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LPS SEIMO KREIPIMASIS
Į LIETUVOS ŽMONES
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio
Seimas susirinkęs Vilniuje rugsėjo 5 d.
vienbalsiai priėmė kreipimąsi i Lietuvos
įmones, kuriame atmetė TSKP Centro
Komiteto grasinimus Pabaltijo tautoms ir
pareiškė savo ryžtą toliau žengti
nepriklausomybės keliu. Seka pareiškimo
tekstas.
Lietuvos kelyje į nepriklausomybę
pastaruoju metu buvo du svarbūs, bet
priešingo pobūdžiu įvykiai. Tai — 1989
m. rugpjūčio 23-sios renginiai ir TSKP
CK Pareiškimas dėl politinės padėties
Pabaltijyje. Abu jie dar sykį paskatino
žmones ir tautas apsispręsti pagrindiniais
klausimais.
Seimas konstatuoja, kad rupjūčio 23
dienos „Baltijos kelias“, sutraukęs vien
Lietuvoje virš milijono žmonių ir
pusantro milijono Lietuvos gyventojų
parašų už Molotovo-Ribbentropo pakto
pasekmių likvidavimą, parodė Lietuvos
ryžtą taikiomis demokratinėmis
priemonėmis siekti savo galutinio tikslo.
Molotovo-Ribbentropo paktą ir jo
pasekmes teisingai įvertino ir Lietuvos
TSR Aukščiausiosios Tarybos komisija.
Seimas įsitikinęs, kad visa tai ir paskatino
Maskvą žengti teisės normas paminantį
žingsnį — parengti TSKP CK
Pareiškimą.
Šis pareiškimas panašus į ultimatumą,
po kurio gali būti panauduota prievarta.
Pareiškimas kupinas dezinformacijos,
šmeižto, jame nesidrovima paneigti
visuotinai pripažintą tautų apsispredimo
teisę, kuri deklaruojama ir TSRS
Konstitucijoje. Visa tai ypač stebina,
žinant, kad politiniai procesai Lietuvoje
turi taikingą ir demokratišką pobūdį, (tai
yra pripažinusi TSRS vadovybė). Todėl
TSKP Pareiškimą laikome atsitraukimu
nuo pertvarkos politikos ir teisinės
valstybės kūrimo.
J laisvų žmonių visuomenę ir
demokratinę valstybę Lietuva eina savo
nelengvu keliu. Procesai, prasidėję
Lietuvoje pereitų metu biželio mėnesį
dabar gali būti sustabdyti tik fizine jėga ir
tik laikinai.
LPS Seimas primena, kad mūsų
nepriklausomybės siekiams gali būti
daromos įvairaus pobūdžio kliūtys.
Turime būti pasiruošę įveikti visus
sunkumus. Mūsų žmonių nesutrikdė
TSKP CK Pareiškimas, o tai rodo, kad
deramai sutinkame išbandymus.
Sąjūdžio poziciją palaiko Lietuva,
patvirtinusi ją ir parašais, ir rinkimuose,
ir „Baltijos kelyje“. Pasaulio viešoji
nuomonė taip pat mums palanki.
Tikimės, kad TSKP CK pareiškimas
neatstovauja ir rusų tautos nuomonei.
LPS Seimas pareiškia: „Baltijos kelias“
tapo
mūsų
susiteikimo
ir
nepriklausomybės simboliu, todėl ir
toliau siekime savo didžiojo tikslo.
VII LPS Seimo sesijos pirmininkai
B. Genzelis ir A. Žalys
Vilnius, 1989 m. rugsėjo 5 d.
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LIETUVIAI GRĄŽINA
KARIO BILIETUS
Sovietų armijos generalinio štabo
viršininko pavaduotojas generolas Nurat
Ter Grigoriants TASSo agentūrai
pareiškė, jog Lietuvoje pravesta karinių
bilietų grąžinimo akcija yra provokacinis
„ekstremistų separatizmo išpuolis“. Apie
tai pranešė užsienio spaudos agentūros,
pažymėdamas, kad sovietų generolo
įsitikinimu, „Lietuvos ekstremistai“
Raudonąją
Armiją
vadindami
okupantais labai įžeidžia sovietų liaudį.
Generolas Grigoriants savo pareiškime
taip pat pagrasino Lietuvos jaunuoliams,
jog atsisakymas tarnauti sovietinėje
armijoje galįs jiems blogai užsibaigti.
Kaip žinoma, Ribbentropo-Molotovo
sandėrio penkiasdešimtmečio minėjimų
metu Lietuvoje buvo grąžinti keli šimtai
karo knygučių. Šiuo būdu Lietuvos
jaunuoliai išreiškė savo nusistatymą
karinės prievolės atžvilgiu.

Londonas, 1989 m. rugsėjo 20 d.
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BALTIJOS TARYBOS ATSAKYMAS
Baltijos Taryba, kuriai priklauso estų ir
latvių liaudies jrontų organizacijos bei
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, susirinko
Rygoje rugpjūčio 31 d. aptarti rugpjūčio 26
d. paskelbtą „TSKP CK pareiškimą dėl
padėties
tarybinio
Pabaltijo
respublikose". Taryba paskelbė (vairius
pareiškimus, įskaitant ir kreipimąsi 1
Tarybų Sąjungos tautas, kurio tekstą
pateikiame žemiau.
Pastaraisiais mėnesiais TSRS masinėse
informacijos priemonėse, per Centrinę
televiziją ir radiją pradėta plati
dezinformacijos kampanija, taip pat
blokuojamos teisingos žinios, liečiančios
įvykius Pabaltijos respublikose. Pusiau
tiesa, tikrų įvykių iškraipymas
pateikiamas šalia tiesioginio melo.
Planingai ir nenukrypstamai milijonų
žmonių sąmonėje vietoj pasenusio ir jau
nieko nebegąsdinančio baubo —
„pasaulinio imperializmo“ ir pan. —
kuriamas naujo priešo, vidaus priešo
įvaizdis, ir kaip Stalino laikais šios
kampanijos autoriai nesigėdi tokiu priešu
vaizduoti ištisas tautas.
Visą šią kampaniją apvainikavo 1989
metų rugpjūčio 26 d. paskelbtas „TSKP
CK pareiškimas dėl padėties tarybinio
Pabaltijo respublikose“. Turbūt nė karto
nuo Stalino ir 1968 metų Čekoslovakijos
įvykių laikų mūsų šalyje nebuvo
pasirodęs piktybiškesnis ir pavojingesnis
demokratijai dokumentas.
Mes
kreipiamės į visas TSRS tautas ir tauteles,
ragindami rimtai be išankstinio
nusistatymo suvokti tai, kas vyksta.
Pareiškime, mūsų nuomone, atvirai
mėginama paskleisti šalyje „nuo krašto
iki krašto“ įtarumą ir priešiškumą trims
Pabaltijo respublikoms ir jų seniesiems
gyventojams, sukelti neapykantą ištisoms
tautoms ir judėjimams. Dokumentas
„Dėl padėties tarybinio Pabaltijo
respublikose“ priimtas be šių respublikų
žinios, be mažiausio mėginimo
apsvarstyti gyvybiškai jas liečiančias
problemas. Norėjo to ar nenorėjo
pareiškimo autoriai, bet daugybės
žmonių akyse jis atrodė kaip tikri broliai
tų, kurie dalijosi įtakos zonas 1939 metais
ir aprendė mūsų suverenių respublikų
(tuo metu nepriklausomų) tautų likimą
taip pat be jų žinios.
Prieš penkiasdešimt metų slaptas
Vokietijos ir TSRS suokalbis buvo
priežastis aneksuoti tris nepriklausomas
šalis, su kuriomis Tarybų Sąjungą siejo
taikos sutartys. Pažeidžiant tada
galiojusius tų valstybių įstatymus, įvedus
iš užsienio karinę jėgą buvo panaikintas
nepriklausomas šių šalių valstybingumas.
Daugelis oficialių istorikų ir šiandien
aiškina, kad Pabaltijo šalys buvo
aneksuotos TSRS saugumo interesais
prasidėjusio karo sąlygomis. Dėl šios
keistos logikos nė viena kaimyninė
Tarybų Sąjungos valstybė negali jaustis
ramiai, nes ir jos teritorija tam tikru
momentu gali pasirodyti būtina
„saugumui sustiprinti“. Tarptautinė teisė
nepripažįsta tokių argumentų. Nedidelės
valstybės saugumas toks pat brangus ir
svarbus, kaip didžios valstybės
saugumas, o jeigu ne, tai pasaulinė
teisėtvarka apskritai neįmanoma.
„1989 m. rugpjūčio 23 d. (tai yra
Molotovo-Ribentropo 50-mečio dieną)
įvykių organizatoriai pasistengė įkaitinti
nuotaikas iki tikros nacionalistinės
isterijos“. — pasakyta pareiškime. Tai
visiškai neatitinka tiesos. Beveik 2
milijonai vyrų, moterų, vaikų, senelių,
kurie sudarė gyvą grandinę nuo Talino iki
Vilniaus, parodė rimties ir draugiškumo
pavyzdį, be to šioje gyvoje grandinėje
daugelio tautybių atstovai. Pavyzdinga
tvarka viešpatavo Estijos, Latvijos,
Lietuvos keliuose: neužfiksuota nė vieno
incidento.
Pareiškime labai negatyviai įvertinami
visi kartu, be jokių išimčių: ir trijų
Respublikų vyriausbės, ir partinė
vadovybė, ir liaudies judėjimų lyderiai, ir

įvairiausių pakraipų visuomenės
organizacijos.
Iš
esmės
„antinacionalinėmis jėgomis“ paskelbtos
pačios tautos, ekstremistais — visi
tautinio atgimimo šalininkai, o juk tai
kukliausiais apskaičiavimais sudaro 90
nuošimčių latvių, lietuvių, estų, taip pat
didelę dalį rusų, baltarusių, ukrainiečių,
lenkų, žydų ir kitų Pabaltyjyje
gyvenančių tautų atstovų.
Šalia plačių liaudies judėjimų
apkaltinimo separatizmu, esktremizmu,
antisocial ištini u,
antitarybiniu,
antirusiškų kryptingumu užsipuolamos
trijų respublikų masinės informacinės
priemonės, kurių dalis pirmą kartą
tarybiniais metais ir toli gražu ne
pilnutinai realizuoja konstitucinę
spaudos laisvę.
Nacionalinio ekstremizmo apraiškos
šiandien sutinkamos įvairiuose
respublikose ir jos yra viena iš bendrų
mūsų problemų, tačiau tokių pat
apraiškų galima aptikti ir visai arti TSKP
CK. Kartu mes esame tos nuomonės, kad
nacionalinio
atgimimo
kelias
neišvengiamas visoms Rusijoms tautoms,
pradedant rusų tauta, kuri per praėjusius
dešimtmečius taip pat patyrė
neatlyginamų nuostolių, ir šiame
vaisingame kelyje rusai pajus brolišką
Pabaltijo šalių tautų užuojautą ir prasmę.
Mes nepasiduodame provokaciniams
mėginimams pakeisti kovą prieš
stalinizmą ir centralizuotą komandinę
valdžios sistemą tarpnacionaliniais
konfliktais. Mes tikime, kad rusų tauta
ateityje neleis būti panaudojama įrankiu
kitų tautų laisvei slopinti.
Pareiškime kalbama apie kažkokius
vandalizmo aktus, apie tai, kad buvo
pasityčiota „iš šventenybių, neliečiamų
kiekvienam doram žmogui — žuvusiųjų
pilietiniame ir Didžiajame Tėvynės
karuose paminklų“. Jokių konkrečių
faktų nepateikiama: kur, kada, kokioje
respublikoje, kas tie šventvagiai? Tokį
vandalizmą, bet kurią jo apraišką mes
besąlygiškai smerkiame, tuo labiau, kad
pokario metais Pabaltijo respublikose
buvo sugriauta šimtai paminklų kariams,
žuvusiems Pirmojo pasaulinio karo
laukuose ir išsivadavimo kovose.
„Kai kur atsirado reali tikro pilietinio
konflikto, masinių susirėmimų gatvėse su
sunkiais padariniais grėsmė“, — toliau
skaitome šiame dokumente. Ne vienoje
Pabaltijo respublikoje nėra ir nebuvo
tokių susirėmimų, tokių konfliktų.
Tačiau susidaro įspūdis, kad pareiškimo
autoriai norėtų kažkam padiktuoti
sprendimus iš jėgos pozicijos, sukurstyti
juos veiksmams, grubiai tariant,
išprovokuoti tą patį konfliktą, kurio nėra
ir vietoj politinio dialogo bei pliuralizmo
griebtis labiau įprastų malšinimo ginklu
priemonių. Tuo įtikina ir šios eilutės:
„Nueita toli. Pabaltijo tautų likimui
gresia rimtas pavojus. Žmonės turi žinoti,
prie kokios bedugnės juos stumia
nacionalistų lyderiai. Jeigu jiems pavyktų
pasiekti savo tikslus, padariniai galėtų
būti tautoms katastrofiški. Galėtų iškilti
klausimas dėl paties jų gyvybingumo“.
Kas gi tai — Tarybų Sąjungos
Komunistų Partijos Centro Komitetas
grasina Pabaltijo tautoms fiziniu
sunaikinimu? Kaip kitaip suprasti
žodžius apie galimą trijų tautų
„negyvybingumą“?
Ir čia reikia tiesiai ir atvirai perspėti:
praėjo laikai, kai visa buvo sprendžiama
karine jėga. Tankai — ne tik amoralus
politinis argumentas, jie jau ne visagaliai.
Svarbiausia tai, kad toks įvykių posūkis
nublokštų Tarybų Sąjungą į labiausiai
atsilikusią totalitarinių valstybių gretą.
Ir tokį svarbų, tokį dramatišką
pareiškimą, galintį nepaprastai paaštrinti
šiaipjau sudėtingą situaciją daugiatautėje
šalyje, anonimiškai parengė nevalstybinė
struktūra, net ne renkama vadovybė, o
aparatas, kurio apskritai niekas nerinko!
Pagal nerašytą taisyklę dėl šios

instancijos sprendimų negalima abejoti ir
juo labiau juos kritikuoti. Kaip tik dėl
tokios praktikos ir įvyko visos tragedijos,
kurių taip gausu TSRS istorijoje ir kurios
jau kainavo dešimčių milijonų žmonių,
ištisų tautų gyvybes. Šį kartą, matyt,
automatinio „visos liaudies pritarimo,,
nebus, ir pačioje partijoje, reikia manyti,
atsiras jėgų, kurios pasipriešins tokiam
„vadovavimo“ stiliui. „Pačiame viršuje“
padarytų klaidų kaina per kaug didelė
visiems.
TSRS Konstitucijoje pasakyta, kad
Tarybų valstybė — laisvų, lygiateisiškų,
savanoriškai susivienijusių tautų sąjunga.
Tai pagrindiniai principai. Jeigu sąjunga
ne savanoriška, jeigu tautos joje laikomos
prievarta, jeigu respublikų santykiai
nelygiateisiški, jeigu iš centro duodamos
komandos, b federacijos valstybėse jos
turi būti besąlygiškai vykdomos, tad tai
nėra jokia sąjunga, tai vadinama kitais
žodžiais: valstybė, imperija, „tautų
kalėjimu“.
Tarybų Sąjungos tautos! Iš Stalino
epochos ir vėlesnio sąstingio laikotarpio
visuomenė paveldėjo labai menką teisinį
sąmoningumą, barbarišką moralinių
normų, pasaulio bendrijos įstatymų,
žmogaus teisių ir tautų teisių negerbimą.
Baisus įprotis savavaliauti, daryti taip,
kad dėl pragmatinio tikslo galima „iš
viršaus“ pažeisti kiekvieną įstatymą, jėga
priversti kitus žmones, kitas šalis ir tautas
pasielgti priešingai savo interesams.
Stoję į demokratizacijos ir tautinio
atgimimo kelią, mes tikimės, kad mus
supras ir parems visi tie, kurie susiejo
savo likimą su mūsų protėvių tėvyne.
Žmogaus teisių, tarptautinių normų šioje
srityje gerbimą mes laikome tokiu pat
būtinu, kaip ir tautų teisių, ir svarbiausių
iš jų: teisės į gyvavimą, į savimonę, į
apsisprendimą, į gimtąją kalbą, į gimtąją
žemę, gerbimą. Rusų tautybės žmonės, ar
jūs atsisakytumėte tokių teisių Rusijos
atžvilgiu? Ukrainiečiai, ar jūs atsižadėsite
Ukrainos, gruzinai — Gruzijos, tadžikai
— Tadžikijos? Ne viena tauta, jeigu jos
paklaustume, nesutiktų įeiti į didelę
valstybę tam, kad ištirptų joje ir išnyktų,
kad netektų bet kurios teisės į žemę,
paveldėtą iš protėvių.
Mes žengiame keliu, kurio neišvengs nė
dvasiškai gyva tauta. Tik šiuo keliu
žengiant galima susigrąžinti kiekvienos
tautos orumą, tradicijas, moralines
vertybes. Ir tik laisvos, lygiateisiškos,
suverenios tautos gali jungtis į pilnavertes
sąjungas, valstybes, kurias sutvirtina
bendri interesai ir savitarpio
pasitikėjimas, o ne jėga ir prievarta.
Mes raginame būti
tikrais
internacionalistais —užjausti vieni kitus,
padėti vieni kitiems sunkiomis
minutėmis, netikėti melu ir nepasiduoti
provokacijoms. Mes visada ir bet
kuriomis aplinkybėmis liekame
kaimynai, nė vienas protingas žmogus
niekada neketino nutraukti plačius
ryšius, kurie jungia mus ne tik
pastaruosius dešimtmečius, į kiekvieną
gerą žodį, į norą suprasti mūsų skausmą
ir mūsų siekius mes atsakysime
nuoširdžiu dėkingumu ir tokiu pat noru
suprasti ir padėti. Kaltų tautų nebūna.
Žmonės, o ir patys galingiausi režimai
išnyksta, užleidžia vietą naujoms
kartoms, naujoms vyriausybėms. Tautos
ilgaamžės, joms teks bendrauti
šimtmečiais, — jeigu mes padėsime
žmonijai išgyventi, o ne stumsime ją prie
juodos priešiškumo ir susinaikinimo
duobės.
Mes raginame visas tautas būti
kantrias ir bendradarbiauti, draugiškai
suprasti kitų tautų problemas ir
sunkumus. Plačiame idėjų ir pažiūrų
spektre tegu nebūna vietos prieš ką nors
nukreiptam pykčiui. Už gerą geru bus
užmokėta.
Už jūsų ir mūsų laisvę!
Latvijos ir Estijos Liaudies Frontų
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio
Baltijos Taryba
Ryga. 1989 rugpjūčio 31 d.
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Lietuvos demokratų suvažiavimas
Liepos 29-30 dienomis Vilniuje įvyko
Lietuvos demokratų partijos steigiamasis
suvažiavimas. Programinius pranešimus
padarė Povilas Pečeliūnas, Jonas
Geležius, Jaroslavas Banevičius, Jonas
Mugevičius, Virgis Dikinis, Edmundas
Mališauskas ir Petras Vaitiekūnas.
Suvažiavimas priėmė LDP įstatus ir
programą. Pagrindiniai LDP tikslai, kaip
pabrėžiama suvažiavimo dokumentuose,
yra laisvos, nepriklausomos ir
demokratinės Lietuvos respublikos
atkūrimas,
tarptautinės teisės
pripažinimas vidaus teisėje, socialinio
teisingumo ir socialinių garantijų
piliečiams
įgyvendinimas
demokratinėmis priemonėmis.
Pilietybės įstatymo projektas
Rugpjūčio 6 d. „Tiesa“ paskelbė
„visuomenei svarstyti“ LTSR pilietybės
įstatymo projektą. Dokumentą parengė
Respublikos teisininkų ir filosofų
draugijų nariai, o galutinį įstatymo
projektą parengė LTSR Aukščiausiosios
Tarybos Prezidiumo komisija, sudaryta
iš AT deputatų ir visuomeninių
organizacijų atstovų bei teisininkų.
Lietuvos TSR piliečiais pirmiausia
pripažįstami asmenys, kurie buvo
Lietuvos respublikos piliečiais, jų vaikai,
taip pat buvusieji Vilniaus krašto ir
Klaipėdos gyventojai ir jų vaikai, dabar
nuolat gyvenantys LTSR teritorijoje.
Lietuvos TSR piliečiais numatoma
pripažinti ir kitus asmenis, kurie ne
mažiau kaip pastaruosius penkerius
metus nuolat gyvena ir turi nuolatinę
darbo vietą arba legalų pragyvenimo
šaltinį Lietuvos teritorijoje. Pilietybės
įstatymui visiškai įgyvendinti nustatomas
dvejų metų terminas nuo jo įsigaliojimo,
įstatymo projektą turėjo svarstyti rugsėjo
5 dienai sušaukta LTSR Aukščiausiosios
Tarybos sesija, kuri paskutiniu momentu
buvo atidėta.
Kiti klausimai kurie buvo patiekti
svarstyti tai pačiai sesijai: ekonominio
savarankiškumo
įgyvendinimas,
konstitucijos pakeitimo projektas,
deputatų rinkimo įstatymo projektas,
referendumo įstatymo projektas, piliečių
karinės tarnybos, Vokietijos-TSRS
sutarčių (1939 m.) išvados.
Atrastas lietuvis
Iš Lietuvos atvykęs gydytojaschirurgas dr. Kęstutis Vitkus Šveicarijoje
surado savo profesijos kolegą, ligšiol
negirdėtą mūsų tautietį — medicinos
pasaulio garsenybę. Tai Algimantas
Otonas Narakas, Lozanos universiteto
medicinos fakulteto profesorius,
medicinos daktaras, plastinės chirurgijos
konsultantas, daugelio valstybių
mokslinių institucijų garbės narys ir
Anglijos karališkojo chirurgų koledžo
garbės narys.
Vilniuje leidžiamas žurnalas „Mokslas
ir gyvenimas“ (Nr. 8, 1989) paskelbė dr.
K. Vitkaus straipsnį „Atrastasis A.O.
Narakas“, kuriame autorius pasakoja,
kaip jis visai atsitiktinai surado visame
pasaulyje žinomą žmogų legendą. Apie jį
dr. K. Vitkus sužinojo Londone iš anglų
gydytojo. Nuvažiavęs į Šveicariją, jis
sužinojo nepaprastą to žmogaus
biografiją.
Nors straipsnyje nepasakyta, atrodo,
to žmogaus tėvas buvo Lietuvos
aviatorius. Gal kas prisimena, kad 1937
metais Kaune sprogus aviacijos
sviediniui buvo užmušti trys vaikai?
Ketvirtas — toliau stovėjęs Algimantas
buvo sunkiai sužeistas. Kauno klinikose
jo negalėjo išgydyti, tad tėvai išvežė vaiką
į Šveicariją. Tuo tarpu kilo karas,
Algimantas lieka vienas kaip pirštas
svetimoje šalyje — be šeimos, lėšų,
kalbos. Dešimtmetį berniuką priglobia
vienuoliai. Toliau — kryžiaus keliai į
mokslą. Dirba barbininku ir studijuoja.
Baigia medicinos studijas ir tampa
Lozanos klinikų chirurgu.
Lietuvoje leidžiamas žurnalas, deja,
nenurodo dr. Algimanto Narako tėvų
likimo. Tas paaiškės vėliau.
„Europos Lietuvį“ siuntinėjame į visus
pasaulio kraštus. Užsisakykite „Europos
Lietuvį“.
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Švento Tėvo Audiencijoje
garbingą lietuvių tautą tėvynėje ir už jos
ribų.
Kasdien prisimenu jūsų rūpesčius savo
maldoje.
Tegloboja jus Aušros Vartų Dievo
motina Marija ir Lietuvos jaunimo
globėjas Šventasis Kazimieras.
Popiežiui baigus kalbėti, Vilniaus
Konservatorijos kamerinis choras
sugiedojo Šventajam Tėvui „Kur bėga
Šešupė“.
Šią lietuvišką dainą palydėjo visų
dalyvių audiencijoje plojimai. Jonas
Paulius II-sis po to dar asmeniškai
pasikalbėjo su kai kuriais choristais ir
juos lydinčiais vadovais ir prieš
atsisveikindamas su lietuvių grupe
atskirai nusifotografavo.
Po susitikimo su Jonu Paulium Il-ju,
lietuviai choristai iš Vilniaus ir jų vadovai
turėjo progos apžiūrėti Vatikano miesto
sodus ir kai kurias įžimybes. Juos čia
sutiko ir kiek palydėjo pats Vatikano
miesto valstybės popiežiškosios
komisijos proprezidentas Amerikos
lietuvis arkivyskupas Paulius Marcinkus.
Baigę vizitą Vatikane, Vilniaus choristai
dar nuvyko į popiežiškąją švento
Kazimiero kolegiją, kur jiem buvo
surengti atsisveikinimo pietūs. Prieš tai,
antradienio vakare toje pačioje kolegijoje
Vilniaus Konservatorijos kameriniam

Rugsėjo 6 d. popiežiaus bendroje
audiencijoje, tarp daugelio maldininkų
grupių buvo gausesnis būrys lietuvių —
Vilniaus Konservatorijos kamerinio
choro nariai, viso arti penkiasdešimt
asmenų. Vilniaus choras jau šių metų
pavasarį lankėsi Romoje ir šio trumpo
vizito metu turėjo progą susitikti su
popiežium Jonu Paulium Il-ju, kuris
buvo pakvietęs choristus drauge su
vadovais dalyvauti jo aukojamose
šventose Mišiose, o vėliau visus atskirai
priėmė specialioje audiencijoje, kurios
metu Šventasis Tėvas buvo išreiškęs viltį
juos vėl pamatyti Romoje. Proga dar
kartą aplankyti Italiją, Vilniaus
Konservatorijos kameriniam chorui
susidarė gavus kvietimą koncertuoti
tarptautiniame chorų festivalyje
Sardinijos saloje. Baigę koncertus
Sardinijoje, Vilniaus choristai, prieš
grįždami atgal į Lietuvą, rugsėjo 5 d.
trumpam atvyko į Romą, trokšdami dar
kartą pamatyti popiežių ir jam perduoti
Lietuvos jaunimo sveikinimus. Choristai
drauge su savo vadovais — Vilniaus
Konservatorijos prorektorium Juozu
Antanavičium ir dirigentu Česlovu
Radžiūnu — buvo pakviesti dalyvauti
popiežiaus trečiadienio bendroje
audiencijoje. Didžiojoje audiencijų salėje
jaunimui iš Lietuvos buvo rezervuotos
pirmosios eilės. Jų dalyvavimas
audiencijoje tuoj atkreipė tūkstančių
dalyvių dėmesį, kai choristai, dar prieš
atvykstant popiežiui, skambiai sugiedojo
keliolika lietuviškų giesmių ir dainų.
Jonas Paulius II-sis, po katechetinio
pašnekesio, kaip paprastai pasveikino
atskiras maldininkų grupes, tarp jų —
ilgesniu žodžiu lietuvių kalba, į Vilniaus
Konservatorijos choristus.
Garbė Jėzui Kristui!
Iš visos širdies sveikinu Lietuvos Vilniaus
Muzikos Konservatorijos auklėtinius,
antrą kartą atsilankiusius amžinajame
mieste.
Kartu džiaugiuosi, kad priėmėte mano
kvietimą dažniau pas mus apsilankyti.
Perjus aš nuoširdžiai sveikinu ir laiminu
visus jūsų brangius artimuosius: jūsų
šeimas, draugus, jūsų įžymią mokslo
įstaigą, visą šaunų Lietuvos jaunimą, jūsų
gražią Lietuvos sostinę Vilnių, ir visą

RUSAI UŽSTOJA LATVIUS

Keturi rusai žurnalistai, savaitraščio
„Naujieji laikai“ redaktorius Nikolai
Andrejev, „Literatūrnaja Gazeta“
bendradarbis Juri Šekošin, „Ogoniok“
bendradarbis Aleksandr Golovkov ir
Maskvos televizijos redaktorius Michail
Šylov Latvijos Liaudies Frontui pasiuntė
telegramą, kurioje pasmerkė sovietų
kompartijos centro komiteto pareiškimą
apie padėtį Pabaltijo respublikose.
Telegramos autorių įsitikinimu, centro
komiteto vardu paskelbtas grasinantis
pareiškimas neatspindi daugumos
Sovietų Sąjungos komunistų nusistatymo
Pabaltijo kraštų atžvilgiu.
THE INDEPENDENT Thursday 14 September 1989

Nicholas Garland — Paveikslas be antraštės

VILNIUS GRĮŽTA
PRIE LIETUVOS
KAZYS BARONAS
VI

Ilgos lūkesčio dienos. Tačiau
laimingoji diena atėjo! Ūkanotą ir
lietingą spalio mėn. 28 d., šeštadienį,
minios žmonių susirinko Vilniaus gatvėse
(daugiausiai Gedimino gatvėje),
nedidelės lietuvių grupės vėl laukė
žygiuojančios šaunios Lietuvos
kariuomenės sostinės priemiesčiuose.
Stebėjosi „tuteišai“, stebėjosi Lenkijos
pabėgėliai puikia apranga, ginklais,
šarvuočiais, perskridusiom kariškų
lėktuvų eskadrilėm, tačiau tuoj pat
išliedami savo pagiežą lietuviams ir
kariuomenei: girdi, tai Vokietijos dovana
lietuviams, kariai vokiečių išlavinti, nes
Lietuva buvo pasiruošusi užpulti Lenkiją
ir atsiimti Vilnių.
Stoviu
Ožeškienės aikštėje
(„įamžintas“ esu JAV lietuvių-brolių
K.J. Motuzų filme!), kur gen. Vitkauskas
priėmė ir sveikino žygiuojančius karius.
Atsakau lenkiškai kalbančių stebėtojų
įvairius klausimus (juk turiu ant rankovės
trispalvį raištį su VM raidėm), atsakau į
jų replikas — kur lietuviai paliko
klumpes? Gal Kaune, prie geležinkelio
stoties it t.t. Atsakau, dar stipresniais
žodžiais, nutildydamas alkanų lenkų
burnas.
Vakar, ryšių bataliono vianas skyrius
apsistoja Ožeškienės aikštėje. Išvargę
kariai tuoj atsigula lauko radijo stoties
autobusiuke. Gaunu šautuvą. Patikrinu
— jame ne vieno šovinio! Na, sakau,
kokią sargybą galiu nešti be šovinių!
Tačiau šautuvą užsidedu ant pečių ir
vaikštau aplink Ožeškienės aikštę,
pasiekdamas Vilniaus ir Gedimino gatvių
šaligatvius. Sutinku raudonarmiečių
patrulius. Pradedam pokalbį. Jie tuoj pat
pasiūlo „zakurku“, duodami „kariškį“ ir
gabalą „Pravdos“ laikraščio, įsukti jame

chorui buvo surengta vakarienė po kurios
choristai Romos lietuviams ir jų svečiams
atliko lietuviškų dainų ir giesmių pynę, o
pabaigoje sugiedojo Tautos himną.
Vilniaus Konservatorijos kamerinis
choras rugsėjo 6 d., popietiniu metu
autobusu išvyko į Goricijos miestą,
šiaurės Italijoje, kur susitiks su italais su
kuriais yra užmezgę bičiulystės ryšius
ankstesnės koncertinės kelionės metu.
Vilniaus konservatorijos choras į Lietuvą
sugrįžo dviem dienom vėliau, rugsėjo 10
dieną.
VAT. R

tą stambų tabaką. Malonūs ir mandagūs
vyrai. Vienas iš Ukrainos. Giria lietuvius
sakydami, kad sostinė priklauso
Lietuvai, o ne poniškai Lenkijai, kuri
subyrėjo nuo raudonosios armijos
smūgio kaip kortų namelis...
Ryte grąžinu šautuvą puskarininkiui.
Už gerą nakties tarnybą gaunu skanios
duonos, sviesto, dešros ir net gabalą
kumpio. Viską atnešu į namus. Tai buvo
velykiniai pusryčiai!
Pavalgęs vėl skubu į Katedros aikštę,
nes Gedimino bokšte bus iškelta Lietuvos
trispalvė. Minios žmonių užpildė visą
Katedros aikštę, dalis stovi parke,
norėdami dar arčiau stebėti Lietuvos
vėliavos pakėlimą. Šią garbingą pareigą
atliko pasitraukęs į nepriklausomą
Lietuvą Vilniaus Vytauto Didžiojo
gimnazijos auklėtinis vyr. Itn. Kimštas
(kiek prisimenu į Lietuvą jis pasitraukė
baigęs gimnaziją). Ir vėliau, niekuomet
neapleisdavau sekmadienio vakaro
vėliavo nuleidimo iškilmės. Tai vaizdai,
likę visam gyvenimui. Prasidėjo naujas
gyvenimas. Deja, lenkai jau Vėlinių
vakarą surengė dideles demonstracijas.
Susirinkę prie Pilsudskio širdies ir
motinos kapo, gal penkių-septynių
tūkstančių minia pradėjo žygiuoti į
miesto centrą, šaukdama priešlietuviškus
šūkius. Atvykusi policija su karo policija
prie Aušros Vartų minią išvaikė (keturias
savates ėjau vertėjo pareigas karo
policijoje — proga apleisti gimnaziją!).
Tačiau lenkai — atsiprašau — tuteišai
pakeitę beverčius zlotus į stiprų lietuvišką
litą ir prisipirkę krautuvėse „Maisto“,
„Pienocentro“ produktus, tyčiojasi iš
mūsų tautos, mūsų policijos, vadindami
ją „kalakutais“, sakydami, kad maistas
yra Anglijos dovana lenkams, nes ant

konservų dėžučių yra angliški užrašai.
Tad maistą reikia dalinti nemokamai.
Kodėl jie taip kalbėjo. Mat, „Maisto“
konservai buvo skirti eksportui, o karas
sutrukdė jų pervežimą laivais.
Ta pačia proga, norėčiau priminti labai
Vilniaus krašto lietuvius užgaunančius
„Dėdės Pupos“ žodžius: „Vilnius mūsų,
bet Lietuva rusų“. Jie labai dažnai
linksniuojami viešose kalbose,
paskaitose,
rašiniuose.
Mums,
vilniečiams atrodo, kad Gedimino
miestas yra Lietuvos okupacijos
kaltininkas. Nebūtų Vilniaus klausimo
bei jo grąžinimo prie Lietuvos — mūsų
tėvynė keletą metų gal gyventų laisvu
gyvenimu.
Brangieji! Išmeskime iš savo žodyno šį
skaudų sakinį, džiaugdamiesi, kad šis
rytų perlas yra Lietuvos sostinė. Juk ateis
toji diena, kada senasis Gedimino miestas
kartu su visa Lietuva vėl džiaugsis laisvu
gyvenimu.
Užbaigsiu a.a. Jeronimo Cicėno
sakiniais, įrašytais Vilniaus lietuvių

SUNKI KARIO DALIA
LPS
Vilniaus savaitraštyje
,,Atgimimas“ neseniai buvo nurodyti
adresai„Lietuvos gyventojams, norintiems
užmegzti ryšius su tautiečiais užsienyje“.
Daug lietuvių parašė Sąjungos vardu. Štai
vienas išjų. (Laišką rašo lietuvis tarnaująs
sovietinėje armijoje, kažkur Rusijoje, jo
pavardės nespausdiname, nenorėdami
sunkinti jo padėties. Spausdiname laiško
ištraukas — RED.)
...Tarnauti liko ne taip jau daug.
Pavasarį namo. (...) Tik būnant toli nuo
namų galima pajausti Tėvynės ilgesį.
Čia tarnauju dar su vienu lietuviu. Ne
saldus yra mūsų lietuvių kareivių
gyvenimas. (...) Kaip baisų sapną
prisimename pirmas tarnybos dienas,
mėnesius, metus. Net savo priešui
nepalinkėčiau tokio „Tėvynės gynimo“.
(..) Aš dažnai savęs klausiu, ką gero per
tuos beveik 2 metus padariau?. Juk esu
kupinas sveikatos, galėčiau dirbti ir dirbti
savos mylimos Tėviškėlės labui, tegu ir
nemokamai (čia už arklio darbą gauname
j rublius per mėnesį), bet nors žinotume,
jog mūsų darbas nenueis veltui, o čia...
...Kiek bemiegių naktų ir pusiau
alkanų burnų. Baltą forminę duoną, per
pietus, kaip skaniausią bulkutę
suvalgome, užgerdami su kompotu (jeigu
jį taip galima pavadinti). Dar galvoja, jog
mums kareiviams, gerai valgyti duoda. O
tarnyba nelengva. Pastoviai dirbame
sunkų darbą. Krauname sprogmenų
dėžes iš vagonų, nors aš pagal karinę
specialybę esu gaisrininkas. Būna ir
gaisrų. Nieko nepadarysi, įsakymas yra
įsakymas. Kiti karininkai mus užjaučia.
Sako, kad čia pati tikriausia eksplotacija.
Visi puikiausiai viską supranta, bet...
Taip ir gyvename.
Sakysit, kodėl nesiskundžiam? O kiek
galima liežuviu malti, kai viskas baigiasi
atsakymu
,,razbieriomsia"
(išsiaiškinsim). O pabandyk aukščiau
pasiskųsti — atostogas matysi, kaip savo
ausis be veidrodžio. ...
...Norėčiau, kad visi lietuviai ir ne tik
lietuviai, bet ir latviai, estai einantys
tarnybon, žinotų, jog nuo pirmų dienų
laukia „geležinio kumščio politika“,
diktatas, neapykanta už tai, kad tu ne
rusas. Mus čia vadina vokiečiais,
fašistais, nacionalistais ir net sako, jog
mus karti laikas. Tai kaip mes tokioje

atmosferoje galime tarnauti ir vykdyti
priesaiką!?
...Dabar jau prasidėjo 16 mano
tarnybos mėnesis, o aš dar nemačiau
plazdenančios trispalvės.
Dabar
Lietuvoje tai normalus dalykas, o man tai
atrodo kažkas antgamtiško.
Laikas nestovi vietoje, įvykis keičia
įvykį. Su šiuo atgimimu Lietuvoje
atsirado kaip gerų permainų, taip ir
blogų. Siaučia riketas, AIDS. Brolis brolį
gali parduoti už pinigus. Net baisu
darosi, kai pagalvoji, kad reikės grįžti į
Lietuvą, o ten.. Iš kur tas žiaurumas,
neapykanta vienas kitam?. Mes ir taip
karo audrų išblaškyti...
Žmogus gyvena ir tikisi, kad jo rytojus
bus šviesesnis ir diena giedresnė.
Tuom ir norėčiau užbaigti savo šį
laišką. Linkiu visiems Tautiečiams
ištvermės ir sveikatos. Ir tenepalieka
mūsų Dievas sunkioje kovoje už teisybę,
laisvę ir Lietuvos nepriklausomybę!
Su pagarba, Kareivis

nueitame Golgotos kelio paminkle
„Vilnius tarp audrų“.
„Vilnius... Viešpatie, tai ir motinos
niūniuojama lopšinė ir podraug kovos
trimitas. Iš kur, jei ne iš Vilniaus,
Nepriklausomybės Deklaracija. Iš kur
pirmas atgimusios Lietuvos balsas į
savanorius ir partizanus. Lietuva tapo
laisva, bet, deja, ne visa. Vilnius pasiliko
už laisvės vartų. Lyg ant gyvo kūno
gyvatė, išsiraizgė šiaudinėmis gairėmis
nusmaigstyta demarkacinė linija, iki 1939
m. spalio mėn 28 d. skyrusi
Nepriklausomąją ir lenkų okupuotąją
Lietuvą.

sirenos ir bažnyčių varpai ir šiurpios tylos
minutė. Visa tauta kartojo lyg priesaiką:

Ei, pasauli, būki rimtas ir teisingas
Mes be Vilniaus nenurimsime
Kaupias skausmas ir dangus toks
debesingas...
Jeigu reiks — laisvi mes mirsim.
Ir metai metuosna spalio 9-tosios
vidudienį ten, Nepriklausomoje
Lietuvoje, patrankos šūvis, o įkandin

ISTORINIAI EUROPOS
IR LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Originalių žemėlapių atspaudai su
aiškinimais, didelio formato:
1. 1595 m. Lithvania, G. Mercator.
Aiškinimai lietuviškai.
2. 1605 m. lietuvių-švedų kautynės.
Aiškinimai lotyniškai ir lietuviškai.
3. 1656 m. kovo 25 d. lietuvių-švedų
kautynės prie Sandomiro. Aiškinimai
lotyniškai ir lietuviškai.
4. 1656 m. spalio 12 d. lietuvių-švedų
kautynės prie Pilypavo. Aiškinimai
lotyniškai ir lietuviškai.
5. 1749 m. Lithuania, I Neprecki.
Aiškinimai lotyniškai ir lietuviškai.
6. Siektinos Nepriklausomos Lietuvos
žemėlapis, 1982 m. Aiškinimai knygoje
„Tikroji Lietuva“, 1983 m.
7. Lietuviškų genčių gyvenami plotai
apie II a. Pagal C. Ptolemėjo žemėlapį.
Aiškinimai graikiškai ir lietuviškai.
Kiekvieno žemėlapio kaina 12 dol.
Kreiptis: „Draugas“ admin., 4545 W. 63
St., Chicago, Illinois 60629, U.S.A. Įjuos
kreiptis norint įsigyti knygą „Tikroji
Lietuva“, Lietuvos miestų herbų seriją iš
14 herbų. Užsakant pinigų ar čekių
nesiųsti, „Draugas“ atsiųs sąskaitą.

Ei, pasauli! — Mes be Vilniaus nenurimsim
Senas Vilnius mūsų buvo, mūsų bus!

Kitapus demarkacinės linijos lietuvis
suspausdavo kumštį, kad net kaulai
traškėjo ir veidan įsimesdavo didelis
skausmas, skausmas ir valia:

Lietuviais esame mes gimę
Lietuviais turime ir būt.
Ir budėjo, ir kovojo, aukojosi ir
kentėjo, vargo, brastas brido, mirė, bet
tėvų žemės, visai Lietuvai brolystės ir
ištikimybės neišdavė.
Mes, vakaruose esą lietuviai, šiandien,
kaip andai Vaižgantas Stockholme,
turime kartu ir kiekvienas kartoti:
„Lietuva vėl nepriklausoma, tai mano
Saulė, duosianti man gyvybės ir ūpo.
Lietuvos širdis ir galva, toli nuo manęs
nutolus, riša mano sielos substanciją su
jų“Per visus ilgus istorijos metašimčius
Vilnius anot Vaižganto buvo visos
Lietuvos širdis, pildė visus jos veiksmus:
— nešė gyvybės į visą valstybės kūną.
Vilnius tebėra lenkų grėsmėje!
Lenkai ir anapus ir šiapus geležinės
uždangos Vilniaus atžvilgiu tebėra
agresoriai. Mūsų pareiga taipgi būti
akyliems ir ausyliems ir pasiruošti
visokioms galimybėms. Kaip pasiruoši
ginklu gintis, jei nebūsi iš anksto dvasia
pasiruošęs?
Vilniaus fronte teskardi kaip šūkis šie
Maironio žodžiai:

„Prakeiktas amžių amžiais to lietuvio
vardas, kuris Vilniaus kada nors išsižadėti
drįstų“.
(J. Cicėnas „Vilnius tarp audrų“ psl.
15-17).
Pabaiga
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VOKIETIJOS LB-NES TEMA
Kazys Baronas

| Vokietijos LB-nės Krašto Tarybos
įlinkimų komisija paskelbė kandidatų
įrašą. Iš viso pasiūlyta 20 kandidatų
1,986 m. buvo 22). Amžiaus vidurkis —
j8,6, tuo tarpu 1986 m. jis siekė 44,4 m.
aigi, šiemetinė KT „paseno“ 4,2 m. Ir
ar viena: iš 1989 m. sąrašo net 16 tų
įsčių
dalyvauja
šiemetiniuose
likimuose. Išvada — „naujo kraujo“ į
LB-nės krašto tarybą neįlieta, nes pav.
jukandidatai priklauso virš 60 m. grupei,
| trys — viršija gražius „antrosios
junystės metus“. Bendrai, ketvirtadalis
.andidatų priklauso prie vyresnės kartos.
Gaila. Kai JAV, Kanados, Australijos
.B-nės stengiasi Lietuvos laisvės vėliavą
trduoti jaunajai kartai, jau ten
įaugusiam gražiausiam Lietuvos žiedui
- Vokietijos LB-nė eina atbulai,
iškodama kandidatų žilagalvių narių
fee. Nenoriu jų užgauti, tačiau tai
iras menkumas LB-nės gyvenime,
iadangi tokio gražaus amžiaus susilaukę
Įjūryje asmenys,
turi
įsisteigę
■ensininkų klubus, užleisdami Lietuvos
asvinimo darbą savo vaikaičiams,
^vyzdžių toli nereikia ieškoti, paimant
,iano gyventą Kanados valstybę, mano
etuvišką Hamiltono ap. valdybą,
pastarojoje, vadovaujamą darbą atlieka
pevo lapo krašte gimęs jaunimas
įsimenu keletą, patarnaudavo prie
Mišių), nelankęs lietuviškos gimnazijos, o
i šeštadieninę lietuvišką mokyklą,
alyvavęs sporto klubo, ateitininkų,
‘tautų organizacijų veikloje.
Į Daug kalbama ir rašoma apie Vasario
jS gimnazijos abiturientus, kelius šimtus
.'tūkstančius ją lankiusius. Manding —
laek jų dalyvauja lietuviškame Vokietijos
jsvenime? Kur jie visi dingo? Tiesa, dalis
hbuvo iš užjūrio, tačiau visuomet 60-80
ąošimčių moksleivių sudarė Vokietijos
bumas. Dėkui Dievui, paskutiniu metu
js stipresnius žingsnius stato energingas
i gabus studentas T.- Bartusevičius,
Tomas Dirgėlas. Bet kur „dingo“ bent 10
laošimčių „trynusių“ gimnazijos suolą?
j'odėl jais nepasirūpino VLB-nės krašto
pldyba, kiekvienais metais abiturientų
•eistuvėse palinkėdama ir prašydama
fepasitraukti nuo Vokietijos lietuviško
jimieno.
.0 progų būtų. Štai viena: bent vasaros
■etų pakviesti kelius jaunuolius-es
Įidovauti vaikų rengiamai stovyklai (juk
js darbas atlyginamas!), vasaros metu,
(žletą jaunuolių-studentų pakviesti VLB'šs raštinės darbui, taip pat apmokant jų
urbą bent minimalia simboline dovana,
(ai būtų jiems maža parama studijoms ir
jartu nematomas užangažavimasupažindinimas
su
lietuvišku
bendruomeniniu darbu.
1 Š.m. liepos mėn. 20-26 d. „Gimtajame
kašte“ rašoma:
11987 metų balandžio 1-osios proga
Gimtasis kraštas" pajuokavo ir paskelbė
ynkursą „Mis Lietuva-87". Buvo
tylamos įmantrios dovanos: kelionės po
jungtines Valstijas, Pietų Ameriką,
Ridinės, kailiniai, automobiliai. Nepraėjo
Wai, ir Vilniuje surengtas konkursas
^Gražioji Vi/nietė-88". Pirmasis atsargus
jigsne/is. Pavadinime nebuvo žodžio
Ms“. Susidomėjimas šiuo renginiu buvo
■Mėlis. Neatstiktinai „Gražioji vilnietė"
Ingrida Mikelionytė tapo populiari,
\Muose renginiuose laukiama viešnia.
įI’iso šurmulio logiška tąsa — konkursas
.Mis Lietuva-89". Jį surengė Vilniaus
'■'iimoginių renginių ir sporto rūmai ir
wmjaunimo tiesos" redakcija. Komisija
Mažiausia lietuvaite išrinko vilnietę
Guciją Gruzdytę. Konkursą finansiškai
‘ffimė sponsoriai iš Lietuvos, Lenkijos,
Komijos.
Skeptikų buvo anksčiau. Jų yra ir
labar. Pasikeitė tik terminologija ir
^limentai. Vincas Mykolaitis-Putinas
ia pasakęs: „Grožio karalienių“
Tikimai
yra Vakarų Europos ir
Imerikos niekadėjų prasimanymas (...)
' gi pamąsčius apie rinkimų aplinkybes
*tuvos miestelių fone, busimoji „Mis
Įietuva“ atrodo karikatūriška, blogo
figūra“. Dabar skeptikai tvirtina,
M dabartinė Lietuvos moteris
įtrinta“, suvargusi buityje, prie tokių
•alykų dar nepriaugom.
Obent trumpam pažvelgti į gyvenimą
'lesesnėmis akimis negalima? Pagaliau
*>kia ne vien politikos, bet ir pramogų,
“ražiausios pasaulio
Lietuvaitės
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rinkimai — ne utopija. 1990 metų vasarą
Vilniuje bus surengtas konkursas „Mis
Pasaulio Lietuvaitė“ („Lithuanian Miss
World“). Jį organizuoja Vilniaus
pramoginių renginių ir sporto rūmai,
„Komjaunimo tiesos“ ir „Gimtojo
krašto“ redakcijos, kelionių biuras
„Audra Travel“ (Kanada) ir laisvalaikio
centras „Pramoga“. 1990 metų birželio
25—liepos 1 dienomis įvyks didelė grožio
šventė. Jos programoje — konkursai
„Mis Lietuva-90“, „Mis Pasaulio
Lietuvaitė“, tarp konkursų — Lietuvos ir
užsienio estrados žvaigždžių koncertai,
įvairūs šou. Parengiamasis darbas
pradėtas. Į daugelį pasaulio kraštų
lietuvių
bendruomenėms
ir
organizacijoms jau išsiuntinėti kvietimai
dalyvauti konkurse „Mis Pasaulio
Lietuvaitė“, prašoma padėti surasti
kandidates į šį garbingą titulą. Konkurse
kviečiamos dalyvauti Lietuvaitės ne tik iš
užatlantės, bet ir iš Latvijos, Estijos,
Kaliningrado srities, Sibiro, taip pat
Europos šalių.
Preliminarios konkurso sąlygos:
Lietuvai jame atstovaus konkurso „Mis
Lietuva-90„ nugalėtojos. Konkurse gali
dalyvauti netekėjusios 18—26 metų
merginos. Remiantis konkursų „Miss
World“
patirtimi,
pretendentės
organizatoriams turi iš anksto pateikti
savo fotografijas, taip pat kai kuriuos
duomenis. Už kelionę moka pačios,
atvyksta su savo drabužiais. Jeigu
atsirastų norinčių dalyvauti, tačiau
negalėtų tai padaryti dėl, pavyzdžiui,
didelių kelionės į Lietuvą išlaidų, prašom
pranešti organizatoriams. Mėginsime
ieškoti sponsorių, kurie šią kelionę
apmokėtų. Visas buvimo Lietuvoje
išlaidas apmoka organizatoriai. Ir dar
viena sąlyga — būtina mokėti Lietuvių
kalbą, nes konkursas vyks lietuviškai.
Savo atstoves gali deleguoti ir lietuvių
bendruomenės. Norinčios konkurse
dalyvauti merginos gali tiesog pravačiai
kreiptis į organizacinį komitetą.
Iš įvairių šalių jau pradėjo plaukti
atsakymai.
Vokietijos
lietuvių
bendruomenės valdybos pirmininkas
Juozas Sabas rašo: — „Mūsų
Bendruomenės tikslas — savitarpinė
socialinė, kultūrinė globa bei parama ir
tautiškumo palaikymas. Nemanome, kad
Jūsų renginys — gražiausios pasaulio
lietuvaitės konkursas — kokiu nors būdu
šiems tikslams pasitarnautų, todėl
nematome prasmės prie šios „šventės“
organizavimo prisidėti“.
O temporal Kaip ir visi VLB-nės krašto
valdybos nutarimai, ateities planai,
posėdžiai ar darbotvarkės uždengtos
stipria geležine uždanga („pst“ — priešas
klauso!. Tačiau, kodėl to „priešo“ nebijo
Kanados, JAV LB-nių krašto valdybos,
skelbdamos viešai, spaudoje savo
posėdžių nutarimus, ateities planus?),
taip ir šis kvietimas liko nepaskelbtas ir
tuoj pat, neigiamai atsakant į rengėjų
kvietimą?
Kodėl? Jeigu VLB-nės krašto valdyba
yra priešinga tokiems konkursamsrinkimams, gal atsirastų mergaičių,
norinčių asmeniškai dalyvauti tokiame
„Mis“ konkurse. Rengėjai nėra priešingi.
Atsiminkime, kad gražių, geltonplaukių
ir mėlynakių lietuvaičių pakankamai
esama Vakarų Vokietijoje ir gal ne viena
jų tėvų finanasine parama nuvyktų į
Vilnių. Kodėl slėpti stalčiuje tokį
kvietimą? Be to, toks „konkursas“
sukeltų susidomėjimą jaunimo tarpe,
nejučiomis priartindamas jaunas širdeles
prie mūsų tėvų žemės, sukeldamas norą
gerai išmokti lietuvių kalbą, užmegzti
ryšius ir pažintis su tenykščiu jaunimu.
Gražuolių rinkimai yra populiarūs
visame pasaulyje. Manau, kad ir VLBnės krašto valdybai yra žinoma, kad
Vakarų Vokietijoje renkamos vyno,
pieno ir rudens mugių karalaitės, kadangi
tas priklauso
prie
kasdieninio
jaunuomenės gyvenimo. Krašto valdyba,
savo neigiamą atsakymą remia tautiniais,
kultūriniais bei socialiniais pagrindais.
Juokinga! Ar ji nesididžiuotų, jeigu pav.
„Miss World“ rinkimuose pirmą vietą
laimėtų „Miss Lithuania“. Juk ji būtų
geriausia mūsų tautos ambasadorė,
keliaudama po pasaulį, labai daug
pasitarnaudama mūsų tėvynės reikalams,
daug ir visur pasakodama apie gintarų
kraštą.

Širdies subrandintas siekis
Pasikalbėjimo su P. Pečeliūnu pradžia „EL“ Nr. 34-35

Rezultatas — Lietuvos, Lenkijos
Baltarusijos sukilimai. Kyla klausimas —
kodėl
baudžiavos
panaikinimas
subrandino sukilimą? Todėl, kad jis buvo
nuleistas „iš viršaus“, kai viena ranka
duoda, o kita atima... Išperkamieji
mokesčiai, baudžiavinės liekanos sukėlė
didžiausią nepasitenkinimą.
Dabar
valstybė yra militarinė, todėl jokio
sukilimo būti negali. Bet gyventojai bus
nepatenkinti ir nesusitaikys tol, kol
nespręs savo likimo.
Pabandykime sugretinti šiandieną su
Lietuvos Nepriklausomybės akto
paskelbimo metais. Kaip Jūs manote, ar
esame mes nūnai tokioje pačioje padėtyje?
Aš manu, kad tam tikra prasme net
geresnėje. Tada mes buvome vokiečių
okupuoti, dabar irgi
gyvenam
panašiomis sąlygomis. Mums reikia visas
jėgas nukreipti, kad būtų ne tik
paskelbtas ir pasmerktas RibentropoMolotovo paktas bei jo slaptieji
protokolai (vien pasmerkimas mums
nieko neduoda), bet ir būtų likviduotos jo
pasekmės, t. y. okupacinis režimas.
Dabar mes turim tik vieną frontą —
Maskvą, nuo kurios diktato visi, net ir
dori komunistai, stengiasi išsivaduoti.
Tada mums buvo sunkiau. Nepaisant
mūsų diplomatų veiklos, buvom Europoj
nežinomi, arba labai menkai žinomi.
Šiandien mes turime tarptautinį statusą
— visos Pabaltijo valstybės turi
nepriklausomos valstybės statusą
(daugelis didžiųjų Europos valstybių,
Jungtinės Amerikos Valstijos ir net
Kinija nepripažįsta Lietuvos, Latvijos ir
Estijos inkorporavimo į TSRS). Tą
statusą būtina išlaikyti, kol nelikviduoti
Ribentropo-Molotovo pakto padariniai.
Be to, mes matom, Vakarai nėra visiškai
mums abejingi, tiesa, jie dar labai naivūs.
O kokius santykius turėsime su kitomis
valstybėmis — nežinia. Nepaprastai
aiškiai norima užsitikrinti, kad mes
liksime TSRS sudėtyje. Mums daug
dabar leidžiama, bet svarbiausių dalykų
— ne. Mes turime vėliavą, himną, galim
nuo šiol švęsti vasario šešioliktąją. Kad
nurimtų Katalikų bažnyčia, atiduotos kai
kurios bažnyčios, grąžintas po dvidešimt
aštuonerių metų tremties Julijonas
Steponavičius, bet kai imama kalbėti apie
nacionalinę mokyklą,
ekonominį
savarankiškumą, jau nekalbant apie
politinį savarankiškumą, visuomet
Maskva mus „šefuoja“ (prisiminkite
Estiją, garsųjį Konstitucijos straipsnį,
Aukščiausiosios Tarybos sesijos
manipuliacijas)... Tai primena man 1917
m. gruodžio 11 dieną, kai vokiečiai sutiko
pripažinti net Lietuvos nepriklausomybę,
tik su sąlyga, kad būtų užtikrinti
Vokietijos ir Lietuvos ekonominiai ryšiai,
t.y. kad Lietuva ekonomiškai ir politiškai
būtų pajungta, priklausoma. Man regis,
Maskva tokio pobūdžio Lietuvos
nepriklausomybę ir dabar pasirengusi
pripažinti. Jei reikės, ir protokolus suras.
1917 m. puikiai pasielgė taryba, kuri lyg ir
paskelbė tokią nepriklausomybę, kokia ji
buvo siūloma, bet pasiliko rezerve ir
atsarginį variantą, Vokietijai karą
pralaimint, pasinaudodama momentu,
paskelbė Lietuvos nepriklausomybę.
Akte pasakyta —„Lietuva nutraukia bet
kokius ryšius su bet kokiomis
valstybėmis“.
Tapusi
tikrai
nepriklausoma, ji galėjo užmegzti gerus
santykius su bet kuria valstybe,
pavyzdžiui, su TSRS 1920 m. liepos 12 d.
pasirašė sutartį, bet toje sutartyje tarėsi
dvi lygios valstybės. Tas pat su Anglija,
Prancūzija ir t.t. Ką duoda toks
nepriklausomos valstybės statusas? Mes
visi gerai žinome, kad 1934 m. buvo
surengtas
Staaso
ir
Neumano
hitlerininkų pučas Klaipėdos krašte, po
kurio Vokietija paskelbė ekonominį
boikotą.
Taigi
Lietuva galėjo
ekonomiškai visiškai žlugti, nes beveik
visa prekyba — maisto produktais, kurie
tuo metu Vokietijai buvo labai reikalingi,
vyko daugiausia su Vokietija. Mes tuo
Dėkui Dievui, kad organizatorių
pasiūlymą gan optimistiškai priėmė
Brazilija, D. Britanija, JAV, Australija.
Kaip rašo „Gimtasis kraštas“, atsakymas
atskriejo iš Roterdamo: „turiu norą
dalyvauti.
Mirga
Van
SpanjeAugustaitytė“. Tikėkime, kad ir VLBnės krašto valdyba pakeis savo nuomonę.

metu buvom žemės ūkio kraštas, bet vis
dėlto Vokietijai nepavyko mūsų galutinai
sužlugdyti.
Mūsų
diplomatai,
prekybininkai surado rinkas Anglijoje ir
Anglijos kolonijose, ir Vokietijos
boikotas nedavė vaisių.
Didžiulė
Vokietija, paskui tapusi galingiausia
Europos valstybe, nepajėgė ekonomiškai
sutriuškinti mažutės Lietuvos vien dėl to,
kad
Lietuva
turėjo
politinę
nepriklausomybę.
Politinį
savarankiškumą tauta gali pasiekti tik
tada, kai įgyja nepriklausomybę. Todėl
didžiausias ir pagrindinis šią vasario
šešioliktą širdyje subrandintas siekis —
susimąstyti, kas mums svarbiausia. Ją
reikia švęsti su mintimi, kad mes turim
tapti nepriklausoma, savarankiška
valstybe ir patys spręsti savo likimą.
Kokį „receptą" dabar išrašytumėte
sergančiai Lietuvai, kad ji pasveiktų?
Yra. Vieni siūlo — reikia mums
atgimti, sąmonėti, dvasiškai atsinaujinti.
Visa tai labai teisinga, bet kartu reikia ir
politiškai atsinaujinti, politiškai bręsti.
Reikia visus tuos dalykus sujungti —
politiškai, ir dvasiškai bręsti ir būti
sąmoningiems. Sąmoningumas labai
svarbu — ypač kritiniais tautos likimo
momentais. Pagaliau kiekvienas mes
turim būti daugiau ar mažiau politikas ir
mąstyti politiškai. Taigi, jei siekiame
nepriklausomybės, privalu gerai žinoti
savo istoriją, jaudintis dėl moralės,
paisyti žmogaus orumo. Jei esame
krikščioniškos kultūros tauta, turim
branginti ir puoselėti krikščioniškas
vertybes, be to, atėjo jau toks laikas, kai
nebegalima apsiriboti tik savimi. Reikia
ir save tobulinti, ir kartu galvoti apie visą
tautą.

NEKROLOGAS
Mirė tauri, brangi ir dievobaiminga
mamytė ir močiutė Ema Damskienė (Ema
Damskis) Krefelde.

Ema Damskienė (jos tėvai Adolfas
Kesslau ir Emilie Kesslau turėjo dvarą),
gimusi 1924 m. balandžio mėn. 16
Šilavote, Marijampolės apskr., mirė
sunkių ligų išvarginta 1989 m. rugpjūčio
mėn.
14 d. Krefeldo ligoninėje.
Gimnaziją lankė Marijampolėje.
1941 m. repatrijavo) Vokietiją. 1944m,
ištekėjo už Valdemaro Schaff (karo
metu dingęs). 1945 m. kovo mėn. 4 d.
gimė pirmas sūnus Rimantas Dieter
Schaff Malchin, Mecklenburge.
Antrajam
pasauliniam
karui
pasibaigus, buvo suimta ir su kūdikiu
grąžinta į Vilnių. 1945 m. rudenį pradėjo
dirbti kaip mokinė, kaip jaunesnioji
sesutė ir akušerė Vilniaus ligoninėje. 1947
m. baigė mokslus ir iki 1960 metų dirbo
kaip pilnateisė sesutė ir akušerė kitoje
ligoninėje Vilniuje.
1951 m. spalio mėn, 16 d. ištekėjo už
Jono Damskio, vienos įmonės revizoriaus
ir buhalterio
195 m. gegužės mėn. 23 d. gimė antras
sūnus Kęstutis Haraldas. Visa Damskių
šeimą 1960 m. sausio mėn. 30 d. kaip
vėlyvi rapatrijantai atvyko į Vakarų
Vokietiją
ir apsistojo
laikinai
Stuckenbrocko stovykloje. Iš čia persikėlė
galutiniam gyvenimui į Kresfeldą.
1963 ligi 1985 dirbo kaip vyriausia
sesutė Švento Juozapo ligoninėje
Krefelde-Urdingen.
1960 m, birželio mėn. 18 d., ten gimė
trečiąsias sūnus Vidutis Horstas.
Pirmasis sūnus Rimantas Dieteris Schaff
emigravo į Kanadą ir sulaukęs tik 24
metų ten mirė, 1969, per nelaimę. Jos
vyras Jonas Damskis, buvęs VLB
Krefeldo apylinkės pirmininkas, mirė
1988 m. gegužės mėn. 39 d. širdies liga
Krefelde.
Palaidotas
Hūttenfeldo
kapinėse.
Velionė paliko: du sūnus, marčią ir dvi
anūkes bei kitas gimines. Sesuo Ida Kroli
ir brolis Eduardas Kesslau jau yra mirę.
Ema Damskienė palaidota 1989 m.
rugpjūčio mėn. 18 d. Hūttenfeldo
kapinėse šalia vyro. Laidojimo apeigas
kapinių koplyčioje ir kapinėse atliko
kunigas Fr. Skėris iš Mannheimo. Sūnus
Kęstutis dalyvavo su šeima iš Mūncheno
ir sūnus Vidutis Horstas, nevedęs, iš
Vakarų Berlyno, kaimynai iš Krefeldo ir
keletas lietuvių iš Hūttenfeldo. Ant kapo
sudėta keletas vainikų ir gėlių.
Šermeniniai užkandžiai vyko svetainėje.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
IŠTIESK DUOSNIĄ RANKĄ!

Metai eina į pabaigą ir lietuviškos
spaudos vajus jau tampa mūsų gyvybiniu
klausimu. Lietuviškas laikraštis jau nebe
šaukte šaukiasi, bet ant kelių maldauja
padėti jam sulaukti rytojaus dienos.
Žodis „infliacija“ tapo prakeikimo
žodžiu ir žmonių gerbūvį naikinančiu
siaubu. Jis ėda mūsų pensijas, mūsų
uždarbius, ir griauna betkokias mūsų
pastangas. Mūsų vienintelis lietuviškas
savaitraštis Vakarų Europoje „Europos
Lietuvis“ yra tos pačios infliacijos auka.
Bet, jei jis tikrai turėtų užbaigti savogyvenimo dienas, mes visi būtume
atsakingi už tai. Būtume atsakingi prieš
savo tautą, prieš savo ateitį, būtume
naikintojais patys savęs, savo nūdienos
dienos.
Suprask, broli, kad šis kuklus
savaitraštis beliko vienintelis daiktelis, ką
mes beturime brangiausio šiame krašte.
Jam užgesus, mes neteksime paskutinės
mūsų susižinojimo priemonės. Jis yra
mūsų gyvenimo pulsas ir mūsų gyvybės
siūlas. Jam nutrūkus, mes būsime mirę
vienas kitam.
Tenka nugirsti „išminčius“ sakant: —
Galime apseiti ir be jo, jau visi gerai
įkertam angliškai.
O broli, broli! Su širdgėla turiu
prisiminti kadaise nugirstą posakį: Nėra
skaudžiau, kaip matant savo tautos brolį,
kai jam ausys jau žymiai prasikiša pro
kepurę“.
Nieko daugiau negalėčiau pridėti, o tik
pritarti jam, ištarusiam tuos, tikrai
išmintingus žodžius.
Kviečiu tave, mielas tautieti, ištiesk
duosnią ranką mūsų vieninteliam
savaitraščiui „Europos Lietuviui“!.
Nesiskirk su juo. Jis liks ištikimas tau.
Jis paminės tavo gimtadienius ir
vardadienius, užjaus tave nelaimei
ištikus, o gyvenimo saulėleidžiui atėjus,
jis palydės tave iki amžino poilsio vietos ir
gražiai pagerbs tavo žemiškąją kelionę.
Suprask, mielasis, kad mes sparčiai
artėjam prie to, kad lietuviškas laikraštis
taps mums brangia relikvija.
K. Vilkonis, Anglija
IR LENINAS SMERKIAMAS

JAV gyvenantis žymusis rusas
rašytojas Aleksandras Solženitsinas,
pirmame po daugelio metų amerikiečių
spaudai duotame interviu, su ypatingu
griežtumu pasisakė apie Sovietų
Sąjungos valstybės įkūrėją Leniną.
Solženitsinas Leniną aptarė kaip blogio
įsikūnijimą. Rašytojo nuomone, Leninas
neturėjo nieko bendra su rusų kultūra, jis
buvo persisunkęs intemacionalistine
dvasia ir iš tikrųjų nepriklausė jokiai
tautai. Jo įtaka visame kame buvo
pražūtinga, pažymėjo Solženitsinas,
santykiuose su žmonėmis ir žmonių
masėmis Leninas neparodė nė mažiausio
žmogiškumo jausmo, jis buvo žiaurus su
tais, kurie prie jo nesišliejo kaip
nuolankūs pavaldiniai. Solženitsino
įsitikinimu, „Spalio“ įvykiai nebuvo
revoliucija, bet paprasčiausias valstybinis
perversmas.
Solženitsinas atsisakė
išreikšti nuomonę apie dabartinius
pasikeitimus
Sovietų
Sąjungoje,
pažymėdamas, kad jis yra rašytojas, o ne
politinis komentatorius. Toliau jis
pasakė, kad neketina sugrįžti į tėvynę, kol
nebus viešai ir oficialiai atšaukti visi jam
iškelti kaltinimai ir kol kiekviename
Sovietų Sąjungos knygyne. nebus
parduodami visi jo veikalai, įskaitant
paskutinį, dabar užbaigiamą veikalą apie
1917 metų revoliuciją. Pasikalbėjimą su
Solženitsinu
atspausdino plačiai
skaitomas amerikiečių savaitraštis
„Time“.
ANSA
Sūnus Kęstutis Haraldas yra dipl.
socialogas ir Vidutis Horstas dipl.
politologas.
Sūnums, marčiai ir anūkėms bei
kitiems giminėms reiškiu savo gilią
užuojautą ir liūdžiu kartu su jais. Daug
vargo patyrusi ir skaudžių skausmų
iškentėjusi ilsėkis, miela mamyte ir
močiute, Viešpaties ramybėje. Tebūna
lengva svetingos šalies žemelė. Tu
daugiau savo gimtinės Lietuvos
nebepamatysi.
Pamokslo tekstas: Psalmė 39 , 12:
Išgirk mano maldą, o Viešpatie, mano
šauksmo klausykis — Mano ašaroms
nebūk kurčias. Nes svečias aš esu pas tave,
keleivis, kaip ir visi mano tėvai.
Kunigas Fr. Skėrys
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Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė
Prenumeratos kaina metams: Didžioje Britanijoje — 17 svarų;
Užsienyje — 20 svarų (oro paštu).
Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 10.00 svarų už 25 mm. Didesni skelbimai
atitinkamai brangiau. Už laikraštyje kieno nors spausdinamų skelbimų turinį nei leidėjai,
nei redakcija nesiima atsakomybės
Redaguoja redakcinis kolektyvas. Vyr. redaktorius Vladas Dargis.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra. Nepanaudoti rankraščiai,
jei iš anksto dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia autorių, ne redakcijos ar leidėjo nuomonę.

Lietuvių Kronika
KAS— KADA—KUR?
Rugsėjo 23-24 — LSS Skautų

Vyčių/Vyr. sk.
stovyklavietėje.

sueiga

Sodybos

ONE Ekumeninis
susibūrimas St. Barnabas Katedroje,
Derby Road, Nottingham.
Spalio 14 — Boltono lietuvių metiniai
šokiai ukrainiečių salėje, 99 Castle St.,
Bolton.
Spalio 15— Lietuvių kultūros instituto
mokslinė konferencija-suvažiavimas
Romuvoje, V. Vokietijoje.
Spalio 21-22— Ansamblio „Gimtinė“
repeticija Sodyboje.
Spalio 28 — DBLS Tarybos posėdis.
Ukrainiečių Klube, Bentinck Road,
Nottingham.
Spalio 29 — ONE koncertas
Ukrainiečių klube, Bentinck Road,
Nottingham.
Lapkričio 3-5 — Vokietijos LB
darbuotojų suvažiavimas Romuvoje.
Lapkričio
11-12 — Ansamblio
„Gimtinė“ repeticija Nottinghame.
Lapkričio 22-26 — Pasaulio lietuvių
Centre Lemont, Illinois, JAV., įvyks VI
mokslo ir kūrybos simpoziumas. (EL nr.
24-2059, 2 psl.).
Gruodžio
9-10 —
Ansamblio
„Gimtinė“ repeticija Sodyboje.
Spalio
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1990 m.
Birželio 5-29 — Kopenhagoje įvyks

Žmogaus teisių konferencija. (EL. nr. 242059, 3 psl.).

NOTTINGHAME
LIETUVIŲ KALBOS PAMOKOS

Po atostogų, lietuvių kalbos pamokos
prasidės penktadienį, rugsėjo 29 d., 19.30
vai., Ukrainiečių klubo patalpose, 31
Bentinck Road, Nottingham.
Norintieji užsiregistruoja pas Henriką
Gasperą, tel: 0602 418706.
PAVERGTU TAUTŲ — ONE
EKUMENINIS SUSIBŪRIMAS

Pavergtų tautų religinis susibūrimas
įvyks St. Barnabas katalikų katedroje,
Derby Road, Nottingham, sekmadienį,
spalio 8 d., 16 vai. Lietuviai
ekumeniniame susibūrime melsis ir
giedos giesmes. (ONE — Oppressed
Nations of Europe).
KULTŪRŲ FESTIVALIS
KONCERTAS

Šis metinis renginys įvyks Ukrainiečių
patalpose, Bentinck Road, Nottingham,
sekmadienį, spalio 29 dieną. Programą
atliks penkios tautybės. Ji bus įvairi ir
įdomi. Lietuvių programos dalį išpildys
„Gimtinė“ ansamblis.
Prašome lietuvių visuomenę šiuos
renginius paremti ir juose dalyvauti.

ITALIJOJE
LIETUVIAI EMIGRANTAI

AUKOS TAUTOS FONDUI

Petras Pakalniškis — 50.00 sv.,
Juozas Domeika — 10.00 sv.,
J. Tamulaitis — 20.00 sv.
Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

PAKELIAMA „EUROPOS
LIETUVIO“ PRENUMERATA

Vyr. direktorius Jaras Alkis praneša,
jog paskutiniame Lietuvių Namų
Bendrovės direktorių ir Sąjungos CV
posėdyje, rugsėjo 10 d., buvo nutarta nuo
1990 m. sausio 1 dienos pakelti „Europos
Lietuvio“ prenumeratą:
Vietiniams (Didž. Britanijoje) — 20 sv.
Vokietijoje — 77 DM.
Visur kitur — 25 sv. oro paštu.

Norintieji užsakyti „Europos Lietuvį“
savo giminėms Lietuvoje, gali tai
padaryti įmokėdami į Lietuvių Namų
sąskaitą 20 sv. Jiems „Europos Lietuvį“
siuntinėsime oro paštu, tačiau Britų
paštas pristatymo į Lietuvą dar
negarantuoja.

PAMALDOS
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.

Romoje vis dažniau lankosi turistai iš
Lietuvos, kurie mielai aplanko Vatikano
Radijo lietuvišką skyrių ir kitas čia
esančias lietuviškas įstaigas. Tačiau
dažniausi svečiai iš Lietuvos yra
emigrantai, kurių laukia nelengvas
politinio išeivio ateities kelias.
Rugpjūčio 31 d., iš Romos į JAV
išvyko du lietuviai emigrantai: Lietuvos
Žmogaus teisių asociacijos narė Teodora
Kazdailienė išvyksta į New Yorką ir
Ričardas Blažys — į Los Angeles.
GALI PRIIMTI IR APTARNAUTI

Mūsų kooperatyvas užsiima pramogų
organizavimu. Jausdami didžiulį
susidomėjimą šiandienine Lietuva,
norime prisidėti prie jos pažinimo bei
tautinių ryšių sustiprinimo, sudarydami
galimybę pasisvečiuoti Lietuvoje tiems,
kurie jau nebeturi čia giminių arba šiaip
pripažįsta tokį turizmą.
Mes galėtume nuolat priimti (iškviesti)
ir aptarnauti po vieną šeimą arba grupę 23 žmonių, garantuodami jiems šiuos
patarnavimus:
—atskiras vieno kambario butas su
visais patogumais Vilniuje,
— atskiras kambarys Marijampolėje,
— automobilis „Žiguli“,
— video kamera National NV-M5
(PAL),
—spec, maitinimas,
—ekskursija po Lietuvą,
—aukšta aptarnavimo kultūra bei
nedidelė kaina.
Bendravimas — lietuvių kalba (iš
bėdos, su žodyno pagalba — anglų).
Mūsų adresas: Kooperatyvas „Lotos“,
Mokolų 39-19, Marijampolė 234520,
Lithuania, USSR
Laukiame Jūsų atsakymo. Su pagarba
kooperatyvo pirmininkas
Kęstutis Gurevičius

Dr. S.A. Kuzminskas, gyvenęs 24
Bums St., Nottinghame, diplomatas,
aktyvus visuomeninkas, nuolatinis
skautų rėmėjas, testamentu LSS Europos
Rajono skautų veiklai sustiprinti paskyrė
I. 200 sv.
LSS Europos Rajono vardu dėkoju.
s. S.B. Vaitkevičius

LSS Europos Rajono Vadas
AUKOS SKAUTŲ STOVYKLAI

Lietuvių Švento Kazimiero klubas
Londone, per klubo pirmininką s.v. Stasį
Kasparą, jungdami geriausius linkėjimus
visiems stovyklautojams, atsiuntė 192.50
sv. auką. Aukojo: J. ir B. Čemiai 50 sv., O
ir N. Žvirbliai 40 sv., kun. dr. J.
Sakevičius MIC, V. O’Brien, J. Pakalnis
po 10 sv., J. ir Z. Baubliai, K. Drungilas,
P. Gudiškis, Z. Juras, B.H. Kasparas jnr.,
VI. Lapinskas, P. Leonowich, A.
Motiejūnas, J. Vilkanis po 5 sv., M.
Masteikienė, Z. Grupiljonienė po 3 sv., J.
Dirvonskis, A. Kutka, J. Lukėnas, V.
Šalčiūnas. VI. Velička, P. Pakalniškis po 2
sv., V. Puidokienė, B. Banevičius, V.
Bumbliauskas, J. Barauskas, S. Kačinas,
K. Pakalniškienė, O. Ruzgienė, V. Žukas
po 1 sv., K. Blažys ir P. Urbonas po 0.50
sv. Mieliems londoniškiams, kas metai
taip duosniai parėmusiems skautaujantį
jaunimą, nuoširdus skautiškas Ačiū.
DBLS Stoke-on-Trent skyrius ir
tautiečiai per skyriaus pirmininkę Br.
Puodžiūnienę atsiuntė 41.50 sv. auką
skautų Jubiliejinei stovyklai paremti.
Aukojo: DBLS Stoke-on-Trent skyrius
10 sv., J. Povilavičius 10 sv., VI. Dargis,
Br. Puodžiūnienė po 5 sv., A.
Kalasevičius, Z. Kalsevičius, A. Petronis
ir A. Surblys po 2 sv., S. Repšys, V.
Tvirbutas ir P. Vencaitis po 1 sv., Balnys
0.50 sv.
Visiems aukotojams nuoširdi padėka,
o mielai Bronei — greičiau sustiprėti.
Į mano prašymą brangių tautiečių
paremti mūsų ateinančią Jubiliejinę
stovyklą, vienas iš pirmųjų atsiliepė
Bradfordo Lietuvių klubas „Vytis“, kuris
per mūsų buvusį skautą, duosnų rėmėją
Vytautą Gurevičių surinko 87.50 sv.
auką. Ši auka ir aukotojų sąrašas buvo
pasiųsti į Lietuvių Namus ir užmiršti.
Rugpjūčio 15 d. V. Gurevičius vėl man
parašė ir prisiuntė aukotojų šį sąrašą:
Lietuvių klubas „Vytis“ 50 sv., V.
Gurevičius 10 sv., P. Zdanavičius 5 sv.,
Pr. Vasys 4 sv., S. Grybas, S. Sasnauskas,
J. Paulauskas, S. Budrys, R. Karalius, S.
Vaicekauskienė, J. Žalys ir J. Bugenis po
2 sv., J. Adomonis 1.50 sv. ir E. Žunda 1
sv.
Bradfordo „Vytis“
klubo
pirmininkui, valdybai ir nariams, taip pat
ir duosniems aukotojams ir aukų rinkėjui
V. Gurevičiui nuoširdžiai dėkoju, ir kartu
atsiprašau, kad ne dėl savo kaltės vėluoju
padėkoti.
Taip pat nuoširdi skautiška padėka
DBLS Sodybos skyriui, per kasininką
pasiuntusius į Lietuvių Namų Bendrovę
25 sv. skautų stovyklai paremti.
Nuoširdi skautiška padėka Londono
Lietuvių Moterų draugijos „Dainava“
pirmininkei, valdybai ir narėms už 100 sv.
auką skautams. Pasiliekame budėdami
Dievo, Tėvynės ir Artimo sargyboje.
Dar aukos gautos: J. Pakalnis
(Brighton) 5 sv., J.H. Booth (Derby) 10
sv., G. ir B. Zinkai 5 sv., P. Liesys, S.
Karalevičius, H. Silius po 10 sv., J.
Levinskas 20 sv., Onutė Fairmaner 5 sv.,
(Seserijai).
NORI SUBURTI STIPRUOLIUS

Savarankiška Lietuvos savigynos
imtynių federacija norėtų užmegzti
sportinius ryšius su tautiečiais,
besidominčiais imtynių sportu: savigynos
(SAMBO), klasikinėmis (greco-roman),
laisvosiomis (free-style), džiudo, karate,
kendo, aikido, taekvondo, ušu, sumo,
konfu ir kt. imtynėmis.
Federacijos tikslas — suburti visus
pasaulio lietuvius — imtynių sporto
gerbėjus, entuziastus, veteranus,
sportininkus ir organizatorius.
Prezidentas P. Eigminas
Mūsų adresas: Lietuvos Savigynos
Imtynių Federacija
Universiteto 3, 232734 Vilnius,
Lithuania, USSR.
Laukiame Jūsų atsiliepiant.

Lietuviškos Skautybės Fondo valdyba
iš 1988 m. gautų palūkanų paskyrė ir LSS
Tarybos Pirmija patvirtino rajono veiklai
sustiprinti 500 sv. ir „Budėkime“ leidiniui
134.65 sv.
LSS Tarybos pirmininkui v.s.fil. P.
Moliui, Pirmijai, LS Fondo pirmininkui
v.s. Česlovui Kiliuliui ir valdybai, Rajono
sesių ir brolių vardu nuoširdžiai
dėkojame, tuo pačiu pasižadam ir toliau
energingai tęsti skautišką darbą.
Vis budžiu! s. S.B. Vaitkevičius
LSS Europos Rajono Vadas

PADĖKA

Po 40 metų komunistų partijos
valdymo, kas privedė kraštą prie skurdo,
Lenkija, satelitinė valstybė, pirmoji
atsikratė biurokratišku komunistiniu
krašto valdymu ir grįžta į vakarietišką
ūkio
tvarkymą
pagal rinkos
pareikalavimą, tuo tikėdama sulaukti
daugiau ekonominės paramos iš
turtingųjų vakaruose valstybių.
Solidarumas (profesinė sąjunga)
sudarė vyriausybę neturėdama jokio
patyrimo krašto valdyme. Solidarumo
vyriausybė koalicijoje turėjo duoti
komunistų partijai kelias svarbias
ministerijas, kaip vidaus, krašto
apsaugos, transporto ir prekybos.
Užsienio reikalų ministeriu buvo
paskirtas
nepartinis
Krzystof
Skubiszewski, kuris tuoj pat pareiškė,
kad jis ves nepriklausomą nuo Kremliaus
politiką, grindžiant principu nesikišti į
kito krašto reikalus ir tartis kaip lygus su
lygiu. Ministras pirmininkas Mazoviecki,
praktikuojantis katalikas, yra geras
Solidarumo vado Walęsa ir asmeniškai
gerai pažįstąs popiežių, su kuriuo
pasikalba telefonu. Pats Walęsa nenorėjo
eiti į vyriausybę, sakoma, kad jis
kandidatuos į prezidentus, kai pasibaigs
gen. Jeruzelskio kadencija.

Po sėkmingos 40-sios Jubiliejinės
skautų stovyklos Lietuvių Sodyboje,
Anglijoje, noriu nuoširdžiai padėkoti
visiems skautų rėmėjams už moralinę,
materialinę paramą, suteikiant galimybę
tęsti skautiškas tradicijas Europos
rajone.
Nuoširdus ačiū DBLS Centro
valdybai, DBLS skyriams, Lietuvių
klubams, „Dainavos“, Nottinghamo ir
Škotijos Lietuvių Moterų draugijoms,
Ukraina seka baltiečių pavyzdžiu
LSS Pirmijai ir LS Fondo pirmininkui ir
Gal
daugiausia rūpesčio Kremliui kelia
valdybai, pavieniems rėmėjams,
patriotinis
judėjimas Ukrainoje, nes tai
nepailstančiai remiantiems skautiškąją
veiklą. Dvasiškiams už dvasinę globą ir yra didžiausia respublika po pačios
Rusijos (51 mil.). Pats prezidentas
maldas. „Europos Lietuvio“ redaktoriui, Gorbačiovas lankydamasis Kieve,
„Nidos“ spaustuvei, „Budėkime“ rašytojų suvažiavime kalbėjo: „Mes
redaktoriui V. Keriui, administratoriui J. slavai — rusai, ukrainiečiai ir baltarusiai
Levinskui, „Šaltinio“ redaktoriui s. kun. — turime laikytis kartu. Nuo mūsų
dr. S. Matuliui MIC, Sodybos vedėjai L. vienybės priklausys Sovietų Sąjungos
Zokienei ir Sodybos direktoriui B. ateitis“ Bet štai ir Ukrainoje pagal
Butrimui už malonią globą ir paramą baltiečių pavyzdį įsisteigė Liaudies
stovyklos metu. Ilgamečiams skautų Frontas, kuris siekia panaikinti
rėmėjams A. Ivanauskui, J. Šlepertui ir B. komunistų partijos monopolį krašto
Jaksčiui už prausyklų pastatymą, valdyme. Liaudies Fronto įsteigimui
labai priešinosi kietas komunistų partijos
elektros įvedimą, pavojingo išėjimo į vadas Ščerbitski, kuris dar tebėra
Sodybos namus uždarymą ir kitus ištikimas Stalinui.
įvairius darbus stovyklavietėje. Puikiai
Afganistas apvylė JAV
stovyklos
virėjai
Danutei
Sovietams išsikrausčius iš Afganistano
Andruškevičiūtei ir padėjėjoms: Nancy buvo manyta, kad prezidento Najibullah
Julius ir C. Harmes už skaniai pagamintą vyriausybė sugrius ir Mujahideen
maistą stovyklautojams.
partizanai perims valdžią. Išėjo kitaip.
Padėka LSS Brolijos Vyriausiajam Vyriausybė, sovietų ūkiškai ir kariškai
Skautininkui v.s. Gediminui Deveikiui ir remiama, laikosi stipriau negu bent kada,
jo žmonai Irmai atsilankant į mūsų gi partizanai tarp savęs pykstasi ir karo
Jubiliejinę stovyklą ir ta proga įteiktą lauke nelaimėjo jokių žymesnių mūšių. Jų
Rajonui dovaną, LSS Tarybos sudaryta laikina vyriausybė Irane neturi
pirmininkui v.s.fil. P. Moliui, v.s. S. visų partizanų pasitikėjimo ir negali
persikelti į Afganistaną, nes nepajėgė
Miknaičiui, Lietuvos Atstovui D. laimėti nė vieno didesnio miesto.
Britanijoje J. E. V. Balickui, LSS Čikagos Amerika pradėjo derybas su buvusiu
Lietuvių Jūrų Skautininkui j.s. L. Afganistano karaliumi Zahir Shah, su
Kupcikevičiui, v.s.fil. Meilei Mickienei, kuriuo iki šiol nenorėjo turėti jokių
v.s. Gilmai ir Broniui Zinkams, E. ir B. reikalų. Karalius, kuris dabar gyvena
Švalkams, anglų skautininkui J.H. Booth Italijoje, sako sutiktų dalyvauti
koalicinėje vyriausybėje, sudarytai iš
sveikinusiems stovyklautojus raštu.
Skautiškas ačiū stovyklos dvasios provincinių vadų (tribal chiefs?), bet
vadui kun. A. Gerybai už šv. Mišių tokią vyriausybę vargiai ar rems
partizanai.
aukas, viešniai iš Lietuvos mokyt. M.
Gorbačiovas gina perestroiką
Motiejūnienei už malonų pokalbį sesėms
Prezidentas Gorbačiovas paneigė, kad
ir broliams, H. Gasperui už lituanistikos
kraštui gresia civilinis karas ir kad prieš jį
pamokas, už Jubiliejinio skydelio ruošiamas pučas, bet jis prisipažino, kad
projektą ir gaireles, taip pat už išleidimą dėl sunkios ūkinės padėties perestroika
laužams dainorėlio, s.v. Toniui Philpott sutinka daug sunkumų. Kalbėdamas
už išleidimą ir platinimą „Jubiliejinių“ tautybių reikalu jis nė vienu žodžiu
skydelių, M. Barenienei už taip puikiai neužsiminė apie baltiečių reikalavimus.
paruoštą ir išleistą „Lituania“ No. 6, E. Tačiau jis paminėjo ir pritarė, kad sovietų
Vainorienei už taip gražiai išsiuvinėtą respublikoms reikia daugiau ekonominės
nepriklausomybės Sovietų Sąjungos
Jubiliejinę gairelę.
Nors mūsų skautininkų yra pareiga federacijoje. Komunistų Partijos
plenumas greitu laiku svarstys tautybių
dirbti skautijos gerovei, bet vis tiek
klausimą ir padarys „Sovietų federacijai
norėčiau visiems skautininkams-ėms pakeisti svarbius nutarimus“.
padėkoti už tiek įdėto darbo ir vargo
Iš Vašingtono pranešama, kad
įrengiant tris pastovykles ir jas po prezidento Busho administracija irgi yra
stovyklos sutvarkant ją. Taip pat susirūpinusi Gorbačiovo perestroikos
skautams vyčiams, vyresnėms skautėms likimu ir yra svarstomi būdai, kuriais
už talkininkavimą vykdant numatytą būtų galima paremti perestroiką.
programą, o visiems stovyklautojams už Geriausias būdas gal būtų pripildyti
sovietų krautuves su prekėmis, o tai
pavyzdingumą, susiklausymą.
Tuo pačiu dar norėčiau palinkėti padaryti Vakarams yra įmanoma.
Bėgliai nuo komunizmo
geriausios sėkmės mūsų patiems
Iš Rytų Vokietijos per Vengriją ir
jauniausiems „Ateities“ pastovykles
liepsnelėms ir giliukams, su v.s. Gajute Austriją į Vakarų Vokietiją bėga
O’Brien ir tėveliais, — aukite ir junkitės į tūkstančiai žmonių, prie sienos šaukdami
“mes norime laisvės“, nežiūrint to, kad
skautų eiles.
Rytų Vokietijoje materialinis gyvenimas
s. S.B. Vaitkevičius yra geresnis negu kitose satelitinėse
LSS Europos Rajono Vadas valstybėse. Rytų Vokietijos vadai kaltint ■
Vakarų Vokietiją, kad ji būk tai papirkut ,
Vengriją atidaryti sieną ir viltovokiečius bėgti į Vakarų Vokietiją. Tu
LENKIJA PASMERKĖ
savo žygiu Vengrija, sakoma, kenki.
R-M PAKTĄ
Bet nauja;
Lenkijos senatas, rugpjūčio 30 dieną, Varšuvos Paktui.
patvirtino .rezoliuciją, kurioje pirmą atsikuriančiai Vengrijai yra labiau
kartą, pripažįstama, kad Antrojo reikalinga Vakarų Vokietijos ūkine
parama.
pasaulinio karo metu, Lenkija turėjo
Šie įvykiai verčia galvoti, kiek ilgai
kovoti ne tik prieš įsiveržusius nacius, bet Rytų Vokietija išsilaikys nepakeitusi
ir prieš Sovietų Sąjungos kariuomenę. Ta stalinistinės valdymo sistemos, ir, jeigu ji
pačia proga Lenkijos senatas pasmerkė paseks Lenkijos ir Vengrijos pavyzdžiu,
Ribbentropo-Molotovo
paktą kiek ilgai atsispirs reikalavimui, abiem
Vokietijom susijungti į vieną valstybę.
apsprendusį Lenkijos likimą.

