susivienijimas. Tai „Lietuvos maisto 
pramonė“, kuris apims duonos, 
konditerijos, cukraus, aliejaus, alaus ir 
nealkoholinių gėrimų, krakmolo ir 
tabako pramonės įmones.
Laisvės paminklas Akmenėje

Lietuvos nepriklausomybės 
dešimtmečiui paminėti Akmenės centre 
buvo pastatytas obeliskas, bet 1948 
metais jis buvo nugriautas. Dabar tas 
paminklas atstatytas.
Padidinamos pensijos

Nuo š.m. spalio 1 dienos Sov. Sąjungos 
piliečiai gaus didesnes pensijas. Senatvės 
minimali pensija bus 70 rublių per 
mėnesį.
Numatomos akcinės bendrovės

Vilniuje veikiantis kvalifikacijos 
kėlimo institutas ruošia kursus akcijų 
panaudojimo ir akcinių bendrovių 
steigimo specialistams paruošti. Instuto 
ir universiteto profesoriai bei dėstytojai 
aiškins pasaulinę patirtį, teisinius, 
finansinius ir kreditinius akcijų 
klausimus.

Tarybinis ekonomistas Dz. Budrys 
sakė, kad „Akcinė bendrovė yra 
pagrindinė juridinė kapitalistinių įmonių 
organizacijos forma.“ (Politinės 
ekonomijos apybraižos, 190 p., Vilnius, 
1964 m.)
Pirmieji VDU studentai

Pasibaigus stojamiesiems egzaminams 
į Vytauto Didžiojo universitetą Kaune, 
paskelbta, kad į humanitarinį fakultetą 
priimti 65 studentai, o į ekonomikos ir 
tiksliųjų mokslų fakultetus — po 54 
studentus. Kandidatų buvo žymiai 
daugiau.

Numatoma paskaitoms nuomoti 
Kauno politinio švietimo namus. 
Universitete jau nustatyta mokymosi 
tvarka.
Mirė prof. H. Horodničius

Liepos 19 d., eidamas 83-uosius metus, 
mirė Vilniaus universiteto profesorius 
Henrikas Horodničius.

H. Horodičius gimė 1906 m. rugsėjo 3 
d. Peterburge. 1924 m. baigė Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnaziją ir 1933 m. 
Vilniaus universitetą. Likęs ten dirbti, 
penkiolika metų vadovavo bendrosios 
fizikos katedrai. 1978 m. Universiteto 
taryba išrinko H. Horodničių 
profesorium.
Vėl avarija Jonavoje

Rugpjūčio 1 dieną Jonavoje, netoli 
Skarulių geležinkelio stoties nuriedėjo 
nuo bėgių šeši vagonai. Viena cisterna 
apvirto ir trūko, iš jos išsiliejo daugiau 
kaip 20 tonų amoniako skysčio. Ištekėjęs 
amoniako vanduo nudegino žolę ir 
sunaikino dirvos mikroorganizmus.
Dar apie muito mokesčius

Muito kontrolės valdybos viršininkas 
V. Bojarovas paaiškino, kad naujos 
muito taisyklės įsigaliojo nuo š.m. 
rugpjūčio 15 d.

Nuo dabar bus leidžiama persiųsti 
daiktus ir dovanas į Sov. Sąjungą pagal 
licencijas. Šiuo atveju muitą sumoka 
užsienio valiuta asmenys, kurie siunčia 
tuos daiktus. Nuo to pat laiko įsigalioja 
naujas muito tarifas. Mokestis bus 
sumažintas prekėms, turinčioms didelę 
paklausą. Tarp jų — audiniai, viršutiniai 
drabužiai, automašinų atsarginės dalys, 
magnetofonų ir videokasetės, 
parfumerija ir kosmetika. Mokestis 
padidintas tik už personalinius 
kompiutorius, garso sintezatorius ir 
elektropianinus, įvežamus kaip dovanas.
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Vasario mėnesį prie Lietuvos kultūros 
fondo įsikūrė radikalaus jaunimo klubas 
(RJK). Jis veikia universiteto filologijos 
fakultete. Mažvydo skaitykloje, {kūrėjas
— Š. Amerikos lietuvis Andrius 
Kulikauskas, kuris tuo metu stažavosi 
universitete, filosofijos katedroje. 
Paklaustas, kaip jam gimė tokia klubo 
idėja, Andrius papasakojo: ..Idėja kilo 
vasario pradžioje, viešint Lietuvoje 
Algiui Klimaičiui. Dar anksčiau aš šiek 
tiek padėjau jaunalietuviams, kurie 
manęs paprašė, kad aš užsiimčiau jų 
ryšiais su išeivija. Aš sutikau. Supratau, 
kad norint užmegzti tokius ryšius, reikia 
konkrečių darbų, kuriuos išeivija galėtų 
paremti. Sudariau eilę projektų, kurie iš 
išeivijos nepareikalautų daug pastangų, 
bet turėtų didelę naudą Lietuvai, ypač jos 
jaunimo organizacijoms. Mintys buvo 
tokios: paskelbti knygų vajų, suruošti 
visų įvykių ir renginių kalendorių, 
suruošti jaunųjų Lietuvos ir užsienio 
politikų kongresą bei suorganizuoti 
radikalaus jaunimo klubą".

Tokia buvo idėja. Remiamas Andriaus 
bendraamžių, ji rutuliojosi, kristalizavosi 
ir pagaliau realizavosi tikrovėje. Klubo 
idėją parėmė Mokslų Akademija, 
Kultūros fondas. Universitetas bei 
pavieniai asmenys — populiarūs ir 
autoritetingi politikai, kultūros, mokslo 
veikėjai. Įsijungė ir jaunimo organizacijos
— klubas tapo ta vieta, kur jos gali 
tarpusavy diskutuoti, įsijungti į viena 
kitos veiklą.

Kokie šiuo metu klubo tikslai? jie yra 
du. Skatiname ir kviečiame kluban ateiti 
visus jaunus žmones, turinčius originalių, 
drąsių minčių. Jieškome oponentų, 
žmonių su skirtingomis pasaulėžiūromis, 
priimančių skirtingas ideologijas. Klube 
jie galėtų diskutuoti: kai nuomonės būna 
skirtingos, paprastai būna labai vaisingos 
diskusijos. Mūsų tikslas yra vystyti 
diskusijų kultūros lygį, pagarbą 
oponentui. Klubas būtų darbo pagrindas 
tiek atskiroms organizacijoms, tiek 
atskiram žmogui, — visiems ieškantiems, 
kuriantiems, mąstantiems. Čia jie turėtų 
kur įgyvendinti savo idėjas ir planus, 
galėtų save realizuoti, mokytis iš savęs ir 
kitų, eksperimentuoti.

Tuo pačiu norime, kad 
bendradarbiavimas tarp paties klubo ir į 
jį ateinančių būtų abipusis. Norime, kad 
pastarieji neliktų tik pasyviais stebėtojais, 
o aktyviai įsilietų į klubo veiklą: ar tai

JAUNIMO KLUBAS VILNIUJE
paskolintų skaitytojui įdomesnę knygą ar 
pabūtų vertėju, ar suorganizuotų kokį 
seminarą, ar dar kaip nors padėtų. Ir 
mums nesvarbu, iš kur jis: ar iš Sąjūdžio, 
ar Lygos ar iš Komunistų partijos.

Kartą Andrius, šnekėdamas apie 
RJK,išsireiškė, kad jo tikslas yra erzinti 
visuomenę. Iš tiesų, gana tikslus ir 
trumpai suformuluotas klubo moto. 
Dažnai girdime klausimus, ar šiuo 
erzinimu, visuomenės žaizdų opinimu 
nebijome sukelti neigiamas reakcijas, 
kurios galėtų kenkti klubo veiklai. 
Atsakymą duoda pats klubo 
pavadinimas — radikalaus jaunimo. 
Žodis „radikalus“ reiškia, kad klube bus 
išsakomos bet kokios kraštutinės 
visuomenėje egzistuojančios pažiūros, 
kad jos, galbūt, gyvenime dėl savo 
radikalumo neturi kur pasireikšti, 
sąmoningai ar nesąmoningai 
neišgirstamos, prieš jas uždengiamos 
akys ir ausys. Žodis Jaunimo" reiškia, 
kad šios pažiūros bus ginamos su karštu 
polėkiu, jaunatvišku maksimalizmu.

Taip dirbant, natūralu tikėtis, jog 
iššauksime visuomenės reakciją. 
Nebijome to, todėl kad turime kuo 
apsisaugoti. Pirma — garantuojame, kad 
nepaisant radikalaus klubo pobūdžio, jis 
niekados nevirs ekstremistų ir demagogų 
gūžta, ambicijų ir intrigų aiškinimosi 
vieta. Priešingai, kaip jau minėjau, mūsų 
tikslas yra ugdyti diskusijų kultūrą, 
supratimą ir pagarbą oponentui. Čia 
susirenka veiklos žmonės, ir jie visi, tik, 
galbūt, skirtingais keliais, aukojasi tam 
pačiam tikslui — Lietuvos labui, jos 
laimei ir laisvei siekti. Nuolatinis šio 
tikslo jutimas neleis mums nukrypti į jokį 
ekstremizmą ar nepagrįstai 
hiperbolizuotą nacionalizmą.

Kitas mūsų ginklas — viešumas. Mes 
neslepiame nuo visuomenės, kad 
kviečiame užsieniečius ir pasakojame 
jiems apie tikrąją Lietuvos padėtį. Apie 
mus visuomenė žino viską ir mes 
siekiame, kad taip ir toliau būtų.

Tačiau darbas su jaunimu nėra 
vienintelis klubo tikslas. Kaip jau 
minėjau pradžioje, tikslai yra du. 
Antrasis mūsų tikslas — Lietuvos svečiai 
iš užsienio. Tai ne tik lietuviai emigrantai 
iš įvairių pasaulio šalių, bet ir gryni 
užsieniečiai. Dažnai būna, kad žmogus, 
atvažiavęs į Lietuvą (ypač jei ne pas 
gimines), daug apie ją girdėjęs, nori per 
minimumą laiko kuo geriau ją pažinti. 

Aišku, kad turistinių grupių vadovai, 
gidai to jokiais būdais negali jiems 
garantuoti. Turiu galvoje, pavyzdžiui, 
bendrą politinę Lietuvos padėties 
apžvalgą. Pas mus atėjusiems užsienio 
svečiams garantuojame per vieną vakarą 
išsamią paskutinę Lietuvos įvykių 
kroniką, įvairiausių judėjimų, 
organizacijų, grupuočių charakteristiką, 
kultūrinių įvykių apžvalgą. Kol kas tai 
daroma žodžiu, betarpišku bendravimu: 
ateity svajojame šalia to pasiūlyti video. Į 
video juostas įrašysime ne tik 
įdomiausius renginius, bet ir populiarių 
žmonių, mokančių užsienio kalbą, 
mintis, komentarus. Svečiams 
garantuojame beatodairišką, tiesioginį ir 
drąsų kontaktą su vilniečiais.

Šiame darbe mums daug padeda 
gediminaičiai, kurie puikiai žino Vilniaus 
istoriją, kiekvieną jo senamiesčio kampelį 
ar užkampį: jie vedžioja svečius po Vilnių, 
veda ekskursijas ir kartais — drįsčiau 
teigti — pasakoja daugiau, negu inturisto 
gidai.

Užsieniečiai savo ruožtu siūlo pagalbą 
mums. Prašome, kad jie rašytų laiškus 
savo kongresmenams apie tikrąją 
Lietuvos padėtį. Gauname ir medžiaginės 
paramos. Iš aukų, kad ir kuklių, susideda 
reikalingos pajamos klubo išlaidoms 
apmokėti. Labai branginame ir jų 
dovanotas knygas, periodiką.

Klubas turi skaityklą. Joje yra kol kas 
apie 40 knygų, bet tikrai vertingų: tai ir 
pogrindinė, ir prieškarinė, ir išeivijos 
literatūra lietuvių bei užsienio kalbomis. 
M. Maceinos, St. Šalkauskio, T. 
Venclovos veikalai, A. Šapokos 
„Lietuvos istorija". Nepriklausomybės 
laikų dokumentų rinkinys. Chruščiovo 
laikų „Tiesa“, „Bausmė be nusikaltimo" 
— atsiminimai apie tremtį. „Lietuvos 
bažnyčios", religinė literatūra, populiari 
periodika. Greitu laiku turėsime 
galimybę laisvai kopijuoti, todėl jau kelių 
mėnesių bėgyje tikimės turėti 1 000 knygų 
skaityklą Tuomet sudarysime keletą 
mažesnių skaityklų po 10-20-50 knygų ir 
jas estafete siusime po visą Lietuvą.

Klubas taip pat turi savo valdybą, 
kurią sudaro įgaliotiniai iš visų
prisidėjusių prie klubo veiklos,
organizacijų: ateitininkai, skautai,
gediminaičiai, jaunalietuviai, universiteto 
studentai, Lietuvos Laisvės Lygos bei 
Sąjūdžio jaunimas bei kai kurios kitos 
organizacijos ar privatūs asmenys. 

Valdyba renkasi kiekvieną pirmadienį 19 
vai. ir sudaro renginių programą 
sekančiai savaitei. Kiekviena 
organizacija gauna vieną dieną savaitėje, 
ir ji pati galvoja, kuo tą dieną klubo 
narius ir svečius užimti. Valdyba iš savo 
tarpo renka pirmininką, kuris vadovauja 
klubo organizacinei veiklai. Kiti renkami 
žmonės yra: iždininkas (jis atsakingas už 
klubo finansus, rūpinasi, kad klubas būtų 
materialiai stiprus ir savarankiškas), 
sekretorius (jis rūpinasi klubo naryste, 
teikia informaciją), atsakingas už darbą 
su užsieniečiais (jis ieško ir kviečia 
užsieniečius į klubą, kad pakaktų vertėjų 
įvairiomis kalbomis), atsakingas už 
reklamą (jo pareigos — garantuoti 
auditoriją renginių metu, siekti, kad apie 
klubo veiklą būtų kuo daugiau žinoma 
Lietuvoje ir užsienyje, kad jis turėtų 
populiarumą), atsakingas už leidybą 
(darbas su dauginimo aparatūra) ir 
bibliotekininkas (darbas su knygomis, 
klubo skaityklos tvarkymas).

Manome, kad yra būtina klubo 
narystė. Tai įgalins čia besilankančius ne 
tik patiems semtis žinių, bet ir konkrečiai 
prisidėti prie klubo veiklos. Jiems bus 
išduodami klubo nario ir skaityklos 
lankytojo bilietai. Tačiau tai nereiškia, 
kad bus apribojimai laisviems 
lankytojams. Naryste mes paprasčiausiai 
užsitikriname sau pastovią auditoriją, 
todėl, kad žinia, sunku dirbti su vis 
naujais ir nepažįstamais žmonėmis.

Klubas veikia dar tik mėnesį, bet kas 
jau nuveikta ir kas dar laukia ateityje? 
Praeityje — gediminaičių paskaita apie 
Lietuvos pilis, susitikimas su LLL 
vadovu A. Terlecku, diskusijos su anglų 
ir amerikiečių studentais, susitikimas su 
muzikantu-filosofu, krikščionių 
demokratų partijos veikėjo Viktoro 
Petkaus paskaita „Kaip suderinti 
politiką ir religiją?“, universiteto docento 
Vyt. Kazlausko paskaita apie „Lietuvos 
kariuomenės kūrimąsi“, ateitininkų 
pasakojimai apie Vilniaus bažnyčias, 
gediminaičių surengtas seminaras 
„Romuva" apie pagonybės praktiką, 
skautų paskaita „Pagalbos artimui 
programa. Gero darbelio pavyzdys“ ir 
dar daugelis kitų renginių.

Ateities planai ne mažiau įdomūs. 
Laukia susitikimai su meno, kultūros 
veikėjais, filosofais ir politikais. Laukia 
paskaitos, seminarai, disputai, 
susitikimai, ekskursijos...

LAIKAS PAGYVINTI JAV 
PABALTIJO POLITIKA

ELTOS birželio numeryje anglų kalba, 
tvirtinama, kad į istorijos iššūkį JAV-jos 
turi atsakyti pagyvindamos savo politiką 
Pabaltijo atžvilgiu. Jau negana pareikšti, 
kad JAV nepripažįsta šių valstybių 
įsijungimo į Tarybų Sąjungą. Pats laikas, 
kad JAV prezidentas pasisakytų apie 
Pabaltijo valstybes vienoje savo svarbiųjų | 
kalbų. Jis galėtų pagirti Gorbačiovą už jo 
nuolatinius tvirtinimus, jog jis remiąs 
tautų laisvą apsisprendimą, ir paraginti, 
kad jis tą principą pritaikintų ir Pabaltijo i 
tautoms.

ELTA primena JAV Valstybės1 
sekretoriaus pavaduotojos Paulos Į 
Dobriansky kovo 9-tą dieną padarytą i 
pareiškimą, jog „JAV administracija 
mėgins užmegzti ir palaikyti nuolatinius' 
ryšius su dabar iškylančiomis 
neformaliomis politinėmis ( 
visuomeninėmis ir ekologinėmis 
grupėmis Pabaltijo valstybėse“. Kodėl I 
nepasinaudoti publicisto William Safire , 
patarimu, klausia biuletenis, ir 
aukštesnėje plotmėje neužmegzti I 
kontaktų su Pabaltijo nepriklausomybės i 
judėjimais, kuriuos remia dauguma, 
pabaltiečių?. Kodėl nepasekt buvusios 
JAV ambasadorės Jungtinėse Tautose j 
Jeane Kirkpatrick pavyzdžiu, ir i 
nepabrėžt, kad šaltąjį karą tik tada bus 
galima užbaigti, kai laisvo apsisprendimo i 
teise galės pasinaudoti Rytų Europa ir| 
Pabaltijo tautos? Ir kodėl nepasiūlyti 
1955 m. sutarties dėl Austrijos valstybės 
atstatymo ir 1948 m. Tarybų Sąjungos- 
Suomijos sutarties, kaip modelius 
taikingam Pabaltijo valstybių 
problemoms išsprendimui kompromisoI 
būdu? — užbaigia savo pasiūlymus

ELTA

Toks mūsų klubas. Tiesa, dar visiškai 
jaunutis, todėl neišvengiama klaidų. 
Daug jėgų atima vis dar pasitaikantys 
techniniai trūkumai.

Bet yra stiprenis dalykas negu visi šie 
sunkumai. Tai tikėjimas. Tikėjimas, kad 
reikalingas toks klubas. Tai mus palaiko 
ir tuo mes vadovaujamės.

Kviečiame visus, kurie tik atvyks į 
Lietuvą, apsilankyti mūsų klube. 
Primename: RJK įsikūręs Vilniaus 
universiteto filologijos fakulteto 
Mažvydo skaitykloje. Veikia kiekvieną 
vakarą nuo 21 iki 23 vai. išskyrus 
šeštadienį ir sekmadienį.

Simona Skaisgirytė „Kibirkštis"

VILNIUS GRĮŽTA 
PRIE LIETUVOS

KAZYS BARONAS

V

Nusileidęs nuo kalniuko, atsirandu 
gatvėje. Tiesa, stovi du tankai, apsupti 
gatvės gyventojų. Klausimų begalės: ar 
Sovietų Sąjungoje užtenka maisto, ar 
mokamos geros senatvės pensijos, ar visi 
dirba ir t.t. it t.t. Atsakymai pilasi kaip iš 
gausybės rago: „statikom vizdie u nas 
pačiot — seneliams visur pagarba“, 
bedarbių nėra, įmonės dirba visą parą ir 
t.t. Netoli Palocko gatvė. Čia didžiausias 
kariuomenės judėjimas. Mongolai ant 
mažų arkliukų, vyžoti (taip — vyžoti!) ir 
net milo kelnėm raudonarmiečiai 
(greičiausiai skubiai mobilizuoti), 
žygiuoja į Malūnų gatvę, per Vilnelės 
tiltą, sukdami į Gedimino ar Žygimantų 
gatvę, per Žaliąjį tiltą, Ukmergės gatve į 
Lietuvos pasienį.

Prie Barboros Radvilaitės ir Didžiosios 
gatvės kampo (čia tilpo „Slovvo“ 
dienraščio redakcija, priešais Vilniaus 
vaivadijos rūmai) kariuomenę su 
raudonom vėliavom sutinka keletas 
šimtų Vilniaus gyventojų, šaukdami 
„hura“. Raudonarmiečiai, išvarginti 
žygio, kartais pakelia ranką, tačiau 
daugumoje tyliai eina toliau, greičiausiai 
galvodami apie poilsį. Vėl kiti daliniai 
suka į buvusias 1 pėtininkų pulko 
kareivines Kalvarijų gatvėje, prie Trijų 
kryžių kalno — 6 pėst. pik, dešinėje 
Neries pusėje — į 13 ulonų bataliono 
kareivines. Prie valstybinių pastatų — 
bankų, teismo (dabar KGB), vaivadijos 
rūmų stovi sargybos. Keista, bet 
daugumas sargybinių mongoliškos 

kilmės, žemo ūgio, plataus veido, 
geltonos spalvos. Daug jų matėsi 
kavalerijoje. Prie Polocko ir Malūnų 
gatvės tas pats mongolas išstovėjo 24 
valandas (jis rodė kelią). Pagailo 
moterėlėm kareivio. Jos nešėjam duoną, 
arbatą. Kratydamas galvą jis dovanų 
nepriėmė!

Raudonarmiečių „globoje“ beveik 
šešių savaičių gyvenimą Vilniuje 
aprašysiu vėliau, supažindindamas 
skaitytojus su lenkų rašiniais ir 
prisiminimais. Prie tokių priklauso 
„Solidamosc“ organizacijos dienraštis 
„Gazeta vvybrorcza“ ir jame š.m. birželio 
mėn 17-19 dienomis tilpęs straipsnis 
„Raudonosios armijos įžygiavimas“. 
Laikraščio bendradarbis Jacek Frončak 
rašo, kad pietryčių Lenkijos vaivadijų 
gyventojai buvo dezorientuoti, matydami 
1939 m. rugsėjo mėn. 17 d. įžygiuojančią 
raudonąją armiją. Niekas negalėjo 
suprasti, kokią rolę ji atlieka, kokį tikslą 
turi raudonarmiečiai. Vietinė 
administracija neveikė, o iš Varšuvos 
evakuotos įstaigos jokių nurodymų 
negalėjo duoti, nes jos kiekvieną dieną 
persikeldavo į kitą miestą. Paskalos, 
einančios kartu su nelaimėm ir 
pralaimėjimais, papildydavo suirutes bei 
netikrumo atmosferą.

Keliuose ir plentuose minios žmonių. 
Vieni bėga į rytus, kiti į vakarus. Bėglius 
apšaudė vokiečių lėktuvai. Tuo tarpu, 
sovietiniai mėtė proklamacijas. Ne tik 
KOP neturėjo jokių nurodymų ar 

įsakymų. Tad, paskirų barų viršininkai, 
turėjo patys spręsti kaip veikti, ką daryti 
prieš greitai važiuojančius tankus. Taip 
pat, sklido gandai, kad raudonoji armija 
žygiuoja kaip tikras draugas ir 
sąjungininkas.

Tarybiniai kariai, įžygiuodami į 
miestus, miestelius ar kaimus labai dažnai 
buvo nuoširdžiai sutinkami. Aišku, ne 
visi gyventojai juos sveikino. Tačiau 
kiekvienoje vietovėje atsirasdavo 
antuziastų. Karius sutikdavo 
ukrainiečiai-nacionalistai, žydiškas 
proletariatas, vakarinių sričių atbėgėliai, 
komunistai ir jų simpatikai bei grupės 
dezorientuotų lenkų patriotų, matančių 
raudonojoje armijoje „sąjungininką“.

Kelių dienų pereinamajame 
laikotarpyje, tose srityse pralieta daug 
kraujo.. Tai pasekmės Žečpospolitos 
vestos politikos tautybių mažumos 
atžvilgiu. Ukrainiečiai, gudai ir žydai 
„mokėjo“ už skriaudas tiems visiems, 
kurie prieš karą rytinėse vaivadijose buvo 
polonizacijos instrumentu. Aukomis 
buvo naujakūriai (daugumoje buvę 
kariškiai) šlėkta, dvarininkai, policija, 
miškininkai, sumuštų lenkų dalinių 
likučiai, kariai ir karininkai. Tačiau 
pasitaikė, kai netikėtai atvykę stiprūs 
lenkų daliniai rasdavo plėšiamus dvarus 
ar raudonarmiečiams statomus sutikimo 
vartus. Tokiose vietovėse ukrainiečiai 
turėjo brangiai apmokėti už savo 
ankstyvą entuziazmą.

Įžygiuodama kariuomenė laikėsi labai 
pavyzdingai. Greičiausiai buvo gavusi 
tokį įsakymą. Lenkai, pergyvenę vėliau 
trėmimus bei koncentracijos stovyklas, 
apie rusus atsiliepdavo be jokios 
neapykantos — gal daugiau su gailesčiu. 
Ištremti lenkai pasakojo, kad 
raudonarmiečiai bėgdavo nuo krautuvės 
prie krautuvės, pirkdavo kas įmanoma 
pirkti už rublius. Bet mėgiamiausia jų 

prekė buvo laikrodžiai, dešros, dviračiai.
Tokius raudonarmiečius prisimena 

lenkai iš pirmųjų įžygiavimo dienų: 
juokingi badmiriai (glodomur), labai 
dažnai virvute pakabintu šautuvu, basi, 
jojant ant sulysusių kuinų. Kariuomenė 
neterorizavo gyventojų (išimtys Gardinas 
ir Lvovas), tad jos žygis nepaliko jokios 
neapykantos. Manding, po kariuomenės 
sekė žudynės, trėmimai, koncentracijos 
stovyklos.

Grįžtame prie Vilniaus. Įvedamas karo 
stovis — draudžiamas laikas. Taip pat 
girdimi pirmi suėmimai. Krautuvės 
tuščios. Badas žiūri gyventojams į akis. 
„Juodoji“ turgavietė Žydų gatvėje (netoli 
sinagogos) gyvena aukso laikotarpį. Čia 
raudonarmiečiai superka viską, kas 
įmanoma nusipirkti. Ieškomi laikrodžiai, 
odiniai švarkai, lenkiški karininkų batai 
ir kt. Kiek prisimenu, turėjome senus 
rankinius (sugedusius) laikrodžius. 
Paleidau juos „apyvarton“, gaudamas 
lenkiškų papirosų, tabako ir kiek lašinių. 
Be abejo, „mainų prekybą“ pravedžiau 
su spekuliantu. Turime dar rugių maišą. 
Ankstyvą rytą, pasikeisdami su tėvu, 
nešame ant pečių į užmiesčio malūną. 
„Atsiranda“ pūdas bulvių. Tad badu 
nenumirsime. Vieną dieną pranešama, 
kad Didžiosios gatvėje pieno produktų 
parduotuvėje (lenkai vadino „nabial“) 
pagal korteles bus pardavinėjamas 
sviestas ir kiaušiniai. Kiekvienam aišku, 
kad susidarys didžiulė eilė. Be to. gal 
pasiekus krautuvės duris, pardavėjai 
pasakys — wszystko wysprzedane — 
viskas išparduota“. Ką daryti? 
Vidurnaktį su tėvu Vilnelės pakrante 
slenkame iki šv. Onos ir Bernardinų 
bažnyčių (čia Vilnelė daro staigų posūkį į 
Jaunimo parką). Šioje vietoje išlipame 
prie Bernardinų parapijos vartų. Kiek 
palaukę, slenkame šv. Mykolo bažnyčios 
mūru į šv,. Mykolo skersgatvį, čia 

atsistodami prie uždarytų namų vartų. 
Netoli Didžioji gatvė. Raudonarmiečių 
patruliai vaikšto tik pagrindinėm gatvėm, 
tad prisiglaudę mūro sienos, sulaukėme 
ketvirtos valandos ryto. Gal tik 50 
žingsnių skiria mus nuo krautuvės. 
Išslenku. Cha — tokių „gudruolių“ kaip 
mes yra gera šimtinė. Visi jie išsislapstę 
skersgatviuose, įvairiuose namų 
kampeliuose. Prie pačios krautuvės taip 
pat susidariusi graži žmonių eilutė. 
Einant patruliams visi jie kaip kurapkos 
dingsta artimuose skersgatviuose. 
Patruliai nekreipia dėmesio. Tik vėliau 
supratome kodėl — juk eilutės prie 
krautuvių, tai kasdieninis reiškinys 
Sovietų Sąjungoje.

Praeina trys savaitės. Pažįstami 
teiraujasi, kodėl lietuviai nereikalauja iš 
Maskvos grąžinti jiems sostinę. Būtų 
tvarka, gyventojai turėtų ką valgyti. 
Nuraminti šias nepageidaujamas 
gyventojų nuotaikas, Vilniaus lietuviai 
komunistai vadovaujami Jono Karoso. 
Vytauto Didžiojo gimnazijos salėje 
sušaukia susirinkimą (gaila, bet datos 
neprisimenu). Pilna žmonių salėje, 
balkone, už durų, ant laiptų. Gal 3-4 
tūkstančių žmonių minia. Pagrindinis 
kalbėtojas — Gudijos švietimo 
komisaras, vėliau pasitraukęs iš Vilniaus j 
Sovietų Sąjungą su Liutnios teatro 
operečių „žvaigžde“ ir kartu Sovietų 
Sąjungos šnipe Janina Kulčicka. Tiesa, 
prieš komisarą buvo daugiau kalbėtojų, 
kurie lietuviškai, rusiškai, gudiškai ir 
lenkiškai garbino „medum ir pienu“ 
tekantį Sovietų Sąjungos kraštą. Bet 
įtikinti klausytojų jie negalėjo, nes minia 
vėl lietuviškai, rušiškai ir lenkiškai šaukė 
— mes norime Lietuvos, mes norime 
Lietuvos. Štai tau boba ir pyragai! 
Kalbama apie rojaus gyvenimą, o jie 
reikalauja mažytės Lietuvos! Scenoje su

(Nukelta į 3 puslapį)
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LPS Seimo pareiškimas 36-JI EUROPOS STUDIJŲ SAVAITE
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 

stirnas 1989 m. rugpjūčio 23 d., Vilniaus 
akademiniame dramos teatre vykusioje 
įkilmingoje sesijoje priėmė šį pasaulio 
automs, valstybių vyriausybėms ir visiems 
liros valios žmonėms pareiškimą.

Šiemet sukanka 50 metų, kai buvo 
pasirašytos TSRS-Vokietijos sutartys su 
slaptaisiais protokolais dėl įtakos sferų 
pasidalinimo Europoje, nulėmusios 
Antrojo pasaulinio karo pradžią. Nors 
daugelis šalių nepripažįsta Lietuvos ir 
kitų Baltijos valstybių okupacijos ir 
jneksijos, tačiau to sandėrio padariniai 
Jsi šiol nepanaikinti ir lemia Lietuvos bei 
kitų tautų gyvenimą. Tarybų Sąjungos 
įvykdytas Lietuvos ir kitų šalių 
užgrobimas karinės ir politinės prievartos 
būdu, leido padaryti tokius jų valstybinio 
jyvenimo pakeitimus, kurie išbraukė 
Lietuvą, Tautų Sąjungos narę, iš pasaulio 
politinio žemėlapio, o tautą atvedė prie 
žūties ribos. Tačiau Lietuva niekad 
nesusitaikė su savo beteise padėtimi ir 
neatsisakė siekio atkurti nepriklausomą 
valstybę.

1989 rugpjūčio 23 d. Vilniuje susirinkęs 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimas 
pareiškė:

1. TSRS ir Vokietijos slapti 1939 m. 
rugpjūčio 23 d., 1939 m. rugsėjo 28 d. ir 
1941 m. sausio 10 d. susitarimai ir juos 
liudijintys dokumentai tikrai buvo. Tai 
patvirtina politinių įvykių raida bei 
istorinių šaltinių analizė.

2. 1940 m. birželio 14 d. TSRS 
vyriausybės ultimatumas Lietuvos 
Respublikos vyriausybei ir neriboto 
karinio kontingento įvedimas į Lietuvos 
Respubliką buvo agresijos aktas prieš 
suverenią valstybę, sudarė prielaidas 
pakeisti Lietuvos vyriausybę, organizuoti 
rinkimus, vadinamąjį Liaudies Seimą, 
kuris politinio diktato ir teroro sąlygomis 
priėmė deklaraciją dėl Lietuvos įjungimo 
i TSRS sudėtį. 1940 m. rinkimai į tą 
Liaudies Seimą buvo neteisėti, o Seimo 
priimti nutarinmai apie stalinistinės 
tarybų valdžios įvedimą Lietuvoje bei 
prašymas priimti į TSRS sudėtį — 
neturėjo ir neturi juridinės galios.

3. TSRS liaudies deputatų suvažiavimo 
komisijos parengtas teisinis sutarčių 
vertinimas tebėra nepaskelbtas, o apie 
politinį tik užsiminta, kaip apie ateities 
darbą. Nei TSRS, nei Vokietijos 
valstybės lig šiol nepasmerkė ir nesiėmė 
konkrečių veiksmų suokalbio ir agresijos 
padariniams panaikinti. LPS Seimas

VILNIUS GRJŽTA...
(Atkelta iš 2 puslapio) 

odiniu švarku ir papirosu rankoje, 
atsistoja pagrindinei kalbai pats 
komisaras. Niekuomet neužmiršiu jo 
pasakytų pagrindinių žodžių: „ten. kur 
nors vienas raudonarmietis praliejo nors 
vieną kraujo lašą — tų žemių Sovietų 
Sąjunga niekuomet ir niekam neatiduos! 
Netikime. Juk 1920 m. pasirašyta 
sutartim su Lietuva Vilnius ir Vilniaus 
kraštas pripažintas Lietuvai.

Liūdnais veidais miesto gyventojai 
apleidžia salę, tačiau kartu turėdami 
širdyse mažą vilties kibirkštėlę — o gal?...

Spalio mėn. pradžioje vėl įvairios 
paskalos Vilniuje. Plačiai kalbama, kad 
Vilnius bus grąžintas Lietuvai. Girdi, taip 
pasakė Londono radijas. Dėkui Dievui, 
lietuviai išgelbės miestą nuo bado 
šmėklos, atveždami dešrų (lenkų 
okupacijos metu Vilniuje buvo garsi ir 
mėgiama „kielbasa litewska“ — 
lietuviška dešra), miltų, cukraus ir kt. 
maisto produktų. Juk Lietuva — žemės 
ūkio kraštas ir maisto ji turi iki „pat 
kaklo“.

Tikėti ar netikėti? Atbėgusios į namus 
moterėlės sako motinai, kad prie Aušros 
Vartų ėjo keli lietuviai kariai, nuėmė 
kepures ir atsiklaupę meldėsi. 
Raudonarmiečiai nesimeldžia. Jie net su 
kepurėm eina prie šio stebuklingojo 
paveikslo.

Neatsimenu tikslios datos (greičiausiai 
spalio 9 d.) tikrai į Vilnių atvyko aukšti 
Lietuvos kariuomenės atstovai, 
apsistojo kariškiai ,,George“ 
viešbutyje, Gedimino gatvėje (šiandien 
„Gintaras“). Einame su bičiuliu, 
tikėdami pamatyti lietuvius ir gal sutikus 
net ir pasikalbėti. Tikrai — prie višbučio 
stovi kariška automašina su KAM 
ženklais. Gediminai — sakau draugui — 

tikisi, kad laisvosios pasaulio tautos ir 
valstybės nesitaikstys su 
nusikalstamomis TSRS-Vokietijos 
suokalbio pasekmėmis Lietuvos 
suverenitetui, o Lietuvos tauta kviečia 
vieningu, taikiu būdu atkurti 
nepriklausomą demokratinę Lietuvos 
respubliką, nepavaldžią TSRS 
administracinei sistemai ir jurisdikcijai. 
Lietuvos santykiai su TSR Sąjunga turi 
būti grindžiama 1920 m. liepos 12 dienos 
Taikos sutarties esminiais teiginiais.

4. Šiandieninis Lietuvos statusas 
pasaulio bendrijoje ir Tarybų Sąjungoje 
yra rimta tarptautinė problema. Artėja 
diena, kai TSRS vyriausybė turės 
pripažinti okupacinį Lietuvos statusą ir 
jo panaikinimo būtinybę. Šiuo metu 
okupacinės armijos buvimas Lietuvoje 
apriboja žmonių galimybę laisvai 
apsispręsti, kokią socialinę ir politinę 
ateitį jie norės pasirinkti. Prieš tokį šios 
armijos buvimą jau pasisakė 1.400.000 
Lietuvos žmonių savo parašais.

VI LPS Seimo sesijos I posėdžio 
pirmininkai S. Šaltenis ir B, Lukšas 

 L/C

SVARBI ŽINIA
ŠIAIS METAIS DBLS 
SĄSKRYDŽIO NEBUS

Spaudoje buvo pranešta, kad kaip 
kiekvienais metais Tautos Šventės proga 
bus ruošiamas DBLS Lietuvių Sąskrydis. 
Norint pagyvinti DBLS Vid. Anglijoje 
esančių, skyrių veiklą, tokį Sąskrydį buvo 
numatyta suruošti Birminghame. 
Tinkamų patalpų Sąkrydžiui suruošti 
Birminghame negavus ir nesant 
pakankamai laiko surasti kitų — DBLS 
kultūrinės veiklos rengėjai nutarė šiais 
metais Sąskrydžio neruošti.

Reikia priminti, kad šių metų lietuvių 
kultūrinę veiklą Anglijoje papildė iš 
Lietuvos atvykęs Vorutos ansamblis, 
kuris mums visiems atvežė daug tautinės 
dvasios ir džiaugsmo. O rugsėjo 9, Baltijo 
kraštų „Baltic Focus" dieną Londone, 
lietuviai ir kitų tautybių svečiai džiaugėsi 
DBLS ansamblio „Gimtinė“ ir tautinių 
šokių grupės „Lietuva“ pasirodymu.

Kitų metų didesnio masto Tautos 
Šventės Sąskrydis įvyks, jam jau dabar 
pradedame ruoštis.

Vida Gasperienė
DBLS CV Kultūrinių reikalų vedėja 

tai mūsų kariai! Mat, 1933 m. vasarą, 
eidamas dvyliktus metus, su seserim 
slapta perėjom sieną, atvykdami pas brolį 
į Kėdainius. Tad ženklus gerai 
atsiminiau. Gediminai, einam į viešbutį 
— sakau klasės draugui. Jis — šaltu ir 
ramiu balsu atsako: — palauk, rusai 
neįsileis. Be to, dar palaikys šnipais ir 
suims.

Stovime kitoje gatvės pusėje. Staiga, į 
gatvę išeina be diržo puskarininkis, 
greičiausiai automašinos vairuotojas! 
Bėgti ir sveikinti brangų brolį, bučiuoti jį 
ar... ar klausyti bičiulio ramių žodžių ir 
tik iš tolo, širdyje džiaugtis tokiu brangiu 
vaizdu? Pasirinkau antrą kelią, iš tolo 
sveikindamas lietuvį karį.

Kada sužinojome, kad Vilnius ir dalis 
Vilniaus krašto grįžta prie Lietuvos, 
tiksliai neprisimenu. Atrodo, kad šią 
linksmą žinią išgirdome iš Kauno radijo 
spalio mėn. 10 ar 11 d. Džiaugsmas, 
ašaros akyse, bučiniai, valio garsai!

Tikėjome už kelių dienų ar bent 
savaitės sulaukti Lietuvos kariuomenės, 
tad tuojau pat pradėjome organizuoti 
lietuvišką miliciją, turto ir gyventojų 
apsaugai. Gaunu ant rankovės trispalvį 
raištį su ,.VM“ raidėm, tačiau jokio 
ginklo. Lietuviškai milicijai vyrų užteko, 
nes jų būriai atvyksta iš lietuviškų sričių, 
paliktų Gudijos pusėje. Saugojame 
statomus sutikimo vartus, nupintus 
vainikus, tačiau neturime galios ir 
įsakymo sulaikyti iš Vilniaus vežamo 
turto. Pakrauti ir brezentu uždengti 
raudonarmiečių sunkvežimiai veža įvairių 
įmonių turtą, išmontuotas mašinas ar net 
pabėgusių į Lietuvą ir Latviją turtingų 
lenkų baldus. Kolonos sunkvežimių, 
daugiausiai nakties metu, važiuoja 
Polocko, Subačiaus gatvėmis į rytus, į 
Minską, tik per 200 kilometrų nutolusį 
nuo Vilniaus.

(Bus daugiau)

ISTORINE EUROPOS 
LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ 

SAVAITE GOTLANDO SALOJE

Jau nuo seno Europos Lietuviškųjų 
Studijų savaičių dalyviai retkarčiais 
pasisakydavo, jog vieną studijų savaitę 
derėtų surengti prie Baltijos jūros, nes tai 
išreikštųjų širdžių troškimą priartėti prie 
gimtosios žemės krantų. Šis troškimas 
tapo tikrove šių metų vasarą, 36-ąją 
studijų savaitę nuo liepos 30 iki rugpjūčio 
6 suruošiant Švedijoje, Gotlando saloje, 
Katthammarsvike. Savaitė buvo 
nepaprasta jau tuo, kad ją organizavo 
labai negausi Švedijos Lietuvių 
bendruomenė, į rengėjų komisiją ir 
moderatorius išrinkusi Joną Pajaujį, 
Klemensą Gumauską, dr. Ona Janzon- 
Šimkutę, prof. dr. Edvardą Vamauską, 
Aldoną Broland-Balandaitę, Eugenijų 
Budrį, dr. kajetoną Čeginską; jiems 
talkino Alina Grinienė iš Vokietijos. Bene 
pagrindinę darbo naštą nešė J. Pajaujis, 
žymusis pokario rezistentas. Rengėjams 
labiausiai rūpėjo parodyti šiandieninę 
Lietuvą, todėl iš 11 paskaitininkų net 7 
buvo iš Lietuvos.

Savaitės dalyviai vienas su kitu buvo 
supažindinti dar prieš oficialųjį savaitės 
atidarymą liepos 30 vakare, kai jų 
pavardes perskaitė Švedijos Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas K. 
Gumauskas. Jam savaitę liepos 31 rytą 
atidarius, savaičių pradėtų 1954 Vak. 
Vokietijoje, istorinį skerspjūvį pateikė dr. 
K. Čeginskas, daugelio savaičių 
paskaitininkas ir moderatorius. Jis be 
kitko pažymėjo, kad savaitės bandė 
lietuvį išeivį kreipti iš beviltiškų 
kaidžiojimų svetimuose kraštuose į 
prasmingą kūrybinį darbą tautai. Šitokį 
kelią savaitėm buvo nurodęs vienas jų 
steigėjų prof. A. Maceina, tai 
išreikšdamas Odisėjo (beprasmio 
klajūno) ir Abraomo (žydų tautos vado) 
simboliais. — Po to sekė Juozo Lingio 
paskaita „Ignas Šeinius“, minint jo 100 
metų gimimo sukaktį. Prelegentas 
išsamiai apžvelgė Šeiniaus gyvenimą ir jo 
diplomatinę veiklą; kruopščiai 
suregistravo jo pagrindinius literatūros 
veikalus ir juos charakterizavo. Po 
paskaitos savaitės dalyviai dideliu 
dėmesiu išklausę Šeiniaus sūnaus Irvio 
(jis yra Švedų teisėjas) prisiminimus apie 
tėvą ir apie tai, kaip jis šiais metais 
nuvykęs į tėvo pagerbtuves Lietuvoj. — ir 
liepos 31 popietė buvo paskirta 
paskaitoms apie lietuviškąją kultūrą. 
Tada Irena Lukoševičienė, PLB valdybos 
vicepirmininkė, skaitė pranešimą „Išeivių 
kultūrinė veikla“. Pranešėja pabrėžė, kad 
kultūrinė išeivijos veikla yra aukšto lygio; 
jį liudijanti dar vis gausiai leidžiami 
grožinės literatūros veikalai ir spauda. 
Pagrindinis šiuo reikalu rūpestis — 
jaunoji lietuvių karta lietuviškosios 
grožinės literatūros veikalų ir lietuviškųjų 
laikraščių neskaitanti. Prelegentė 
perdavė nemaža pasiūlų, kaip jaunoji 
karta galėtų būti įjungiama į lietuviškąją 
kultūrinę veiklą. Suminėjo ir tai, kaip 
kultūrinėj veikloj bendrauta ir dabar 
bendraujama su Lietuva. — Su Vinco 
Natkevičiaus paskaita „Kiek jau 
persitvarkė' Lietuvos romanas ir 
apysaka?“ taip pat tą patį popietį buvo 
pradėtas žvilgsnis į dabarties Lietuvą. 
Paskaitininkas nagrinėjo Jono Avyžiaus 
romano „Sodybų tuštėjimo metas“ IV- 
ąją knygą, Ričardo Gavelio romaną 
„Jauno žmogaus memuarai“ ir 
Romualdo Granausko apysaką 
„Gyvenimas po klevu“. Paskaitininkas 
priėjo išvadą, kad Avyžius savo romane 
lieka tendencingas, nenorėdamas ar 
nepajėgdamas partizanų gyvenimą 
pokario Lietuvoj perduoti objektyviai. 
Kitaip elgiasi savo veikaluose 
Granauskas ir Gavelis: jie atsisaką 
socialistinio realizmo ir vaizduoją 
Lietuvos gyvenimą, jo nefalsifikuodami, 
nes aprašą jį tokį, koks jis iš tikrųjų 
šiandien yra ar neseniai buvo.

Jei pirmoji savaitės diena buvo 
paskirta paskaitoms kultūros temomis, 
tai daugumas likusių savaitės paskaitų 
buvo visuomeninio-politinio pobūdžio. 
Tokią tematiką nulėmė tai, kad nemaža 
šių paskaitininkų šiuo metu aktyviai 
dalyvauja visuomeniniame-politiniame 
Lietuvos gyvenime. Išvis vargu ar tiktų 
tai, apie ką kalbėjo šie visuomenininkai- 
politikai, vadinti paskaitomis. Greičiau 

tai buvo pranešimai apie dabartinę 
Lietuvos padėti ar mintys ateities 
politiniams darbams ir siekiams. Be 
abejo, šitokių politinių-visuomeninių 
paraiškų rengėjai ir norėjo. Ypač tokio 
pabūdžio buvo dr. Kazio Bobelio, VLIKo 
pirmininko, kalba apie dabartiną Lietuvos 
politinę padėtį ir tuos veiksnius, kurie 
retkarčiais šiek tiek Lietuvos politinę 
problematiką paliečia: Amerikos 
vyriausybę, Jungtines Tautas, Helsinkio 
konferencijos (tąsos) komitetą, Europos 
palamentą. Gal reikšmingiausia šioje 
kalboje buvo tai, kad Bobelis brėžte 
pabrėžė, jog išeiviai ir Lietuvos veikėjai 
(taigi, VLIKas, Liet. Bendruomenė, ir 
Sąjūdis, Lietuvos Nepriklausomybės 
Sąjunga) turėtų kalbėti viena kalba, t.y. 
veikti ir kelti reikalavimus vieningai. — 
Po K. Bobelio išėjo kalbėti LPS seimo 
tarybos pirmininkas prof. Vytautas 
Landsbergis. Jis peržvelgė Lietuvos 
gyvenimą nuo pat pokario iki šių dienų, 
kai ėmė reikšmingai reikštis Sąjūdis. Jis 
esąs masinė žmonių organizacija, be 
tikrąja prasme narių ir todėl be nario 
mokesčio. Stambiausias Sąjūdžio 
pasiekimas — Lietuvos dvasinis 
atgimimas; atrasta ateitis, dėl kurios verta 
lietuviui gyventi. Sąjūdis vesiąs ir ateity 
parlamentinę kovą dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės. Atskiras tarpsnis 
Lietuvos gyvenime gali būti, Landsbergio 
nuomone, kažkas panašu į protektoratą 
ar satelitinę padėtį, kai vis labiau 
Pabaltijys ims vaduotis iš kolonialinės 
padėties. Paties Sąjūdžio ateitis neaiški — 
gal jis išnyks, peraugs į kitas struktūras ar 
politinę partiją, gal ilgiau pasiliks toks, 
koks dabar yra. — Akademikas prof. A. 
Buračas kalbėjo apie ekonomines 
Lietuvos perspektyvas. Visas Lietuvos 
ūkis, pabrėžė kalbėtojas, yra pajungtas 
ūkiniam planui, padiktuotam iš Maskvos 
ir jos priežiūra vykdomam. Tat būtinos 
esminės reformos, ūkį pervedant 
Lietuvos respublikos pavaldumui. 
Atsisakant ūkyje valstybės visagalybės, 
būtina įvesti privačią nuosavybę. Tam 
tikslui būtinas nuosavybes įstatymas. Jis 
ruošiamas. — Teisininkas Kazimieras 
Motieka kalbėjo apie teisinę būklę 
dabarties Lietuvoje. Jis pabrėžė, kad 
absoliuti lietuvių dauguma — Sąjūdis, 
atsikuriančios politinės partijos. 
Nepriklausomybės sąjunga, jaunimo 
organizacijos — pasisako už 
nepriklausomybę ir jos reikalauja. Deja, 
Maskvoje, T.S-gos centre, nematyti 
nepriklausomybės reikalu nė vieno 
žingsnio pirmyn. Prelegentas suminėjo, 
jog reikia daugybės įstatymų, kurie 
įgalintų sukurti teisinę vastybę. Didelis 
žingsnis šia linkme bus Lietuvos 
pilietybės įstatymas, kuris netrukus 
turėtų būti priimtas Aukščiausioje 
Taryboje. Kalbėtojas, be kitko, pranešė, 
jog paskutiniu metu pasikeitė Vilniaus 
krašto lenkų laikysena lietuvių atžvilgiu. 
Jie, gal paveikti lenkų Lenkijoje, ima 
nusisukti nuo „Jedintsvos“. — Sveikatos 
stovį Lietuvoje išsamiai apžvelgė dr. 
Vilius Grabauskas; tai buvo paskaita 
tikrąja prasme. Jis pažiūrėjo į tautos 
sveikatą ne tik kaip į fizinį ligos 
nebuvimą, bet ir kaip į dvasinę ir socialinę 
gerovę. Šituo požiūriu reikia kelti 
Lietuvoje medicininio aptarnavimo lygį, 
geriau paruošiant gydytojus profesiškai. 
Taip pat būtina susirūpinti socialinėmis 
bei dorovinėmis ligų priežastimis. Dėl to 
reikią kovoti su girtavimu, rūkymu, 
persivalgymu, aplinkos teršimu, sudarant 
sąlygas sveikai mitybai ir didinant lėšas 
svaikatos apsaugai. Šių problemų 
spredimui daug galėtų padėti bendros 
visų lietuvių tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje 
pastangos. — Prof. Č. Kudaba kruopščiai 
paruošta paskaita (ne kalba!) gilinosi į 
Lietuvos ekologines problemas. 
Paskaitininko nuomone, visai teisingai 
Lietuviai yra susirūpinę Ignalinos 
atomine elektrine, kuri sudaro kraštui ir 
gyventojams rimtą pavojų. Fatalinė 
padėtis ir kraštovaizdy. Daug vandenų 
„žydi“, t.y. užteršti. Kauno mariose dėl 
taršalų išstipo žuvys, ir Kuršių marios vis 
labiau užteršiamos. Miestams sparčiai 
augant, trūksta juose įrenginių valymui. 
Keliai pravedami šalia vaikų darželių. 
Prelegentas pabrėžė, jog būtina Lietuvoje 
atstatyti ne tik cheminę pusiausvyrą, bet, 
svarbiausia, ir dvasinę. Tam tikslui reikią 
kelti žmonių polinkį reikštis, o ne vien 
vegetuoti, pasineriant į girtavimą ir 
materializmą. — J.V. Paleckis, LK

centro komiteto ideologinio skyriaus 
vedėjas, irgi apžvelgė Lietuvos politinę 
padėtį, be kitko suminėdamas, jog dabar 
Lietuvoje esą daugiau vidinių laisvių nei 
1939 metais. Nepaprastai išaugusi 
spauda: eina apie 300 naujų laikraščių ir 
laikraštėlių (Estijoj tik 10, Latvijoj dar 
mažiau). Blogai, kad įprantama įstatymų 
išvis nesilaikyti. Įsidėmėtina, kad 
Paleckis apie Lietuvos komunistų 
partijos praeities veiklą pasakė, jog joje 
buvę daug blogo, bet buvę ir šviesių 
darbų. Jis nesakąs, kad lietuvių tauta 
išlikusi dėka Lietuvos kompartijos narių, 
bet kompartijoje buvę ir taurių žmonių. 
Šiuo metu daugumas Lietuvos
kompartijos narių pasisaką už
atsiskyrimą nuo Tarybų Sąjungos 
kompartijos. Lietuvos kompartija
reginti, jog durys į Lietuvos 
nepriklausomybę nesančios uždarytos, 
reikią tik mokėti jas atidaryti. Kelias į ją 
esąs ne žaibiškas, o sunkus ir sudėtingas. 
— Koncentracijos stovyklų kankinys 
Antanas Terleckas, sunkiai gavęs vizą į 
pirmą užsieninę kelionę, kalbėjo apie 
Lietuvos politinę padėti savuoju 
pažiūriu. Jis daug kur priekaištavo 
Sąjūdžiui. Sakysim, Maskvoje deputatų 
suvažiavime, sąjūdininkai neįstengė iš 
kalbėtojų tribūnos paskaityti Lietuvos 
suvereniteto deklaracijos. Aštriai 
kritikavo Sąjūdžio skelbiamą 
parlamentinį kelią į Lietuvos 
nepriklausomybę: jį įgyvendinti esą 
negalima. Pasisakė už tarptautines teisės 
kelią, kuriuo einanti Nepriklausomybės 
Sąjunga. — A. Pajaujis atskirame 
pranešime padarė keletą pastabų dėl 
įvykių Lietuvoje 1940-48 metais.

Per Studijų savaites stengiamasi 
dalyvius supažindinti ir su kraštu, kur 
savaitė vyksta. Šios savaitės rengėjai tam 
reikalui skyrė pusantros dienos. Buvo 
nuvykta į didžiausią Gotlando salos 
miestą Visbį. Ten apžiūrėtas muziejus su 
runomis ir kitais istoriniais eksponatais. 
Nepaprastą įspūdį paliko salos pietuose 
vikingų didžiūnų kapai, kurių antkapiai 
sudėlioti iš akmenų taip, kad darosi 
panašūs į laivą. Per iškylas išaiškėjo, kad 
Gotlando sala, esanti tik per 250 km nuo 
Lietuvos, yra savo gamta gan nesvetinga: 
daug kur kyšo iš žemės dideli akmenys, 
uolos, smiltainiai; medžiai dėl akmeningo 
podirvio skurdoki.

Rengėjai nepamiršo ir meninės savaitės 
programos. Jai atlikti buvo pakviesti 6 
Vilniaus Jaunimo teatro aktoriai. Jie 
atplaukė iš Klaipėdos dviem jachtomis. 
Aktoriai džiugino dalyvius liaudies 
dainomis, šokiais, liaudine muzika, 
deklamacijomis. Ypač talentingai 
praskambėjo jauno aktoriaus ir 
režisieriaus Algio Ladėno deklamacijos. 
Daugiausia jis deklamano Antano 
Strazdo eilėraščių, juos perduodamas 
poeto rytų aukštaičių tarme.

Kiekvienos dienos rytą kun. K. Senkus 
savaitės dalyviams aukojo šv. Mišias ir 
sakė pamokslėlius. Paskutinę savaitės 
dieną, rugpjūčio 6, jį pavadavo kun. dr. J. 
Jūraitis.

Savaitė buvo istorinė tuo, kad joje 
pirmąkart daugumas paskaitininkų buvo 
iš Lietuvos; pirmąkart buvo ir tiek daug 
dalyvių iš Lietuvos - 24 iš 106. Veikėjai 
visuomenininkai savaitę laiko istorine ir 
tuo, kad jos metu, kaip jau pranešta 
„Europos Lietuvyje" š.m. rugpjūčio 16 
(Nr. 32), mūsų politiniai veikėjai 
vieningai pasirašė komunikatą, kuris 
skelbia: „ Visų pasaulio lietuvių gyvybinis 
tikslas yra nepriklausomos Lietuvos 
atkūrimas.“ Tarp kitų komunikatą 
pasirašė dr. K. Bobelis, VLIKo 
pirminkas, ir J.V. Paleckis, Lietuvos 
komunistų partijos CK ideologinio 
skyriaus vedėjas.

L.P.

XXXVI LIETUVIŠKŲJŲ 
STUDIJŲ SAVAITES SVEIKINIMAS

Susirinkę iš septynių pasaulio kraštų — 
Lietuvos, Jungtinių Amerikos Valstybių, 
Kanados, Vak. Vokietijos, Švedijos, 
Šveicarijos, Prancūzijos —, j XXXVI 
Lietuviškųjų Studijų savaitę, įvykusią 
1989 nuo liepos 30 iki rugpjūčio 6 
Katthammarsvike, Gotlando saloje. 
Švedijoje, nuoširdžiai sveikiname seses ir 
brolius tėvynėje Lietuvoje ir visame 
pasaulyje.

(Nukelta į 6 psl.)
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VLIKO VALDYBOS POSĖDIS
1989 m. rugpjūčio 19 d. įvykusiame 

posėdyje dalyvavo dr. K. Bobelis, dr. D. 
Krivickas, dr. J. Stikliorius, dr. E. 
Armanienė, V. Bražėnas, V. Jokūbaitis, 
P. Narutis, J. Vitėnas, VLIKo Tarybos 
atstovas B. Bieliukas, Tautos Fondo 
atstovai J. Valaitis ir A. Vedeckas, 
ALTos atstovas dr. J. Genys, VLIKo 
įstaigos vedėja J. Cikotienė ir VLIKo 
įstaigos laikinas politinės akcijos 
direktorius J. Bobelis.

Dr. K. Bobelis padarė pranešimą apie 
Paryžiuje vykusią žmogaus teisių 
konferenciją, kurioje jis dalyvavo su J. 
Bobeliu. Buvo kontaktuota daugelis 
delegacijų ir įteikta joms informacijos 
apie Lietuvos bylą.

VLIKo valdybos pirmininkas dr. K. 
Bobelis taip pat išsamiai pranešė apie 
liepos 30 — rugpjūčio 6 d. Gotlando 
saloje XXXVI Europos Lietuvių Studijų 
savaitės metu vykusius politinius 
pasitarimus, kuriuose dalyvavo jis pats, 
LPS seimo tarybos pirmininkas V. 
Landbergis bei kiti LPS veikėjai, LLL 
pirmininkas A. Terleckas ir LKP CK 
ideologijos skyriaus vedėjas J .V. Paleckis. 
Buvo paskelbtas komunikatas, kurį 
pasirašė pasitarimo dalyviai. Jame 
pareikšta, kad „visų pasaulio lietuvių 
gyvybinis tikslas yra Nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atkūrimas“.

Apsvarstę eilę klausimų Gotlando 
pasitarimo dalyviai sutarė:

— Politinę akciją laisvuose kraštuose 
vykdo VLIKas.

— Sėkmingai politinei rinkimų akcijai 
pravesti, bus siekiama, susitarus, išstatyti 
kandidatus į valstybinius ir vietinius 
organus.

— Vieningai reikalauti, kad Stalino- 
Hitlerio sąmokslo padariniai būtų 
panaikinti, atkuriant laisvas ir 
nepriklausomas Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos valstybes.

— Ieškoti būdų ir priemonių 
informuoti ir informuotis apie politinę 
akciją Lietuvoje bei laisvuose kraštuose, 
ir šią akciją remti.

— Lietuvos atstovai pažadėjo, jei bus 
įmanoma, atsiųsti savo delegatus į šįmet 
Kalifornijoje įvyksiantį ALTos ruošiamą 
lietuvių kongresą ir į VLIKo seimą 
Baltimorėje.

Dr. K. Bobelio pranešimą prasmingai 
papildė tik ką iš Lietuvos grįžęs Tautos 
Fondo tarybos pirmininkas J. Valaitis. 
Jis dalyvavo socialdemokratų partijos 
steigiamajame susirinkime, kuriame 
buvo 300 žmonių. Susirinkimas nutarė, 
kad iki bus atstatyta nepriklausoma 
Lietuva, Lietuvos socialdemokratus 
laisvame pasaulyje ir toliau atstovaus 
socialdemokratų užsienio delegatūra.

Platesnius pranešimus apie 
pasitarimus su atvykusiais iš krašto 
lietuviais padarė P. Narutis, apie 
rengiamą Baltimorėje VLIKo seimą — 
dr. E. Armanienė ir apie tarybos posėdį 
bei svarstymus ir VLIKo statuto keitimą
— V. Jokūbaitis.

Tautos Fondo atstovas A. Vedeckas 
pranešė apie naujus planus lėšoms telkti ir 
prašė tuo reikalu VLIKo valdybos talkos. 
Valdyba priėmė keletą finansinio 
pobūdžio nutarimų.

ELTA

REIKALINGI SPECIALISTAI 
Pranešimas VLIKui ir 

lietuvių visuomenei išeivijoje
Dabartiniu metu Lietuvoje dedamos 

visos pastangos nors šiek tiek 
normalizuoti krašto gyvenimą. Viena 
didžiųjų problemų yra privačių mokyklų 
atkūrimas.

Dabartiniu metu atkurta Telšių 
vyskupijos kunigų seminarija, kuri 
Lietuvoje siaučiant grubiam diktatui 
buvo uždaryta, kaip uždaryti visi vyrų ir 
moterų vienuolynai ir nepaprastai 
suvaržytas ir įvairiais būdais trukdomas 
dvasininkijos paruošimas.

Todėl nūnai Telšių kunigų seminarijai 
yra opus dėstytojų klausimas. Užtai 
kviečiame mūsų išeivijos specialistus 
atvykti į Telšius ir skaityti seminarijoje 
paskaitų ciklus.

Vilnius, 1989.VIII.14
Pasirašo: Lietuvos demokratų partija — 

Jonas Gelažius, Lietuvos Helsinkio grupė
— Viktoras Petkus, Lietuvos krikščionių 
demokratų sąjunga — Domas 
Dobravolskis, Lietuvos Laisvės Lyga — 
Algimantas Vaidošius, Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio seimo tarybos

Baltijos kelias Vokietijoje ATVYKO PETRAS CIDZIKAS
Pabaltiečių demonstracijos Bonnoje 

š.m. rugpjūčio 23 d.
Gėdingo Hitlerio-Stalino pakto 

penkiasdešimtmetį paminėti ir 
protestuoti prieš pagal jį vykdomą 
politiką Pabaltijo kraštai seniai ruošėsi. 
Įspūdingai, gyvuoju Baltijo keliu buvo 
nutiesta per 600 kilometrų žmonių 
grandinė, jungianti visų kraštų sostines. 
Šioms pastangoms pritardami, lietuviai, 
latviai ir estai Federalinės Vokietijos 
sostinėje Bonnoje rugpjūčio 23 dieną 
surengė demonstracijas. Pagrindinį 
ruošos darbą atliko latviai. Lietuvių 
bendruomenę komisijoje atstovavo VL 
Jaunimo Sąjungos pirmininkas Tomas 
Bartusevičius.

Demonstracijos prasidėjo 13,30 vai. 
ekomeninėmis pamaldomis perpildytoje 
centrinėje Bonnos bažnyčioje, 
Miunsterio bazilikoje. Maldas skaitė 
vokiečių, lietuvių, latvių ir estų katalikų 
bei evangelikų kunigai. Giesmės buvo 
parinktos bendros, taip kad giedoti 
kiekvienas galėjo savo kalba. Pamokslą 
pasakė kun. Beinanis iš Latvijos.

Pamaldoms pasibaigus, žmonės perėjo 
į bazilikos aikštę. Susirinko arti 
tūkstančio dalyvių. Matėsi daug 
tautiniais rūbais pasipuošusių moterų, 
plevėsuojančių vėliavų, su įvairiausiais 
užrašais plakatų, atkreipiančių praeivių 
dėmesį ar tai į Hitlerio-Stalino pakto 
padarinius, ar tai reikalaujančių 
Pabaltijo kraštams laisvės. Lietuvių 
suvažiavo net iš tolimų Hamburgo, 
Miuncheno, Memmingeno ir Nordrhein- 
Westfalijos apylinkių.

Po bendro pasveikinimo kalbėjo visų 
trijų tautų atstovai. Lietuvių vardu 
kalbėjo LPS seimo tarybos narys 
Kazimieras Motieka. Šiandien yra graži 
diena, sakė jis, bet mūsų vėliavos yra 
perrištos gedulo ženklu, nes remiantis 
Hitlerio-Stalino susitarimu, į Lietuvą 
įžygiavo 300.000 sovietų kareivių. 
Kalbėtojas nedviprasmiškai pabrėžė, kad 
tai buvo okupacija ir jei kas sako, jog 
įsijungimas buvo laisvanoriškas, tas 
meluoja. Motieka iškėlė ir tautos 
nedalomumą. Jei jiems Lietuvoje dar visai 
neseniai nebuvo leidžiama laisvai 
bendrauti su savo tautiečiais užsienyje, 
nes tai buvo laikoma nusikaltimu prieš 
Sovietų Sąjungą, tai šiandien jau niekas 
bendrauti nebijo. Išeivius ir tautiečius 
krašte jungia bendras tikslas — laisva 
Lietuva. Kalbėtojas reikalavo panaikinti 
Hitlerio-Stalino pakto pagrindu 
vykdytos politikos padarinius. Mes 
esame Europos dalis, mes esame pasaulio 
dalis ir norime būti laisvos Europos ir 
laisvo pasaulio tautomis, kaip ir visos 
kitos tautos, baigė savo kalbą K. 
Motieka.

Kalbas taip pat pasakė Latvijos ir 
Estijos liaudies frontų nariai Mauriks 
Vulfsons ir Wedemann, Latvių 
nepriklausomybės sąjūdžio narys 
Eduards Berklavs ir visa eilė išeivijos 
atstovų. Kalbėtojai nurodė, kad 
Pabaltijo klausimas nėra vien Sovietų 
Sąjungos vidaus reikalas, jis nėra 
pagaliau vien tik Europos reikalas, bet 
iššūkis viso pasaulio demokratinėms 
jėgoms. Pakartotinai buvo reikalaujama 
ir Pabaltijo kraštams suteikti laisvo 
apsisprendimo teisę. Kritiškai buvo 
vertinama ir vakarų kraštų politikų 
pasyvi laikysena, kurie iš vienos pusės 
pripažįsta Sovietų Sąjungos interesus, bet 
nenori matyti pavergtų tautų interesų. 
Kalbos atspindėjo reikalavimą, jog 
Pabaltijo kraštai nori pilnos laisvės, o ne 
tik dalines Sovietų Sąjungos sudėtyje.

Tarp kalbų dainavo kaip tik tuo metu 
Vokietijoje viešinti latvių folkloro grupė 
„Skandinieki“ ir estų choras iš 
Vokietijos. Lietuviai spontaniškai 
susibūrę, sudainavo Lietuva brangi ir 
kitas dainas.

Atėjus septintai valandai vakaro 
(Lietuvos laiku), dalyviai susiėmė 

narys — Romualdas Ozolas, Lietuvos 
tautinio jaunimo sąjunga, Jaunoji Lietuva 
— Edvardas Krikščiūnas, Pilietinių 
kalinių gelbėjimo komitetas — Povilas 
Mičeliūnas, Studentų korporacija Neo 
Lituania — Gytis Karalius, Tarptautinės 
žmogaus teisių asociacijos Lietuvos 
skyrius — Auksė Aukštikalnienė, 
Tautininkų Sąjunga — Benediktas 
Sirdauskas.

ELTA 

rankomis ir jungėsi, nors simboliškai, į 
didžią Baltijos kelio žmonių grandinę, 
jungiančią jų tėvynių sostines. 
Demonstracijos buvo baigtos visų trijų 
tautų himnais.

Rugpjūčio 23-čios dienos išvakarėse, 
prie bazilikos budėjo jaunimas. Išskleidęs 
plakatus su įvairias užrašais, jis budėjo 
per visą naktį ir priešpietį, iki 
demonstracijų. Praeiviams jie dalino 
informacinius lapelius ir atsakinėjo į 
klausimus.

12 vai. Bonnos valdžios kvartale prie 
Spaudos rūmų pabaltiečiai suruošė 
spaudos konferenciją, kurioje dalyvavo ir 
atstovai iš pavergtų kraštų. Konferencija 
buvo svarbi tuo, kad buvo sudaryta 
galimybė vokiečių spaudos atstovams 
betarpiškai perduoti trijų Pabaltijo tautų 
norus ir siekimus.

Artėjant rugpjūčio 23-tai lietuvių, 
latvių ir estų bendruomenės raštais 
kreipėsi į Vokietijos parlamentarus ir 
vyriausybę, atkreipdamos dėmesį į 
Hitlerio-Stalino pakto padarinius 
Pabaltijo Kraštuose, kartu 
reikalaudamos sutartis panaikinti ir dėti 
tinkamas pastangas, kad sovietai 
atitaisytų padarytą žalą, grąžindami jų 
užimtiems kraštams nepriklausomybę.

Gauti atskymai nieko naujo nepasakė. 
Vyriausybė, kaip ir iki šiol, pastebėjo, 
kad ji šį paktą laikanti negaliojančiu. 
Taip vienu sakiniu prasitarė ir kancleris 
parlamente š. m. rugsėjo 1. Tačiau 
vyriausybė nesiryžta jį viešai ir 
iškilmingai atšaukti ir nieko nedaro, jog 
būtų pašalinti jo padariniai. 
Parlamentarai atsako prisilaikydami 
partinės linijos. Mat, dalis galvoja, kad 
tautinės valstybės greitai išnyks, taip kad 
nepriklausomybei atgauti daromų 
pastangų jie niekur nenori remti. Tačiau 
pagrinde jie nenori nieko daryti, nes 
bijoma pakenkti Gorbačiovo politikai. 
Hitlerio-Stalino pakto sukakties proga 
joks žymesnis Vokietijos politikas, nei 
prezidentas savo pasisakymuose 
Pabaltijo kraštų, kaip šio pakto aukų, 
nepaminėjo.

Paskutinieji įvykiai Lietuvoje ir kitose 
Pabaltijo respublikose palyginus dažnai 
minimi didžiojoje Vakarų spaudoje.

Rugpjūčio 23 dienos įvykiai Pabaltijo 
kraštuose bei prieš tai ir po jų sekusi 
Maskvos reakcija rado platų atgarsį 
Vakarų Vokietijos spaudoje, radijo, 
televizijos pranešimuose. Visos televizijos 
stotys vakarinėse žiniose plačiai, pirmose 
vietose, rodė reportažus iš Pabaltijo.

V.B.

BALTIJOS KELIAS LONDONE
Ribbentropo-Molotovo pakto ir 

slaptųjų protokolų pasirašymo 50-tas 
metinės rugpjūčio 23 plačiai paminėtos 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Londone 
Baltų Taryba padėjo vainiką prie Jaltos 
paminklo, prie kurio Pabaltiečiai visą 
dieną nešė ir dėjo gėles. Pabaltiečių vardu 
vainiką padėjo Baltų Tarybos pirmininkė 
Nora Morley-Fletcher MBE (estė), 
Aleksas Vilčinskas ir Zigurds Kronbergs 
(latvis). Prie Jaltos paminklo plevėsavo 
trijų Baltijos valstybių vėliavos. Baltų 
Tarybos pirmininkė savo kalboje 
priminė, kad tą pačią valandą Baltijos 
valstybėse irgi yra minima nelemtoji 
sutartis. Baigiant minėjimą, visi 
dalyvavusieji susikabinę rankomis sudarė 
„mažą“ gyvąjį Baltijos kelią aplink 
paminklą, kaip simbolį gyvosios Baltijos 
kelio grandinės, kuri tęsėsi nuo Talino iki 
Vilniaus.

Baltų jaunimas nuo 3 vai. visą dieną 
demonstravo prie Sovietų ambasados.

ANTANO SMETONOS MOKYKLA
Iš Lietuvos patiriama, kad Užugario 

mokykla, Ukmergės rajone, nuo rugsėjo 
pirmos dienos bus vadinama Antano 
Smetonos vardu. Praėjusį mėnesi, 
Antano Smetonos gimtinėje, pirmą kartą 
po 50-ties metų, buvo viešai atžymėtos 
pirmojo ir paskutiniojo nepriklausomos 
Lietuvos respublikos prezidento 115-tos 
gimimo metinės. Ta proga ir buvo 
nuspręsta Užugario mokyklą pavadinti 
Antano Smetonos vardu.

VA T. R

Rugpjūčio 13 d. iš Vilniaus į Paryžių 
atvyko buvęs sąžinės kalinys ir Lietuvos 
politinių kalinių gelbėjimo komiteto 
narys Petras Cidzikas.

LIETUVA YRA NEDALOMA

DBLS-gos Suvažiavimui pageidaujant, Tautos Šventės proga spausdiname Lietuvos 
valstybės sienų žemėlapį.

Santalkos atstovai Parlamente
Pasaulinės Pabaltiečių Santalkos 

atstovų prie Europos Parlamento 
Kasparo Dikšaičio, Viktor Lepik, 
Gunars Maierovics ir Janis Ritenis 
pasitarime, įvykusiame liepos 18 d., 
Augsburge, buvo nutarta nuvykti į naujai 
išrinkto Europos Parlamento sesiją, kuri 
tęsėsi liepos 25-28 d.d.

Sesijos metu Janis Ritenis ir Kasparas 
Dikšaitis susitiko su parlamentarais Otto 
von Habsburg, Lord Bethel, Christopher 
Beazley ir kitais, kurie domisi Pabaltijo 
kraštų reikalais. Parlamentarai pareiškė, 
kad jie ir toliau domėsis Pabaltijo kraštais 
ir rems Europos Parlamente visas akcijas

Parlamentaras Christian Beazley (k.) ir Pasaulinės Pabaltiečių Santalkos 
atstovas Kasparas Dikšaitis Europos Parlamente apsilankymo metu.

Petras Cidzikas 1988 m. spalio 29 d. 
Vilniuje nutraukė bado streiką, kurį 
vykdė trisdešimt dvi dienas 
reikalaudamas politinių kalinių 
išlaisvinimo. 1989 m. gegužės 5 d. Petras 
Cidzikas vėl paskelbė bado streiką, 
reikalaudamas paleisti politinį kalinį 
Boleslovą Lizūną, peržiūrėti kalinio 
Arūno Dainausko bylą, reabilituoti 
išlaisvintus kalinius ir viešai paskelbti 
Mažojoje Lietuvoje 1945-47 metais 
sovietų vykdytų žudynių aplinkybes bei 
kaltininkus.

LTSR AT Prezidiumui pasirašius įsaką 
suteikti malonę ir nuo likusios bausmės 
B. Lizūną atleisti, P. Cidzikas išbadavęs 
25 dienas bado protestą nutraukė.

Tuo metu Vilniuje lankėsi PLB 
pirmininkas prof V. Bieliauskas, kuris 
grįždamas į JAV apsistojo Londone ir 
papasakojo, kad buvo susitikęs su 
badaujančiu P. Cidziku ir, kad jo 
nuomone, tas didvyriškas vyras esąs labai 
nusilpęs ir jam gręsia mirtis.

tų valstybių laisvės ir nepriklausomybės 
reikalais.

Parlamentaras Otto von Habsburg 
šiuo metu imasi iniciatyvos padidinti 
neformalią Baltų grupę Europos 
Parlamente. Pasaulinės Pabaltiečių 
Santalkos atstovai pasižadėjo ieškoti ir 
suburti Pabaltijo kraštų reikalais 
susidomėjusius Europos parlamentarus. 
Jie taip pat išreiškė pageidavimą, kad 
grupės generalinio sekretoriaus 
pareigoms būtų pakviestas visiems 
priimtinas asmuo.

Šių metų rudenį Europos Parlamente 
planuojama suruošti Pabaltijo valstybių 
reikalų svarstymą.

K. Dikšaitis
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SU ŽALIUOJU DEPUTATU STEBĖTOJO KOMENTARAI

ŠOVINIZMO PIKTŽOLES
Zigmas Vaišvila, talentingas, jaunas 

fizikas Lietuvos Mokslų Akademijoje, 
buvo vienas iš keturių Žaliųjų išrinktas 
šiais metais į naują Sovietų Aukščiausią 
Tarybą. Jam dabar 34 metai ir 1988 
metais jis buvo vienas iš steigėjų 
.Žemynas“ ekologinio klubo, kuris 
suvaidino svarbią rolę steigiant Sąjūdį. 
Žaliųjų didžiausias laimėjimas buvo tai, 
kad jie sustabdė trečio Čenobilio tipo 
reaktoriaus statybą Ignalinos atominėje 
jėgainėje Lietuvoje.

Šių metų balandžio mėnesį Zigmas 
Vaišvila dalyvavo Europos Žaliųjų V 
kongrese Paryžiuje. Londone leidžiamo 
žurnalo „Index on Censorship“ 
redaktorė Caroline Austin nuvykusi į 
Paryžių susitiko su Zigmu Vaišvila ir jo 
paklausė:

Galėtumėt man pasakyti kaip prasidėjo 
Žaliųjų judėjimas Lietuvoje?

Zigmas Vaišvila: Mes pradėjome 1987 
metų pabaigoje. Jūs žinote, kad tris metus 
mes turėjome taip vadinamą perestroiką, 
bet pradžioje mes nematėme jokių tikrų 
praktiškų rezultatų. Lietuvos valdžia 
norėjo, kad viskas pasiliktų taip kaip 
buvo. Bet praeitais metais Baltijos 
valstybėse įvyko tartum sprogimas. 
Dabar, po tų įvykių ir demonstracijų 
praeitais metais, mes pradėjom kalbėti 
apie mūsų istoriją, tikrus įvykius prieš ir 
po antrojo pasaulinio karo. Daug žmonių 
Baltijos valstybėse buvo nustebę. Jie 
niekad negirdėjo apie tuos įvykius, 
pavyzdžiui, apie Lietuvos okupaciją.

Caroline Austin: Kaip jūs įsijungėte į 
ekologinį judėjimą. Jūs esate fizikas?

Zigmas Vaišvila: Taip. Prieš dvejus 
metus mes pravedėme kampaniją prieš 
naftos ieškojimą netoli Lietuvos krantų. 
(1987 metais dėl to daug naftos išsipylė į 
jūrą). Sovietų, lenkų ir rytų vokiečių 
firmos planavo tam panaudoti visą 
Baltijos jūrą. Daug naftos — jos 
didžiausia dalis yra netoli Lietuvos 
krantų. Rašytojai, mokslininkai ir 
paprasti žmonės pradėjo rinkti parašus 
protestuodami prieš šiuos planus ir mums 
pavyko juos sulaikyti.

Caroline Austin: Ar žmonės kurie 
pasirašė priklausė organizacijai?

Zigmas Vaišvila: Ne, jie veikė 
individualiai ir laimėjo sunkiomis 
aplinkybėmis surinkdami, aš manau, apie 
2.000.000 parašų. Po to mes nutarėme, 
kad mes turim turėti kokį tai ekologinį 
klubą ir jame svarstyti tas problemas 
atvirai. Tai mes pradėjom 1978 metų 
rudenį. Tų metų vasario mėnesį mes 
įsteigėm ekologinį klubą „Žemyną“.

Caroline Austin: Kur yra jūsų bazė?
Zigmas Vaišvila: Vilniuje, Mokslų 

Akademijoje ir jos keliuose institutuose 
mes pradėjome įvairias atviras diskusijas. 
Iš tose diskusijose kalbėjusių 
mokslininkų sugebėjome gauti šiek tiek 
informacijos. Mes stengėmės pritraukti 
galimai daugiau žmonių.

Caroline Austin: Ar buvo jūsų veiksmai 
skelbiami laikraščiuose?

Zigmas Vaišvila: Kartais mums 
pavykdavo atspausdinti trumpas žinutes, 
bet ne viską, buvo daromos pataisos, bet 
mes laimėjome. Antros diskusijos vyko 
apie Ignalinos atominę jėgainę. (Ypač po 
Cemobilio žmonės buvo susirūpinę apie 
atominę energiją). Mes kalbėjome apie 
Čemobilį ir jo įtaką Lietuvai. Po 
diskusijų parašėme laišką Ryžkovui. 
Sovietų ministeriui pirmininkui. Mes 
norėjome sustabdyti trečio bloko statybą 
jėgainėje. Padėtis buvo sunki dėl to, kad 
mus vadino „ekstremistais“, 
„nacionalistais“ ir panašiai. Bet mes 
padarėme pradžią: rinkome parašus prieš 
to reaktoriaus statybą. Birželio pradžioje 
man pavyko atspausdinti straipsnį 
viename mūsų oficialiame laikraštyje apie 
Ignalinos jėgainę. Tai buvo pirmas toks 
straipsnis.

Caroline Austin: Buvo tai prieš statybos 
pradžią?

Zigmas Vaišvila: Ne statyba prasidėjo 
1986 metų pabaigoje. Pradžioj, po 
Cemobilio, sovietų valdžia minėjo, kad 
statyba bus sustabdyta, kad jie 
niekuomet daugiau nestatys Cemobilio 
tipo reaktorių. Bet 1986 metų pabaigoje 
reaktoriaus statyba prasidėjo Ignalinos 
jėgainėje.

(Praeitų metų rudenį spaudimas prieš 
reaktorių statybą padidėjo, tūkstantinė 
minia sudarė gyvą ratą“ aplink jėgainę.

Zigmas Vaišvila, Žaliasis deputatas Aukščiausioje Sovietų Taryboje.
Nuotrauka: Caroline Austin

To rezultate trečio reaktoriaus statyba 
buvo sustabdyta).

Po to mes pradėjome kitas kampanijas: 
pavyzdžiui, prieš įvairių chemijos 
fabrikų, pagal Lietuvos komunistų 
partijos centro komiteto nutarimus, 
praplėtimą.

Pereitų metų gegužės mėnesio 
pabaigoje ekonomistai iš Estijos 
atvažiavo į Vilnių ir mes su jais 
susitikome. Jie mums papasakojo apie 
taip vadinamą IME, tai yra, ekonominio 
suvereniteto planą. Mes nutarėm, kad 
mes turėtumėm jungti mūsų jėgas visuose 
dalykuose, įskaitant ir ekologines 
problemas.

Praeitų metų birželio 3 dieną mes 
surengėm susirinkimą Mokslų 
Akademijos prezidiume. Mūsų tarpe 
buvo jauni, įvairių klubų, įskaitant 
„Žemyno“ atstovai, kurie buvo 
susirūpinę kultūriniu išlikimu. Mums 
pavyko suburti įvairius inteligentijos 
atstovus: rašytojus, kompozitorius, 
dailininkus, mokslininkus ir 1.1. Apie 500 
žmonių dalyvavo susirinkime.

Tame susirinkime mes išrinkom 
atstovus: ir taip Sąjūdžio iniciatyvinė 
grupė pradėjo gyvuoti.

Caroline Austin: Kaip jūs garsinote savo 
veiksmus ir susirūpinimą ekologija?

Pradžioje mes turėjome taip vadinamą 
„nelegalų“ laikraštį „Sąjūdžio žinias“. 
Pradžioje mes naudojome 
kompiuterį jį spausdinti ir kopijuoti. 
Pirmos laidos buvo labai paprastos. 
Dabar mes turime aštuntą laidą.

Caroline Austin: Kaip jūs jį platinate?
Zigmas Vaišvila: Pradžioje buvo labai 

sunku. Bet dabar mes turime daug rėmėjų 
visuose miestuose ir kaimuose. Mes 
nežinome kiek jų yra, mes jų 
neskaičiuojame, bet jų yra daug. Mes 
platiname tą laikraštį iš Vilniaus. Kai 
kurie egzemplioriai eina į didelius 
miestus, ten jis platinamas po apylinkes. 
Nuo spalio mėnesio tas laikraštis yra 
oficialus, tai yra, Centrinis komitetas 
leido jį platinti.

Caroline Austin: Ar jūs buvote 
nustebinti?

Zigmas Vaišvila: To mes laukėm po 
visų demonstracijų Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje. Dabar mes net turime savaitinę 
televizijos programą.

Caroline Austin: Ar yra kitų leidinių, 
kurie rūpinasi aplinka?

Zigmas Vaišvila: Be Žaliųjų 
savaitraščio „Žalioji Lietuva“, kurį 

skaito apie 50.000 skaitytojų, Sąjūdžio 
pagrindinį laikraštį „Atgimimas“ skaito 
apie 100.000 skaitytojų. „Atgimimo“ 
svaitraštis daug vietos skiria aplinkos 
problemoms. Tačiau mes daug turime jų. 
Visų pirma, mums sunku gauti 
popieriaus. Mes tikimės įsteigti savo 
nepriklausomą leidyklą jam platinti. Daug 
lietuvių yra užsienyje. Apie 200.000 
lietuvių yra Čikagoje ir jie renka pinigus. 
Mes tikimės, jog jie galės mums padėti.

E.L.JB.
(Index on Censorship, July, August 
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LIETUVOS ŽALIEJI
Liepos 1-2 dienomis Lazdėnuose įvyko 

Lietuvos Žaliųjų parlamento 
susirinkimas. Jo metu Žalieji svarstė šiuos 
klausimus: būsimos politinės Žaliųjų 
partijos santykis su Žaliųjų judėjimu, 
Žaliųjų dalyvavimas rinkimuose į 
Lietuvos TSR Aukščiausiąją tarybą, 
einamieji kalusimai — Taikos žygio bei 
pėsčiųjų dienų rudenį aptarimas, 
problemos, susijusios su Mažeikių naftos 
perdirbimo gamykla bei Varėnos 
miškais. Šias problemas Žalieji tikisi 
išspręsti parlamentiniu keliu per savo 
remiamus LTSR aukščiausiosios tarybos 
deputatus — Vaišvilą ir Statulevičių.

Lietuvos Žaliųjų koordinacinė taryba, 
tuo tarpu, pasiuntė sekančio turinio 
pareiškimą Lietuvos komunistų partijos 
centro komitetui: Lietuvoje vėl 
susiduriama su daugeliu atveju, kai į 
karinę tarnybą dviem metam šaukiami 
atsargos karininkai, tai yra asmenys, 
baigę aukštąsias mokyklas ir karinius 
parengimo kursus. Pastaruoju metu šis 
pretekstas naudojamas sutramdyti 
Žaliųjų ir Sąjūdžio narius, antikarinių 
akcijų organizatorius. Tai visų pirma 
liečia Lietuvos Žaliųjų Kauno „Atgajos“ 
bendrijos pirmininką Saulių Gricių, 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio seimo 
narį Algį Mulavičių. Yra žinomi dar ir 
keli kiti panašūs atvejai. Visa tai vyksta 
tuo metu, kai TSRS mažina savo 
kariuomenę ir yra viešai žinomos 
problemos, susijusios su į atsargą 
išleidžiamų karininkų įdarbinimu ir 
apgyvendinimu. Karininkai- 
profesionalai priverstinai išleidžiami 
atsargon, o į tarnybą šaukiami aukštąsias 
mokyklas baigę specialistai, kurių 
Lietuvai ir taip trūksta. Tokius faktus 
laikome netoleruotinais bandymais

Stropiai skaitant tas visas žinias ir 
žinutes, kurios iš Sov. Sąjungos pasiekia 
vakarų pasaulio spaudą, negalima 
paneigti įspūdžio, jog vis garsesnis 
Pabaltijo tautų — lietuvių, latvių ir estų 
— reikalavimas atgauti nepriklausomybę 
tampa kertiniu akmeniu 
„persitvarkymo“ politikos raidoje. Kaip 
tik šis kertinis akmuo gali įtaigoti visos 
taip vad. „Sovietinių respublikų“ 
sąjungos gyvavimą ligšiolinėje formoje.

Pabaltijo tautos yra ryžtingai 
įsitikinusios, jog atėjo laikas nusimesti 
grandines, kuriomis jas apkalė 
plėšikiškas ir išnaudotojiškas kaimynas: 
vergijos pagrindais sukurta, kolonijinė 
imperija — Rusija, kuri prisidengusi 
taikos, žmogaus meilės ir tarptautinio 
draugiškumo skraiste, alina okupuotus 
kraštus savųjų dykaduonių, kyšininkų ir 
eikvotojų labui.

Kiekvienas laisvės troškimas Pabaltijo 
kraštuose iki šiol buvo užgniaužiamas 
tremtimi, kalėjimais, kulkomis, 
apgaulingais pažadais — visais tais 
atributais, kuriais turtingas kiekvienas 
plėšikas. Dešimtmečių bėgyje okupuotų 
Pabaltijo kraštų siaubu tapo ne 
subankrutavę ir visiškai suirę 
„socializmas bei komunizmas“ (ar ne 
rusiškojo palaidumo, abejingumo ir 
savanaudiškumo išdava?), o aršusis 
rusicizmas „vyresniojo brolio, didžiosios 
rusų tautos, didžiųjų rusų genijų, 
taikingiausios tautos pasaulyje“ 
pavidalu.

Kad ir šiandien, naujai politikai 
plečiantis, tas „rusiškasis genijus“ 
nesnaudžia, demonstruoja sekantieji 
faktai.

Ne taip jau seniai Rusijoje įsteigta 
nauja organizacija, kuri pasivadino 
„Pamiat“, atseit „atminimo“ vardu. Tos 
organizacijos tikslas kaip akies obuolį 
saugoti Sov. Sąjungos (didžiosios 
Rusijos) vieningumą, neleisti tai sąjungai 
suirti... Taigi, tik perskaitęs šias eilutes 
suvoki, kodėl tokia organizacija gimė ne 
kur nors kitur, o Rusijoje ir, kad jos 
nariais — grobikiškos, vergija pagrįstos 
imperijos gynėjais — yra vien tik rusai.

Didesnių ar mažesnių partijos šulų, 
propagandistų ir „negęstančios 
rusiškosios dvasios“ veikėjų remiama, ši 
organizacija per kelis mėnesius tapo 
rusiškojo nacionalizmo, aršaus 
šovinizmo skleidėju.

Tokių ir panašių rusiškų organizacijų 
bei susivienyjimų veiklos dėka Estijoje 
buvo įtaigotas rusų darbininkų streikas, 
kuris būk tai nukreiptas prieš 
„nežmogiškus, nesocialistinius ir laisvę 
varžančius“ įstatymus, kuriuos priėmusi 
Estijos vyriausybė. Tuose įstatymuose 
sakoma, kad piliečiai, neišgyvenę Estijos 
teritorijoje keletos metų, neturi teisės 
rinkti vietos valdžios organų. Paprasti, 
aiškūs, logiška galvosena pagrįsti 
įstatymai. O, kad jie liečia neseniai į Estiją 
atsidanginusių rusų šeimas, tai ne vien 
Estijos tautinio susipratimo kaltė. Ar 
estai kvietėsi rusus savojon žemėn?

Ne! Rusų komunistų partijos vadinami 
vadovai, tie „žmogaus laisvės sagotojai“ 
(rusiškosios laisvės?) atgabeno 
tūkstančius rusų darbininkų į Estiją. 
Didžioji jų dauguma dirba ginklavimosi 
pramonės įmonėse, nes kaip tik partija 
nepasitiki estais ir jų vietoje mielai 
įdarbina savuosius, rusų imperijai 
ištikimus žmones. Tai viena medalio 
pusė. Kita — partijos strategai jau seniai 
pasisavino rusų carų taip mielai naudotą 
ginklą užgrobtoms tautoms engti: kuo 
labiau svetimuosius, šiuo atveju estus, 
„praskiesi“ rusais, tuo lengviau laužysi 
pajungtos tautos stuburą. Estai, jų tarpe 
net komunistai, suvokę šias užmačias ir 
norėdami apsiginti nuo rusų-kolonistų 
srovės, priėmė aukščiau minėtus 
įstatymus.

Žinia, prasidėjus streikams „didysis 
brolis“ sujudo. „Pravda“ patalpino net 
kelis grasinančios kritikos straipsnius, 
kuriuose puolamas bet koks Pabaltijo 
kraštų bandymas atgauti laisvę. Tuose 
straipsniuose be vargo galima atpažinti 

susidoroti su pacifistinio judėjimo. 
Sąjūdžio ir Žaliųjų nariais.

Kreipiamės į Lietuvos vyriausybę, 
nedelsiant imtis ryžtingų žingsnių 
užkertant kelią tokiem bandymam.

Pasirašė: Lietuvos Žaliųjų koordinacinė
taryba 

stalinistų plunksnos braižą. Girdi, Estijos 
įstatymai yra „žmogų niekinantis, laisvę 
varžantis ir Sov. Sąjungos dvasią 
laužantis iškrypimas“.

Leiskite paklausti, o kur buvo 
„Pravdos“ rašeivos, kai tūkstančiai estų, 
latvių ir lietuvių buvo tremiami Sibiran, 
kai rusiškasis okupantas su įvairaus 
plauko prisiplakėliais niekiojo Pabaltijo 
kraštus, trypė žmogiškąsias tų kraštų 
gyventojų teises? Gal dabar redakcijose 
sėdi nebe tie žurnalistai, tarnautojai ir 
veikėjai, gal dabar čia dirba naujoji karta. 
Bet nė vienam iš jų nedaro garbės tai, jog 
jie, pasisavinę šunkeliais nužengusių tėvų 
profesijas, bando ir toliau žeminti bei 
niekinti tai, kas svarbiausia žmogaus, 
tautos, viso krašto gyvenime: laisvę ir 
apsisprendimo teises.

Streikai, pagrįsti įžeista rusiškojo 
šovinizmo savimeile, susilaukė 
visokeriopo pritarimo tų pačių, 
streikuojančių įmonių direktorių, 
valdytojų, partijos organizatorių bei kitų 
vadovaujančių asmenų (visi rusai) 
pritarimo. Vieni grasina, kad sudarys 
savo pačių, rusų vyriausybę, kiti šaukia, 
kad girdi į Talino gatves turėtų būti 
pasiųsti ir šarvuoti automobiliai.

Štai tikrasis rusu-šovinisto, „didžiojo 
brolio, išvaduotojo ir geradėjo“ veidas! 
Grasindami bet kokiam judėjimui už 
laisvę tie šovinistai kviečiasi pagalbon 
Lenino sakytus ir nesakytus žodžius apie 
„socialistinių tautų šeimą“. Tačiau jei 
rusas Leninas galėtų pakilti iš savojo 
karsto ir pamatytų, kaip siaučia jo 
„broliai“, tai jį ištiktų širdies smūgis. Nė 
viename Lenino raštų tome nėra žodžio 
apie tai, jog carą nuvetusi Rusija tuoj pat 
imtųsi ginklo kaimyniniams kraštams 
užgrobti, niekur nėra paminėta, kad 
rusiškasis komunizmas būtų 
„eksportuojamas“ į kitus kraštus tankų, 
patrankų ir šautuvų pagalba.

Ne, dar nešviečia laisvės saulė 
Pabaltijos kraštams. Į naujas trispalves vis 
bando nagais įsikibti plėšrus, dvigalvis 
aras — tas atrodo amžinybėn 
nugarmėjęs, bet vis dar tarytum 
vaiduoklis kai kurių rusų galvose 
beklaidžiojantis nepasotinamai gobšios 
Rusijos-motinėlės simbolis.

Estijoje, Moldavijoje ir kitur 
streikuojantieji rusų darbininkai gina ne 
komunizmą ar socializmą, bet savo, rusų 
okupantų teises — dirbti geresnį darbą, 
valgyti skanesnę duoną, gyventi 
gražesniame, geresniame krašte.

„Pravda" negaili ir piktų, puolančių, 
įžeidžiančių bei niekinančiu žodžių 
Lietuvos Sąjūdžiui, kuris girdi pasišovęs 
sugriauti Sov. Sąjungos pamatus. O 
„griauti“ pamatus neleidžiama. Visai 
neseniai sov. gynybos ministras 
Dimitrijus Jasovas priminė, kad negali 
būti nė kalbos apie kokį nors Sov. 
Sąjungos vakarų sienų pakeitimą.

Taigi, viltis, kad netolimoje ateityje 
nauja orientacija ir nauja sovietų politika 
leis prinokti laisvės vaisiams — šiandien 
dar neturi stipraus pagrindo. Jau kuris 
laikas Maskvoje posėdžiauja speciali 
komisija, kuriai pirmininkauja 
propagandos vadovas Aleksandras 
Jakovlevas. Tos komisijos pareiga 
įvertinti prieš 50 metų tarp Stalino ir 
Hitlerio sudarytą sutartį, kurios pagalba 
rusai įsigalėjo Pabaltijy. Vienintelis 
komisijos narys, pabrėžęs, kad sutartis, o 
su ja ir Pabaltijo užgrobimas neturi jokio 
teisinio pagrindo yra Įvaras Kesberis. 
Kaip jo pavardė sako —jis ne rusas, o... 
latvis.

Kaip matome, rusų šovinistai vis 
stiprėja, komunizmo bei socializmo 
vardu jie bando tęsti užgrobimo politiką, 
organizuoja pavergtųjų kraštų 
šeimininkus-rusus naujiems išpuoliams ir 
naujai nesantaikai.

Ir vis dėl to negalima nematyti fakto, 
jog sovietinė rusų imperija braška visuose 
kampuose ir tas braškėjimas, tos visos 
suirutės ryškiai kalba, kad vergija negali 
būti amžina. Tautų laisvės proceso 
nesustabdys ir naujai kurstomas, 
visokeriopai remiamas bei toleruojamas 
rusiškasis šovinizmas.

Algis Sadauskas

„Europos Lietuvį“ siuntinėjame į visus 
pasaulio kraštus. Užsisakykite „Europos 
Lietuvį“.
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BOLTONE
PAVYKĘS PABALTIEČIŲ 
KONCERTAS IR ŠOKIAI

Šiais metais svarbiausias Šiaurės 
Anglijos Pabaltiečių renginys įvyko 
rugpjūčio 26 d. Boltone, ukrainiečių 
salėje. Boltono Baltijos Tautų komitetas 
minėjo savo dešimties metų gyvavimo 
sukaktuves. 1979 m. Komiteto įkūrimas 
buvo H. Vaineikio, R. Nolko (estas) ir J. 
Zakio (latvis) idėja ir jis yra daug ko 
atsiekęs. Yra palaikomi ryšiai su 
vietiniais parlamento nariais, ypatingai 
su Tom Sackville MP. Kiekvienais metais 
ištremtiems paminėti miesto centre prie 
paminklo yra padedamas vainikas. 
Iškeltos ant miesto rotušės rūmų Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos vėliavos. Palaikomi 
ryšiai su BBC ir rengiami minėjimai ir 
koncertai. Savo dešimties metų veiklos 
sukaktuves paminėti Komitetas 
nusprendė Pabaltiečių koncertu ir 
šokiais. Lietuvius koncerte atstovavo 
ansamblis „Gimtinė“ šios sudėties: V. 
Gasperienė, B. Bishop, R. Gasperaitė, S. 
Wolfenden, J. Alkis, V. O’Brien ir A. 
Šveikauskas.

Vakaro programą atidarė DBLS 
Boltono skyriaus pirmininkas ir Boltono 
Baltijos Tautų komiteto sekretorius H. 
Vaineikis. Jis savo trumpoje kalboje 
angliškai paminėjo Komiteto 
sukaktuves, jo pasiektus darbus ir ateities 
veiklos gaires, pabrėždamas, kad 
vienybėje yra Pabaltiečių stiprybė. Taip 
pat jis kalbėdamas apie Ribbentropo- 
Molotovo paktą paminėjo Pabaltiečių, 
gyvenanačių prie Baltijos jūros, viltis ir 
pastangas siekiant didesnės laisvės. Po jo 
kalbėjo J. Počs (latvis), J. Alkis, DBLS 
pirmininkas ir G. Bolubasz, ukrainiečių 
atstovas. Pabaigoje J. Zakis, Pabaltiečių 
pirmininkas, padėkojo H. Vaineikiui už 
kalbą, kitiems už linkėjimus ir svečiams 
už atsilankymą. Po padėkos žodžių jis 
pats buvo apdovanotas rožių puokšte, o 
ukrainiečių atstovas Komitetui įteikė 
kuklią piniginę dovaną.

Koncertą pradėjo tautiniais rūbais 
pasipuošę lietuviai. Jie žiūrovus žavėjo ne 
tik savo dainomis bet ir kanklių ir 
skudučių muzika. Po to, sekė palyginant 
kuklus latvių pasirodymas, o po to — vėl 
lietuviai. Vakarine suknele pasidabinusi 
Vida Gasperienė, jos dukrelei Rimai 
akomponuojant, padainavo dvi 
estradines dainas „Tėvynė“ ir „Sodo 
obelėlė“. Vyrai neatsiliko ir padainavo 
porą liaudies dainų. Visam ansambliui 
ant scenos susirinkus, lietuvių programa 
buvo pabaigta gražiai ir profesionaliai 
lietuviškomis harmonizuotomis 
dainomis, kurios sužavėjo ne tiktai 
savuosius bet ir visus esančius 
perpildytoje salėje. Ansamblis buvo 
apdovanotas raudonomis rožėmis. Bravo 
„Gimtinė“! Estai šį kartą scenoje 
nepasorodė. Koncertas pasibaigė estų, 
latvių ir lietuvių tautų himnais ir „God 
Save the Queen".

Šokiams grojo latvių kapela iš 
Mansfieldo. Vėliau, užkandus, keliomis 
taurelėmis, „Ilgiausiais Metais“ ir 
kitomis lietuviškomis impromptu 
dainelėmis buvo paminėtos Henriko 
Gaspero 65 metų gimimo dienos 
sukaktuvės. Boltoniškiai jam linki 
sveikatos ir sėkmės ir ateities lietuvių 
veikloje.

Nors šis vakaras buvo paskelbtas 
Pabaltiečių vakaru jis, teisybę pasakius, 
pasidarė lietuvių vakaru. Ir be 
„Gimtinės“ pasisekimo yra sunku 
pasakyti, kada tiek daug lietuvių buvo 
Boltone susirinkę po viena pastoge, o jų 
tikrai buvo daugiau negu kitų tautybių. 
Be tautiečių iš Lietuvos (kurių taip pat 
buvo gražus skaičius!), koncerte šokiuose 
dalyvavo lietuviai iš Mančesterio ir 
Eccles (daug, daug!) ir iš Leigh, ir iš 
Prestono, ir iš Ročdalės. ir iš Šefildo, ir iš 
kitų apylinkių. Buvo tikrai galima 
didžiuotis esant lietuviu — Lietuvos 
himnas pilnutėlėje salėje skambėjo 
garsiau nei’kitų himnai.

Koncerto-šokių paruošime aktyviai 
dalyvavo ir vietiniai lietuviai. Beveik visa 
vakaro organizacija ir jo pravėdimas 
gulėsi ant H. Vaineikio pečių. Lietuvės 
šeimininkės O. Eidukienė, S. Keturakienė 
ir M. Pauliukonienė padėjo pagaminti 
maistą, o H. Silius, Florence Silienei 
padedant, sugebėjo parduoti net 
tūkstantį (!) loterijos bilietų.

Trumpai pasakius, vakaras buvo 
didžiulis pasisekimas! Boltoniškiai savo 
tautiečiams išreiškia nuoširdų ačiū 
visiems prie šio renginio prisidėjusiems ir

ČIKAGA IR TORONTAS 
VOKIETIJOJE

Telefonas. Skambina kompozitorius 
Darius Lapinskas, kviesdamas ne alaus 
bokalui su dešrelėm ir kopūstais, bet 
meno puotai. O ji rengiama Vasario 16 
gimnazijos pilies salėje, liepos mėn. 15 d. 
20.00 vai.

Be jokių atsikalbinėjimų — negaliu, 
neturiu laiko, ar skauda galvą — tariu 
vilnietišką ačiū juo labiau, kad mano 
namus nuo gimnazijos skiria tik 10 
kilometrų.

Kieme, su tautine juosta, susitinku 
tolimą Čikagos svečią. Prisistatau su 
žmona, tuoj pat rasdamas bendrą kalbą, 
kuri sukasi apie šio vakaro „paslaptingą“ 
pastatymą. Įėjęs į atnaujintą pilį, matau 
vakščiojančius „vyskupus“, „karalius“, 
kiek toliau su skarele ir tautiniais rūbais 
apsirengusią „motiną“ buvusią Toronto 
kaimynę (juk Hamiltonas ir Torontas 
buvo ir liks geri kaimynai!) solistę Slavą 
Žiemelytę. Kalbos užtenka, nes ir daug 
bendrų pažįstamų: kaip „laikosi“ 
muzikas St. Gailevičius, solistas V. 
Verikaitis, muzikas J. Govėdas ir kiti? 
Kaip stipriai pulsuoja lietuviškas 
gyvenimas? Veikla, koncertai?... „Ak, jų 
užtenka — sako solistė L. Žiemelytė — 
tačiau vasaros gyvenimas persikėlė prie 
Vasagos ežero“. „Būk gera — sakau — 
perduok mūsų bendriems pažįstamiems 
linkėjimus“.

Tik dabar paaiškėjo, kad to meno 
puota bus „Dux Magnus“ operos 
ištraukos. Be jokios reklamos ar 
skelbimų, tik telefoniniais kvietimais ir 
,,ex promtu“ surengtos menininkų 
pasirodymas, sutraukė nors nedidelę, 
tačiau pilną žiūrovų salę.

Nenoriu įsivelti į kritikos bangas, 
kadangi nesu muzikologas, pilnai 
sutikdamas su kompozitoriaus D. 
Lapinsko įvade pasakytais žodžiais, kad 
be orkestro, baleto, choro, dekoracijų ir 
kt. priedų — žiūrovas negaus pilno 
operos vaizdo, juo labiau, kad ištraukos 
išpildomos ne scenoje, o dalyje salės. Tad 
paskiras ir gerokai sutrumpintas scenas, 
teko iš anksto pačiam kompozitoriui 
aiškinti.

Įvairiais įspūdžiais žiūrovai apleido 
salę, kadangi kompozitorius D. Lapinsko 
muzika yra moderni, vyraujant 
polifonijai, nors netrūko ir lyrinių, 
lietuviškais motyvais elementų. Atrodo, 
kad daugumas laukė a la Verdi ar Pučini 
muzikos garsų. Nusivylimas? Taip ir ne, 
kadangi „Dux Magnus“ operos libretas 
— tai Kazio Bradūno deimančiukas, 
perkeliant žiūrovą į istorinę ir šiandieninę 
Lietuvą.

„Dux Magnus“ ištraukose pasirodė: 
Lietuvos dvasia — aktorė Laima 
Rastenytė, šv. Kazimieras — Aras 
Lapinskas, Motina — solistė SI. 
Žiemelytė, vyskupas — B. Kazėnas, 
karalius — A. Šulce, karalienė — B. 
Liaudrum, berniukas — R. Talbot.

Kokiu keliu Čikagos ir Toronto 
menininkai pasiekė šį Hesseno krašto 
kaimelį? Pasirodo, kad Lietuvos 
kompozitorių sąjungos kvietimu jie 
viešėjo Lietuvoje ir Vilniaus operos 
rūmuose su labai dideliu pasisekimu (visi 
bilietai buvo išparduoti) davė keturis 
spektaklius, sceną papildant statistais, 
dekoracijom ir t.t. Grįždami sustojo 
Stuttgarte, įsirašydami visą „Dux 
Magnus“ operą į plokštelę. O nuo 
Hūttenfeldo iki Stuttgarto — tai katės 
šuolis!

Dar gerą pusvalandį buvo proga kiek 
ilgiau pasikalbėti su kompozitorium D. 
Lapinsku ir aktoriais, pilnai pritariant 
gimnazijos direktoriaus A. Smito 
žodžiams: „lietuvių gimnazija matė 
įvairių menininkų pasirodymus, 
koncertus, tačiau pirmą karta ji pamatė 
lietuvišką operą. Ačiū kompozitoriui D. 
Lapinskui.

P.S. JAV prezidentas su žmona 
pietavo pas Solidamosc pirmininką 
Lechą VValęsa. Jo žmonos vardas yra 
Danutė. Pietus paruošti padėjo žmonos 
draugė Gražina. Lietuviški vardai. Spėju, 
kad jos yra Vilniaus krašto repatriantų 
dukros, kadangi po karo į Lenkijos 
Pamarį persikėlė labai daug Vilniaus 
lenkų.

Kazys Baronas

primena — kad jų pačių, Boltono lietuvių 
šokiai, įvyks spalio 14 dieną. 
Nepamirškite — vėl pasimatysime 
Boltone!

ELR

Širdies subrandintas siekis
Povilas Pečeliūnas — buvęs politinis 

kalinys, 1980 metais buvo nuteistas pagal 
„įžymųjį" 68-ąjį baudžamojo kodekso 
straipsnį (už antitarybinę propagandą ir 
agitaciją) trejiems metams kalėti ir 
penkeriems metams tremties. Povilas 
Pečeliūnas grįžo iš tremties 1987 m. spalio 
25 d. ir ėmė rūpintis kitų politinių kalinių 
išlaisvinimu, sukūrė politinių kalinių 
gelbėjimo komitetą, tapo šio komiteto 
pirmininku.

Vasario 16-sios numeryje „Kalba 
Vilnius" (1989, nr. 8) atspausdino Daivos 
Vilkelytės pasikalbėjimą su Povilu 
Pečeliūnu, Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio Vilniaus tarybos nariu.

Kas yra vasario šešioliktoji?
Vasario šešioliktoji yra Lietuvos, 

nepriklausomybės atkūrimo diena, kuri 
ir davė mums pagrindą sukurti 
nepriklausomą Lietuvą. Tai buvo tartum 
vėliava — tas nepriklausomybės aktas, 
kuris įkvėpė savanorius —
pasiaukojusius žmones —
nepriklausomybę praktiškai įgyvendinti, 
tai ir įvyko. Nepriklausomybės aktas 
nedeklaravo jokios santvarkos, jis tik 
kalbėjo, kad Lietuva tampa pilnateisė 
nepriklausoma valstybė, kad ji pati 
sprendžia savo likimą. Akte taip pat buvo 
pasakyta, kad būsimos valstybės 
santvarką nulems demokratiniu būdu 
išrinktas seimas. Tada ir bus nuspręsta, 
kokia bus santvarka , kai seimas išreikš 
visų gyventojų valią. Taigi šie du svarbūs 
momentai glūdi akte.

Iš kur atsirado jėgų Lietuvai per 
dvidešimt metų iš suniokoto krašto tapti 
normalia valstybe?

Pirmiausia aš sutinku su prof. V. 
Mykolaičio-Putino žodžiais, kuris 
viename straipsnyje rašė, jog nacionalinė 
priespauda (devynioliktame amžiuje ji 
buvo ypač žiauri) kultūrinis genocidas, 
rusifikacija ir kančia subrandino, išugdė 
ir davė akstiną kovoti dėl savo teisių: dėl 
kalbos, dėl kultūros. Šita kova brendo jau 
nuo devyniolikto amžiaus pradžios. 
Įvairūs sukilimai, kurie dar nebuvo 
nacionališkai sąmoningi, Kražių 
skerdynių įvykiai, kova dėl spaudos — 
„Aušra“, „Varpas“, Vinco Kudirkos 
idealizmas ir pasiaukojimas. Lietuva 
išsikovojo spaudą 1904 m., ne iš caro 
malonės gavo. Pradėjo klibėti Rusijos 
imperija, kilo revoliucija, atsirado didysis 
Vilniaus seimas, kuris užsibrėžė dvi 
programas: maksimum ir minimum. To 
meto sąlygomis, be abejo, nebuvo 
įmanoma tiesiog paskelbti Lietuvos 
neprikausomybės, bet buvo numatyta 
minimum programa; plačios politinės, 
ekonominės administracinės, kultūrinės 
autonomijos. Bet galutinis tikslas visą 
laiką buvo nepriklausomybė. O 
septynioliktųjų metų gegužės mėnesio 
Konferencijoje buvo aiškiai kalbama 
apie nepriklausomybę ir išrinkta 
dvidešimties taryba, kuriai pavesta, 
pasitaikius tinkamam momemtui, 
iškovoti Lietuvoje nepriklausomybę. Nė 
vieną dieną nesustojo darbas, mūsų 
diplomatai — tuo laiku buvo daug 
įžvalgių politikų, įžymių žmonių, kurie — 
visur: ir Fryburge, ir Londone, ir 
Paryžiuje kalbėjo apie Lietuvą tuo metu 
daugelio užmirštą, nežinomą. Kai vyko 
nepriklausomybės kovos, mes gynėmės 
nuo Raudonosios Armijos kaip nuo 
intervencijos, kovojom prieš Belmontą 
Avolovą, kurie stengėsi grąžinti Lietuvą į 
senus rėmus, prieš pilsudskinę lenkiją bet 
dabar vienas frontas buvo diplomatijos 
frontas, kurį mes irgi laimėjome. Visi šie 
veiksniai buvo ilgai brandinti. Be tojuos 
rėmė visa tauta. Tuo metu socialinis 
klausimas buvo labai aštrus, norėta 
Lietuvoje įteisinti Rusijos imperiją, tiktai 
kitokiu pavidalu — propaguojant 
socializmo idėjas. Tuo metu jos buvo 
populiarios, bet tautinis 
nepriklausomybės siekimas buvo tiek 
subrandintas kaip svarbiausias poreikis, 
kad šitai nulėmė. Šis siekis padėjo 
dvidešimties žmonių, okupacinėmis 
sąlygomis paskelbusių nepriklausomybę, 
žodį paversti kūnu.

Ar įžvelgiate kokią nors idėją, kurios 
pagrindu galima tautą suvienyti dabar?

Taip, tai absoliučiai tas pats siekis. Aš 
nekalbu apie kolaborantus, 
konformistus, funkcionierius, 
susikompromitavusius žmones, kuriems 
kėdė svarbiau už viską. Visos neformalios 
organizacijos, vienos labiau 

deklaruodamos, kitos — ne taip aštriai, 
gyvena ta pačia viltimi. Tiktai būdai, 
kurios jos pasirenka — skiriasi. Jeigu yra 
nesutarimų tai todėl, kad ne visuomet 
žmogus žino, kaip tą viltį įgyvendinti. 
Vien deklaruoti neužtenka. Sąjūdis 
siaurąja prasme (į Sąjūdį galima žiūrėti 
siaurąja ir plačiąja prasme) mato būdą,

Povilas Pečeliūnas

kaip visa tai reikai daryti: dalyvauti 
rinkimuose, eiti į kompromisus ir t.t., bet 
gali smarkiai apsirikti strategijos 
atžvilgiu. Sąjūdį plačiąja prasme reikia 
suprasti kaip visų neformalių 
organizacijų ir Sąjūdžio, ir Lygos, ir 
Helsinkio grupės, ir įvairių komitetų, ir 
susikūrusios lietuvos demokratų partijos
— judėjimą. Galima sakyti, kad dabar 
Lietuvoje vyksta politinis, demoktarinis, 
nacionalinis, pilietinis judėjimas... Man 
atrodo, kad šie keturi terminai apima 
Sąjūdžio kryptis, ir šito Sąjūdžio 
vienijantis tikslas gali būti tik 
nepriklausomybė. Jeigu kuri neformali 
grupė atsisakytų šito siekio, ji taptų nebe 
aktyvia Sąjūdžio dalyve, o gal suvaidintų 
ir negatyvų vaidmenį.

Kuriam keliui į Lietuvos suverenitetą 
duotumėte prioritetą — evoliucinam ar 
revoliuciniam?

Evoliucinis kelias nežinia kur nuves, o 
revoliucija nevyksta. Reformos taip pat. 
Jeigu reformistai siekia tik pagerinti, o ne 
pakeisti (sprendžiant is kelerių metų 
rezultatų), jų veiklą galima pavadinti tik 
kosmetika. Kalbama apie teisinę 
valstybę, o teisinės valstybės nėra ir 
nežinia, kada ji bus. Sakykim, anksčiau 
kaltindavo žmones, kad jie nori 
susilpninti Tarybų valdžią. Dabar 
kaltina, kad žmonės nori susilpninti 
socializmą. Didžiausia blogybė ta, kad 
pas mus — vienapartinė sistema. Juo 
labiau, kad nėra Lietuvos komunistų 
partijos. Juk kiekvieno Komunistų 
partijos nario biliete parašyta: TSKP 
narys.Ateityje galbūt susikurs Lietuvos 
komunistų partija, bet jeigu ji bus 
remiama iš šalies ir tik ji vadovaus, niekas 
nepasikeis, kaip ji nusivadovavo, mes jau 
žinome. Man atrodo, kad susikūrusi 
Lietuvos demokratų partija kaip tik ir 
atsako į klausimą, kaip elgtis. Jau pats jos 
suik Orimas, atrodo, ir gali sukelti didelę 
konfrontaciją, galbūt net kovą. Bet 
nevienpartinė sistema — pliuralizmo 
sąlyga. Jei susikurs Lietuvoje daugiau 
partijų, lai jos rungtyniauja tarpusavyje
— ne iš viršaus primeta savo teorijas 
viena kitai, o įrodo diskusijų, dialogų, 
agitacijos, spaudos ir kitais būdais 
pranašumą. Juk kai į rinkimus keliami 
keli deputatai, tai jeigu nėra kokių 
manipuliacijų, spaudimo iš šalies, žmonės 
pasirenka tą kuris yra geresnis.

Konkurencija?
Žinoma. Tada galima bus kalbėti ne 

apie neaiškų demokratizavimą, o apie 
demokratiją tikrąja prasme, apie jos 
pagrindinius principus. Kas yra 
demokratijos priešingybė? 
Totalitarizmas, nuosekliai vedantis į 
militarizmą, nes kaip kitaip 
totalitarizmas išlaikytų savo valdžią? Tik 
prievarta, jėga, baime, tai, ką mes nuolat 
patirdavome neteisinėje valstybėje. 
Dabar vyksta juokingi dalykai — visi tie 
funkcionieriai, kurie bananais mušė 
ankstesniųjų vasario šešioliktųjų 
organizatorius ir tuos žmones, kurie 
šventė, šiandien iš viršaus jau leidžia 
švęsti. Todėl ir švenčiam. Valstybė turi 
paisyti, ko norima iš apačios. Visa 
nelaimė, kad TSRS demokratizacijos 
procese, visa kas daroma, daroma „iš 
viršaus“. Tai beveik tas pat, kaip 1861 m. 
bandymas panaikinti baudžiavą.

(Bus daugiau)

STUDIJŲ SAVAITES SVEK1NIMAI
(Atkelta iš 3 psl.) 

1
Savaitės paskaitose ir pokalbiuose mes 

daugiausia svarstėme aktualiuosius 
Lietuvos klausimus. Mūsų mintys nuolat 
krypo į ten, kur plazda lietuviškosios 
kūrybos širdis. Mes reiškiame savo 
įsitikinimą, kad nūdieniniame žmonijos 
pažangos kelyje į šviesesnę ateitį lietuvių 
tauta, drauge su kitomis tautomis, yra 
šaukiama įnešti savo kūrybos indėlį į 
bendrą žmogiškųjų vertybių lobyną. Tam 
tikslui pasiekti ji turi tapti visiškai laisva 
ir nepriklausoma. Už tokią laisvę ir 
nepriklausomybę pasisakė visi savaitės 
dalyviai, tarp jų Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės, Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio ir Nepriklausomybės Sąjungos 
atstovai. Nepriklausomybės siekiui 
nebuvo priešingas ir Komunistų partijos 
atstovas.

Šių metų vasarą ir rudenį sueina 45 
metai nuo didžiojo tautos egzodo iš 
tėvynės. Prisimindami šią liūdną sukaktį, 
norime pabrėžti, jog egzodas daugumui 
išeivių nebuvo beprasmis klaidžiojimas 
svetimuose kraštuose; jis reiškėsi 
kūrybiniu darbu įvairiuose gyvenimo 
baruose, kartu vedant energingą kovą dėl 
tautos išlikimo ir jos laisvės.

Didįjį tautos egzodą sekė antroji 
komunistinė okupacija, nuo kurios 
pradžios šiemet taip pat sueina 45 metai. 
Okupacijos pradžią žymėjo tautos 
rezistencija, atsiėjusi tūkstančius jaunų 
gyvybių. Komunistinė priespauda 
išsekino ir kūrybines tautos jėgas. Betgi 
tauta nebuvo per tuos 45 vergovės metus 
sužlugdyta nei fiziškai, nei dvasiškai. Ji 
neseniai pakilo naujam tautiniam 
atgimimui, kuris teikia šviesių vilčių 
ateičiai.

III
Šių metų rugpjūčio 23-ioji mūsų mintis 

nukels į gėdingą Molotovo-Ribbentropo 
paktą, pasirašytą prieš 50 metų. Mes 
rekalaujame, kad šis paktas, 
nugramzdinęs mūsų nepriklausomą 
vastybę į aneksijos vergovę, būtų niekiniu 
ir būtų panaikintos pakto pasekmės — 
Lietuvos okupacija.

IV
Savaitėje paminėta 100 metų sukaktis 

nuo rašytojo Igno Šeiniaus gimimo mums 
simboliškai išreiškė kūryboje glūdinčią 
dvasios jėgą.

V
Mes sveikiname beatsikuriantį 

Vytauto Dižiojo universitetą Kaune ir 
linkime jam spinduliuoti visam kraštui ir 
toli už jo lietuviškąja kūrybos ir mokslo 
dvasia.

VI
Mes džiaugiamės Kultūros fondo 

Lietuvoje pastangomis žadinti Lietuvius 
dvasiniam atgimimui, saugojant kultūros 
paminklus, puoselėjant kūrybinius 
siekius įvairiose gyvenimo srityse.

VII
Sveikiname daugeriopus užmojus ir 
darbus, siekiant pašalinti gamtos taršą 
tėvynėje.

VIII
Tautos sveikata, vertinama ne tik kaip 

fizinis ligos nebuvimas, bet kartu ir kaip 
dvasinė bei socialinė gerovė, kelia didelį 
susirūpinimą. Drauge su pačios 
medicinos humanizacijos bei profesinio 
lygio kėlimo būtinybe, sprendžiant tautos 
nesveikatos problemas, visų pirma yra 
būtina pasirūpinti jų socialinėmis bei 
dorovinėmis priežastimis. Dėl to rėkia 
kovoti su girtavimu, rūkymu, 
persivalgymu, aplikos tešimu, sudarant 
sąlygas sveikai mitybai ir padidinant lėšas 
sveikatos apsaugai.

Realiam šių ir kitų problemų 
sprendimui daug padėtų bendros visų 
lietuvių, gyvenančių tiek išeivijoje, tiek ir 
Lietuvoje, pastangos.

IX
Savaitėje iškelta ir diskutuota daug 

pasiūlų, stengiantis išeivijoje išlaikyti 
lietuvybę. Ryškintos galimybės pasiekti 
ko paveikiausius rezultatus.

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. Wil 2PT.
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Gimtojo krašto padangėje SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
Didžiosios Britanijos sklandytojas 

Pranas Požerskis neseniai lankėsi 
Lietuvoje ir dalyvavo Lietuvos vyrų ir 
Tarybų Sąjungos moterų sklandymo 
čempionate. Apie jo viešnagę Lietuvoje 
plačiai aprašė KAUNO TIESA (VII.6) 
straipsnyje „Maloniausias stebuklas 
paprastam žemaičiui“, kurį čia ištisai 
perspausdiname.

„...Jeigu kitais metais galėčiau gimtąjį 
kraštą apžiūrėti iš padebesų, tai būtų 
maloniausias stebuklas mano 
gyvenime...“

Seniai brandintą troškimą šį pavasarį 
savo laiške taip išreiškė Anglijos lietuvis 
Pranas Požerskis. Nereikėjo jam, 
žinomam Didžiosios Britanijos 
sklandytojui, dar metus laukti, kol įvyks 
„stebuklas“. Lietuvos aviacijos sporto 
federacija, tarpininkaujant mūsų 
Respublikos užsienio reikalų ministerijai, 
lanksčiai organizavo P. Požerskio 
atvykimą. Lietuvos vyrų ir Tarybų 
Sąjungos moterų sklandymo čempionato 
išvakarėse Kauno J. Žiburkaus aviacijos 
sporto klubo aerodrome visiems 
bemotorio skraidymo meistrams buvo 
siurprizas susipažinti su 62 metų pilotu, 
nepamiršusiu gimtosios kalbos. 
Kategoriškai neleidusį jo vadinti nei 
ponu, nei misteriu Franku.

— Esu žemaitis, mano vardas Pranas. Į 
mane kreipkitės tik lietuvišku vardu...

Prano Požerskio vairuojama 
ilgaspamė „Lietuva“, tik ką pagaminta 
Sportinės aviacijos įmonėje, jau ne kartą, 
plonai žvimbdama dėl didelio greičio, 
skrodė audringas zonas tarp debesų 
kalnų viršum Dzūkijos, Suvalkijos, ties 
Jurbarku... Teko galynėtis su klastinga 
stichija, kai audros debesis galinga jėga 
čiulpia į save grakštųjį ilgasparnį, ir, tik 
atidarius oro stabdžius, kuomet 
sklandytuvas pradeda smarkiai smukti 
žemyn, galima pabėgti nuo debesų 
klastos ir žaibų botagų. Pasiduoti tokiai 
stichijai — beveik pražūtis.

Pirmąjį užsienio lakūną, laisvai 
1 skraidantį viršum Lietuvos, gimtojo 
krašto padangė priėmė tarsi tikrindama 
jo sugebėjimus. Pranas Požerskis matė 
nedažną reginį — „smerčių“, besisukantį 
vandens stulpą, kylantį iš Dusios ežero iki 
debesų. Praskrido jį palikdamas tolokai 
šone. Vieną skraidynių popietę 
išsirutuliojo vietinės audros, lietūs 
privertė sklandytojus (o jų buvo apie 50) 
nusileisti į pievas. Kol lakūnai juos 
„surinko ir partempė“ į startavietę, 
praėjo keletas valandų. Laukdamas 
lėktuvo Pranas Požerskis 
nenuobodžiavo. Jaunimas tiesiog 
„užvertė“ jį klausimais, neaplenkiant 
biografijos. O svečias iš Anglijos — 
šnekus vyras.

Jis pasipasakojo gimęs ir augęs, 
mokęsis nedideliame Žemaitijos 
miestelyje — Viekšniuose (buvusi 
Mažeikių apskritis). Prano tėvas turėjo 
nedidelę lentpjūvę. Dvylikametis 

i berniukas pradėjo daryti skraidančius 
aviamodelius, o būdamas šešiolikmetis su 

I keliais bendraminčiais iš strypelių ir 
( laištvelių, kurių nestigo tėvo dirbtuvėje, 

sukalė ir sulipino mažą medinį 
sklandytuvą. Ant jo liemens užrašė 
krištavardį „Viekšnietis“. Bet iš kur gauti 
metalinių trosų valdymo sistemai? 
Trisdešimt kilometrų mynė dviračio 
pedalus Pranukas, kol Latvijoj, Lietuvos 
pasienyje, užtiko oro kautynėse numuštą 
lėktuvą... Štai ir trosai! Netrukus nuo 
Ventos šlaitelio į kelių metrų aukštį jau 
straksėjo lyg sparnuotas žiogas 
„Viekšnietis“, pamėtėtas dvišakio 
guminio lyno, kurį bėgiodami 
ištempdavo berniukai. Keletas sekundžių 
ore, bet jau skridimas, pirmieji sparnuoto 
aparato valdymo įgūdžiai, masinantis 
skrydžio jausmas...

1944-taisiais tarybinė kariuomenė 
greitai stūmė į Vakarus hitlerinę 
kariauną. Frontas griaudėjo vis arčiau. 
Marga bėglių banga nusinešė į Vakarus ir 
Praną su seserimi. Vėliau „dypukų“ 
stovyklos, keletas metų darbo pagal 
kontraktą žemės ūkyje, po to — Anglijos 
plieno ir odos fabrikuose, kur ilgai 
netvėrė. Tačiau per tą laiką svajonė 
skraidyti neišblėso. Net ir tada, kai gavo 
oficialų atsakymą, karo lakūnų Anglijoje 
ir taip perdaug, o jis dar svetimtautis.

Su svainiu S. Nagiu nutarė pradėti 
savo biznį. Sukrapštę paskutinius svarus 
ir pensus (P. Požerskis net akordeoną 

pardavė), įsigijo seną autosunkvežimį, 
motorinį pjūklą ir atidarė malkų 
dirbtuvę. Tuoj po karo akmens anglies 
labai stigo, tad labai pravertė malkos. 
Pjaustė išmestus, atstatomų per karą 
suardytų geležinkelių pabėgius, kitokius 
rąstgalius. Tokia buvo biznio pradžia. 
Bendro vėlė nebankrutavo, o plėtėsi: jau 
gamino tvirtinimo ramsčius anglies 
kasykloms, vėliau medinius padėklus 
fabrikų produkcijai. Darbas buvo 
pelningas. Bet širdis vis traukė į padangę. 
Nusipirko sklandytuvą. Pradėjo 
dalyvauti Anglijos sklandymo 
čempionatuose. Per daugelį metų P. 
Požerskis tapo įžymiu bemotorinio 
skraidymo meistru. Ne kartą gerino 
Anglijos sklandymo rekordus.. 
Sėkmingai startavo daugelyje

Pranas Požerskis

tarptautinių varžybų. O aviacijos 
šventėse šmaikščiai raitė posūkius savo 
konstrukcijos helikopteriu 
(sraigtasparniu).

Pranas Požerskis žengia pirmoje 
gretoje Anglijos sklandytojų, kuriems 
FAI (Tarptautinė aviacijos federacija) 
suteikė teisę auksinį „C“ piloto ženklelį 
papuošti trimis miniatiūrinėmis 
deimantų akutėmis. Jas išsikovoti 
nelengva. Reikia bent kartą be variklio 
nuskristi ne mažiau kaip 500 km. Kitą 
sykį — nusileisti iš anksto numatytoj 
vietoj, esančioj ne arčiau kaip 300 km nuo 
startavietės. Trečiosios deimanto akutės 
sąlyga savo jėgomis, panaudojant erdvėje 
slypinčią energiją, pakilti aukščiau už 
visus paukščius, pasiekti ne mažesnį kaip 
5 kilometrų aukštį savais sparnais.

P. Požerskis virš Anglijos kalnų kartą 
pakilo į 7.5 km. aukštį.

Pranas džiaugiasi, kad ir Lietuvos 
sklandytojų tarpe yra apie 20 pilotų, 
įvykdžiusių dviejų arba trijų deimantinių 
skrydžių reikalavimus grakščiausiomis 
ilgaspamėmis „Lietuva“.

Per 45-rius metus jis pilotavo 
skraidančius aparatus daugiau kaip 3000 
valandų. Taigi apie 120 parų praleista 
prie vairalazdės vėsoje tarp debesų ne tik 
viršum Anglijos, bet ir Prancūzijos bei 
kitų šalių. Apgaulingos buvo Alpių 
viršukalnės. Tarp jų klaidinantys oro 
rotoriai nelauktai bloškė žemyn Prano 
sklandytuvą, ir, besileisdamas per mažoje 
aikštelėje, jis sudužo. Laimė, pilotas 
nesusižeidė.

Aviacijoje — kaip liaudiškame 
posakyje: bijai vilko, neik į mišką. Ne 
kartą Praną ištiko netikėta skrydžio 
baigtis. Sklandytojams neretai sukliudo 
nelauktai pasikeitę orai. Kartą jam teko 
nusileisti Anglijos raketų bazės 
teritorijoje. Pilotas kalba rytietišku 
akcentu, dokumentai tvarkoj, bet kam 
kabinoje tiksinti kaip laikrodis dėžutė! 

Gal tai sprogdinimo užtaisas, 
samprotavo kareiviai. Pagaliau, kai 
Pranas išėmė iš kabinos barografą, 
fiksuojantį skridimo kreivę, ir paaiškino, 
kariškiai liovėsi būkštavę. Kitą kartą 
pasikeitus orams, teko nutūpti kalinių 
stovyklos lauke. Ir vėl ilgai tranką 
aiškinimai...

62 metų aviatorius nė nemano skirtis su 
padange, kurią pamėgo nuo jaunystės. 
Prano sūnus Antanas irgi gabus 
skraidymo meistras. Tėvą tai džiugina, 
bet savo atžalai dar nesiruošia nusileisti. 
Skraido ir Prano žmona.

Su Pranu Požerskiu, paprastu 
žemaičiu, kaip jis save vadina, greit 
susibičiuliavo aviatoriai sportininkai. Jis 
prisipažino netikėjęs, kad jie jau pasiekę 
tokį didelį meistriškumą greitiems ir 
tolimiems skrydžiams pajungiant saulės 
bei debesų energiją. O sklandytuvas 
„Lietuva“, dar šiek tiek jį patobulinus, 
galėtų lygiuotis į geriausius tokios klasės 
skraidymo aparatus, gaminamus Vakarų 
Europos šalyse.

— Iš gimtojo krašto, kurio nemačiau 
keturis su puse dešimtmečio, išsivežu 
geriausius įspūdžius, — prieš išvykdamas 
pareiškė Pranas. — Maloniausias 
stebuklas mano gyvenime įvyko. Kitąmet 
vasarą noriu atvykti į Lietuvą su šeima, 
atsigabenti nuosavą sklandytuvą ir vėl 
drauge su savo tautiečiais skraidyti 
gimtojo krašto padangėje.

Vytautas Dovydaitis

VEDYBŲ BIURAS LIETUVOJE
Pagalba vienišam žmogui

Retas gali būti laimingas, neturėdamas 
artimo žmogaus, nesukūręs šeimos. 
Todėl kiekviena tauta turi savus piršlybų 
papročius, padedančius išsirinkti šaunų 
vyrą ar ištikimą žmoną.

Deja, ne visi piršlybų papročiai išliko 
iki mūsų dienų. Antra vertus ne visais 
galėtume pasinaudoti. Nelengva pasiųsti 
piršlį, jei jaunikis, pavyzdžiui, iš 
Amerikos, o nuotaka iš Lietuvos. O toks 
atvejis galėtų būti neretas. Daug lietuvių 
gyvenančių ne Lietuvoje, tikriausiai, 
norėtų rasti gyvenimo draugą gimtinėje. 
Šiems lietuviams pravartu žinoti, kad jau 
antri metai Vilniaus Santuokų rūmuose 
dirba psichologinio konsultavimo 
kooperatyvas Nr. 20S. Šio koperatyvo 
darbuotojai ne tik konsultuoja šeimos 
klausimais, bet ir padeda šeimas sukurti. 
Jų parengtus vedybinius skelbimus 
spausdina „Reklamos“ laikraštis ir 
„Buities“ žurnalas. Gerai sutvarkytų 
pažinčių dėka daugiau nei trečdalis 
pasiskelbusiųjų vyrų ir apie ketvirtadalis 
moterų susituokia. Kone visi 
pasiskelbusieji suranda naujų draugų.

Norėdami padėti tautiečiams, 
gyvenantiems užsienyje, sukurti 
lietuviškas šeimas, nutarėme priimti ir jų 
skelbimus.

Taigi norintys surasti gyvenimo 
draugą Lietuvoje, gali atsiųsti savo 
skelbimą šiuo adresu: 232600 Vilnius, K. 
Kalinausko 21, „Pažinčių tarnyba“. Kad 
nekiltų kokių nors nesusipratimų, kad 
perspausdinant skelbimo tekstą 
laikraštyje, jis nebūtų iškreiptas, 
pageidautina siunčiamą skelbimą 
parašyti mašinėle. Taip pat reikia 
nurodyti ir tikslų besiskelbiančio adresą. 
Neverta rašyti labai plačiai. 50-60 žodžių 
visai pakanka, norint apibūdinti save bei 
savo pageidavimus.

Kooperatyvas už vieną skelbimą 
laikraščio redakcijai sumoka 30 rublių. 
Norėdamas padėti sukurti lietuviškas 
šeimas, kooperatyvas šių pinigų iš 
tautiečių gyvenančių užsienyje neima, 
tačiau norėtų, jog panaši suma būtų 
pervesta į TSRS Ekonominių ryšių su 
užsieniu banką Lietuvos respublikiniam 
skyriui kodas 800142, sąskaitos Nr. 
70200001, Lietuvos kultūros fondui 
Vilniaus Pilių atstatymui.

Taip ir lietuviškas šeimas sukursime ir 
Vilniaus pilis atstatysime!

Kooperatyvo Nr. 20S pirmininkas, 
psichologijos mokslų kandidatas

G. Navaitis

LIETUVIŠKŲ DAINŲ 
IR MUZIKOS KASETĖS 

Solistai, grupės, chorai, orkestrai.
Baltic Stores & Co.,

11 London Lane, Bromley, 
Kent, BRI 4HB 
Tel: 01-460 2592

ANTANAS MERKYS
Teko kalbėtis su buvusiu Lietuvos 

Respublikos ministeriupirmininku Antanu 
Merkiu keletą dienų prieš jo suėmimą 
kartu su šeima.

Tas buvo Kaune 1940 m. birželio 17, 
gal ir 16 dieną. Atvažiavau iš Vilniaus pas 
Merkius, dar metų pradžioje kviestas 
praleisti vasaros atostogas pas juos — 
ūkyje Lapiuose prie Kauno.

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos 
baigiamosios klasės mokinys buvau be 
tėviškės. Mano tėviškė buvo palikusi už 
Lietuvos ribų. Ne tik negalėjau aplankyti 
savo kaimą sovietų Baltarusijoje, bet 
nebuvo galimybės gauti laiškų nei 
parašyti savo šeimai.

Tokių vilniečių buvo nemažas būrys. 
Lietuvos karininkų „Birutės“ draugijos 
dėka tokie įvairaus amžiaus benamiai 
moksleiviai iš Vilniaus Kalėdų ir Velykų 
metu buvo priimti į kauniečių šeimas. 
Kalėdas man teko praleisti pik. gydytojo 
Kazimiero Oželio šeimoje. 
Susidraugavau su jų sūnumi taip pat 
Kaziu, maždaug mano amžiaus, kuris 
buvo berods vienos klasės su Merkių 
sūnumi Gediminu. Velykų atostogas 
praleidau pik. Broniaus Gertaus šeimoje 
Aukštojoje Panemunėje, vasaros 
atostogoms buvau pakviestas Merkių.

Mano 1940 m. vasaros planas buvo 
kiek kitoks: pradžioje Vilniaus skautų 
Gedimino Draugovės stovykla prie 
Dubingių, kuriai turėjau vadovauti. 
Įvykių smūgiai viską pakeitė.

Važiavau pas Merkius anksčiau, vis 
man atrodo, kad ne 16, o 17 birželio. 
Vytauto prospektu Kaune traukė sovietų 
artilerija. Pasukau į Laisvės Alėją, kur 
ant kampo prie Įgulos bažnyčios aikštės 
Merkiai turėjo butą. Prie įėjimo stovėjo 
sargyboje policininkas, dar Lietuvos 
policininkas. Kiek sutrikau, bet 
policininkui nekreipiant į mane dėmesio, 
žengiau į laiptinę. Priėmė ponia 
Merkienė. Šeima ruošėsi pietums. Priėjęs 
Gediminas, pravedė mane į nedidelį 
kambarį. Spėjau, kad tai buvo ministro 
pirmininko namų priėmimams darbo 
kambarys. Palikęs vienas, verčiau 
albumus. Mane sudomino nuotraukų 
albumas iš ministro pirmininko Antano 
Merkio vizito Varšuvoje. Gražios 
nuotraukos, darytos iš oficialios vizito 
programos ir kitomis progomis. 
Nuotraukose ir Gediminas, važinėjęs 
kartu su tėvu.

Įėjo į kambarį pats buvęs ministras 
pirmininkas Antanas Merkys. Trumpai 
pasisveikino ir atsisėdo prieš mane 
fotelyje. Gal penkiolika, gal dvidešimt 
minučių tylėjo, giliai susimąstęs, 
prislėgtas, staiga atsigavęs pasakė:

— Sunkus, tragiškas laikas, nežinia, 
kas bus. — Toliau kalba ėjo kita tema: 
kaip gyvenu, kas pas mane, kaip jaučiasi 
žmonės Vilniuje.

Po pietų ponia Merkienė nuvežė mane 
ševroletu į Lapius — pro Vilijampolę visą 
laiką 12 km. paneriu. Po kelių dienų 
išgirdome Lapiuose, kad A. Merkys su 
žmona ir sūnumi suimtas ir išvežtas. Ėjo 
gandas, kad gal ir nebūtų suėmę, bent ne 
taip greit, bet susekta, kad A. Merkys 
ruošėsi su šeima pabėgti iš Lietuvos, kur 
tai šiaurės Lietuvoje paslėptu tam tikslui 
lėktuvu. Man atrodo, kad Gedimino 
Merkio minima data birželio 17 yra 
klaidinga, tikroji ar ne vėlesnė, bent 
diena, ar dviem dienom. Lankiausi pas A. 
Merkio uošvius Kaune, teiraudamasis 
žinių apie suimtuosius.

Merkių ūkyje Lapiuose gyvenau visą 
1940 m. vasarą iki mokslo metų pradžios. 
Beveik niekas nežinojo kas aš, skaitė 
mane tolimu Merkių giminaičiu nuo 
Kupiškio.

Antanas Suraučius 
1989 m. birželio 26 d.

SKUNDŽIASI SVEČIAI
Žalgirio jaunių futbolo rungtynės jau 

buvo aprašytos „Europos Lietuvyje“. 
Man, gyvenančiam Readinge, teko 
susitikti ir bendrauti su Žalgirio jauniais 
ir jų komandos vadovais.

Jų viešnagės metu jais rūpinosi 
Wokingham futbolo klubas. Jie buvo 
apgyvendinti gražioje Bearwood 
Kolegijoje netoli Wokingham, kur anglų 
Merryweather šeima jais tikrai 
nuoširdžiai rūpinosi. Ponia 
Marryweather man net pasakė, kad ji 
niekuomet nebuvo mačiusi tokių 

mandagių ir malonių jaunuolių kaip 
žalgiriečiai. Wokinghamo miesto rajono 
burmistrai pakvietė žalgiriečius 
apsilankyti jų įstaigose, kur jie buvo 
supažindinti su Wokinghamo istorija ir 
ceremonialų rūbais ir kitais burmistro 
įstaigos rekvizitais. Kolegijos namų 
vedėjas jiems surengė priėmimą, o jų 
išvykimo į Lietuvą išvakarėse 
Merryweather šeima jiems suruošė 
atsisveikinimo vakarienę, kurios metu 
kiekvienas Žalgirio komandos narys 
buvo gausiai apdovanotas. Žinoma, 
žalgiriečiai irgi nepamiršo visų, kurie jais 
rūpinosi ir jiems įteikė dovanėles iš 
Lietuvos.

Čia noriu pažymėti, kad DBLS 
Sodybos skyriaus pirmininkas žalgiriečių 
viešnagės metu buvo jiems ir vertėjas ir 
patarėjas ir jam tiek svečiai už jo pagalbą 
ir vietiniai lietuviai — už jo pastangas 
sukviesti kaip galima daugiau tautiečių į 
rungtynes — yra labai dėkingi.

Svečiai buvo labai patenkinti savo 
apsilankymu Sodyboje. Tačiau iš savo 
pasikalbėjimo su žalgiriečių vadovais aš 
supratau, kad jų apsilankymas Lietuvių 
Namuose paliko nemalonų įspūdį. Jie 
ketinę Lietuvių Namas įteikti labai gražią 
ir brangią dovaną. Tačiau kai vienas 
Lietuvių Namų pareigūnas pradėjo iš jų 
tyčiotis, jie nutarė tos dovanos Lietuvių 
Namams nebeduoti.

Manau, kad dabar, kai svečių iš 
Lietuvos apsilankymai dažnėja, mūsų 
direktoriai turėtų sudrausti nemandagius 
tarnautojus Lietuvių Namuose, kurie savo 
grubiu elgesiu užgaudinėja svečius ir tuo 
pačiu žemina Britanijos lietuvių vardą.

J. Blinstrubas, Anglija

PRANCŪZIJOJE
LIETUVIŠKAS JAUNIMAS 

PARYŽIUJE
Pasaulio demokratinio jaunimo 

kongrese, kuris vyko Paryžiuje rugpjūčio 
20-27 dienomis, pirmą kartą dalyvavo 
Lietuvos jaunimo delegacija. 
Septyniolikas lietuvių buvo deleguoti 
demokratų, socialdemokratų, 
krikščionių demokratų pertijų, jaunimo 
organizacijų bei jaunimo spaudos. 
Daugelio pasaulio šalių delegatai buvo 
maloniai nustebinti, išvydę Lietuvos 
vėliavą virš lietuvių paviliono. 
Informacijos stendai, plakatai, 
nuotraukos pasakojo nežinantiems mūsų 
valstybės istoriją. Neramu buvo tik 
Tarybų Sąjungos delegacijai. 
Suprantama, kongresas vyko 
Ribbentropo-Molotovo pakto jubiliejaus 
dienomis, todėl dažniausiai dėmesio 
centre buvo ne perestroika, o mažųjų 
Baltijos valstybių likimas. Forumuose, 
kuriuose buvo kalbama apie laisvę, 
demokratiją, žmogaus teises — nė karto 
nebuvo nutylėtas Lietuvos vardas. Mūsų 
delegatams teko gerokai paplušėti — 
daugybė interviu pasaulio spaudos, 
radijo atstovams, karšti ginčai 
forumuose, diskusijose. Įspūdinga buvo 
rugpjūčio 23 dienos demonstracija 
Paryžiaus gatvėse, kurią surengė 
lietuviai, estai, latviai, o prisidėjo daugelis 
kitų kraštų.

— Net jeigu mes būtume likę pasyvūs 
stebėtojai, pats mūsų buvimo faktas čia 
vis tiek turėtų didžiulę reikšmę, — taip 
Paryžiuje vykusiame Pasaulio 
demokratinio jaunimo forume Lietuvos 
delegacijos veiklą įvertino Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo Tarybos 
narys Vytautas Radžvilas, — po to, kai 
bus įsisąmoninta kas čia vyko, 
greičiausiai ir Lietuvoje ir išeivijoje bus 
suprasta, kad mūsų delegacija yra pirmoji 
Lietuvos delegacija, dalyvavusi tokio 
plataus pasaulinio masto forume. Mūsų 
uždavinys buvo pakankamai aiškus: kuo 
plačiau informuoti pasaulio visuomenę 
apie Lietuvą ir joje vykstančius 
reiškinius. Savo tikslą mes pasiekėme. 
Susidomėjimas mūsų delegacija, 
apskritai Lietuva augo kasdien. Tačiau 
suvokę kas vyksta šiame forume, 
supratome, kad galima pasiekti daugiau. 
Būtent, imtis nagrinėti klausimus, kurie 
domina visą pasaulį ir eidami šia linkme 
mes pamėginame įsirašyti į tarptautinių 
įvykių kontekstą. Pasirodė, jog tai nėra 
labai sunkus uždavinys. Nors visos 
dabartinės pasaulio problemos buvo

(Nukelta į 8 puslapį)
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Lietuviu Kronika
KAS—KADA—KUR?

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
Pr. Bradulskis — 2.50 sv.
V. Remeikis — 7.50 sv.
A. Gudelis — 2.50 sv.
E. Purzelis — 2.00 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

DBLS TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
DBLS-gos Tarybos metinis Posėdis- 

Suvažiavimas įvyks spalio mėn. 28 d. 
Derbyje. Dienotvarkė ir kitos 
informacijos bus paskelbtos vėliau.

Tarybos Prezidiumas

NAUJAS ADRESAS
Visais DBLS-gos Tarybos, 

„Budėkime“ administracijos ir DBLS- 
gos Derby skyriaus reikalais prašau rašyti 
man šiuo adresu:

J. Levinskas,
St. Lucia House Country Club,
Lindford Road, Bordon,
Hants, GU35 OLL
Telefonas: 04203 2584

NORI SUSIRAŠINĖTI
Kreipiamės į tuos, kurių seneliams, 

tėvams ar giminaičiams likimas lėmė 
prieš daugelį metų palikti gimtąjį 
Kupiškėnų kraštą. Atsiliepkite 
draugystei, bendradarbiavimui, 
tautiškiems ryšiams, parašydami adresu:

Algimantas Baniulis,
Kupiškis, Vytauto 55-17,
Lietuva, USSR.

PAMALDOS
Leedse — rugsėjo 17 d., 13 vai.
Nottinghame — rugsėjo 17 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Derbyje—rugsėjo 17 d., 14val„ Bridge 

Gate.
Birminghame — rugsėjo 17 d., 17 vai., 

Šv. Onoje, 96 Bradford St.
Nottinghame — rugsėjo 24 d., 11.15 

vai. Židinyje.
Manchesteryje — rugsėjo 24 d., 12.30 

vai.
Bradforde— spalio 1 d., 12.30 vai.
Nottinghame — spalio 1 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Mansfielde — spalio 1 d., 14.30 vai. Šv. 

Pilype, 3 Chesterfield Rd. South.

ELENA GAPUTYTĖ 
DALYVAUJA PARODOSE

Žinoma skulptorė Elena Gaputytė su 
savo kūriniais dalyvauja dviejose 
parodose, Edinburghe ir netoli Londono, 
St. Albans.

Rožės Sode (The Garden of Rose), 
Chiswell Green, St Albans, Elena 
Gaputytė yra išstačius! savo kūrinį 21 
menininko parodoje, kurią suorganizavo 
Karališka rožių sąjunga. Dominuojančią 
vietąjoje užima didelė (610 cm. x 100 cm.) 
rožės skulptūra. Paroda jau veikia ir tęsis 
iki spalio 22 d. Paroda atidaryta 
šiokiadieniais nuo 9 iki 17 vai., o 
sekmadieniais ir švenčių metu nuo 10 iki 
18 vai.

Rugsėjo 3 d. The Richard Demarco 
Galerijoje buvo išstatytas jos 560 liepsnelių 
kūrinys. Paroda vyko 19 vai., 17-21 Black 
Friars St. Edinburgh.

PADĖKA
Mūsų mylimai ir brangiai motinai, 

senelei ir prosenelei Elžbietai Krolienei 
mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems 
pareiškusiems užuojautas žodžiu, raštu ir 
per spaudą; už gėles ir vainikus bei aukas 
labdaros vienetams, velionės atminimui.

Ypatingai dėkojame kun. A. Putcei už 
laidotuvių apeigas bažnyčioje ir prie kapo 
bei kun. R. Stahr už velionės lankymą 
ligoninėje, maldas koplyčioje. Liekame 
dėkingi visiems palydėjusiems velionę į 
amžiną poilsio vietą.

Liūdintys: sūnus Leonardas Krolius, 
dukterys Alida Skučienė ir Rūta Šovienė 
bei jų šeimos.

BORDONE
PAGERBTA LIETUVIŠKA ŠEIMA
Derbiškiai ir Burtoniškiai pagerbdami 

Juozą ir Bernadetą Levinskus apsilankė 
gražiame jų klube Bordone. Atvykę 
išvydo Bernadetos ir Juozo Levinskų 
mielus veidus. Šiltai ir maloniai jie 
atvykusius pakvietė į jaukų ir daugelio 
lankomą St. Lucia klubą. Kadangi 
lankėmės po neseniai įvykusių vestuvių, 
tai juos sveikinome ir linkėjome tyro ir 
prasmingo gyvenimo. Vėliau vaišių metu, 
o jos atrodė niekuomet nesibaigs, išgėrėm 
už jaunavedžius tostą.

J. Levinskas 40-tį metų praleido 
DBLS-gos Derby skyriaus įvairiuose 
darbuose. Tiek pat pastangų jis yra įdėjęs 
ir į DBLS-gos Tarybą. Eilę metų jis 
ištikimai ir sąžiningai rūpinasi 
„Budėkime“ skautų žurnalo 
administravimu, skirdamas tam daug 
laiko, jėgų ir lėšų. Tikimės, kad ir dabar, 
sukūręs lietuvišką šeimą, rankų nenuleis, 
bet tęs taip sunkų ir kartais vienišą 
lietuvišką darbą.

Bernadeta jau ne kartą yra parodžiusi 
palankumo derbiškiams, skautiškam 
sąjūdžiui ir bendrai lietuviams šiame 
krašte. Todėl ir nutarėm juos aplankyti, 
pagerbti ir vos vedusius pasveikinti.

Prie skanumynais paruoštų stalų 
susėdę puotavome. DBLS-gos Derby 
skyriaus ir skautijos vardu J. Maslauskas 
pasveikinęs, jiems įteikė gėlių ir po 
dovanėlę. Dalyvavę iš Londono Bronė ir 
Justas Černiai linksmino daina. 
Programoje jaunuolis-komikas 
rodydamas savo sugebėjimus juokino 
susirinkusius iki ašarų. Suradę progą 
susirinkusieji kalbėjo apie „Budėkime“ 
žurnalo administravimo sunkumus bei

ŠVEICARIJOJE
APIE MUS RAŠO

Hitlerio-Stalino pakto 50-ties metų 
sukakčiai, vokiečių kalboje pasaulyje 
pirmaujantis dienraštis „Neue Zūrcher 
Zeitung“ išspausdino dviejų savo 
redaktorių išsamius, dokumentuotus 
straipsnius: „Nelemtoji sąjunga“ ir 
„Prekyba tautomis“. Rašoma, jog 1939 
m. rugpjūčio mėn. 23 d. dokumentas yra 
iš tikrųjų vienas iš apgaulingiausių mūsų 
šimtmečio sutarčių. Remiantis jų 
telegramomis, pasidalinti Rytų Europą 
iniciatyva kilo iš sovietų pusės. 
Tarptautinėje sutarčių istorijoje tai esąs 
vienintelis taip skubiai, ciniškai ir savo 
išorine forma nerūpestingai, su rašybos 
klaidomis bei pataisymais, sudarytas 
dokumentas. Viename iš „NZZ“ 
straipsnių, cituojant kartu Berne 
Šveicarijos Helsinkio draugijos, Europos 
Žmogaus Teisįų ir Laisvo apsisprendimo 
konferencijos, Instituto Tikėjimas 2-jame 
pasaulyje bendrai suruoštame 
susirinkime, šveicarų istoriko prof. W. 
Hoferio paskaita, rašoma, jog sutartis — 
nepuolimo paktas, tarnavo ne taikos 
išlaikymui, bet įgalino karo pradėjimą, o 
tai abejoms pusėms iš anksto buvo aišku. 
Susitarime nustatyta prekyba mažomis 
tautomis, nuoga karinė jėga, tariamieji 
rinkimai, teroras ir deportacijos įgalino 
Sovietų Sąjungt| inkorporuoti ir Pabaltijo 
kraštus. Ir tai buvo padaryta, nežiūrint 
abipusių taikos ir nepuolimo sutarčių su 
jomis, Pabaltijos vyriausybių paskelbto 
neutraliteto ir nepaisant ir paniekinant ir 
tautų natūralinę laisvo apsisprendimo 
teisę. Taip pat, kad nėra tokio susitarimo, 
kuris po penkiasdešimt metų ir toliau 
turėtų tokią reikšmę ir svarbą, kaip 
Hitlerio-Stalino paktas. Pabaltijis galėtų 
tapti precedentiniu atveju. Labiausiai 
stebėtina betgi esą, kad šitie klastingi 
susitarimai nustatė po Antrojo 
pasaulinio karo naują Rytų Europos 
pertvarkymą ir pavidalą, Maskvos įtakai 
toli peržengiant vakarinę Sovietų Sąjungos 
sieną. Ši nelemta žala yra ir toliau 
veiksminga. Tačiau, nežiūrint jėgos ir 
teroro, iki šiol negalėjo būti sunaikintas 
pave/gtų tautų laisvės ir 
nepriklausomybės siekimas. Ši valia 
šiandien reiškiasi aiškiau negu bent kada.

JP

NAUJI IR NAUDINGI PAKEITIMAI 
SIUNTINIAMS J LIETUVĄ

Siūlome tris būdus kaip paremti 
artimuosius Lietuvoje:

1. Galima pasiųsti siuntinius su čia 
apmokėtu muitu; Lietuvoje nereikės 
mokėti jokių mokesčių, leidžiamų siųsti 
daiktų sąrašas yra daug platesnis, kiekiai 
didesni ir muitas mažesnis. Galima siųsti 
ir medžiagas.

2. Per mus Londone galite nupirkti 
Vilniaus dolerinėje krautuvėje dovanų 
savo giminėms. Dolerinėje krautuvėje 
galite nupirkti šias svarbesnes prekes: 
automobilius, šaldytuvus, siuvamas 
mašinas, televizorius, magnetofonus, 
video magnetofonus ir kt.

3. Siunčiame ir tuos siuntinius, už 
kuriuos pats gavėjas apsimoka muitą. 
Tokių siuntinių pasiuntimas yra žymiai 
pigesnis.

Mūsų siunčiamos elektrinės prekės yra 
tinkamos naudojimui Lietuvoje. 
Videomagnetofono vartojimo 
instrukcijos — rusų kalba.

Taip pat sudarome testamentus, 
administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus prakatiškiausiu 
ir naudingiausiu PAVELDĖTOJUI BŪ 
DU. Tarpininkaujame įvairių 
dokumentų sudaryme.

BALTIC STORES & CO.,
Z. Juras

11 London Lane, Bromley, 
Kent, BRI 4HB 
Tel: 01-460 2592

leidimui lėšų trūkumus. Tai nugirdę 
ilgamečiai rėmėjai, Bronė ir Justas 
Černiai čia pat įteikė 50 sv. „Budėkime“ 
žurnalui paramą. Jam čia reiškiame 
nuoširdžią ir skautišką padėką.

Po vaišių atsisveikinome su Levinskais 
ir nuvykome į netoliese esančią Lietuvių 
Sodybą. Čia padėkojome geradariams, 
kurie globojo vasaros skautų stovyklą ir 
atsisveikinę patraukėme į tolimą, bet 
mielą kelionę į namus.

Bernadetai ir Juozui Levinskams 
linkime laimės ir pasisekimo kiekviename 
žingsnyje. J. Maslauskas

PRANCŪZIJOJE
LANKYSIS LIETUVOJE

Kardinolo V. Sladkevičiaus kvietimu, 
arkivyskupas A. Bačkis rugsėjo 5-20 
dienomis lankysis Lietuvoje. Viešnagės 
Lietuvoje metu jis susitiks su Lietuvos 
Bažnyčios šešių vyskupijų ir Lietuvos 
Atgimimo atstovais. Jis taip pat susitiks 
su Vilniaus arkivyskupu ordinaru 
Julijonu Steponavičium ir Telšių vyskupu 
ordinaru Antanu Vaičiumi.

NIJOLE SADŪNAITĖ
VYKSTA į VOKIETIJĄ

Buvusi sąžinės kalinė Nijolė Sadūnaitė 
iš Paryžiaus buvo nuvykusi į Dievo 
Motinos šventovę Lourde, kur išbuvo dvi 
dienas. Iš Lourdo Nijolė Sadūnaitė 
nuvyko į Santiago de Compostela 
šventovę Ispanijoje, kur dalyvavo 
Pasaulinės jaunimo dienos rėmuose 
vykstančiuose įvairiuose renginiuose ir 
susitiko su popiežium Jonu Paulium 11- 
ju. Iš Santiago šventovės Nijolė 
Sadūnaitė, rugpjūčio 22 dieną sugrįžo į 
Paryžių, kur išbuvo iki rugsėjo mėnesio 
pabaigos.

Jai būnant Paryžiuje, Prancūzijos LB 
pirmininkas Ričardas Bačkis surengė 
įvairius Nijolės Sadūnaitės susitikimus, 
tarp jų, rugpjūčio 25 dieną su vietos 
kardinolu Lustiger, kuris šių metų 
pavasarį lankėsi Lietuvoje, ir su spaudos 
atstovais. Nijolės Sadūnaitės vardas yra 
garsus Prancūzijoje. Apie jos 
persekiojimus ir kalinimą daug rašė 
prancūzų spauda, jos prisiminimai buvo 
išversti į prancūzų kalbą ir atspausdinti 
atskira knyga, kuri susilaukė net kelių 
leidimų.

Užbaigusi viešnagę Prancūzijoje, 
Nijolė Sadūnaitė išvyko į Vakarų 
Vokietiją, kurioje ji taip pat yra gerai 
žinoma.

VAISTAI | LIETUVĄ
Prancūzijos LB per prancūzų „Ordre 

de Malte“ į Lietuvą pasiuntė 200 kg. 
vaistų ir medikamentų siuntinį. 
Prancūzijos LB pirmininkas R. Bačkis 
pasakė, kad tai pirmasis tokios apimties 
bandymas ir jeigu siuntinys sėkmingai 
pasieks Lietuvą, tokie siuntiniai bus 
siunčiami ir ateityje.

KVIETIMAS JAUNIMUI
Šokių grupė „Lietuva“ kviečia visus, 

kas norėtų prisidėti prie grupės: šokti, 
groti tautiniais lietuviškais instrumentais 
ar šiaip padėti grupės administracijoje, 
organizuojant ir renkant aukas šokėjų 
kelionei ateinančių metų gegužės mėnesį 
(vienai savaitei) į Lietuvą, kur 
pasimokysime tautinių šokių iš žinovų 
Vilniuje. Tai bus nepaprasta proga 
susipažinti su lietuvių kultūra.

Kviečiame susisiekti su grupės vadove 
Christina Harmes, tel. 07918 2642, ar su 
Simu Dobbs tel. 044282 6324.

Rugsėjo 16 d. Lietuvių Namuose 
kviečiamas susirinkimas, kuriame 
tarsimės dėl kelionės į Lietuvą, o taip pat 
bus proga sužinoti plačiau apie grupės 
planus. Pradžia 7 vai. vakaro.

Paul Markevičius

LIETUVIŠKAS JAUNIMAS...
(Atkelta iš 7 psl.) 

nagrinėjamos palyginti jaunų žmonių, 
nereikėtų pamiršti, jog daugelis, su 
kuriais mes užmezgėme draugiškus 
ryšius, yra busimoji Vakarų politikų 
pamaina. Daugelio Paryžiaus forume 
dalyvavusių organizacijų atstovai yra 
žmonės, kurie palaiko tiesioginius ryšius 
su jų šalių vyriausybių vadovais. Būtent 
čia, Paryžiuje, išsiaiškinę įvairių 
organizacijų veiklos kryptis mes galėjome 
savotiškai skaidyti savo darbą ir ieškoti 
tiesioginių dalykiškų kontaktų. To dėka 
praktiškai mes užmezgėme ryšius su 
krikščionimis demokratais ir socialistais, 
o taip pat su prancūzų centristų 
partijomis. Reikia pastebėti, kad visi šių 
partijų atstovai, tiksliau tų partijų 
jaunimas, kuris dalyvavo forume labai 
atidžiai žiūri į tai, kas vyksta Lietuvoje ir 
tai vertina labai palankiai.

Atrodo, jog jeigu Lietuvoje bus 
įmamasi tam tikrų pastangų atsivers 
visiškai realios galimybės naujai 
besikuriančioms partijoms ir jaunimo 
organizacijoms, anksčiau ar vėliau 
įsijungti į tarptautinių organizacijų 
veiklą. Pagrindas tam yra padėtas 
pakankamai tvirtas, svarbu, kad 
Lietuvoje ši galimybė būtų išnaudota 
kiek tiktai įmanoma. Gintaras Tomkus

Mažosios Lietuvos informacija

PASAULYJE
Latviai siekia nepriklausomybės

Latvijos Liaudies Frontas pateikė 
Kremliui savo reikalavimus ne 
autonomijai, bet pilnai 
nepriklausomybei. Jie reikalauja, kad 
kraštas būtų demilitarizuotas, komunistų 
partijai atimtas valdžios monopolis ir kad 
būtų „nepriklausoma, demokratiška 
Latvija“.

Estijoje tuo pat metu siekiama įvesti 
sava valiuta, o Lietuvoje svarstomas 
pilietybės įstatymas, pagal kurį būtų 
grąžinama Lietuvos pilietybė, bet nuo 
reikalavimo išstoti iš Sovietų Sąjungos, 
Kremliui spaudžiant, kol kas 
susilaikoma.

Baltijo respublikų rūpesčiai
Po rugpjūčio 23 d. pasisekusių 

demonstracijų, kada žmonių gyva 
grandinė „Baltijos kelias“ nusitiesė nuo 
Talino per Rygą iki Vilniaus ir atkreipė 
viso pasaulio dėmesį į tų valstybių 
reikalavimą pasmerkti Molotovo- 
Ribbentropo Paktą ir grąžinti Estijai, 
Latvijai ir Lietuvai nepriklausomybę, 
susilaukė piktos Kremliaus reakcijos. 
Komunistų partijos vadovybė baugino 
pražūtimi, jei nacionalistai nesustabdys 
savo kraštutinių, separatistinių ir 
antisocialistinių reikalavimų. Politiniai 
komentatoriai klausė, ar tie Kremliaus 
grasinimai buvo padaryti su Gorbačiovo 
žinia? Gorbačiovas gi net du kartus tuo 
reikalu skambino Lietuvos partijos 
sekretoriui Brazauskui, nes Lietuvos 
komunistų partija pritaria Sąjūdžiui ir 
taip pat reikalauja ekonominės 
autonomijos ir suvereniteto kraštui. 
Pasigirdo skirtingos nuomonės dėl 
suvereniteto žodžio sąvokų: suverenitetas 
Sovietų Sąjungos ribose ar visiškas nuo 
jos atsiskyrimas? Vienas Londono 
dienraštis Baltijo valstybėm pataria 
ieškoti savarankiškumo Sovietijos ribose, 
kaip yra Europos Bendruomenėje, nes 
kitaip Maskva gali grįžti į senas vėžes.

Kardinolas Glemp kritikuoja žydus
Minint 50 metų sukaktį nuo paskutinio 

karo pradžios, Lenkijos katalikų 
Bažnyčia kritikuoja žydų vadus, kurie 
atsisakė minėjime dalyvauti, nes katalikai 
iš Auschwitzo neiškėlė vienuolyno į kitą 
vietą. Žydai sako, kad ta holokausto 
vieta priklauso vien tik jiems. Izraelio, 
Amerikos ir kiti žydų vadai tą minėjimą 
boikotavo, o Anglijos žydų vyriausias 
rabinas lordas Jakobovits (lietuvių 
kilmės) pasmerkė kardinolą Glemp, kuris 
apkaltino žydus arogantiškumu ir 
netolerancija. Prancūzijos ir Belgijos 
kardinolai pritaria žydams.

Anglai susitaikė su argentiniečiais
Naujasis Argentinos prezidentas 

Menem atšaukė tarp Britanijos ir 
Argentinos esantį karo stovį ir laikinai 
atidėjo Falklando-Malvino salų 
suverenumo kalusimą, kad galėtų tartis 
su Britanija, kurios parama yra 
reikalinga ūkiškai nuvargintai 
Argentinai. Abiejų kraštų diplomatai 
kitą mėnesį Madride susitiks oficialiai 
deryboms. Vykstant parlamentarinei 
konferencijai Londone, Argentinos 
parlamentarų grupėje buvo prezidento 
Menem brolis, kuris buvo labai šiltai 
priimtas.

Sovietai nenori tautinių kariuomenių
Sovietų pulkininkas „Sovietskaja 

Rosija“ laikraštyja nuogąstauja, kad 
sumažinus ginklavimosi biudžetą ir 
tikint, kad nusiginklavimas tarp rytų ir 
vakarų garantuos taiką, silpnina 
Raudonosios Armijos pajėgumą ir vertę. 
Jis taip pat priešinasi idėjai, kad Estijai, 
Latvijai ir Lietuvai būtų leidžiama turėti 
savo atskiras, tautines kariuomenes. 
Toks reiškinys, jis sako, sumažintų 
sovietų saugumą.

Tuo pačiu laiku, buvęs KGB vadas 
Čebrikovas smarkiai puolė estų, latvių ir 
lietuvių komunistines partijas už 
dabartinius nacionalistinius judėjimus, 
kurie graso Sovietų Sąjungos vienybei. 
Baltijos valstybių komunistų partijos į 
tokį kaltinimą atsukusios, apkaltino 
sovietų komunistų partiją už 
bereikalingai keliamą isteriją.

Amerika varžo žydų įvažiavimą
Komentatoriai pastebi, kad Amerika, 

kuri kaltino sovietus už žydų emigracijos 
trukdymą, dabar pati skaundžiasi, kad 
perdaug žydų įvažiuoja į Ameriką ir ieško 
būdų emigracijai suvaržyti. Tačiau 
abejojama, ar tai jiems pavyks, nes JAV 
kongresas esąs didelėje žydų įtakoje.
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