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MINISTERS: PIRMININKE ATSAKE
DBLS-gos pirmininkas J. Alkis laišku 

kreipėsi į D. Britanijos Premjerę Margaret 
Thatcher, prašydamas jos paremti 
parlamentaro David Atkinson MP 
rezoliucijos projek tą (Early Day Motion), 
pasmerkianti Molotovo-Ribbentropo 
Paktą. Iš Britų Premjerės raštinės, 10 
Downing Street, buvo gautas šis 
atsakymas.

Brangus p. Alki,
Dėkui už Jūsų rugpjūčio 12 d. laišką 

Ministerei Pirmininkei apie Pabaltijo 
valstybes.

Kaip Jūs teisingai nurodot ir kaip Mr. 
Atkinsono rezoliucijos projektas aiškiai 
nusako, Britų Vyriausybė niekuomet de 
jure nepripažino priverstino buvusių 
Pabaltijo valstybių inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą. Iš to seka, kad mes 
gerbiam Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
žmonių teisę spręsti patiems savo ateitį. 
Sveikintina, kad dabar jie turi daugiau 
galimybių pareikšti savo nuomonę. 
Vyriausybės manymu, yra svarbu, kad ši 
tendencija tęstųsi.

Vyriausybė tikisi, kad kompetetingi 
organai Sovietų Sąjungoje paskelbs 
Molotovo-Ribbentropo pakto ir jo 
protokolų pilną įvertinimą. Liaudies 
Deputatų Kongreso sudaryta komisija šį 
klausimą svarsto ir būtų labai tinkama, 
kad jie padarytų pilną ir atvirą pranešimą 
dar prieš 50-sias to pakto metines, 
rugpjūčio 23 d.

Carolina Slocock
Ministerės P-kės privati sekretorė 
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LIETUVOS DEMOKRATU 
PARTIJOS PAREIŠKIMAS

Lietuvos Demokratų partijai yra 
nepriimtinas TSKP CK Pareiškimas dėl 
padėties tarybinio Pabaltijo 
respublikose. Stebina ir kelia 
susirūpinimą tendencingas ir iškreiptas 
įvykių Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje 
interpretavimas. Lietuvos atgimimą, jos 
tautų nacionalinės savimonės 
pasireiškimą bei apsisprendimo teisės 
įgyvendinimą TSKP CK sutapatina su 
„nacionalizmu, ekstremizmu ir 
separatizmu“, o tautos savimonės 
demilitarizavimą — su paminklų 
naikinimu. Civilizuota visuomenė rodo 
pagarbą kariui, žuvusiam už idėją, o ne 
žudymo įrankiui. Nekaip negalima 
sutikti, kad žudymo įrankių pašalinimas 
— tai vandalizmo aktas. Vakar ant 
pakylos pastatėme patranką, šiandien 
statome tanką, rytoj užkelsime atominę 
bombą. Nė vieno Lietuvoje žuvusio 
tarybinio kario atminimas nebuvo 
išniekintas.

Lietuvos judėjimų ir partijų ryšius su 
kitų šalių organizacijomis TSKP CK 
perteikia šaltojo karo laikotarpio dvasią, 
stengiasi sukelti įtarumą bei 
nepasitikėjimą tarp tautiečių, gyvenančių 
Lietuvoje ir užsienyje. Rugpjūčio 23-čios 
dienos akcija — tai vieningas Baltijos 
valstybių ir jų tautų protestas prieš TSRS 
ir Vokietijos 1939 metų neteisėtą sandėrį. 
Tautos sąmonėjimas vadinamas 
„nacionalistine isterija“, TSRS CK mūsų 
nacionalinį išsivadavimo judėjimą vadina 
„nacionalizmu, ekstremizmu bei 
separatizmu“ ir „perspėja“ apie jo 
katastrofiškas pasekmes Baltijos 
tautoms. Tai ne kas kita, kaip grubus 
spaudimas ir moralinis teroras, 
reikalavimas, kad Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos tautos atsisakytų minėto 
sandėrio padarinių likvidavimo ir 
daugiau, tai grasinimas genocidu prieš 
Baltijos tautas. Reikia pabrėžti, kad mes 
patys, ir tik patys, lemiame savo likimą. 
TSRS Konstitucijoje deklaruojama 
suverenių Respublikų apsisprendimo 
teisė vertinama kaip antikomunistinis 
aktas. Minėtas Pareiškimas nukreiptas 
prieš pertvarką ir demokratizacijos 
procesą, kenkia pačiai pertvarkai, kurią 
pradėjo TSKP, kaip ji pati tai deklaruoja, 
savo iniciatyva. Tai didžvalstybinio, 
imperinio mąstymo recidyvas, 
paminantis visuotinai pripažintų tautų

BALTIJOS TARYBOS NUTARIMAI
Rugsėjo 8 d. Panevėžyje įvyko Baltijos 

Tarybos pasitarimas apie politinę situaciją 
Baltijos šalyse ir Tarybų Sąjungoje 
bendrai. Nors pasitarimas buvo skirtas 
tiesioginių ekonominių ryšių vystymo 
klausimui, taip pat priimti dokumentai 
aktualiais politiniais klausimais.

Be nutarimo dėl bendradarbiavimo 
ekonomikos sjėroje, Baltijos Taryba 
priėmė dokumentą, reaguojant į 
Šalčininkų rajono tarybos nutarimą 
skelbti lenkų autonominę sritį ir panašius 
atvejus Estijoje bei Latvijoje. 
Deklaracijoje „Apie Baltijos valstybių 
teritorinį vientisumą" konstatuojama, kad 
trijų Baltijos šalių teritorijos yra jų 
valstybinio vientisumo pagrindas, 
teritoriniai bei administraciniai pakeitimai 
gali būti daromi tik teisiniu ir konstituciniu 
būdu. Mėginimai tai pakeisti traktuotini 
kaip šiurkšti politinio spaudimo priemonė.

Baltijos Tarybos pasitarime svarstyta 
kitas itin jautrus klausimas, Pabaltijo 
jaunuolių karinė tarnyba Sovietų armijoje. 
Priimtas kreipimasis į TSRS Aukščiausios 
Tarybos pirmininką, Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos Aukščiausias Tarybas dėl karinės 
tarnybos atlikimo sąlygų. Padėčiai 
nepasikeitus, gali iškilti protestų banga. 
Kreipimesi nurodoma, kad Pabaltijo 
jaunuoliams atliekant karinę tarnybą toli 
nuo tėvynės, nesibaigia priešiškos aplinkos 
demoralizuojantys reišk iniai.

Pasiųsta ir sveikinimo telegrama 
Ukrainos persitvarkymo judėjimui 
„Ruch".

Po šiais nutarimais pasirašė: nuo 
Sąjūdžio — Vytautas Landsbergis, 
Virgilijus Čepaitis, Bronius Kuzmickas: 
nuo Latvijos Liaudies Fronto — Dainis 
Ivans, Arnolds Kietinš, Valentina Zeile, 
Janis Lucans: nuo Estijos Liaudies Fronto 
— Edgar Savisaar, Arvo Junti, Mart 
Tarmak. Pasitarimui pirmininkavo 
Vytautas Landsbergis.

DEKLARACIJA APIE ESTIJOS 
LATVIJOS IR LIETUVOS 

TERITORINI VIENTISUMĄ
Trijų Baltijos šalių teritorijos yra jų 

valstybinio vientisumo pagrindas. 
Teritoriniai administraciniai pakeitimai 
gali būti daromi tik teisiniu ir 
konstituciniu būdu, taip pat 
tarpvalstybinių sutarčių keliu. Kitaip tie 
pakeitimai bus ir liks neteisėti.

Todėl bet kurie mėginimai pakeisti 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos teritorinį 
vientisumą, kaip antai šiaurės rytų 
Estijos, Daugpilio, pietryčių Lietuvos 
atžvilgiu, traktuotini pirmiausiai kaip 
šiurkšti politinio spaudimo priemonė. 
Tokie veiksmai nukreipti prieš Baltijos 
šalių savarankiškumo ir 
nepriklausomybės siekius, prieš ten 
gyvenančių tautų interesus. Tie veiksmai, 
tai mėginimas neišspręsti esamas 
problemas, o sukurti naujas, padidinant 
įtampą ir suardyti užgimstančią trijose 

apsisprendimo teisę, tai žingsnis atgal, 
„naujas mąstymas“ seno mąstymo 
politikos rėmuose.

Lietuvos Demokratų partija ryžtingai 
atsiriboja nuo pavienių, tiesiog 
neapgalvotų, nekultūringų pasisakymų ir 
yra tos nuomonės, kad bet kokia veikla, 
susijusi su kito žmogaus ir tautos 
įžeidinėjimu, yra nemorali.

(...)
Lietuvos Demokratų partija kreipiasi į 

visus Lietuvos geros valios žmones, 
pažangius judėjimus bei partijas, 
kviesdamas susitelkti, parodyti išmintį ir 
politinį brandumą, nepasiduoti 
provokacijoms, bauginimui ir šantažui, 
susivienijus visas jėgas ramiai ir 
apgalvotai, įvertinus kiekvieną žingsnį, 
siekti nepriklausomos demokratinės 
Lietuvos valstybės atkūrimo.

Lietuvos Demokratų partija
Vilnius, 1989.IX 2
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respublikose pastoviųjų gyventojų 
pilietinę vienybę.

Mes kviečiame Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos piliečius neremti šio pobūdžio 
iniciatyvų ir išsišokimų, kurie sudarytų 
papildomas kliūtis mūsų visų kelyje 
teisinės valstybės link. Tarpusavio 
supratimas ir valstybinio vientisumo 
teisinės garantijos laiduoja mūsų 
pastangų sėkmę.

Estijos Liaudies fronto, Latvijos 
Liaudies fronto ir Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio Baltijos taryba. 
Pasirašė: E. Savisaar, D. Ivans, V. 
Landsbergis.

Panevėžys, 1989. IX.9

DĖL PABALTIJO JAUNUOLIŲ 
KARINĖS TARNYBOS 
SOVIETŲ ARMIJOJE

TSRS Aukščiausios Tarybos 
pirmininkui M. Gorbačiovui ir Latvijos, 
Estijos bei Lietuvos TSR A T-boms.

Baltijos tarybos posėdyje, kuriame 
buvo atstovaujami Latvijos ir Estijos 
Liaudies frontai ir Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdis, apsvarstyta vis 
aštrėjanti problema, susijusi su Pabaltijo 
vaikinų karine tarnyba, dažnai atliekama 
toli nuo Tėvynės, svetimoje, kartais 
priešiškoje aplinkoje. Nesibaigią 
nužudymai ir savižudybės, pažeminimai ir 
suluošinimai, padažnėjo dezertyravimo ir 
atsisakymo tarnauti atvejų. Be kita ko, 
kai kurie atsisakantieji motyvuoja savo

Maži išsišokimai, gilios pasekmės
Rugsėjo 5 d. Vilniuje, Mokslų 

Akademijos posėdžių salėje įvyko neeilinė 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo 
sesija. Sesijos dienotvarkėje — politinės 
padėties Lietuvoje įvertinimas, informacija 
iš kraštų ir kreipimasis į Lietuvos žmones.

Sąjūdžio Seimo Tarybos pirmininkas 
prof. Vyt. Landsbergis padarė pranešimą 
apie politinę padėtį Lietuvoje. Jis 
konstatavo, kad rugpjūčio 26 d. smogtas 
smūgis Baltijos tautoms ir 
demokratiniems judėjimams 
neišvengiamai turės pasekmių. 
Informacija, kaip reaguojama 
respublikoje padės numatyti konkrečius 
žingsnius ateityje. TSKP CK pareiškimas 
reakcingas pertvarkos požiūriu, 
antibaltiškas iš esmės, parašytas 
didžiavalstybinio diktato tonu, kupinas 
blogo jausmo ir kurstantis blogą jausmą. 
Psichologinis karas, gal net teroras turi 
tikslą palaužti Baltijos tautas, supjudyti 
tarpusavyje tam, kad psichologiškai 
paruošus, būsimos prievartos priemonės 
įtikintų dalį gyventojų, kad reikėjo tokių 
priemonių imtis.

Matant tą psichologinio karo tikslą, 
rezultatas priešingas: pajaustas mūsų 
moralinis ir teisinis pranašumas. Dar 
vienas konsolidacijos momentas — pačių 
respublikų politinių jėgų įvairovės 
tolerancija. Taip pat pavyko išvengti 
konfrontacijos su AT.

TSRS CK kreipimasis sužadina kitų 
Lietuvos gyvenančių tautų pilietinę 
sąmonę: tie, kas ėjo į Baltijos kelią dabar 
vienodai įžeisti.

Kaip paruošiamos būsimos prievartos 
priemonės — skelbia pasirodžiusios 
proklamacijos. Kaip galėtų būti 
atsakoma į kai kurių įmonių vadovų 
organizuojamus nokautus — gamyklų 
sustabdymas direktorių valia? Kaip 
tvarkyti įstatymą šiuo požiūriu, kaip 
suskaičiuoti nuostolius ekonominio 
boikoto sąlygomis? Turint omeny, kad 
dalį ekonominio sabotažo akcijų imasi 
organizuoti partinių organizacijų 
sekretoriai, tenka konstatuoti, kad toks 
nepaklusnumas — atskilimo pradžia. 
Profesorius pasakė, kad besikuriančius 
komitetus turėtume vadinti partokratijos 
komitetais. Štai Moldavijos komitetas 
„kreipėsi“ į Maskvą, prašydamas 
komisijos ir tokia buvo sukurta. Tos 

poelgius moralinėmis-politinemis ir 
teisinėmis kategorijomis. Deja, aukštoji 
karinė vadovybė neigiamai žiūri į 
nacionalinių teritorinių junginių 
atkūrimo, gyvavusių iki šeštojo 
dešimtmečio, idėją, tuo 
demonstruodami, mažų mažiausiai, 
politinį neįžvalgumą. Priešingai, didesnis 
lankstumas šiuo reikalu pagerintų 
visuomenės ir jaunimo požiūrį į karinę 
tarnybą. Kol kas šių metų rudeninis 
šaukimas, deja, gali sukelti Pabaltijyje 
moterų ir kitų visuomeninių organizacijų 
bei tiesiog motinų pasipriešinimo bangą, 
plintantį jaunuolių pilietinį 
nepaklusnumą. Problema iškiltų 
tarptautinės teisės aspektu, jau nekalbant 
apie nepageidaujamą politinės situacijos 
paaštrėjimą respublikose. Todėl 
kreipiamės į TSRS politinę vadovybę, į 
TSRS, Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
Aukštąsias Tarybas, prašydami 
pripažinti būtinybę peržiūrėti 
šiandieninės aukščiausios karinės 
vadovybės nuostatas.

Tegul Pabaltijo jaunuoliai, kurie 
pageidauja, tarnauja tik Pabaltijyje.

Mūsų nuomone, šį principą tikslinga 
naudoti ir kituose regionuose.

Baltijos Tarybos vardu: 
E.Savisaras (Estija) TSRS L. d-tas

D. Ivans (Latvija) TSRS L. d-tas 
V. Landsbergis (Lietuva) TSRS L. d-tas 
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komisijos paskyrimas vėl panašus į CK 
dokumentą, nors CK neposėdžiavo. Tie 
klausimai turėtų būti keliami kaip 
antikonstitucinė veikla.

Savo kalboje profesorius palietė ir 
kitas politinio gyvenimo problemas.

Seime pasisakė atstovai iš kraštų, 
apibūdino esamą politinę padėtį: A. 
Gorodeckis, Ignalina. Tiek „Jedinstvo“ 
mitingus Sniečkuje, tiek streikų 
komitetus organizuoja Sniečkaus partinis 
aktyvas. Dalis inžinierių atsisako įeiti į 
tuos komitetus, didžioji žmonių dalis — 
pasyvi, todėl būtina suaktyvinti LPS 
Tarybos narių susitikimus su 
sniečkiečiais. Politinių įvykių raida rodo, 
kad „liaudies gynėjų“ vaidmens 
inspiracija eina iš centro.

Ilgūnas, Jonava. Politinė situacija 
normali. Miesto vadovai palaiko Sąjūdį, 
I ir II sekretoriai dalyvavo Baltijos 
akcijoje. Laiške „Pravdai“ smerkėme 
TSKP CK pareiškimą. Nors tie, kas 
pasigedę senų laikų, Narakaitės 
„Jedinstvo“ vadovaujami, pakėlė galvas.

Dionizas Varkalis, Klaipėda. 
„Jedinstvo“ organizuoja akcijas „tėvynė 
prašo mus apginti“. Skrenda iš Maskvos 
„emisarai“, praveda susirinkimus. 
Laivininkystės įmonė atsisakė pereiti į 
ekonominį savarankiškumą. Į šiuos 
dalykus miesto valdžia nereaguoja.

Kazys Aleinas, Šiauliai. „Jedinstvo“ 
siunčia laiškus į Maskvą. Lietuvoje 
gausėja mafijozinių gaujų, parduodančių 
gyventojams ginklus. Siūloma kreiptis į 
TSRS ginkluotąsias pajėgas, kad būtų 
sustabdytas šis procesas.

Sesijoje kalbėjo atstovai iš 
Marijampolės, Vilkaviškio, Kauno, 
kunigas A. Kaina iš Varėnos raj., Alytus.

Apie politinę padėtį Sąjungoje 
informavo K. Uoka. Pirmoji streikų 
banga jau praėjo. Rusų demokratinės 
jėgos — su mumis, klausia, ar nereikia 
padėti. Jų reikalavimai daugumoje 
sutampa su mūsiškiais: žemė 
valstiečiams, fabrikai — darbininkams, 
valdžia — taryboms. Dėl fabrikų 
nuosavybės mūsų nuomonės skiriasi, 
pareinant nuo įmonių organizavimo, 
reikalinga tai įteisinti įstatymiškai. 
Galima būtų pasinaudoti vengrų 
patyrimu.

(Nukelta į 4 p si.)
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Socialdemokratų siekiai
Rugpjūčio 12 dieną Mokslų 

Akademijos rūmuose, Vilniuje, įvyko 
Lietuvos socialdemokratų partijos 
(LSDP) atkuriamoji konferencija, kurią 
atidarė LSDP CK narys Alfonsas 
Jakubėnas.

Konferecijoje dalyvavo daugiau kaip 
170 šios partijos narių iš įvairių Lietuvos 
miestų ir rajonų, taip pat nemažai svečių 
bei spaudos atstovų. Susirinkusius 
pasveikino Vak. Vokietijos liet, 
socialdemokratų draugijos vardu 
Andrius Bylaitis. LSDP užsienio 
delegatūros vardu inž. Jurgis Valaitis, 
Sąjūdžio Seimo tarybos narys Arvydas 
Juozaitis ir kitų organizacijų atstovai.

„Tiesa“ (VIII. 15) atspausdino 
korespondento Vygando Prekevičiaus 
pranešimą apie konferencijoje svarstytus 
klausimus. Vytenis Andriukaitis pasakęs 
korespondentui, kad socialdemokratai 
siekia demokratijos, laisvės ir 
nepriklausomybės. „Mūsų tikslas — 
klestinti Lietuva pasaulio tautų 
bendrijoje“.

Komunistų partijos organas neįdėjo 
jokių komentarų dėl įvykusios 
konferencijos.

Naujas leidinys
Kauno spaustuvėje pradėtas 

spausdinti naujas kultūros ir literatūros 
leidinys „Santara“, skirtas Lietuvoje ir 
svetur gyvenančių tautiečių kūrybai. 
„Santarą“ leidžia Lietuvos kultūros 
fondas ir tarptautinė poligrafijos įmonė 
„Spindulys“.

Pirmajame numeryje išspausdintas 
Lietuvos kultūros fondo pirmininko, 
prof. Česlavo Kudabos straipsnis apie 
tautos kultūrą, interviu su vysk. Pauliumi 
Baltakiu, inž. Valdo Adamkaus mintys 
apie gamtos apsaugą, buv. užs. reikalų 
ministro Juozo Urbšio straipsnis 
„Suokalbis“ ir daug kitų. Nemažai vietos 
skirta grožinei literatūrai.

Leidinio redaktorius Romualdas 
Norkus pasakė, kad „Santara“ išeis 
keturis kartus per metus. Tiražas 15.000 
egz. Leidinys bus platinamas Lietuvoje ir 
siunčiamas užsienio lietuvių 
organizacijoms bei laikraščių 
redakcijoms.
Nauja politinė organizacija

Liepos 1 dieną Vilniuje įvyko Lietuvos 
darbininkų sąjungos (LDS) steigiamasis 
suvažiavimas. Pagrindinius pranešimus 
padarė Rimantas Tėvelis, Petras Giniotas 
ir Giedrus Kavaliauskas. Kalbėtojai 
pažymėjo, kad LDS turėtų būti 
visuomeninė politinė organizacija, 
vienijanti Lietuvos miestų ir rajonų 
darbininkų sąjungas, ginanti darbininkų 
teises, gerinanti jų politinę bei socialinę 
padėti.

Suvažiavimas priėmė LDS įstatus, 
programą ir išrinko koordinacinę tarybą.

Ruošiamas kultūros kongresas
LTSR kultūros ministerijos ir Lietuvos 

Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo tarybos 
bendru nutarimu, š.m. gruodžio 15-16 
dienomis Vilniuje ruošiamas Lietuvos 
kultūros kongresas.

Nustatyta, kad kongrese dalyvaus 
1000 delegatų su sprendžiamojo balso 
teise ir 3000 svečių. Laukiama daug 
žymių lietuvių kultūros veikėjų iš įvairių 
pasaulio šalių.
Keičiama muitinių tvarka

Lietuvos respublikinės muitinės 
viršininkas A. Cegelis pasakė spaudos 
atstovams, kad nuo rugpjūčio 15 d. 
muitinės taisyklės pagrindinai pakeistos. 
Pradedama įgyvendinti nauja koncepcija 
— pasitikėjimas! Sienos perėjimo 
punktuose ir aerouostuose įdiegta 
„žaliojo“ ir „raudonojo“ koridorių 
sistema. Žmonės, neturintys daiktų, už 
kuriuo reikia mokėti muitą ar užpildyti 
deklaraciją, eina pro „žaliąjį“ koridorių. 
Muitinės darbuotojai jų netikrina. 
Lenkijos pasienyje, Lazdijuose, bus 
tikrina, bet rečiau.

Nuo šiol sovietų piliečiai galės įsivežti 
neribotą kiekį daiktų, įsigytų už legaliai 
gautą valiutą. Bet iš įmonių ir 
organizacijų, atsivežančių prekes iš 
užsienio, nuo rugsėjo 1 dienos muito 
mokesti bus imamas.

1
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Skundžiasi „Katalikų Pasaulis66
Gautas Katalikų Pasaulio redakcijos 

pareiškimas kuriuo vėl nusakomos šio 
žurnalo sunkios laidybinės sąlygos.

Dešimtmečiais Lietuvos tikintieji buvo 
priversti tenkintis pogrindyje 
leidžiamomis knygelėmis ir vienu kitu be 
atodairos persekiojimu slaptu žurnalėliu. 
Pagaliau, hierarcham, tikintiesiems ir 
pasauliečių viešajai nuomonei 
spaudžiant, Lietuvos katalikam buvo 
suteikta „malonė“ turėtį vieną katalikų 
leidinį „Katalikų Pasaulį“. Ėmės 
rizikingo darbo. Valdžia tik davė 
sutikimą, bet negarantavo nei reikiamo 
popieriaus kiekio, nei reguliarių 
spaustuvės patarnavimų. J ką tai išvirto, 
šiandien jau matome: Katalikų Pasaulis 
užuot ėjęs per dvi savaites, neišeina net 
kartą per mėnesį.

Nesinori teigti, kad tokia yra 
sąmoninga valdžios politika. Bet aišku 
viena: Tikinčiųjų poreikiai yra laikomi 
trečiaeiliais dalykais. Jautėme tai, kad 
darėme, ką galėjome. Be perstojo 
varstėme eilės įstaigų duris. O kai 
pamatėme, kad tai nieko nepadeda, 
birželio 13 d. prie Kompartijos 
rezidencijos Vilniuje surengėme piketą. 
Sulaukėme aukšto pareigūno pažadų: 
nuo šiol „Katalikų Pasaulio“ įstrigę 
numeriai eis kas savaitę ir atsilikimas bus 
likviduotas.

Prabėgo du mėnesiai, o išėjo tik trys 
numeriai: paskutinysis su balandžio 30 
dienos data. Ką dabar galima pasakyti? 
Laukdami pareigūnų atskymo, norime 
kreiptis į savo skaitytojus:

Brangieji, mes gerai suprantame, kad 
Katalikų Pasaulis vis dar nepatenkino 
jūsų lūkesčių. Jis niekaip negali tapti nei 
toks aktualus, nei toks įvairus, nei toks 
įdomus, kokio reikia jum ir mum. Dar 
daugiau: Jis toks niekada ir nepasidarys, 
o gal ir visai sužlugs, jeigu jūs mums 
nepadėsite. Kokios pagalbos lauktume?

1. Kiekviena proga ir įvairiais būdais 
žurnalo draugai turėtų reikalauti, kad 
valžios įstaigos garantuotų katalikų 
žurnalui normalias leidybos sąlygas.

2. Prašome daugiau rašyti mums, kad 
ir ne viską galėsime išspausdinti, bet 
džiaugsimės kiekvienu Jūsų laišku, 
straipsniu ir informacija. Jie mum padės 
geriau pažinti, kas šiandien rūpi Lietuvos 
žmogui, kuris neabejingas dvasinėm 
vertybėm.

3. Nuo naujų metų Katalikų Pasaulis 
nebus platinamas per Bažnyčias. Dėl to

KAS TA ARMIJA KRAJOVA?
Lietuviškų publikacijų apie AK 

„žygdarbius“ Rytų Lietuvoje — labai 
negausu. Bene pirmas apie šią armiją tarė 
žodį buvęs vieno tarybinių partizanų 
junginio „Bičiuliai“ vadas J. Vildžiūnas 
atsiminimų knygoje „Kova be atvangos“ 
(„Vaga“, V., 1971). Tačiau mūsų 
istorikai vis dar tyli, nors Lenkijos 
Liaudies Respublikoje leidinių apie AK 
— apstu. Ne visus esu skaitęs. Aš ne 
istorikas. Bet knygų, kurias perskaičiau, 
autoriai neobjektyviai vertina AK veiklą 
Rytų Lietuvoje. Jie vengia aprašyti 
nemaža skaudžių, tragiškų įvykių, kurių 
iniciatoriai buvo kareiviai, dėvintys 
senąją buržuazinės Lenkijos 
kariuomenės uniformą... Galimas 
dalykas, tie autoriai ne viską žinojo. Aš 
1943 m. pabaigoje ir 1944 m. pradžioje 
gyvenau Dainavos kaime (dabar 
Dainava, Varenavo raj., BTSR) ir 
lankydavausi apylinkėse, kur veikė AK 
daliniai. Ką išgyvenau, su kuo 
susidūriau, ir noriu papasakoti. Jau 
pirmaisiais Didžiojo Tėvynės karo 
mėnesiais, frontui pasistūmus toliau į 
Rytus, vokiečių okupuotuose Vilniaus 
krašto miesteliuose ir kaimuose pasirodė 
ginkluoti kariai lenkų kariuomenės 
mundurais, talkininkaujantys 
vokiškiesiems okupantams. Mačiau 
įvairiose vietovėse: prie Radaškovičių, 
Krėvoje, Varenave, Beniakainyse. Ir 
nevalia istorikui nematyti to, nevalia 
taisyti savo tautos istoriją ir šmeižti kitą 
tautą.

Kariavau Adomo Mickevičiaus 
partizanų būryje, kuriame net jugoslavų 
vaikinų būta. Sąžinės balso šaukiamas 
jaunimas ėjo į partizanus, nereikėjo 
jokios mobilizacijos, jokių kvietimų su 
tam tikromis užuominomis apie 

visi, kas nori ateinančiais metais žurnalą 
skaityti arba siuntinėti artimiesiem bei 
draugams už Lietuvos ribų, turi iki š.m. 
rugsėjo 30 d. užsisakyti jį bent kuriame 
Lietuvos pašto skyriuje. Nežinia, kodėl 
nebuvo leista priiminėti prenumeratos 
nei pusmečiui, nei ketvirčiui. Tad mūsų 
bičiuliai bus priversti žurnalą užsisakyti iš 
kart metams už 16 rublių.

Guodžiamės tuo, kad 
prenumeruojamas vis bus daugiau negu 
pirkinėjamas kioske. Be to, jis padidės 
keturiais daugiaspalviais puslapiais, bet 
kaina liks ta pati. Prenumeratoriai dar 
gaus priedą — spalvuotą sieninį 
kalendorių su šventųjų ir tautiniais 
vardais. Gal ne visi žino, kad du trečdaliu 
žurnalo kainos išmokame už popierių, 
spausdinimą ir platinimą. Iš likučių 
mokame nuomą už patalpas, 
atsilyginame autoriams ir susiderinę su 
vyskupų konferencijos primininku 
remiame naujų bažnyčių statybas, kunigų 
seminarijas, atsikuriančias katalikiškas 
organizacijas bei labdarą. Taigi, tik nuo 
prenumeratos gausumo priklausys, ar 
įstengsime toliau varyti šią veiklą. 
Mielieji skaitytojai! Vienintelis Lietuvos 
katalikų leidinys laukia jūsų pagalbos!

„Katalikų Pasaulio“ redakcija 
Vilnius, 1989 m. rugpjūčio 9 d.
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PASKUTINIS ŽODIS
Praeitą mėnesį mano draugas dalyvavo 

Pabaltijo valstybių simboliniame geste, 
kur 650 kilometrų ruože estai, latviai ir 
lietuviai susikabinę rankomis nuo Talino 
per Rygą iki Vilniaus demonstravo savo 
solidarumą, atkakliai ir ryžtingai 
stengdamiesi išlaikyti būdingas kultūras, 
tradicijas ir kalbas.

Miestų valdybų išrūpinti ir savanorių 
vairuojami autobusai visą dieną vežiojo 
žmones į grandinę, kurios atstumas būtų 
tas pat kaip nuo Londono iki Glasgovo. 
Šią gyvą grandinę galėjo sudaryti mažiau 
negu 500 tūkstančių žmonių, bet joje 
dalyvavo du milijonai. Vietomis tos 
grandinės gretos susidarė iš šešių asmenų.

Po to, Vilniaus jaunimas plaukė 
laiveliais ir baidarėmis Neries upe 
valydami jos pakrantes. Lietuvos sostinės 
parke 20 tūkstančių minia klausėsi savo 
vadovų kalbų. Kai ji išsiskirstė, ten 
nebuvo nei vieno butelio, skardinės, „ar 
net cigaretės nuorūkos“ žolėje, pasakė 
mano draugas. Ir tuo momentu jis jautėsi 
labai išdidžiai. Clement Freud

„The Sunday Times“ 1989.IX.3

„sankcijas nepaklusniesiems“... Deja... 
Atsimenu, kaip sunerimę buvo mano 
broliai: „Jau balti pasirodė ir Dainavoj, 
ateis ir mums šaukimai į baltuosius“ (t.y. į 
Armijos Krajovos eiles...). Dainaviškiai 
vyrai ne vienas tokius šaukimus gavo. 
Šaukimuose („mobilizaciniuose 
lapeliuose“) griežtai reikalauta stoti į AK 
eiles, kitaip grės „karo lauko teismas“!

Be to, jei kuriama armija, ją turi kas 
nors išlaikyti. Kas tai privalo daryti? 
Vieną 1943-ųjų rudens dieną apsilankė 
seniūnas Juras Daržinkavičius („Kuklio 
Juru“ jį dainaviškiai vadino) pas mano 
namiškius. Jis pasakė, kad nustatytos 
prievolės „nežinomajai armijai“ išlaikyti, 
kurias privalu besąlygiškai vykdyti. Ir tai 
varganiems valstiečiams, kuriuos jau 
kelerius metus engė vokiškieji okupantai. 
Prievolių sąraše nurodyta, kokius 
aprangos reikmenis, medžiagas, megztus 
daiktus, maisto produktus būtina 
atiduoti tai nelauktai atsiradusiai armijai. 
Kiek įvairių įvairiausiomis kryptimis 
žygiavusių armijų, trypusių ir niokojusių 
valstiečius, teko matyti?! Ar negana? 
Dūsavo kaimo žmonės. Visiems buvo 
žinoma, kad tarybiniai partizanai 
bazuojasi Rūdninkų girioje. Ir jų žygiai 
sklido po Vilniją. Neturėjo ramybės 
vokiečiai. Ko nors panašaus negalėčiau 
pasakyti apie Armijos Krajovos kovas su 
fašistiniais grobikais Rytų Lietuvoje. 
Nieko apie tai nerašo ir J. Vildžiūnas 
minėtoje savo knygoje. Ne ką daugiau 
prirašę ir lenkų istorikai. Įdomu, kodėl? 
O todėl, kad Armija Krajova Vilnijoje 
nekariavo prieš vokiečių okupantus... 
Galiu pasakyti, kad „akovcai“ nėra 
įvykdę nė vienos, nors kiek žymesnės 
operacijos prieš okupantus. Žinau tai, nes 
lankiausi įvairiose Vilniuje vietovėse, be

DVI STIPENDIJOS
MANNHEIMO UNIVERSITETE 

STEIGIAMASIS AKTAS
EM bendrovė, vadovaujanti DELTA- 

pramoninės grupės grandis Mannheime, 
įsteigia 200.000 (du šimtai tūkstančių) 
vokiškų markių vertės DELTA-FONDĄ

Pasiremdama 1988 m. rugsėjo mėn. 16 
d. Heidelberge pasirašyta 
bendradarbiavimo sutartimi tarp 
Vokietijos ir Tarybų Sąjungos draugystės 
draugijos Vilniuje, atstovaujamos 
ministro Einorio ir DELTOS- 
pramoninės grupės, atstovaujamos dr. 
Scheuerles.

Šito fondo pajamos bus naudojamos 
dviejų Vilniaus universiteto studentų 
metinių studijų Mannheimo universitete 
finansavimui.

Studijų nuostatai:
1. Vilniaus universitetui pasiūlius, 

fondas kasmet atrenka du tinkamus 
studentus.

2. Pirmenybę turės aukštesniųjų kursų 
ekonomikos, informatikos, 
germanistikos ir medicinos studentai, 
kurie savo pasiekimais moksle bei 
asmeninių savybių dėka bus verti tokio 
paskatinimo.

3. Mannheimo universitetas skirs iš 
savo tarptautinio kontingento dvi 
atitikamas studijų vietas.

4. Kiekvieni mokslo metai Mannheimo 
universitete prasideda rugsėjo mėnesį ir 
tęsiasi 10 mėnesių. Po studijų abu 
stipendiatai grįžta atgal į Vilnių.

5. Fondas prideramai apgyvendina 
abu stipendiatus ir aprūpina juos 
mėnesiniais kišenpinigiais bei studijas 
palydinčia apmokama praktika.

DELTA-fondas skatina Lietuvos ir 
Baden-Wurttenbergo valstijos 
draugiškus santykius, mokslinius mainus 
tarp Vilniaus ir Mannheim’o piliečių.

DELTA-fondas yra jo įsteigėjo, dr. 
Fridolin Scheuerle, gilios padėkos 
Vilniaus gyventojams pareiškimas, 
sunkius karo belaisvės 1945-1949 metus 
prisiminus.

Tegul šis fondas skatina mūsų vargus 
patyrusių tautų tarpusavio supratimą ir 
padeda kurti laimingesnę ateitį, taikoje 
bei laisvėje, mūsų bendrame 
europietiškame name.

Mannheim/Vilnius 1989.IX.12 
Už Vilniaus universitetą 

Prorektorius prof. dr. Grigonis 
Už Mannheimo universitetą 

Prorektorius prof. dr. Arndt 
EM-Ger'atebau GmbH Bendrovės vadovas 

Dr. Scheuerle

to, palaikiau nuolatinius ryšius su 
antifašistiniu pogrindžiu Vilniuje, taip 
pat ir su tarybinių partizanų Rūdininkų 
girioje vadovybe (ilgą laiką esu buvęs jų 
ryšininku). Gal tik nedidelę išimtį sudaro 
AK neprasmingas susirėminimas su 
bėgančiais vokiečiais Pavilnio kalvose. O 
lenkų istorikas P. Losovskis (Piotr 
Lossowski) savo knygoje „Po tej i 
tamtej stronie Niemna“ („Šioje ir anoje 
Nemuno pusėje“) rašo apie „akovcų“ 
veiksmus Tabariškių apylinkėse. Vietovė 
esanti Vilniaus rajone, į rytus nuo 
Jašiūnų. Pasak P. Losovskio, „akovcai“ 
Tabariškes užėmę ir net savo kareivių 
paradą jose suruošę. Yra net nuotrauka iš 
to karinio „akovcų“ parado. Joje 
matome kaltą vyriškį — vieną vienintelį! 
Kitas lenkų istorikas Korabas-Žebžikas 
(Korab-Žebrzyk) knygoje „Akcja 
Vilehska AK“ („AK Vilniaus akcija“) 
plačiai aprašo „akovcų“ karinius 
veiksmus prie Beniakainių 1944 metais. 
Buvau tų įvykių liudininkas, nes gyvenau 
Beniakainyse ir net kurį laiką dirbau 
vietinėje lentpjūvėje. Manyčiau, kad 
„akovcų“ pasirodymas Beniakainių 
apylinkėse reiškė tik jų taktikos 
pakeitimą -r- išėjimą iš „pogrindžio“ (jo 
niekad nebuvo), tiksliau pasakius, 
perėjimą nuo pavienių išpuolių prie 
masinių. Tik ne prieš vokiečius. Jau 1943 
m. vėlų rudenį kažkur Rakliškių dvaro 
apylinkėse (į vakarus nuo Beniakainių) 
buvo sulaikytas sunkvežimis, kuriuo 
važiavo Balcininkų dvaro sargybos 
karininkas (laipsnio nežinau) Gedvilą su 
žmona. Jį nušovė, o žmoną pasiėmė su 
savim, tardė. Po kiek laiko ją paleido, nes 
ši neprisipažinusi, kas esanti, o 
pasivadinusi iš Vilniaus atvykusia 
„andliorka“. Taigi pasikeitė „akovcų“ 
taktika — pereita prie atviresnių, bet 
kartu ir žiauresnių išpuolių.

Nuvingiavo kruvinos „akovcų“ pėdos 
po Vilnijos kaimus iš pietų į šiaurę, iš

Vienišas Lietuvos Sargyboje
Rugsėjo 11d. Londono dienraštis „The 

Independent" atspausdino Reuterio 
agentūros žurnalisto Ralph Boulton 
straipsnį apie JE Lietuvos Atstovą 
Londone Vincą Balicką.

Vincas Balickas — vienintelis išlikęs 
Lietuvos pasiuntinybės Londone narys, 
jau 50 metų gyvena St. James dvaro 
šešėlyje.

Jis nėra gavęs nei vienos telegramos ar 
oficialaus vizito iš savo Pabaltijo tėvynės 
nuo to laiko kai sovietų valdžia perėmėjo 
kraštą 1940 metais.

Bet Britų vyriausybei leidžiant, jis 
pasilieka šiame poste, kuris emigrantams 
tapo simboliu tęsiant atkaklią rezistenciją 
Maskvai. Jis laukia, kai jo kraštas 
nesitveria nepasitenkinime.

Ponas Balickas į St. James dvarą atėjo 
1938 metais kaip jaunas komercinis 
patarėjas. „Tada prasidėjo mano karjera, 
o dabar aš čia, 85 metų amžiaus, esu 
seniausias diplomatas Londone. Jei aš 
pasitraukčiau, nėra vyriausybės kuri 
galėtų paskirti man įpėdinį, tad aš tęsiu 
savo darbą“.

„Kai rusai įsiveržė, mes buvome labai 
pasipiktinę. Aš esu gavęs pasiūlymų 
akademinei karjerai, bet aš nutariau likti 
čia ir pasišvęsti savo kraštui“.

Užsienio Reikalų Ministerija 
pripažįsta ponui Balickui asmeniškas 
diplomatines privilegijas, savo 
diplomatiniame vadove vadina jį charge 
d'affaires, bet jis nėra pripažintas kaip 
Lietuvos formalus pasiuntinys ir jis nėra 
kviečiamas į oficialias funkcijas. 
Nepriklausomybės dieną Vasario 16 ir 
karalienės gimimo dieną jis iškelia 
nublukusią Lietuvos geltonai-žaliai- 
raudoną vėliavą. „Mano žmona norėjo 
gauti medžiagos naujai vėliavai, bet iš to 
niekas neišėjo ir mes pasilikome su senąja 
vėliava“.

Ponas Balickas yra susijaudinęs 
nacionaline (atgimimo!) banga Lietuvoje 
ir kitose Pabaltijo valstybėse— Estijoje ir 
Latvijoje. Jis tikisi, kad prezidento 
Gorbačiovo reformos atneš 
nepriklausomybę. Bet Maskva vis teigia, 
kad visos trys valstybės laisvai balsavo už 
prisijungimą prie Sovietų Sąjungos.

„Viskas kas prie Gorbačiovo vyksta 
yra stebėtina, bet aš lauksiu ir stebėsiu. 
Aš manau, kad kol galėsiu pasitraukti į 
pensiją ir grįžti namo, praeis labai ilgas 
laikas“.

Ponas Balickas misijos vadovu tapo 

vakarų į rytus.
Stabtelėsiu tik prie tų kruvinų „vingių“ 

atkarpos pietryčių Dzūkijoje. 1944 m. 
žiema ėjo į pabaigą. Jau čia pat kovas. 
AK daliniai įsikūrė (!) už 2—3 km į 
vakarus nuo Beniakainių, buvusiame 
Baicininkų dvare (vok. „Staatsgut,,). 
Kovo pradžios naktį grupė užpuolė 
Beniakainių žemės ūkio bandymų stotį, 
kuriai vadovavo lietuviai: agronomas 
Pajaujis (vardo neprisimenu), E. Čepulis 
ir dar vienas žmogus, kurio pavardės taip 
pat nepamenu. Juos „akovcai“ paėmė, 
bet po kurio laiko paleido. Patekau ir aš 
tą naktį „akovcams“ į rankas. Tačiau 
sėkmė mane lydėjo — pavyko pabėgti. 
Kitą naktį „akovcų“ grupė suruošė 
„akciją“ į Dainavos kaimą. Jos metu 
buvo nužudyti: Juodkiškių apylinkės 
vykdomojo komiteto pirmininkas 
Francišekas Vilbikas, mano brolis 
Aleksandras, Griška Boleslovas. Vilbiką 
nušovė lovoje. Brolio lavoną įmetė į 
Žižmos upę. Pavasarį, upei patvinus 
lavoną surado kaimynas. Aiški šūvio 
žymė pakaušyje. „Akovcų“ aukomis 
tapo Ramaškonių (Varenavo vis.) 
gyventojas Balys Bobinas, Naujasodžio 
kaimo — A. Bobinas. Esu girdėjęs, jog 
minimi „kovotojai“ nužudė Remezavos 
(Beniakainių vis.) malūnininką ir jo 
šeimą. Nukentėjo pabariškių malūno 
savininko Bobino šeima. Žiauriai 
„akovcai“ kankinę Ramaškonių 
gyventoją Vincą Vaišnį.

Armijos Krajovos likučiai ir po karo 
dar kurį laiką žudė nepageidaujamus 
Vilnijos gyventojus. Nušovė Kėderonių 
gyventoją Čepulionį (vardo neatsimenu), 
partizanų ryšininką, su kuriuo 
susitikdavau Beniakainyse okupacijos 
metais.

Su „akovcais“ teko vėl pasimatyti po 
trijų mėnesių — Liepkalnyje, Tarybinei 
armijai vaduojant Vilnių iš vokiškųjų 
okupantų. Rūdninkų partizanų bazės 

prieš 20 metu, po ambasadoriaus mirties. 
Senieji Estijos ir Latvijos pasiuntiniai jau 
yra mirę. „Dabar aš esu vienintelis, iš 
atstovaujamų trijų valstybių“, —jis sako.

Apie įvykius gimtinėje jis sužino per 
didėjantį skaičių lietuvių, kuriems 
leidžiama atvykti į Britaniją. Jis rūpinasi 
lietuvių pabėgėlių reikalais ir atsakinėja į 
šį kraštą atvykusių tautiečių 
paklausimus. Daug tautiečių norėtų gauti 
Britanijoje galiojančius Lietuvos pasus. 
„Aš juos išduodu tik tiems piliečiams, 
kurie prisiekia, kad neturi kitos 
pilietybės“.

Po Antrojo pasaulinio karo kelis metus 
jis važiuodavo į Vokietiją, kad padėtų 
išvietintiesiems tautiečiams. Bet jo 
svarbiausia rolė yra būti simboline galva 
Londone 1500 lietuvių bendruomenei, 
esančiai Britanijoje.

Dar vienas senojo Lietuvos 
diplomatinio korpuso charge d'affaires 
yra Vašingtono pasiuntinys Stasys 
Lozoraitis, kurį remia vienas milijonas 
Amerikos lietuvių. Ten taip pat yra 
Latvijos ir Estijos pasiuntinybės.

Per tą laiką jis taip pat pergyveno 
karčius momentus. Ponas Balickas sako, 
kad 1960 metais Lietuvos auksas, 
Lietuvos nepriklausomos vyriausybės 
paliktas Anglijos banke, buvo pervestas 
Britanijai užmokėti už Maskvai pasiųstas 
prekes. „Tai buvo mūsų auksas, bet ką aš 
galėjau padaryti? Aš žinojau, kad aš 
negaliu klausti ar reikalauti, kaip tai 
galėjo padaryti kitos pasiuntinybės“ — 
jis pasakė.

EUB

DIENRAŠTIS „RESPUBLIKA“

Nuo rugsėjo 1 d. darbą pradėjo 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
laikraštis „Respublika". Laikraščio 
redaktorium paskirtas Vitas Tomkus. 
Pirmąjį numerį planuojama išleisti 
rugsėjo 16-tąją. Iš pradžių laikraštis išeis 
du kartus per savaitę ir bus platinamas 
spaudos kioskuose, o nuo ateinančių 
metų pradžios išeis šešis kartus per 
savaitę ir jį galės užsisakyti taip pat 
prenumeratoriai.

„Europos Lietuvį“ siuntinėjame į visus 
pasaulio kraštus. Užsisakykite „Europos 
Lietuvį“.

vadovybė gavo įsakymą: žygiuoti į 
Vilnių, susijungti Rasų kapinių rajone su 
priartėjusiais ir padėti jiems vaduoti 
Lietuvos sostinę. Trumpa partizaniška 
ruoša — išvykstam Vilniaus link. O mūsų 
žvalgyba praneša, kad kaime „akovcai“. 
Štai kaip! Čia pat karo veiksmai, o 
Armijos Krajovos „kovotojai“ kaitinasi 
saulėje?! Artėdami prie Vilniaus, 
praleidžiame didoką ginkluotą „akovcų“ 
dalinį. Jie kažkodėl traukia ne į Vakarus, 
ne genamiems vokiečiams įkandin, o kita 
kryptimi — kuo toliau nuo fronto. Vilnių 
pasiekėme, kada jau vyko mūšis. Buvo 
likviduojama apsupta mieste vokiečių 
kariuomenė. Išsidėstėme Liepkalnio 
priemiestyje. Čia dar vieną „akovcų“ 
kalinį susitikom. Nuginklavome jį. Tiesa, 
kažkieno nurodymu (tikriausiai 
tarybinės kariuomenės vadovybės) 
ginklus teko grąžinti „akovcams“, kurie 
tuoj pat dingo. Manyčiau, kad buvo 
padaryta klaida. Ką gi veikė AK būriai 
Vilniuje ir Vilniaus apylinkėse? Ko jie čia 
susirinko? Ne Vilniaus vaduoti iš 
vokiečių okupacijos. „Akovcų“ taktika, 
jų laikysena vokiečių atžvilgiu Rytų 
Lietuvoje leidžia manyti, kad, progai 
pasitaikius, jie ruošėsi užgrobti Vilnių bei 
Vilniaus kraštą, norėdami padėt 
realizuoti lenkų buržuazinės emigracinės 
vyriausybės Londone planą: atkurti 
pilsudskinę Lenkijos valstybę, kokia ji 
buvo 1939 metais. Tinkama proga turėjo 
būti „vakuumas“ tarp besitraukiančios 
vokiečių kariuomenės ir veržliai 
puolančios Tarybinės armijos.

„Akovcų“ kova Pavilnio kalvose su 
bėgusiais juo Tarybinės armijos 
vokiečiais, sakyčiau, greičiau politinis 
farsas negu mūšis, nors jame, tiesa, ne 
vienas lenkų jaunuolis padėjo galvą. 
Taigi — kas gi ta Armija Krajova?

Albinas Griška 
Literatūra ir Menas 

1989 birželio 24 d.
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SVETIMOJE SPAUDOJE
Vieno iš labiausiai skaitomų Italijos 

dienraščių — „La Respublica“ 
savaitiniame iliustruotame priede, 
rugsėjo 8 dienos laidoje, buvo 
atspausdintos dvi įspūdingos, visą 
puslapį užimančios nuotraukos iš 
Pabaltijo kraštų. Pirmoji nuotrauka 
padaryta iš straigtaspamio Estijoje, 
netoli Talino: ji vaizduoja „Baltijos 
kelio“ demonstraciją, tankiai vienas prie 
kito stovinčių rankomis susikabinusių 
estų grandinę, be galo nusitęsusią keliu 
per mišką. Nuotraukoje matosi ne tik 
Estijos vėliavos, bet taip ir kelios 
Lietuvos trispalvės. Prie nuotraukos 
atspausdintame tekste rašoma, kad 
„Baltijos kelio“ demonstracijos 
pravedamu Molotovo-Ribbentropo 
pakto penkiasdešimtmetis yra įrašytas į 
istorijos puslapius. Įspūdinga žmonių 
grandinė, rašo žurnalas, suvienijo 
pusantro milijono žmonių nuo Talino ligi 
Vilniaus, žmonių, reikalaujančių, kad 
jiems būtų sugrąžinta laisvė.

Antroji taip pat per visą puslapį 
Ėimanti nuotrauka vaizduoja Kryžių 
kalną netoli Šiaulių. Dienraščio „La 
Respublica“ iliustruotas žurnalas 
rampai aprašo šio paminklinio kalno 
storiją, primena, kad iš visos Lietuvos čia 
sunešti kryžiai buvo praeityje ne kartą 
sovietų sunaikinti, bet po kiekvieno 
sunaikinimo jie vėl buvo atstatyti. Ne 
kartą sugriautas ir vėl iškilęs Kryžių 
rainas, rašo italų žurnalas, šiandien yra 
apęs paminklu, kurio niekas daugiau 
įeišdrįsta paliesti.

V AT. R

HENRIKAS GASPERAS 
SULAUKĖ 65 METŲ

Rugpjūčio 27 dieną „Europos Lietuvio“ 
įuolatinis bendradarbis Henrikas 
Gasperas atšventė 65 metų sukaktį. 
Juliaus ir Emilijos (Šilūnaitės) Gasperų 
jaunesnysis sūnus Henrikas 1944 m. baigė 
Anykščių gimnaziją. Atvykęs į Angliją 
1949 metais sužinojo, kad tais pačiais 
metais Lietuvoje mirė jo tėvas, buvęs 
Anykščių notaras Julius Gasperas. 1963 
netais Henrikas buvo išrinktas Anglijos 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio (LAS) 
pirmininku.

Pradžioje Anglijoje dirbo metalo 
pramonėje, vėliau ėjo skyriaus viršininko 
pareigas ir galiausiai, Vid. Anglijos 
žinomoje pramonės įmonėje dirbo 
tyresniuoju administratoriumi.

Be kasdieninio darbo Henrikas 
talkininkauja „Europos Lietuviui“, 
OBLS-gai ir skautams, o atliekamu laiku 
nokina lietuviškai Šeštadieninėje 
mokykloje Nottinghame.
Gerbiamą Solenizantą sulaukusį 65 

lietų amžiaus sveikiname ir linkime dar 
igų metų bei sėkmės ateities darbuose.

„E.L. Redakcija

KAUTI, STOVYKLOS APYSKAITA 
LSS Europos Rajono 40-sios „Dr.

?inco Kudirkos“ stovyklos, įvykusios 
989 liepos 29 - rugpjūčio 5 dienomis 
lietuvių Sodyboje

APYSKAITA
Ujamos:

Stovyklos mokestis — £1487.00
Aukos — £ 879.00

£2366.00 
baidos:
Stovyklautojų maitinimas — £1313.77

Kitos išlaidos — £ 685.49
£1999.26

Likutis—£ 366.74 
v.s. J. Alkis Stovyklos viršininkas

Žymiausias Šilalės rajono knygnešys „KIRCHE IN NOT“
Garsus Lietuvos Šilalės rajonas savo 

kultūros bei istorijos paminklais, iš čia 
kilusiais, čia gyvenusiais bei savo darbais 
ir žygiais išgarsinusiais kraštą žmonėmis. 
Kam nežinomi Dionizo Poškos baublys 
Bijotuose ar Atlanto nugalėtojo Stasio 
Girėno tėviškė Vytogaloje, kur 1983 
metais keli tūkstančiai Lietuvos 
gyventojų ir būrys svečių iš užsienio 
gražiai paminėjo penkiasdešimtąsias 
Lituanikos didvyrių skridimo metines. Iš 
Kvėdarnos apylinkės, Lembo kaimo, 
kilęs žinomas lietuvių kalbininkas 
Kazimieras Jaunius.

Tačiau kalbant apie garsenybes, 
nevalia pamiršti ir paprastų žemaičių, 
anais spaudos draudimo metais nešusių iš 
Prūsijos draudžiamas lietuviškas knygas 
ir platinusių jas tokių pačių varguolių 
tarpe. Nesavanaudišku pasiaukojančiu 
žygiu šie mūsų kultūros skleidėjai savo 
laiku daug prisidėjo prie tobulo 
lietuviško žodžio, kurį šiandien skaitome 
iš knygų, laikraščių.

Apie vieną tokių, lietuviškos spaudos 
platinimo dabartiniame Šilalės Rajone 
pionierių, knygnešį Petrą Kavaliauską ir 
norėčiau papasakoti. Pasakojime 
remsiuos savo tėvo, didelio kraštotyros 
entuziasto, Kvėdarnos vaistinės vedėjo 
K. Balčiūno surinkta medžiaga ir 
1973.V.26 rajoninio laikraščio „Artojas“ 
Nr. 61 tėvo publikuotu straipsniu: 
Knygnešys Petras Kavaliauskas".

P. Kavaliauskas gimė 1847 metais 
Kvėdarnos apylinkėje Gvaldų kaime, 
baudžiauninko šeimoje. Nuo vaikystės jis 
matė sunkią tuometinio kaimiečio dalią, 
ponų žiaurumus. Žeminantys plakimai 
rykštėmis, tyčiojimasis iš tamsaus 
liaudies žmogaus, jautriai veikė mažojo 
Petriuko sąmonę. Suprantama, jog 
baudžiauninko vaikui ateitis jokių šviesių 
vilčių neteikė. Kiek praaugęs, kartu su 
tėvais ėjo lažą Stepono Bucevičiaus 
dvarui, tuo padėdamas išlaikyti šeimą, 
užsidirbdamas ir sau kąsnį rupios 
baudžauninko duonos. Likimas nebuvo 
palankus jaunąjam baudžiauninkui. 
Būdamas trylikos metų susirgo raupais, o 
kas gi rūpinosi baudžiauninko vaiku?! 
Liga progresavo, pažeidė akis ir 
trylikametis berniukas liko aklas. Tačiau 
vargas ir negandos išmokė jį grumtis su 
gyvenimu. Ir neregys būdamas turėjo 
dirbti ponui. Vijo virves, pančius, pynė 
krepšius, kapojo malkas.

Taip daugiau nepamatęs dienos 
šviesos, Petras Kavaliauskas užaugo. 
Tuo metu Lietuvoje prasidėjo tautinis 
atgimimas. Žmonės ėmė skaityti 
draudžiamas lietuviškas knygas. Bet jų 
gauti buvo labai sunku, kadangi jos buvo 
leidžiamos Tilžėje. Reikėjo žmonių, kurie 
jas perneštų per sieną, išplatintų 
gyventojuose. Ir P. Kavaliauskas ryžosi.

— Kas aklą žmogų įtars?... Pabandysiu 
kartą kitą su knygomis pereiti sieną...

Ir pradėjo. Užsikabinęs krepšį su 
keletu gabalų duonos, orientuodamasis 
pagal vėją, medžius, upelius, 

LSS Europos Rajono 1989 m. stovykloje. Iš kairės: s. S.B. Vaitkevičius, v.s. J. Alkis, 
LSB Vadas v.s. Gediminas Deveikis ir v.s. J. Maslauskas.

pasikliaudamas atsitiktinių žmonių 
pagalba, jis nukeliaudavo net į Tilžę. 
Paimdavo knygas ir pamažu, 
prasiskverbęs per sieną, grįždavo į 
gimtąsias vietas. Čia jo laukdavo 
kaimynai, pažįstami, kurie noriai imdavo 
ir skaitydavo knygas. Laikui bėgant, 
atsirado padėjėja Siurplytė (vardas 
nenustatytas), lydėdavusi knygnešį į 
naujus žygius ir tuo pačiu palengvindama 
aklą jo vienatvę. Po kelerių metų jie įsigijo 
arklį, vežimą.ir, pasikliaudami su metais 
įgyta patirtimi, pervažiuodavo sieną. 
Kartą juos ištiko nesėkmė. Arkliukas 
ramiai traukė vežimą, kur šiene buvo 
keletas maišų knygų. Sieną pervažiavo 
laimingai, tačiau įvažiuojančius į 
Žemaičių Naumiestį, juos užklupo 
žandarai. Siurplytė, perspėjusi 
Kavaliauską, pasislėpė. Žandarai iškratė 
vežimą, surado knygas ir pradėjo grasinti 
Kavaliauskui katorga. Tačiau šis vėlgi 
nepasimetė:
— Beeinant su vežimu prisivijo 
moteriškė. Pasiprašiau pavėžinti. Ligi čia 
atvažiavus iš vežimo ji išlipo, žadėdama 
tuoj grįžti... Kas yra vežime, nežinau...

Žandarai, matydami P. Kavaliauską 
esant aklą, netrukus paleido, tačiau arklį, 
vežimą ir knygas jis prarado. Vėl pėsčias 
keliavo į Tilžę, vėl su knygomis grįždavo į 
Lietuvą. Taip truko daugelį metų, kol 
lietuvškos spaudos draudimas buvo 
panaikintas. Vienu laikotarpiu P. 
Kavaliauską vedžiojo vaikas, kurio 
pavardės niekas neprisimena. Nors šią 
istoriją tėvui papasakoję senieji 
Kvėdarnos apylinkės gyventojai B. ir K. 
Kareivos spėja, kad tai galėjęs būti. P. 
Kavaliausko brolio vaikas.

Petras Kavaliauskas, žymiausias 
Kvėdarnos apylinkių, o galbūt ir viso 
Šilalės rajono knygnešys, mirė 1935 
metais. Palaidotas Kvėdarnos kapinėse. 
Dabar jo kapas surastas, prižiūrimas. 
Manau, kad ir be rašinyje paminėtų dar 
yra Lietuvoje, gal ir išeivijoje žmonių, 
pažinojusių šviesaus atminimo knygnešį 
Petrą Kavaliauską.

Kęstutis Balčiūnas, Vilnius
„Aušra", 1/84

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Nuo Plungės iki Maroko — Kazys 

Pabedinskas. Atsiminimai. 1988 m. 4545 
W. 63 Street, Chicago, Ill. 60629. Kaina 
10 dolerių.

Pabedinskas, vienas iš kūrėjų ir vadovų 
Plungės akcinės bendrovės „Kučinskis- 
Pabedinskai“ nepriklausomybės laikais, 
aprašo savo šeimos gyvenimą ir savo kaip 
pramoninko patirtį Maroke ir Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Knygoje daug 
nuotraukų

Lietuva XIX amžiuje — Vincas 
Trumpa. Išleido Algimanto Mackaus 
Knygų Leidimo Fondas 1989 m. AM & 
M Publications, 7338 South Sacramento 
Avenue, Chicago, Illinois 60629. Kaina 
12 dolerių.

(BAŽNYČIA VARGE) 
39-asis tarptautinis kongresas

Tai tarptautiniai kongresai, kurie 
kasmet pravedami Kionigštaine (VFR) 
Katalikų Bažnyčios klausimais. Keletas 
epizodų iš kongresų istorijos. 1951 metais 
flamandas Peter Werenfried van Straaten 
pradėjo plačią pagalbos veiklą 
vargstantiems, padėdamas statyti namus 
ir bažnyčias. Tais pačiais metais ir įvyko 
pirmasis kongresas „Kirche in Not“. 
Nuo 1952 metų iki šių metų kongresai 
vyko Kionigštaine. Tarybų Sąjungoje, 
taip pat ir Lietuvoje apie šiuos kongresus 
beveik niekas nežinojo. Kongresų 
pranešimuose apie krikščionių padėtį 
Rytų Europos valstybėse daugiausia 
skambėdavo neigiami faktai: tikinčiųjų 
persekiojimas, religinės veiklos 
trukdymas, religinių relikvijų 
niokojimas. Dar prieš keletą metų 
socialistinių valstybių ir TSRS 
vyriausybių nuomonė panašių kongresų 
atžvilgiu buvo labai neigiama. Šiandieną 
daug kas pasikeitė. Kai kuriose Rytų 
Europos valstybėse, įskaitant ir TSRS, 
tikinčiųjų padėtis pagerėjo. Apie tai 
sakoma ir 39-ojo kongreso „Kirche in 
Not“, vykusio š.m. rugpjūčio 31 - rugsėjo 
3 dienomis, paskelbtos deklaracijos 
antrame punkte, pabrėžiant, kad 
vyskupai grįžo į savo vyskupijas Pabaltijo 
respublikose, kalinami kunigai buvo 
išlaisvinti, atidaromos naujos bažnyčios, 
atšauktas ribojimas kunigų seminarijoms 
Tarybų Sąjungoje. Tuo pačiu metu 
trečiame deklaracijos punkte pažymima, 
kad nieko nepasikeitė, arba mažai kas 
pakito paskutiniais metais Rumunijoje, 
Čekoslovakijoje, Albanijoje, kur 
tikinčiųjų teisės dar pamintos. 
Konstatuota, kad ir Vakarinėje TSRS 
dalyje Rytų apeigų Katalikų Bažnyčia 
dar draudžiama. Ir taip 39-jame kongrese 
400 dalyvių iš 19 aptarė Rytų ir Vakarų 
Europos religines problemas. Pastarojo 
tema: „Ar krikščionys Rytuose gali ko 
tikėtis iš Vakarų Europos“, sakyčiau 
atitinka padėčiai Europoje šiandien, 
prasidėjus „perestroikai“ Tarybų 
Sąjungoje ir kai kuriose socialistinėse 
valstybėse. Reikia tikėtis atvirumo ir 
platesnio bendravimo religijos srityje 
tarp Rytų ir Vakarų Europos. Paminėjus 
50 metų gėdingo susitarimo tarp Hitlerio 
ir Stalino 11-ojo pasaulinio karo pradžią 
išryškėjo stiprūs krikščionybės pamatai 
Europoje (kongreso deklaracijos 
ketvirtas punktas).

„Kirche in Not“ kongresai 
neatskiriamai susiję su „Haus der 
Begegnung“ ir Albertus-Magnus 
kolegija, kurių steigėjai ir palaikytojai 
buvo vyskupas K. Kindermanas ir kiti 
dvasiškiai ir pasauliečiai iš 
Čekoslovakijos, Silezijos ir kitur. Jie taip 
pat buvo įkūrę ištremtų katalikų centrą.

Apie kiekvieną kongresą yra išleistos 
knygos.

Trumpai aprašant lietuvių išeivijos 
veiklą minėtuose renginiuose, 
pasidalinome mintimis su kunigu, 
bažnytinės muzikos magistru Kazimieru 
Senkumi (Štutgartas) ir vienuoliu, 
filosofijos daktaru Konstantinu Gulbinu 
(Oberhauzenas), kuris paminėjo aktyvų 
lietuvių katalikų ir pasauliečių 
dalyvavimą ankstesniuose kongresuose. 
Kartais šie kongresai tapdavo kartu ir 
susibūrimais lietuvių tarpe. Vienuolis K. 
Gulbinas geru žodžiu paminėjo Vasario 
16 gimnazijos mokinių ir jos tautinių 
šokių grupės vadovės E. Tamošaitienės 
aktyvų dalyvavimą ankstesniuose 
kongresuose. Po 1970 metų, išvykus eilei 
lietuvių inteligentų iš VFR, lietuvių 
katalikų dalyvavimas kongresuose 
laikinai buvo sumažėjęs, tačiau tada 
nedidelės grupelės kunigų ir pasauliečių 
dalyvaudavo kongresuose. 39-asis 
kongresas vėl pasižymėjo lietuvių 
aktyvumu. Daktaras R. Grulich, 
būdamas vienu iš kongresų organizatorių 
ir patarėjų šiemet pakvietė Vilniaus 
Universiteto dainų ir šokių ansamblį, 
kuris parodė gražią programą kongreso 
dalyviams, o ansamblio dainininkai 
kartu su vadovu V. Aleksandravičiumi 
giedojo bažnyčioje Šv. Mišių metu 
kongreso uždarymo dieną. Didelį dalyvių 
ir žurnalistų susidomėjimą sukėlė Z. 
Kazėno ir G. Jaškūno splvotų fotografijų 
paroda apie laisvėjimą Lietuvoje ir 
bažnytinės veiklos atgimimą paskutiniais 
metais. Taigi, vienuolio K. Gulbino 

žodžiais, lietuvių dalyvavimas šiame 
kongrese labai įsimintinas.

Kunigas K. Senkus pareiškė, kad VFR 
vyskupai ir toliau remsią „Kirche in Not“ 
veiklą. Gerėjant tikinčiųjų reikalams 
Rytų Europos kraštuose, kartu ir 
Lietuvoje, galimai keisis ir kongresuose 
svarstomos temos, įsijungiant tiesogiai 
katalikų ir pasauliečių atstovams iš Rytų. 
Manykime, toliau tęsė kunigas K. 
Senkus, kad ateinančių kongresų 
organizatoriams pavyks atitinkamai 
pakeisti „Kirche in Not“ veiklos kryptį. 
Rytų Europoje dar toli gražu ne visos 
problemos greitai ir gražiai sprendžiamos 
tikinčiųjų atžvilgiu. Kunigas K. Senkus 
su viltimi žiūri į ateinančius kongresus, 
dalyvaujant delegatams iš Lietuvos, kurie 
konkrečiau nušviestų katalikų padėtį 
savame krašte.

Z. Kazėnas
Kionigštainas-Vilnius

ŠVEDIJOJE
BALTIJOS SAVAITĖ

Trijų Baltijos valstybių — Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos — žvilgsniai birželio 
pirmosiomis dienomis krypo į Švedijos 
sostinę Stockholmą: pirmąkart po 1940 
m. į šį gražuolį šiaurės miestą susirinko 
toks didelis būrys kūrybinės ir mokslinės 
inteligentijos atstovų iš anapus Baltijos, iš 
JAV, Anglijos, Kanados. Latviai, estai ir 
lietuviai į Stockholmą suvažiavo aptarti 
savo kultūros istorijos, ekonomikos 
problemų, pasidalinti mintimis apie savo 
tautų praeitį, dabartį ir ateitį.. 
Pagrindinis birželio pradžios forumas, 
patraukęs Švedijos televizijos bei spaudos 
dėmesį, buvo dešimtoji Baltijos studijų 
savaitė, tačiau latviai buvo susibūrę į dar 
du svarbius jiems forumus — pasaulio 
latvių rašytojų suvažiavimą ir Rainio 
tyrinėtojų susitikimą.

Birželio 7-10 dienomis svarbiausiose 
Stockholmo akademinėse įstaigose buvo 
galima sutikti nemažą būrį Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos mokslininkų, rašytojų, 
aktorių. Birželio 7-ąją Nobelio premijų 
salėje Švedijos ministras pirmininkas 
Ignavaras Karlsonas pradėjo dešimtąją 
Baltijos studijų savaitę. Savo kalboje 
forumo dalyviams jis išdėstė oficialiąją 
Švedijos vyriausybės poziciją TSRS ir 
Baltijos kraštų atžvilgiu: 1. Karlsonas 
teigiamai įvertino politinius poslinkius 
TSRS, tačiau sykiu pažymėjo, jog čia 
tebėra praeities sugrįžimo grėsmė. „Jei 
politinio atvirumo nelydės struktūrinės 
reformos ir ekonomikos kilimas, įvykių 
eiga gali pasirodyti sunkiai 
kontroliuojama“, — pasakė L 
Karlsonas. Švedijos ministras 
pirmininkas daug dėmesio skyrė ryšių su 
Baltijos valstybėmis plėtojimui, teigiamai 
įvertino demokratinių judėjimų turinį ir 
formą. Jo nuomone, Baltijos respublikų 
iniciatyvas žymi kūrybingumo, drąsos ir 
nuosaikumo dermė. Ši dermė bus 
reikalinga ir ateityje. I. Karlsonas 
atkreipė dėmesį, kad jo šalis labai 
suinteresuota Baltijos respublikų 
ateitimi. Šis interesas auga spontaniškai? 
daugelyje Švedijos visuomenės sluoksnių 
ir turi gana gilias istorines šaknis.. I. 
Karlsonas išdėstė visą Švedijos 
bendradarbiavimo su Baltijos kraštais 
programą, apimančią kultūrą, 
ekonomiką, transportą, ‘ keliones, 
politines partijas, oficialius kontaktus, 
neoficialias organizacijas ir 1.1. Švedai jau 
numatę anapus Baltijos — Rygoje ir 
Taline atidaryti savo konsulatus, kitą 
vasarą turi pradėti kursuoti jūros keltas į 
Taliną ir Rygą. Be to, Švedija numačiusi 
pakviesti į savo kraštą grupę baltiečių 
žemdirbių.

Tokia šviesi perspektyva įvedė mus į 
Baltijos studijų savaitę — akademinių 
pranešimų, asmeninių kontaktų, 
pažinties su nauja moksline literatūra, 
tautiečių vakaronių ir koncertų, naujų 
dvasinių ieškojimų savaitę. Pastebimi 
šiame forume buvo lietuvių 
literatūrologai (V. Kubilius, L 
Slavinskaitė, R. Šilbajoris), ekonomistai, 
filosofai. Latvijai gausiai atstovavo 
muzikalogai, literatai ir kalbininkai 
(latviai stebėjosi, kodėl forume nematyti 
lietuvių baltistų kalbininkų). Lietuvių 
literatūrinis ir dvasinis autentiškumas 
dešimtajame Stockholmo forume 
išryškėjo per Maironio kūrybą (3 sesijos), 

(Nukelta į 4 psl.)
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Lietuvių Kronika
KAS— KADA—KUR?

Rugsėjo 23-24 — LSS Skautų 
Vyčių/Vyr. sk. sueiga Sodybos 
stovyklavietėje.

Spalio 8 — 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, 29 Chamwood Street, 
Derby.

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.
1990 m.

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

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.

PRASIDĖJO MOKSLO METAI 
LONDONO LIETUVIU 

MAIRONIO MOKYKLOJE
Rugsėjo 17 d., 10 vai., Lietuvių 

Namuose Londone prasidėjo tretieji 
mokslo metai Londono lietuvių 
Maironio mokykloje.

Mokykloje mokoma lietuvių kalba 
visai jos nemokantiems ir pažengusiems, 
bet norintiems ją patobulinti. Pamokos 
vyksta kievieną šeštadienį nuo 10 iki 12 
vai. Priimami nauji mokiniai.

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.

KULTŪRINIS VAKARAS
Meno istorikė ir kritikė Laima 

Surgailienė ir skulptorius Mindaugas 
Šnipas rugsėjo 26 d., 19.30 vai. kalbės 
apie jaunuosius Lietuvos menininkus ir 
apie juos su vietiniais menininkais 
dalyvaus diskusijose. Paskaitos bus 
iliustruojamos skaidrėmis. Visus meno 
mėgėjus ir kultūrininkus kviečiame 
gausiai atsilankyti. Ši kultūrinė šventė 
vyks: Studio Four, Riverside Studios, 
Crisp Road, Hammersmith, London.

DBLS PIRMININKAS 
TELEVIZIJOS PROGRAMOJE

Rugsėjo 12 d. SKY televizijos naujienų 
programoje dalyvavo DBLS pirmininkas 
Jaras Alkis. 10 minučių užtrukusiame 
pasikalbėjime aptarė Rytų Vokietijos 
pabėgėlių skubos reikalus ir su tuo 
susijusias trumpalaikes ir ilgalaikes 
pasekmes Europoje.

Jaras Alkis šiuo reikalu kaip DBLS 
pirmininkas pareiškė savo nuomonę ir 
narių nuotaikas, o kaip politinis 
pabėgėlis — protestavo prieš Lietuvos 
okupaciją.

PAIEŠKOJIMAS
Ieškau savo pusbrolio Prano 

Kandroto, Antano, gim. apie 1924-26 m. 
Alytaus apskr., Jiezno valse., Pečiauskų 
k. Jis apie 1944 m. pasitraukė į Vakarų 
Vokietiją. Su giminaičiais susirašinėjo iki 
aštunto dešimtmečio pradžios. Prieš 22 
metus gyveno šiuo adresu: Maiz, Greben 
Str. 7, West Germany.

Gal galėtų atsiliepti jį pažinoję žmonės 
šiuo adresu:.

Lietuvos TSR, Alytus, 
Žuvinto 5b—9, 

Juozas Mikalauskas

NOTTINGHAME
LIETUVIŲ KALBOS PAMOKOS

Po atostogų, lietuvių kalbos pamokos 
prasidėjo penktadienį, rugsėjo 29 d., 19.30 
vai., Ukrainiečių klubo patalpose, 31 
Bentinck Road, Nottingham.

Norintieji užsiregistruoja pas Henriką 
Gasperą, tel: 0602 418706.

PAVERGTŲ 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).

PASKAITA LATVIŲ KLUBE

Spalio 29 d„ 19.30 vai., Latvių klubo 
patalpose 1A Stand Hill Road, Carlton 
Hill, Nottingham, Keastono Koledžo 
darbuotoja Marite Sapiens skaitys 
paskaitą tema — Religija ir 
nacionalizmas Baltijos valstybėse. 
Nottingham© ir apylinkių lietuviai yra 
maloniai kviečiami jame gausiai 
dalyvauti.

Pabaltijo Diena Londone
Pabaltiečių diena — Baltic Focus — 

įvyko š.m. rugsėjo mėn 9 d., Porchester 
Hali, Londone.

Ši diena yra skiriama Baltijos tautoms: 
iškelti Lietuvos, Latvijos ir Estijos buitį, 
parodyti jų gyvenimą, papročius, 
supažindinti su istorija, o ypač dabar 
akcentuoti šių valstybių užgrobimo ir jų 
tautų pavergimo aplinkybes.

Kada pasaulis pradėjo daugiau 
domėtis Rytų Europos tautomis ir Baltijo 
tautų vardas jau nebėra svetimas, yra 
kaip tik geriausias laikas judinti Baltijo 
valstybių okupacijos reikalą kiekviena 
proga. Tai vienintelis būdas, kuriuo 
gyvendami išeivijoje galime padėti savo 
broliams. Visur ir visuomet keldami šį 
reikalą, nors maža dalele, prisidėsime prie 
savo tautų pastangų legaliai atgauti 
nepriklausomybę.

Ši diena kaip tik to ir siekė. Kalba, 
liaudies menu, istorijos įvykių parodėle, 
tautiniais šokiais, dainomis, tautiniais 
rūbais ir valgiais stengtasi parodyti, kad 
šios tautos yra individualiai skirtingos ir 
tebėra tautiniai gyvos, nors jau 50 metų 
gyvena išeivijoje. Ši diena visiems priminė 
nepalaužiamųjų norą ir jų darbus, norint 
atgauti valstybinę nepriklausomybę ir 
gyventi laisvai, kaip ir kitos tautos.

Šios dienos rengėja — Baltų Taryba. 
Pabaltiečių dienos parengimu rūpinosi 
visų trijų tautų komitetas, kuriam 
vadovavo Algis Kuliukas. Meninių 
reikalų komiteto pirmininkas latvis 
Viktors Grigulis, drauge su DBLS CV 
kultūrinių reikalų vedėja V. Gasperiene 
rūpinosi Pabaltiečių dienos programa. 
Šiai dienai meninius simbolius

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.

Tautinių šokių grupės „Lietuva" 
repeticijos vyksta kiekvieną penktadienį 
19.00 vai. Lietuvių Namuose, Londone. 
Norintieji į šį kvietimą atsiliepti, prašomi 
atvykti į repeticijas.

Paul Markevičius

NAUJAS ADRESAS

„E.L.“ redakcijoje gautas šis 
akademiko dr. A. Štromo laiškas:

Su liūdesiu pranešu, kad šių metų 
rugpjūčio mėn. 30 d. palikau Didžiąją 
Britaniją ir persikėliau gyventi į JAV. 
Hillsdale kolegija pasiūlė man tapti pilnu 
politinių mokslų profesoriumi ir jos 
tarptautinių santykių bei palyginamosios 
politikos katedros vedėju, aš šį pasiūlymą 
nutariau priimti. Čia jau šiaip taip 
įsikūriau ir pradėjau vesti tris kursus. 
Violeta su manim ir atrodo esanti 
įvykusia permaina visiškai patenkinta. 
Taigi, ant senatvės nutarėme pradėti 
naują gyvenimą Naujajame Pasaulyje.

Prašau man siųsti „E.L.“ šiuo adresu: 
Dr. A. Shtromas, Department of 
History & Political Science, 
Hillsdale College, Hillsdale, 
MI 49242, USA.
Jūsų laikraštį ir jame talpinamą 

informaciją labai aukštai vertinu ir 
būčiau labai dėkingas už tolimesnį jo man 
siuntimą.

Su geriausiais bičiuliškais linkėjimais.
Dr. A. Štromas

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. WI1 2PT. 

suprojektavo ir paruošė Ingrid Smith. 
Video juostelę susuko Janis Gravenieks.

Meninėje programoje pasirodė 
ypatingai didelė ir gerai išlavinta latvių 
tautinių šokių grupė, kuri tris kartus 
pašoko daugybę įdomių, dar nematytų 
šokių. Viskas buvo atlikta labai 
profesionaliai, pritariant tautinių 
instrumentų orkestrėliui.

Estų grupė buvo mažesnė, bet tautinius 
šokius jie pašoko su ūpu ir šypsena.

Lietuvius įvairiau atstovavo 
„Gimtinės" ansamblis, dainų, kanklių, 
skudučių garsais pripildydami šią didelę 
salę ir žavėdami melodija ir tautinių rūbų 
spalvingumu.

Londono tautinių šokių grupė 
„Lietuva“, vadovaujama Kristinos 
Markevičiūtės-Harmes, pasirodė 
programos gale. Jų šokiai taip pat skyrėsi 
nuo kitų savo forma, judesiu ir 
grakštumu, gal net pralenkdami kitus. Jie 
buvo priimti entuziastiškomis katutėmis. 
Grupei akordeonu grojo jų ilgametė 
akordeonistė Julie Honvill.

Pabaltiečių dienoje tautybių maistu 
rūpinosi Veronika Jurienė.

Šią dieną apsilankę daug pabaltiečių, 
atvykusių į šį kraštą aplankyti giminių. 
Jie pamatė, kad vis tik mes nesėdime 
nuleidę rankas, bet bandome jiems 
esantiems Tėvynėje padėti. Galbūt galėjo 
būti daugiau kviestų anglų svečių, ypač 
užimančių aukštesnes vietas visuomenėje, 
nes jų parama mums visada yra 
reikalinga.

Jauki pabaltiečius suartinanti diena, 
praleista draugų ir brolių tarpe.

Henrikas Gasperas

MAŽI IŠSIŠOKIMAI...
(Atkelta iš 1 puslapio)

Uoka pasiūlė ir Seimas pritarė, kad į 
teisininkų komisiją būtų įjungti atstovai 
iš Darbininkų sąjungos.

Sesijoje kalbėjo atstovai iš Demokratų 
partijos. P. Vaitekūnas informavo apie 
dalyvavimą Žmogaus teisių 
konferencijoje Lenkijoje. Sekanti 
konferencija numatoma Vilniuje.

Sesija priėmė dokumentą “LPS Seimo 
kreipimasis į Lietuvos žmones“ (žiūrėk 
„E.L.“ Nr. 36).

S1AIL1C

BALTIJOS SAVAITE...
(Atkelta iš 3 puslapio) 

latviai susikoncentravo ties Rainiu (4 
sesijos). Stockholmo universiteto 
bibliotekoje (jokių leidimų, jokių 
kontrolinių lapelių!) buvo galima 
susipažinti su Švedijos latvių spaudos ir 
leidybos paroda. Latvių artistai surengė 
keletą koncertų ir vakarų. Be to, per 
Švedijos televiziją apie Baltijos kraštų 
judėjimus pasakojo Latvijos Liaudies 
fronto lyderis teisininkas J. Bojaras. 
įdomu buvo apsilankyti latvių klube, kur 
laukė naujausias „Atmoda“ numeris, 
Švedijos latvių periodika. Būtent čia 
sužinojau, kad Švedijos radijas neseniai 
pradėjo transliuoti laidas latvių ir estų 
kalbomis.

„Viktorijos“ viešbutis — vienas 
įdomiausių Stockholmo senamiesčio 
pastatų, kurio sienos saugo daug tolimos 
ir netolimos praeities įvykių aidų. Birželio 
10-ąją, pasibaigus Baltijos studijų 
savaitei bei priėmimui Stockholmo 
municipalitete (Miesto namuose), į 
„Viktoriją“ susirinko grupė Rainio 
kūrybos tyrinėtojų iš Latvijos ir plataus 
pasaulio. Rainistų susitikimą organizavo 
veikli Šveicarijos latvė V. Matisa ir 
Lugano muziejų direktorius A. Žilis. Tai 
buvo retas iškiliųjų latvių susibūrimas. 
Latvių socialdemokratų lyderis 90-metis 
B. Kalninis ir poetas 1. Zieduonis, Rainio 
tyrinėtoja S. Viešė ir aktorius, vaidinęs 
Rainį, J. Strenga, žymi Švedijos latvių 
filologė B. Kangerė ir daugelis kitų 
susirinko aptarti Rainio, Aspazijos ir 
Latvijos dienų Šveicarijoje 1990-ųjų 
balandį. Rainio gyvenimo ir kūrybos 
neįmanoma įsivaizduoti be Lietuvos. 
Šveicarijoje minėtais renginys, 
susirinkusiųjų nuomone, turėtų tapti 
baltų — latvių ir lietuvių vienybės 
manifestacija. Taip buvo nutiestas 
dvasios tiltas iš Stockholmo į Šveicariją, 
įžiebta dar viena mūsų, baltų, suartėjimo 
ir išėjimo į Europą viltis.

S Gaižiūnas
„Pergalė“, 1989, 9

PASAULYJE
Baltų vadų pasimatymas su Gorbačiovu

Pranešama, kad sąryšyje su netrukus 
vykstančia sovietų komunistų partijos 
vadų konferencija tautybių klausimui 
aptarti, visų trijų Baltijos respublikų 
vadai buvo iškviesti į Maskvą, kur 
kalbėjosi su prezidentu Gorbačiovu. 
Grįžęs į Taliną Estijos vadas pareiškė, 
kad Gorbačiovas Baltijos kraštams 
prižadėjęs daugiau ekonominės 
autonomijos.
Antra kunigų seminarija Sov. Sąjungoje

Britanijos katalikų savaitraštis „The 
Universe“ rašo, kad Sovietų Sąjungoje 
atidaryta antra kunigų seminarija 
Telšiuose, Lietuvoje, kurioje mokosi 23 
studentai. Vienintelė kita kunigų 
seminarija Sovietų Sąjungoje, pagal tą 
laikraštį, taip pat esanti Lietuvoje, 
Kauno mieste. Lietuvoje esą 655 
parapijos ir tik 25 kunigai.

Gorbačiovas lankysis Vatikane?
Sovietų Sąjungos prezidentas 

Gorbačiovas kitą mėnesį lankysis 
Italijoje ir susitiks su popiežiumi. 
Manoma, kad ta proga, jis pakvies 
popiežių apsilankyti Sovietų Sąjungoje. ! 
Popiežius norėtų pastoraciniais tikslais 
aplankyti katalikus Lietuvoje ir kitur. 
Ypač jam rūpi Romai ištikimų Ukrainos 
katalikų likimas, nes jie Stalino laikais 
buvo prijungti prie provoslavų 
bažnyčios. Šiuo metu Gorbačiovas siekia 
atsikratyti bedievybės titulų, nes ir jam 
yra reikalinga katalikų parama, ypač 
Baltijos valstybėse.

Esant geresniems santykiams tarp 
Vatikano ir Sovietų Sąjungos, ateinantį 
mėnesį Strasbourge įvyks krikščionių- 
marksistų dialogas, kurį kartu remia 
Vatikanas ir Sovietų Sąjunga. Dialogui 
pirmininkaus iš Vatikano pusės 
kardinolas Poupard, komisijos 
netikintiems pirmininkas, o iš Sovietų 
pusės — Evgeni Silin, Sovietų Sąjungos 
Europos saugumo komiteto pirmininkas.

Vėl tirs Turino drobulę
Ilgą laiką Turino drobulė katalikų 

buvo laikoma kaip didžiausia relikvija. 
Buvo teigiama, kad į ją, prieš įdedant į 
karstą, buvo įvyniotas Kristaus kūnas ir 
nuo to drobulėje atliko atsispaudęs jo 
atvaizdas. Po mažą drobulės atkarpėlę 
buvo išdalinta tyrimo įstaigoms 
Amerikoje, Britanijoje ir Šveicarijoje. 
Mokslininkai ją tyrę, praėjusių metų 
spalio mėn. paskelbė rezultatus, kad 
drobulė yra 13-14 šimtmečio 
suklastojimas. Nežiūrint to, tikintieji 
vistiek drobulę laiko šventa relikvija, nes, 
jie sako, kaip kitaip joje galėjęs išlikti 
Kristaus veido nuospaudas. Dabar 
pranešama, kad Prancūzijos 
mokslininkai mėgins įrodyti, kad Turino 
drobulė yra tikra.

Naujo veido KGB?
Glasnost politikos paveikta, sovietų 

KGB visuomenei prisistatė kaip taikinga 
policija, kovojanti su terorizmu, 
kontrabanda ir narkotikais ir yra 
pasiryžusi bendradarbiauti su kitų 
valstybių slaptomis policijomis. Apie 
naujo veido KGB yra pagaminta video 
juostelė ir rodoma sovietų publikai.

Jelcinas Amerikoje
Boris Jelcinas, Gorbačiovo kritikas, 

važinėjo po Ameriką ir visur buvo 
entuziastiškai sutiktas. Jis patiko 
amerikiečiams ir jo paskaitos buvo gerai 
apmokamos. Sakoma, kad jis turįs daug 
energijos, miegąs tik tris valandas, bet 
išgeriąs pusantro butelio visky. Jis sako, 
kad jeigu per metus gyvenimo sąlygos 
Sovietų Sąjungoje nepagerės, tai 
perestroika ir pats Gorbačiovas žus.

Keičiasi Lenkijos komunistai
Lenkų komunistų partija pralaimėjusi 

rinkimus ir norėdama pritraukti daugiau 
narių ketina keistis, gal net pakeisti 
vardą. Baltijos valstybėse taip pat 
komunistų partijos siekdamos reformų, 
nori būti nepriklausomos nuo Maskvos, 
bet Gorbačiovas kraštų komunistų 
partijas įspėjo nuo bent kurio atsiskyrimo 
ir reikalauja, kad respublikinės partijos 
paklustų Maskvai.

Pakistanas grįžta j Britų tautų šeimą
Po 17 metų Pakistanas vėl bus priimtas I 

į Britų tautų šeimą (British 
Commonwealth) ir spalio 1d. galės 
dalyvauti Britų tautų šeimos 
konferencijoje, kuri šiais metais įvyks 
Kuala Lumpur. Pakistano ministrė 
pirmininkė Benazir Bhutto, neseniai 
lankėsi Londone ir kalbėjosi su Britų 
premjere Margaret Thatcher ir su i 
karaliene, kurios jai užtikrino, kad 
Pakistanas bus vėl priimtas.

Na, tai miegojo...
Olandų policija sulaikė kinietį, kuris 

neturėjo įvažiavimui leidimo. 
Užklaustas, kaip jis atsidūrė Olandijoje, 
kinietis paaiškino, jog jis užmigęs 
traukinyje Kinijoje ir pervažiavęs du 
kontinentus atsibudo Olandijoje.
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