
Nr. 38 (2073) Londonas, 1989 m. spalio 4 d. XLIII

JAV SENATO RAZOL1UCIJA 
PRITARIA BALTIJOS KRAŠTAMS

UPI spaudos agentūra praneša, jog 
JAV Senatas rugsėjo 14 d., priėmė 
rezoliuciją, kuria sovietinė vyriausybė yra 
raginama leisti Pabaltijo kraštams atkurti 
nepriklausomybę. Rezoliucijos projektą 
Senatui pateikė respublikonai Robert 
Kersten ir Robert Dole bei demokratas 
Donald Riegle, kuris neseniai pirmą 
kartą lankėsi Latvijoje. Rezoliucijoje 
pabrėžiama lietuvių, latvių ir estų tautų 
teisė į laisvą apsisprendimą ir 
nepriklausomą gyvenimą. Sovietų 
Sąjunga yra kviečiama tą teisę Pabaltijo 
tautom užtikrinti. Be to, Amerikos 
Senato rezoliucijoje valstybės sekretorius 
Baker yra raginamas Pabaltijo kraštų 
klausimą iškelti pasitarimuose su Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų ministru 
Ševardnadze rugsėjo mėnesį Wyoming 
valstijoje. UPI

Senatorius Donald Riegle taip pat 
visiems Senato nariams pasiuntė laišką, 
kviesdamas juos raginti valstybės 
sekretorių Baker pasitarimuose su 
Ševardnadze iškelti Pabaltijo kraštų 
klausimą. Jis laiške rašė: Yra atėjęs 
laikas, kad amerikiečių vyriausybė 
nesiribotų vien pasyviu Pabaltijo kraštų 
privartinio įjungimo į Sovietų Sąjungą 
nepripažinimu, bet konkrečiai paremtų 
Pabaltijo tautų kovą už savo kraštų 
nepriklausomybę. Reikia aiškiai duoti 
suprasti sovietam, pažymi senatorius, 
kad JAV vyriausybė tvirtai palaiko 
Pabaltijo tautinių sąjūdžių siekius. 
Senatorius Riegle su pasitenkinimu 
primena, kad ta prasme šiomis dienomis 
jau pasisakė vice-prezidentas Quale, 
pareikšdamas, kad JAV remia už tautinę 
nepriklausomybę kovojančius sąjūdžius 
ir neigiamai reaguotų, jei sovietinė 
valdžia bandytų nuslopinti tų sąjūdžių 
veiklą. Reikia tikėtis, pažymėjo vice
prezidentas, kad Pabaltijo kraštai ir 
toliau žengs į nepriklausomybę vedančiu 
keliu. V AT. R

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
SĄJUNGOS PROTESTAS DEL TSKP

CK PAREIŠKIMO APIE PADĖT) 
PABALTIJO RESPUBLIKOSE

Lietuvos Nepriklausomybės Sąjunga 
vertina TSKP CK pareiškimą kaip atvirą 
iššūkį lietuvių, latvių ir estų tautų 
taikięms siekimams, kaip grąsinimą šių 
tautų valstybinės nepriklausomybės 
siekimą netaisėtai numalšinti karine jėga, 
kaip grėsmę pačiai šių tautų egzistencijai.

Pareiškime iškraipoma tikroji 
Pabaltyje vykstančio tautinio atgimimo 
prasmė. Tarybiniams žmonėms 
primetama nuomonė, esą Pabaltijos 
tautos — tai abejingos savo istorijai, 
tamsios ir patiklios masės, kurias 
egoistiniais tikslais kursto neatskingos 
ekstremistų ir nacionalistų grupės. Ten, 
jie masėms primeta antirusiškas, 
antitarybines ir antinacionalistines 
nuotaikas, lozungus, provokuoja 
neatsakingus jų veiksmus, stumia į 
kažkokią katastrofą. Nacionalistai esą 
neteisėtai skelbiasi tikrųjų tautinių 
interesų reiškėjais.

Toks padėties Pabaltyje vaizdavimas 
neatitinka tikrovės. Faktai iškraipomi, 
prieštaraujama sveikam protui, 
klaidinami tiek TSKP nariai, tiek visa 
TSRS visuomene.

Tautinis atgimimas Pabaltyje įgavo 
tokį masinį, visa apimantį pobūvį jog jis 
jau praktiškai negali būti kokių nors 
kurstytojų veiklos rezultatas. Siekis 

■ atstatyti valstybinę nepriklausomybę, 
kurią TSRS 1940 m. neteisėtai likvidavo 
— pagrindinis lietuvių, latvių ir estų tautų 
siekis. Todėl šios tautos remia tuos 
politinius judėjimus, kurie kovoja už šio 
siekio realizavimą. Ir priešingai, niekada 

i nebus populiarios tos partijos, kurios 
nepaiso tautos lūkesčių.

Ne kieno nors kurstomi, o savo 
i inciatyva žmonės masiškai buriasi į 
j įvairias organizacijas, dalyvauja taikiose 

neparlamentinėje protesto akcijose, rašo į 
i neformalią spaudą. Jie visiškai pritaria 

LTSR AT komisijos išvadom apie

(Nukelta į 2 psl.)

BENDROJI BALTIJOS RINKA
KOMUNIKATAS DĖL 

EKONOMINIO 
BENDRADARBIAVIMO

Š.m. rugsėjo 8 d. Panevėžyje įvyko 
tarprespublikinis pasitarimas dėl ties
ioginių ryšių vystymo, dėl prekybos 
plėtimo ir Baltijos rinkos formavimo 
prielaidų. Pasitarimų organizavo Baltijos 
taryba, kurią sudaro Lietuvos Per
sitvarkymo Sąjūdžio, Estijos ir Latvijos 
liaudies frontų atstovai. Panevėžyje šalia 
Sąjūdžio seimo tarybos atstovų, dalyvavo 
ir Lietuvos TSR Ministrų tarybos, plano 
komiteto, finansų, prekybos ministerijų 
atstovai. Mokslinių akademijų dar
buotojai bei Vilniaus universiteto dė
stytojai. Jų tarpe: Sąjūdžio Seimo tarybos 
narys prof. K. Antanavičius, Sąjūdžio 
atsakingasis sekretorius ir Baltijos tarybos 
narys V. Čepaitis, LPS Seimo tarybos 
narė ir LTSR Ministrų tarybos pirmininko 
pavaduotoja prof. K. Prunskienė, Ministrų 
tarybos ekonominio skyriaus vedėja P. 
Jasevičienė, Lietuvos Valstybinio plano 
komiteto pirmininko pav. B. Kamila, irkt. 
A titinkamos delegacijos atstovavo Estijai 
ir Latvijai. Pateikiame priimto kom
unikato tekstą, gautą telejaksu iš Sąjūdžio 
informacijos agentūros Vilniuje.

Lietuvos, latvijos ir Estijos 
valstybinių ir visuomeninių organizacijų 
pasitarimo, ekonominio bendradarbiavimo 

ir Baltijos rinkos įkūrimo klausimais 
KOMUNIKATAS

Lietuvos, Latvijos ir Estijos perėjimas 
nuo 1990 m. prie ekonominio savarankiš
kumo ir diegiamas reformas ekonominių 
santykių sferoje, sudaro palankias 
sąlygas horizontalių ekonominių san
tykių formavimuisi tarp Baltijos re
spublikų.

Geopolitinė padėtis, vienodas gam
ybinių jėgų išsivystimo lygis ir panaši 
gamybinė struktūra rodo tarprespub
likinės ekonominės integracijos gilinimo 
naudą.

Remiantis įstatymais:
Latvijos — „Apie Latvijos TSR 

ekonominį savarankiškumą“ 
(1989.06.27.)

Lietuvos — „Apie Lietuvos TSR 
ekonominio savarankiškumo pagrindus“ 
(1989.05.18.)

Estijos — „Estijos TSR ūkiskaitos 
pagrindai“ (1989.05.18.)

Ir siekiant padidinti respublikų 
socialinio-ekonominio vystymosi stabi
lumą pasitarimas mano, kad būtina:

1. Užtikrinti įstatymų leidybos sud
erinamumą valstybiniame Baltijos re
spublikų ekonomikos reguliavime.

2. Siekti Baltijos respublikų vieningų 
veiksmų išoriniuose ryšiuose tiek Są
jungos, tiek ir užsienio rinkoje. Ypatingos 
situacijos susidarymo atveju, numatyti 
tarpusavio pagalbos veiksmus.

3. Formuojant ūkinius mechanizmus ir 
įstatyminius aktus, numatyti jų sud
erinimo galimybes, kad būtų sudarytos 
palankios sąlygos horizontalių ryšių tarp 
Baltijos respublikų plėtojimui. Tuo tikslu 
sudaryti konsultacines grupes atskirų 
problemų ir teisinių santykių tyrimui.

4. Nuo 1990 m. vystyti bendradar
biavimą, gilinant ir plečiant tarprespub
likinį darbo pasidalijimą ir plėsti 
integraciją, remiantis lygiateisiškumo, 
lygiapartnerystės ir abipusės naudos 
principais tam, kad nuo 1993 m. būtų 
sudaryta Baltijos rinka.

5. Baltijos rinkos tikslas — gamybinių 
sąlygų sureguliavimas, integruota ekon
ominio komplekso sudarymas Baltijos 
respublikose ir išorinės ekonominės 
veiklos koordinacija. Bendras tikslas —- 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonių 
gerbūvio kėlimas ir socialinė pažanga.

Baltijos rinkos suformavimas num
atomas dviem etapais: pirmame etape iki 
1993 m. pagrindinis tikslas yra tarp
vyriausybinių susitarimų sudarymas. 
Antro etapo tikslas — vieninga in
tegruojančio mechanizme, santykiuose 

su kitomis sąjunginėmis respublikomis ir 
kitomis šalimis, sudarymas.

6. Darbų, formuojant Baltijos rinką, 
koordinavimui sudaryti tarpvyriausybinę 
komisiją.

7. Ateity, iki Baltijos rinkos sudarymo, 
kasmet sudarinėti trišalius vyriausybinius 
susitarimus dėl ekonominio bendradar
biavimo.

Būtų tikslinga 1990 metų susitarimo 
projektą paruošti iki 1989 lapkričio 1 d.

8. Tarpvyriausybinių susitarimų rė
muose, vykdyti ekonominį bendradar
biavimą šiomis kryptimis:

8.1. Kuro-energetika (energosistemų 
ekonomija)

8.2. Pramonė, statyba, statybinių med
žiagų gamyba, transportas ir ryšiai 
(žemės ūkio technikos, nemaisto pro
duktų gamyba, kooperacija, tarprespub
likiniai resursų mainai, transporto 
valdymo reformos koordinacija).

8.3. Žuvų ūkis (šelfo ekonominės zonos 
nustatymas, šelfo statuso nustatymas, 
gyvų šelfo resursų paskirstymas, bend
radarbiavimas tiriant ekosistemų ir gyvų 
resursų būklę, jų valdymas de- 
splotuojant).

8.4. Agropramoninis kompleksas (se
lekcija, gyvulininkystė, sėklininkystė, 
perdirbančių šalių technologija, maisto 
prekių asortimentas).

8.5. Prekyba (prekių gamybos koordi
nacija, asortimentinės politikos įgyven-

VADOVŲ SUSITIKIMAS
Užsienio spaudos agentūros pateikia 

papildomų informacijų apie Gorbačiovo 
susitikimą su Pabaltijo kraštų 
dabartiniais vadovais. Susitikimo metu 
Gorbačiovas pabrėžė savo pašnekovam 
sovietų kompartijos nustatytos politikos 
nacionaliniais klausimais tris esminius 
reikalavimus: apsaugoti respublikų 
federacijos vienybę, federaciją paremiant 
naujais pagrindais ir užtikrinant 
federuotosiom respublikom suverenitetą. 
Antra, sovietų kompartija yra griežtai 
priešinga partijos susiskaldymui, taigi, 
tuo pačiu ir atskirų respublikų 
kompartijų atsiskyrimui nuo Maskvos, 
kaip to siekia Pabaltijo kraštų 
kompartijos. Trečia, Gorbačiovas 
pabrėžė visų sovietinių piliečių politinę, 
kultūrinę, ekonominę ir socialinę lygybę, 
pažymėdamas, jog yra nepriimtini tų 
teisių pažeidimai. Spaudos agentūros 
rašo, kad Gorbačiovas pritaręs 
pabaltiečių siekiams atkurti Pabaltijo 
kraštų ekonominę autonomiją ir sudaryti 
pabaltiečių „bendrąją rinką“. Pabaltiečių 
komunistų vadovai, iš savo pusės, 
išreiškę pasipiktinimą dėl sovietų 
kompartijos centro komiteto pareiškimo 
Pabaltijo kraštų klausimu, pažymėdami, 
jog pareiškime išreikštos mintys ir 
panaudoti žodžiai yra nepriimtini. 
Gorbačiovas pripažinęs, kad centro 
komiteto pareiškimas buvo vienašališkas 
ir jame išreikštos mintys ginčytinos. 
Gorbačiovas pridūręs, kad pareiškimas 
lieka vien tik pareiškimu ir Pabaltijo 
kraštų kompartijos gali toliau žengti 
pradėtuoju keliu. Spaudos agentūros 
atkreipia dėmesį, kad nepaisant 
Gorbačiovo įspėjimų dėl kompartijos 
susiskaldymo pavojų, Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo kraštų komunistų partijos yra 
pasiryžusios dar šiais metais apsvarstyti 
naujus statutus pagal kuriuos jos 
pasiskelbtų nepriklausomomis 
partijomis. Jei Lietuvos kompartija 
nepasiryš atsipalaiduoti nuo Maskvos, 
pažymėjo vienas Persitvarkymo sąjūdžio 
atstovas Vilniuje, per vasario mėnesio 
rinkimus ji patirs visišką pralaimėjimą.

Vadovų susitikime taip pat dalyvavo 
du sovietų kompartijos politinio biuro 
nariai — Razumovski ir Medviedev. 
Pokalbio metu, kaip pažymėjo estų 
kompartijos lyderis Vaino Valyas, 

dinimas, komercinės veiklos plėtimas, 
didmeninės prekybos vaidmens kėlimas, 
abipusiai naudingų prekių mainų did
inimas, bendrų mugių rengimas).

8.6. Užsienio ekonominiai ryšiai (in
formacinių sistemų integracija, 
prekybinių-gamybinių asociacijų, palatų 
ir banko įstaigų steigimas, importo 
politikos koordinacija, dėl užsienio 
ekonominių ryšių įstatymo kūrimas, 
bendrų prekybos atstovybių sudarymas).

8.7. Mokslinis-technologinis bendrad
arbiavimas (bendros mokslinės ir techno
loginės programos, standartai, patentai, 
techninis išsilavinimas, intergracija, 
informacinės sistemos).

8.8. Ekologija (aplinkos būklės nus
tatymas, žmogaus ekologija oro ir 
vandens apsauga).

8.9. Socialinės sferos vystymas (išsila
vinimas, sveikatos apsauga, kultūra, 
socialinis aprūpinimas, mokslinis kadrų 
ruošimas).

9. Iki 1989 spalio 1 d. pagal ankščiau 
išvardintas kryptis sudaryti tarprespub
likines darbo grupes atitinkamų sutarties 
paragrafų ruošimui, remiantis bendrais 
Baltijos rinkos principais (1-5 punktai).

10. Prašyti Lietuvos atstovus paruošti 
pasitarimo medžiagą publikacijai rin
kinio pavidalu.

1989 rugsėjo 8 d., 
Panevėžys

L1C

Gorbačiovas pažymėjęs, kad jis ir sovietų 
kompartijos politinis biuras remia trijų 
Pabaltijo kraštų visišką ekonominę 
nepriklausomybę, tačiau reikalavo, kad 
jie atsiribotų nuo Pabaltijo liaudies 
frontų reikalavimų, kad būtų atkurta 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
nepriklausomybė. Pokalbyje buvo 
svarstomas didesnės autonomijos 
suteikimas Pabaltijo kraštams. 
Gorbačiovas sutikęs su mintimi, rašo, 
spaudos agentūros, kad privalo būti 
praplėstos respublikų politinės teisės. Yra 
atėjęs laikas, pasakęs Gorbačiovas, kad 
žmonės suprastų federacijos sąvokos 
naują prasmę. Estas Valyas pasakęs 
Gorbačiovui, kad trijų Pabaltijo kraštų 
ekonominė nepriklausomybė būtinai 
reiškia ir didesnę politinę autonomiją.

Spaudos agentūros pakartoja Algirdo 
Brazausko pasisakymus, duotus 
dienraščiui „Izvestijom“ interviu metu. 
Ten jis, tarp kita ko, pareiškęs, kad jei, iš 
vienos pusės nėra klausimo apie ryšių su 
Maskva nutraukimą, tai iš kitos pusės, 
negalima neatsižvelgti į šimtų tūkstančių 
žmonių Lietuvoje reiškiamą troškimą 
išsikovoti didesnę autonomiją. Spaudos 
agentūros šia proga priminė, kad 
Algirdas Brazauskas neseniai 
amerikiečių dienraščiui „New York 
Times“ duotame interviu pasakė, kad 
Lietuvos komunistų partija remia krašto 
laisvės ir nepriklausomybės siekius.

Užsienio spauda praneša, kad šiomis 
dienomis Panevėžyje posėdžiavę Estijos ir 
Latvijos liaudies frontų ir Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio atstovai, 
paragino savo kraštų valdžias ir 
aukštąsias tarybas dar ligi šių metų 
pabaigos paskelbti ir patvirtinti 
reikiamus potvarkius dėl Pabaltijo kraštų 
„Bendrosios rinkos“ sudarymo, kad ši 
„Bendroji rinka“ galėtų pradėti veikti jau 
1993 metais. Pabaltijo kraštų liaudies 
sąjūdžiai, rašo užsienio spauda, ypatingu 
būdu paragino atitinkamas valdžias ir 
aukščiausiąsias tarybas artimiausiu laiku 
sudaryti sąlygas glaudesniam 
prekybiniam ir ekonominiam 
bendradarbiavimui tarp trijų Pabaltijo 
kraštų.

V A T. R

IIETUVOJE
Reikalauja paskelbti paslaptis

„Tiesa“ (VIII.31) paskelbė lietuvių 
TSRS liaudies deputatų pareiškimą, 
kuriuo reikalaujama, kad TSRS AT 
Prezidiumas kuo greičiau paskelbtų 
deputatų komisijos, tiriančios 1939 metų 
Vokietijos-TSRS sutartis ir slaptus 
protokolus, jau patvirtintas išvadas.
Informacija komjaunimui

„Komjaunimo tiesa“ (IX.6) 
išspausdino „1939-40 m. įvykių 
kroniką“. Apie 1940 m. liepos 23 dieną 
kronikoje sakoma:

„Lietuvos pasiuntinys Šveicarijoje, 
1918 m. vasario 16 d. signataras, Jurgis 
Šaulys savo laiške V. Krėvei-Mickevičiui 
rašė: „... po idėjine bolševizmo skraiste 
yra atliktas... inperialistinės rusų 
politikos aktas, paglemžęs taip sunkiai 
iškovotą ir metų metais vargšės mūsų 
tautos pastangomis sukurtą krašto 
nepriklausomybę, i Kad toji 
nepriklausomoji Lietuva nebuvo tobula 
ir kad joje daug kas taisytina, savaime 
suprantama. Bet kas Lietuvos pavergimą 
bolševikiškai Rusijai bando pateisinti 
ligšiolinės Lietuvos netobulumais, tas 
greit galės įsitikinti, ko verti yra atnešti 
Lietuvai bolševikinio Rusijos rojaus — 
migdolai... Aš, kaipo nepriklausomosios 
Lietuvos pilietis ir legalus jos atstovas, 
negaliu pripažinti po svetimos valstybės 
okupacijos presija sudarytų organų nei 
aktų: ar tai bus tautos valios falsifikacija 
per tariamus rinkimus, ar tai bus pagaliau 
falsifikuotų organų, sakysime, tariamojo 
seimo nutarimas subolševikinti Lietuvą ir 
įjungti ją į bolševikiškąją Rusiją...“

Toliau seka kitų to mėnesio įvykių 
aprašymai, kitų Lietuvos diplomatų 
protestai. Lietuvos pasiuntinys Anglijoje 
B.K. Balutis telegrafavo į Kauną, 
protestuodamas prieš Lietuvos okupaciją 
ir falsifikuotus rinkimus.
Ką pasakė Gorbačiovas?

Rugsėjo 4 dieną Vilniuje, LKP Centro 
komitete, įvyko spaudos konferencija, 
kurioje CK pirmasis sekretorius Algirdas 
Brazauskas atsakė į žurnalistų įvairius 
klausimus. Dėl vietos stokos, mes 
spausdiname tik korespondento R. 
Mockaus klausimą ir A. Brazausko 
atsakymą.

Klausimas: Pastaruoju metu Jums teko 
telejonu kalbėtis su draugu Michailu 
Gorbačiovu. Ar negalėtmėt, jeigu tai ne 
konfidencialus dalykas, papasakoti apie 
pokalbio esmę.

Atsakymas: Žinoma, telefoninis 
pokalbis nėra dokumentas. Ir telefoninio 
pokalbio metu galima pasakyti ir 
pasakomos tokios mintys, kurios 
nebūtinai tinka spaudos konferencijoje. 
Tačiau apie kai kuriuos dalykus aš galiu 
pasakyti. Draugas Michailas 
Gorbačiovas nušvietė padėtį kaip labai 
sudėtingą, kuri iššaukė reakciją. Ta 
reakcija ir buvo TSKP CK pareiškimas. 
Buvo pasakyta, kad iki šiol sprendimai, 
oficialūs sprendimai, kiti žingsniai mūsų 
visuomenėje buvo priimami kaip 
pertvarkos, demokratijos, viešumo 
rezultatas. Tačiau kai kurie žmonės 
nejaučia ribų ir pamiršta, kokiu laiku, 
kokioje epochoje, kokioje valstybėje mes 
gyvename... Michailas Gorbačiovas 
prašė perduoti Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio vadovams — tą aš ir padariau 
— nepasitenkinimą tais kraštutiniais 
sprendimais, kurie buvo priimti Seimo 
taryboje ir įvairaus pobūdžio 
rezoliucijomis, deklaracijomis. Ir dar 
viena frazė, kuri mane labai sujaudino. 
Michailas Gorbačiovas pasakė: „Jeigu ir 
toliau Lietuvos procesai vystysis taip, 
tokia kraštutine linkme, tai aš jūsų 
draugas nebūsiu“. Man tai labai 
nemaloniai nuskambėjo. Todėl, kad 
Michailas Gorbačiovas iš tikrųjų 
visuomet mus palaikydavo. Štai ir mūsų 
ekonominio savarankiškumo koncepcija, 
kuri kai kuriose centrinėse žinybose buvo 
priimta labai sunkiai, sudėtingai, jis iš 
karto suprato. Dabar jau daugelis 
Sąjungoje ją suprato, ypač TSRS 
Aukščiausios Tarybos sesijoje, kurioje, 
svarstant ekonominio savarankiškumo 
įstatymą, tam buvo skirta visa diena. Po 
to daugelis visoje Tarybų Sąjungoje, juo 
labiau Aukščiausiosios Tarybos nariai, 
suprato, ką tai reiškia.

1
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LAISVE AR TRAGEDIJA?
Nottinghamo Universiteto profesorius 

David Regan, ONE komiteto pirmininkas 
ir pabaltiečių bičiulis, neseniai grįžo iš 
konferencijos Rygoje, kuri buvo 
suorganizuota Latvių Nacionalinio 
Nepriklausomybės Judėjimo. Jo kelionės 
įspūdžiai buvo atspausdinti Nottinghamo 
„ Evening Post" rugsėjo 8 dienos 
dienraštyje

Aprašęs Baltijos tautų istoriją, 
Hitlerio-Stalino paktą ir Baltijos 
valstybių okupaciją, prof. D. Regan rašo:

„Baltijos tautų kančios po rusų jungu 
buvo baisios. Daug tūkstančių žmonių 
buvo kalinti, kankinti, nužudyti arba 
deportuoti. Sibiro platybės yra nusietos 
estų, latvių ir lietuvių vyrų, moterų ir 
vaikų kapais. Baltijos valstybių 
gyventojai buvo naikinami, ir rusai 
specialiai stengėsi sunaikinti inteligentiją. 
Nors brutalumas pasidarė kiek švelnesnis 
po pirmų dešimties okupacijos metų, 
rusai pradėjo naudoti labiau rafinuotą bet 
lygiai pavojingą būdą.

Jie pradėjo atkelti vis daugiau rusų ir 
kitų imigrantų, kad sunaikinus Baltijos 
tautų nacionalinę tapatybę. Kai naujas 
fabrikas buvo atidarytas Estijoje, 
Latvijoje ar Lietuvoje, rusų darbininkai 
buvo atvežti jame dirbti, jiems 
apgyvendinti buvo pastatyti butai.

Prieš kelis mėnesius latviai 
demonstravo Rygoje prieš požeminio 
traukinio linijų statybą. Ne todėl, jog 
miestui nereikalinga, bet todėl, kad 
latviai žinojo, jog tūkstančiai rusų atvyks 
metropoliteną statyti ir niekuomet negrįš 
namo!“

„Nežiūrint okupacijos, Baltijos tautų 
dvasia liko nepalaužta. Kai Gorbačiovas 
paskelbė glasnost ir perestroiką, 
nacionaliniai judėjimai tuojau iškilo 
Baltijos valstybėse. Visose trijose 
valstybėse nacionaliniai judėjimai yra 
masiniai remiami ir skatinami derėtis dėl 
nepriklausomybės. Daug nacionalinių 
frontų vadų yra komunistai, bet liberalūs 
ir tautiniai komunistai“.

„Baltijos ūkis yra išnaudojamas, 
emigrantų sriautas tęsiasi. Pilnos 
nepriklausomybės reikalavimas, kaip 
vienintelis ūkinių ir politinių problemų 
išsprendimas yra dabar remiamas visų 
Baltijos visuomenės sluoksnių — 
komunistų ir nekomunistų.

Nors įtampa tąrp vietinių Baltijos 
gyventojų ir rusų bei kitų tautybių 
emigrantų tebėra, bet didėjanti tų 
emigrantų mažuma simpatizuoja su

Išeivijos jaunoji karta
ISTORINĖ APŽVALGA

Liepos 17 d. nedideliame Vakarų 
Vokietijos miestelyje Hūttenfelde, Vasario 
16-osios lietuviškos gimnazijos patalpose 
prasidėjo Lietuvių jaunimo sąjungos 
organizuotas jaunimo sąskrydis, f sąskrydį 
atvyko lietuviškų jaunimo organizacijų 
atstovai iš Australijos, Kanados, JAV, 
Argentinos, Brazilijos, Venezuelos, 
Didžiosios Britanijos, Lenkijos, Lietuvos ir 
Vakarų Vokietijos. Laukiama svečių iš 
Italijos ir Prancūzijos. Sąskrydžio 
programoje — diskusijos, pokalbiai, 
pranešimai apie Lietuvos ir išeivių jaunimo 
organizacijas, sąlyčio taškus ir spręstinas 
problemas. Šio sąskrydžio ypatybė ta, kad 
pirmą kartą panašiame renginyje 
dalyvauja ir grupė Lietuvos jaunimo 
organizacijų atstovų. Sąskrydis prasidėjo 9 
vai. ryte Lietuvos valstybinės vėliavos 
pašventinimu. Dalyviai sugiedojo tautinį 
himną ir susėdo pilies konferencijų salėje. 
Pirmąjį pranešimą — „Išeivijos jaunoji 
karta. Istorinė apžvalga" skaitė Viktoras 
Nakas iš JAV (Lietuvių informacinio 
centro):

— Šiame pranešime pasistengsiu at
skleisti svarbiausius išeivijos jaunimo 
bruožus, pasaulėžiūrą bei tą aplinką, 
kurioje jis augo, veikė ir brendo. Neturiu 
pretenzijų į mokslinį objektyvumą, nes 
esu tikras, jog daug kur ši subjektyvi 
analizė pagrįsta mano amerikietiško 
gyvenimo patirtimi. Tikiuosi, kad mano 
kolegos diskusijų metu be baimės 
pataisys klaidas ir užpildys spragas.

Apie kurią išeiviją ir apie kurį jaunimą 
kalbėsiu? Dėmesys šiame pranešime bus 
nukreiptas į II pasaulinio karo išeivijos 
bangą, tai yra, į tuos 80,000 lietuvių, kurie 
po karo pasiliko Vakarų Europoje ar 
nusprendė gyvenimą iš naujo pradėti 

Baltijos siekimais. Jie mokosi Baltijos 
kalbų ir remia nepriklausomybę“.

„Komunistų partijos centro komitetas 
po to, kai žmonių grandinė sujungė 
Baltijos sostines minint 50-sias 
Molotovo-Ribbentropo pakto metines, 
pagrąsino. Nacionalistai į tai atsiliepė 
iššaukiančiai. Sovietų vyriausybė turės 
pasirinkti represiją ar koncesiją.

Tas pasirinkimas priklausys nuo 
Vakarų sapudimo. Iki šiol Vakarais 
tenka nusivilti. Vakarų vyriausybės 
paragino Baltijos nacionalistus priimti 
ribotą autonomiją ir primygtinai 
nereikalauti nepriklausomybės. Tai yra 
neteisingas patarimas. Baltijos tautos turi 
teisę į apsisprendimą. Vakarai turėtų 
skatinti Maskvą, kad ši sutiktų su Baltijos 
reikalavimais.

Sovietų imperija kaip ir Hapsburgų 
imperija yra pasmerkta. Ji gali išsilaikyti 
tik brutalia jėga, bet ir tai ne visiems 
laikams. Būtų pasaulinė tragedija, jeigu 
Maskva pasirinktų naudoti jėgą. Rusų 
tauta buvo didi, ji gali vėl atgauti savo 
didybę, jeigu ji išlaivins pavaldinius. 
Baltijos tautų triumfas būtų galų gale ir 
rusų triumfas“.

J.B.

Šiaurės Amerikoje, Pietų Amerikoje ar 
Australijoje. Ši imigrantų banga sudaro 
didžiausią dalį išeivijos lietuviškai 
kalbančio, sąmoningo jaunimo 
branduolio. Tačiau tenka pabrėžti, kad 
toji imigrantų banga apiima ne visus 
išeivius. Pavyzdžiui, pagal paskutinį 
surašymą, JAV gyvena daugiau kaip 
870,000 lietuvių kilmės žmonių. Pokarinė 
imigrantų karta ir jos prieauglis sudaro 
mažiau kaip 15 nuošimčių to skaičiaus. 
Apie likusią daugumą kalbėti prireiktų 
atskiros paskaitos. Čia galima pastebėti, 
kad viena prasme toji dauguma panaši į 
pokarinę emigraciją: ir vienai, ir kitai 
pačią didžiausią grėsmę jų tolesniam 
egzistavimui sudaro nepaprastai gili 
nutautėjimo jėga. Jaunimas, apie kurį 
kalbame, yra visi tie, kurie gimė išeivių 
šeimose arba dar buvo vaiko amžiaus, kai 
išvyko iš Lietuvos. Pagal šį apibūdinimą 
daugumai jų dabar būtų apie 50 metų. 
Pabandysiu aprėpti laikotarpį nuo 1944 
metų iki dabar. Reikia skirstyti į kelias, 
labai skirtingas grupes.

Tų grupių — vadinkime jas kartom — 
skirtumus nusako aplinka, kurioje jos 
augo.. Todėl joms skiriu pavadinimus 
tokius, kurie tiksliausiai atspindi šių 
dienų jų gyvenimo aplinką bei kultūrą. 
Pirmoji grupė yra tremtiniokai, antroji — 
hipiai, trečioji — jupiai.

Tremtiniokų kartą šiandien sudaro 
vadinamoji vidurinioji karta, kuri dabar 
pati augina vaikus, priklausančius 
jaunimo trečiajai grupei. Ši karta gimė 
arba augo tremtinių stovyklų skurde. Ji 
dažnai linksniuojama kaip prarastoji 
karta; jos tėvų kartos didžiam 
nustebimui, mažas jų nuošimtis, pasiekę 
suaugusiojo amžių, tapo veikliais lietuvių

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SĄJUNGOS PROTESTAS 

(Atkelta iš 1 psl.)
Lietuvos priėmimą į TSRS 1940 m. 
neteisėtumą. Tai liudija ir jau surinkti 1,5 
milijono parašų po reikalavimu 
likviduoti Molotovo-Ribentropo pakto 
pasekmes.

Niekam nepavyks užgniaužti Pabaltijo 
tautų veržimosi į tautinę 
nepriklausomybę, kurią turi visos 
pasaulio tautos.

TSKP CK dokumente iškraipoma reali 
padėtis, esą kyla iš masinių susirėmimų 
gatvėse, o jų pasekmės būtų baisios 
mums. Nė vienoje Pabaltijo respublikoje 
nebuvo nei stichinių demonstracijų, nei 
suiručių gatvėse, nei tų nacionalinių 
susirėmimų. neteisėtų šio krašto 
gyventojų streikų, reikalaujant 
destabilizuoti politinę padėtį. Priešingai 
— politinės jėgos gyventojus kviečia 
saugotis provokacijų, būti 
drausmingiems ir santūriems. „Baltijos 
kelio“ akcija, kurioje rugpjūčio 23-ją 
visose trijose respublikose dalyvavo ne 
mažiau kaip 1 milijonas įvairių šio krašto 
tautybių žmonių, jos metu buvo 
palaikoma tvarka ir organizuotumas. 
Taip vyksta visos masinės akcijos. Tačiau 
TSKP CK savo pareiškime melagingai 
tvirtina, esą rugpjūčio 23-ją 

visuomenės veikėjais. Patyrę skurdą ir 
nežinią, jie rūpinosi užsitikrinti saugų ir 
patogų materialinį gyvenimą. Tie 
tremtinių visuomenės ir šių dienų 
vidurinės kartos nariai, kurie neatmetė 
lietuvybės, daugiausiai domėjosi jos 
kultūriniu aspektu. Matyt, kad juos 
tiesiogiai paveikė ir giliai nuvylė 
pokarinės Europos politinė raida, kuri 
sugriovė iliuziją, kad Vakarų kraštai, 
nugalėję rudąjį okupantą, nedelsiant ims 
ir susidoros su raudonuoju imperializmu. 
Būtent dėl to politika tremtiniokų 
nedomino.

Hipiai buvo ilgaplaukiai idealistai, 
kurių pasipriešinimas Amerikos 
dalyvavimui Vietnamo kare išsiplėtė į 
Vakarų pasaulyje gyvenančio jaunimo 
pacifistinius judėjimus. Hipių 
pasipriešinimas vėliau išsigimė į nihilizmą 
ir cinizmą.

Konservatyvioje visuomenėje 
auklėjamas lietuvių išeivijos jaunimas 
neskubėjo įsijungti j hipių gretas. Tačiau 
jis neabejotinai buvo paveiktas jų 
idealizmo ir politinio aktyvumo. Tačiau 
tas jaunimas, kuris lankė gimnazijas 7- 
ajame dešimtmetyje, buvo daugiau, nei jo 
vyresnieji broliai ir seserys, linkęs 
įsijungti į politinę veiklą, apskritai iškelti 
lietuvių vardą nelietuvių tarpe. Čia 
svarbų vaidmenį vaidino faktas, kad 
hipių laikotarpiu brendęs jaunimas buvo 
gimęs tame pačiame krašte, kuriame 
augo, ir dėl to jautėsi esą pilnateisiai jo 
piliečiai. Tuo tarpu jų vyresnieji broliai ir 
seserys, gimę ir pradėję augti kitur, 
neturėjo to pilnateisio šeimininko 
sąmonės jausmo. Tai šiek tiek paaiškina, 
kodėl tremtiniokų karta jautė 
psichologinį spaudimą dingti iš 
lietuviškojo pasaulio ir asimiliuotis 
gyvenamojo krašto aplinkon.

Tokiu būdu jie įrodė, kad buvo verti 
visų tų teisių, kurias jiems suteikė 

organizatoriai stengėsi sukelti isteriją. 
Tokius pareiškimus mes laikome 
sąmoningu TSRS gyventojų klaidinimu. 
Aišku, kad pareiškimas ruošia dirvą 
rimtesnėms provokacijoms. Jame 
tvirtinama, esą jeigu dabartinė įvykių 
eiga nebus sustabdyta, gali įvykti 
katastrofa, gresianti netgi Pabaltijo tautų 
gyvybingumui. Motinos kviečiamos 
pagalvoti apie savo vaikų likimą ir 1.1. 
Kodėl turėtų įvykti katastrofa? Mes 
teisėtai siekiame valstybinės 
nepriklausomybės esant stabiliai politinei 
padėčiai ir ramiai operatyviai situacijai 
parlamentinėms ir taikiomis 
neparlamentinėmis priemonėmis. 
Tvirtinimas esą mes vienu mastu siekiam 
nutraukti visus ekonominius ryšius su 
TSRS, deportuoti rusų tautybės 
gyventojus yra melagingas. Priešingai — 
viena mūsų nepriklausomybės sąlygų yra 
geri kaimyniški santykiai su TSRS ir rusų 
teisė pasirinkti gyvenamą vietą.

Vadinasi grėsme mūsų tautos 
egzistencijai gali kilti tik i vieno šaltinio 
— iš paties TSKP CK, kuris faktiškai 
apie tai mus ir įspėjo. TSKP CK 
kviesdamas respublikos valdžią tapti 
padėties šeimininkais ir imtis „ryžtingų ir 
neatidėliotinų priemonių apvalyti 
pertvarkos Pabaltijyje procesą nuo 
ekstremizmo destruktyvių, kenksmingų 
tendencijų“ faktiškai duoda jai 

gyvenamasis prieglaudos kraštas. Hipių, 
tai yra, mano kartos lietuviškąjai 
sąmonei įtaką darė įvykiai Lietuvoje. Po 
partizaninio karo pabaigos, 1952-aisiais 
metais, Lietuva išeivijos jaunimui buvo 
panaši į komatorinį ligonį: nei gyvas, nei 
miręs. 1972 m., Romo Kalantos 
susideginimo metais, į Vakarų pasaulį 
srovele pradėjo tekėti pogrindžio spauda. 
Tuometinai išeivijos kartai Lietuva lyg ir 
atgijo. Šis atgijimas įprasmino jaunimo 
politinę veiklą, skatino nukreipti energiją 
į Lietuvos išsilaisvinimą.

Jupiai yra tam tikros jaunimo dalies 
definicija, plačiai vartojama JAV. Ji 
apibūdina jaunelius, kurie ypač stengiasi 
kilti savo profesinės karjeros laiptais; tam 
tikslui atiduoda visą savo dėmesį bei 
jėgas. Kai kurie hipiai, nusivylę kova už 
idealus ir nuėję savimeilės keliu, tapo 
jupiais. Jupių galvosena yra būdinga ir 
šių dienų jaunimo kartai. Tremtiniai, 
atvykę į Vakarus po karo, dėjo visas 
pastangas, kad jų vaikai išeitų pačius 
aukščiausius mokslus, kad jie pasirinktų 
tokias profesijas, kaip gydytojo ir 
inžinieriaus, kurios užtikrintų patogų 
gyvenimą. Kitaip sakant, tėvai trokšte 
troško, kad jų vaikai taptų jupiais (dar 
prieš atsirandant šiai sąvokai).

Trečioji jaunimo karta iš pirmo 
žvilgsnio atrodo esanti normaliausia iš 
visų trijų. Pirmoji pergyveno tremtinio 
vaiko vargus, antroji augo tokiame 
laikotarpije, kuomet gyvenamojo krašto 
visuomenėje vyko didžiulis vertybių 
konfliktas, kuomet ne tik gyvenamojo 
krašto visoms vertybėms, bet taip pat ir 
pačios išeivijos vertybėms buvo mestas 
iššūkis. Šiai kartai neteko patirti, ką 
reiškia būti išplėštam iš gimtinės; neteko 
eiti dvikovon su tėvų ir išeivijos 
vertybėmis. Ar tai reiškia, kad už tai 
trečioji karta yra laimingiausia ir 
daugiausiai susitaikiusi su savo buitimi? 

nurodymą uždrausti politinę opoziciją, 
neformalią opozicinę spaudą, uždrausti 
opozicijai rengti mitingus ir 
demonstracijas, o masinio 
nepaklusnumo atveju nesvyruojant 
atidengti ugnį, pralieti savo respublikos 
gyventojų kraują. Štai ką reiškia 
kvietimas motinoms pagalvoti apie savo 
vaikus.

Tačiau mūsų jau neįbauginsite. Mes 
turime visišką moralinę ir juridinę teisę į 
valstybinį savarankiškumą. Mūsų pusėje 
tarptautinė teisė ir bendražmogiškos 
moralės normos. Pabaltijo tautos 
niekuomet neužmirš negirdėtos 
neteisybės ir piktadarybių, padarytų 
šalies, vadinančios save TSRS, ir 
santvarkos, vadinančios save socializmu. 
Būtent šitaip reikia suprasti tai, kas 
pareiškime demagogiškai vadinama 
antitarybinėmis užmačiomis. Kaip tik 
todėl nei viena Pabaltijo tauta niekuomet 
nesutiks su žeminančia TSKP 
„Platforma“ nacionaliniu klausimu. 
Būtų beprotybė imtis bet kokių 
kraštutinių priemonių Pabaltijyje. Tai 
nutrauktų gamybos procesą, sąlygotų 
tarptautinę TSRS izoliaciją. LNS kviečia 
TSKP CK neiti šiuo keliu, netęsti Stalino 
nusikaltimų žmogiškumui. Mes prašome 
nutraukti melagingų, šmeižikiškų 
prasimanymų srautą TSKP CK spaudos 
organuose ir suteikti visiems politiniams 
judėjimams už Lietuvos 
nepriklausomybę ir analogiškiems kitų 
respublikų judėjimams galimybę reikšti 
savo nuomonę sąjunginėje spaudoje. 
Prašome neiti valstybinės beprotybės 
keliu. Pabaltijo respublikų 
nepriklausomybės klausimą turi spręsti 
pačios šių respublikų tautos be jokio 
kišimosi iš išorės.

Lietuvos Demokratų Partija 
Lietuvos Laisvės Lyga 

Lietuvos Tautinio Jaunimo Sąjunga, 
„Jaunoji Lietuva" 

Lietuvos Krikščionių Demokratų Partija 
Politinių Kalinių Gelbėjimo Komitetas 

Lietuvos Helsinkio Grupė

LIETUVIŠKOS KNYGOS ANGLIŠKAI

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

Nurodytos kainos yra su persiuntimo 
(Britanijoje) išlaidomis.

Knygas galima užsisakyti: Nida Books. 2 
Ladbroke Gardens. London, Wil 2PT.

Negaliu pasakyti. Manau, reikės palaukti 
ateities, kad galėtume pilnai apažinti 
tikrąjį šios kartos veidą.

Nors gyvenamojo krašto aplinka ir 
visuomenės raida turėjo labai didelę 
įtaką kiekvienai jaunimo kartai, tačiau 
jas jungia mažai tesikeičiantis lietuvybės 
skiepijimo procesas. Tremtiniams, 
apleidus pabėgėlių („išvietintųjų 
asmenų“) stovyklas ir įsitvirtinus 
naujuose namuose, buvo arba steigiamos 
naujos lituanistinės mokyklos, jaunimo 
stovyklos, jaunimo organizacijos, 
katalikų parapijos, arba įsijungiama į 
tokius ankstesnės imigrantų bangos 
įkurtus vienetus.

Tipiškas jaunuolis, augdamas 
sąmoningoje išeivių šeimoje, nuo mažens 
buvo auklėjamas lietuviškoje dvasioje. 
Ypač pirmose dviejose jaunimo kartose 
vaikai pirmiau išmokdavo lietuvių, negu 
gyvenamojo krašto kalbą. Toliau tas 
jaunuolis išėjo aštuonerių metų 
lituanistinės mokyklos kursą, kurią lankė 
kas šeštadienį po 4 ar 5 valandas. Dar 
būnant darželyje ar pradžios mokykloje, 
tėvai jį priregistravo prie ateitininkų, 
skautų. Vasaromis jis lankydavo 
ateitininkų ir skautų stovyklas. Veikla 
lietuvių jaunimo organizacijose 
neapsiribodavo vasara. Štai Kalėdų 
švenčių metu ateitininkai ruošdavo ir 
teberuošia ideologonius kursus vienoje 
lietuvių stovyklvietėje, kurion suvažiuoja 
iki 100 moksleivių iš įvairiausių lietuvių 
kolonijų, iš visos Šiaurės Amerikos. Per 
mokslo metus didesniuose lietuvių 
telkiniuose kas menėsį vykdavo skautų 
sueigos bei ateitininkų susirinkimai. 
Stovyklose buvo mezgamos pažintys tarp 
lietuvių, gyvenančių šimtais, kartais 
tūkstančiais km. vienas nuo kito. 
Moksleiviams tampant studentais, tie 
ryšiai buvo stiprinami.

(Bus daugiau)
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Lietuvių literatūra Lenkijoje
A. Puškino rusų kalbos institutio filialo 

Varšuvoje direktoriaus prof. Povilo 
Ivinskio pastangomis 1988 m. gegužės 16 
d. instituto filiale buvo suorganizuotas 
seminaras, skirtas lietuvių literatūrai 
Lenkijoje. Seminare dalyvavo instituto 
darbuotojai: prof. Povilas Ivinskis ir doc. 
Kristina Racevičiūtė, lietuvių literatūros 
vertėjai Alicija ir Adomas Sitarskiai iš 
Punsko, dr. Miečislovas Jackevičius iš 
Olštino, dr. Onutė Goląbek iš Suvalkų, 
storikas ir LVKD veikėjas dr. Bronius 
Makauskas, neseniai prie Lenkijos- 
Tarybų Sąjungos Draugystės draugijos 
xntro valdybos susikūrusio „Lietuvos 
Mylėtojų Klubo“ organizatorius Leonas 
Irodovskis iš Varšuvos, doc. Michalas 
Kondratiukas iš Lenkijos Mokslų 
Akademijos, lietuvis iš Vilniaus, TASS 
korespondentas Varšuvoje — Algimantas 
Degutis ir dar keletas asmenų.

Įžanginis žodį tarė doc. Kristina 
Racevičiūtė, kuri apibūdino dabartinę

E. ŽILIUI 70 METŲ

„Europos Lietuvio“ bendradarbiui 
Endriui Žiliui spalio 3 d. suėjo 70 metų.

E. Žilius buvo vienas iš pasirašiusiųjų 
Rennhofo pilies pirkimo sutartį (kiti — 
Lukošius, Simonaitis, Venclauskas ir 
Zunde).

Sveikiname gerb. Solenizantą, 
inkėdami ilgų metų ir sėkmės darbuose.

„E.L“ Redakcija

LONDONE
TAUTIEČIŲ SUSITIKIMAS

Rugsėjo 12-23 dienomis Londone 
lankėsi Lietuvos profsąjungų delegacija, 
atvykusi į Angliją Essekso grafystės 
..Trade Union“ kvietimu. Jos sudėtyje — 
14 nariai, kurių tarpe respublikos įmonių 
profsąjungų komitetų pirmininkai, 
darbininkai, gamyklų vadovai, prekybos 
darbuotojai. Essekso grafystės 
ireidjunionai ir Lietuvos profsąjungos 
yra užmezgę draugystės ryšius. 
Delegacijos iš Essekso jau keletą kartų 
lankėsi Nemuno krašte. Tokių 
pasikeitimų tarp Anglijos ir Lietuvos 
profsąjungų tikslas — geriau susipažinti 
su minėtų kraštų gyvenimu, tautinio 
atgimimo procesais, vykstančiais mūsų 
respublikoje.

Su anglais turėjome turiningų 
susitikimų. Tačiau apie vieną tokį 
susitikimą su tautiečiais Lietuvių 
Namuose Londone norisi parašyti 
atskirai.
Atrodo, kad praeitin nueina tie laikai 

tada mes lietuviai, gyvenantys Tėvynėje 
ir tautiečiai, dėl įvairių priežasčių palikę 
gimtinę, atvykę svetur, nenorėdavome, (o 
gal bijodavome!) susitikti, koliojome 
vienas kitą, kiekvienas gynėm savo tiesą. 
Dabar gyvenimas Lietuvoje keičiasi. 
Tauta atbudo, siekiame respublikos 
suvereniteto. Pradėjome žmogiškai, kaip 
r dera lietuviams, kalbėtis, vienytis. Ta 
Prasme mūsų grupė liko patenkinta 
vakaru Lietuvių Namuose Londone. Tai 
bene pirmas toks susitikimas tarp 
tėvynainių Anglijos sostinėje. Nuo širdies 
pakalbėjome, pabendravome ir, atrodo, 
kad pradedame vienas kitą suprasti. O tai 
svarbiausia!

Mes dėkingi DBLS pirmininkui J. 
Alkiui už mūsų delegacijai parodytą 
dėmesį. Ilgiausių Metų linkime Jums 
visiems! Pradėkime draugauti, atvykite į 
Tėvynę, pasižiūrėkite į mus šių dienų 
akimis ir daug ką naujo rasite mūsuose! 
Ačiū. VI. Burbulis, vilnietis, žurnalistas

1989.IX. 19, Londonas 

lietuviu literatūrą, trumpai aptarė jos 
vystymąsi 70—80 šio šimtmečio metais.

Jinai pabrėžė, kad šalia daugelio 
Lenkijoje išleistų Lietuvių literatūros 
kūrinių, dar daug vertingų dalykų, tokių 
kaip Romualdo Granausko „Gyvenimas 
po klevu“, Juozo Požėros „Žuvys 
nepažįsta savo vaikų“, Vidmantės 
Jasukaitytės „Po mūsų nebebus mūsų“ 
dar laukia savo vertėjo ir leidėjo.

Diskusijoje dalyvavo prof. P. Ivinskis, 
dr. B. Makauskas, dr. M. Jackevičius, dr. 
O. Goląbek, doc. K. Racevičiūtė ir kiti.

Dr. B. Makauskas kalbėjo apie 
reikalingumą įvesti kai kurias pataisas 
lenkų-lietuvių santykių, ypač tarpkario 
laikotarpio, istorijoje, o taip pat pabrėžė 
būtinumą lietuviams ir lenkams gilinti 
istorines žinias ir objektyviai vertintį 
Lenkijos ir Lietuvos bendrai nueitą kelią.

Dr. M. Jackevičius aptarė „Pojezieže“ 
leidyklos veiklą, kur nuosekliai yra 
leidžiama lietuvių literatūra: K. 
Donelaičio „Metai“, A. Baranausko 
„Anykščių šilelis“, V. Sirijos-Giros — 
„Raudonmedžio rojus“. Spausdinamos 
lietuviu pasakos „Eglė žalčių karalienė“, 
lietuviškų apsakymų antologija 
„Amžinai žalias klevas“, apimanti 
apsakymus nuo XIX a. pabaigos iki XX 
a. 80-tųjų metų. Planuojama išleisti 
Maironio „Jaunąją Lietuvą“ ir 
Salomėjos Neries poemą „Eglė žalčių 
karalienė“. M. Jackevičius kalbėjo ir apie 
tai, kad paskutiniu metu daugelis 
Lenkijos leidyklų sulaikė tarybinės, o tuo 
pačiu ir lietuviškos literatūros leidimą.

Be to spausdinimo ciklas yra labai 
ilgas. Išverstos knygos reikia laukti 4—6 
metus!

Leonas Brodovskis pranešė, kad būrys 
žmonių, kilusių iš Lietuvos, sukūrė 
„Lietuvos bičiulių klubą“, kuris veiks 
prie Lenkijos-Tarybų Sąjungos
Draugystės draugijos centro valdybos. 
Klubo uždaviniai, tai lietuviškos kultūros 
populiarinimas Lenkijoje, o taip pat 
organizavimas Lenkijoje lietuvių 
vaikams stovyklų. Klubas žada 
suorganizuoti Varšuvoje Lietuvišką 
užeigą-restoraną su nacionaliniais 
žemaičių ir aukštaičių patiekalais.

Užbaigdamas seminarą, prof. P. 
Ivinskis pabrėžė, kad doc. Racevičiūtės 
įžanga ir gyva diskusija įnešė daug naujo į 
lietuviškos knygos prigijimą Lenkijoje. 
Buvo paminėti ir kiti įdomūs reiškiniai. 
Prof. Ivinskis pasakė, kad tai buvo 
pirmasis seminaras, skirtas lietuviškoms 
knygoms Lenkijoje, tačiau tikrai ne 
paskutinis. Tokius susitikimus Puškino 
institutas Varšuvos filialas žada 
organizuoti ir ateityje.

Tai buvo tikrai naudingas ir 
reikalingas seminaras, kur susitiko 
žmonės, kuriems rūpi lietuviškos knygos 
populiarėjimas Lenkijoje. Gaila, kad 
šiame susitikime nedalyvavo visi lietuvių 
literatūros vertėjai, Varšuvos leidyklų 
atstovai, bibliotekininkai, knygynų 
darbuotojai, LVKD veikėjai ir tiesiog 
bendrai lietuviškos knygos ir kultūros 
mylėtojai.

Miečislovas Jackevičius 
vertė Alicija Sitarskienė

„Aušra", 1/84

Londono lietuviai pasitikę svečius tautiečius Lietuvių Namuose ir pasikeitę dovanomis.

MDRUT/1

„VORUTOS“ APYSKAITA
Vilniaus „Vorutos“ ansamblis į 

Angliją atvyko liepos 13 d. Anglijoje 
viešėję iki liepos 27 d. — grįžo į Vilnių.

Jų viešnagės metu, „Voruta“ rūpinosi 
DBLS-ga ir d. Britanijos duosnūs 
lietuviai. Rengėjų vardu, DBLS 
pirmininkas J. Alkis paruošė pajamų ir 
išlaidų apyskaitą, kurią čia spausdiname. 
PAJAMOS:

Visuomenės aukos — £1214.60
Iš koncerto Nottinghame — £ 999.50

Iš koncerto Londone — £ 429.00 
Parama iš DBLS ir LNB-vės— £1694.91

Viso pajamų — £4338.01 
IŠLAIDOS:

Parama ansambliečiams —- £1260.00
Išlaikymas L. Namuose — £ 372.78

Išlaikymas Sodyboje — £ 798.00
Transportas — £ 968.00

Koncertams salių nuoma — £ 284.00
Priėmimai — £ 458.73 

Smulkios išlaidos — £ 196.50

Viso išlaidų — £4338.01

„VORUTOS“ ANSAMBLIUI 
AUKOTOJŲ SĄRAŠAS

E. Gaputytė, J.M. Liūdžius, J. Černis, 
V. Andrijauskas, P.B. Varkala po 50 sv., 
V. ir M. Žemaičiai 30 sv., V. Tamošius, A. 
Gaidelis po 15 sv., S.B. Vaitkevičius, V. 

Balčikonis, J. ir T. Domeikiai, R. 
Woodward, M. Barėnienė, K. Jankus, J. 
Benderius po 10 sv., Speciali dovana 100 
sv., Tautinės Paramos Fondas 200 sv., 
L.L.Moterų draugija „Dainava“ 150 sv., 
Tautinių šokių grupė „Lietuva“ 50 sv.

Viso aukų 880.00 sv.

„VORUTOS“ ANSAMBLIEČIŲ 
ŠEIMININKAI LONDONE

„Vorutos“ ansamblio dalyvius 
apgyvendino savo namuose ir juos 
globojo šios šeimos:

A. ir J. Šveikauskai, J. Mineikis, V. ir S. 
Juras-Watson, A. ir S. Jurai, F. 
Senkuvienė, G. ir M. Cornish, V. 
Meškevičius, J. ir M. Dobbs, Viktoras 
Žukas, V. ir G. O’Brien, S. ir P. Nenortai, 
J. Raišienė ir Lietuvių Namai.

ANSAMBLIEČIŲ ŠEIMININKAI 
NOTTINGHAME

O. Hill, P. Barauskai, A. Wolfenden, 
H. Taujanskai, J. Kičai, J. Bedulskiai, 
prof. D. Regan, E ir A. Vainoriai, J. ir A. 
Važgauskai, J. ir S. Damaševičiai, O. ir V. 
Aleknavičiai, J. ir A. Juozelskiai, R. 
Popikienė, V. ir H. Gasperai.

Visiems įvertinusiems šio didžio 
renginio reikšmę ir už „Vorutos“ 
ansambliečiams suteiktą globą bei 
paramą reiškiu nuoširdžią padėką.

J. Alkis, DBLS pirmininkas

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

VOKIETIJOJE
KONCERTAS ROMUVOJE

Lietuvių kultūros draugija (LKD) 
visus lietuvius kviečia spalio 14 d., 19.30 
vai. į

KONCERTĄ
Programoje: Vaclovas Daunoras, 

bosas, iš Vilniaus ir Robertas Bekionis, 
pianistas, iš Vilniaus, išpildys Vakarų bei 
lietuvių kompozitorių klasikinės muzikos 
kūrinius.

Koncertas įvyks Romuvoje, 
Hūttenfelde, Vakarų Vokietijoje.

LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTO 
1989 METŲ SUVAŽIAVIMO

PROGRAMA
Penktadienį, spalio 13 d.

18.00 vai. — vakarienė
20.00 vai. — pokalbis Seefelde

Šeštadienį, spalio 14 d.
8.00 vai. — pusryčiai
9.30 vai. — LKI suvažiavimo 

atidarymas (Vincas Bartusevičius)
10.00 vai. — Dr. Povilo Rėklaičio 

kalba
11.30 vai. — Prof. dr. Helmut 

Neubauer kalba
13.15 vai. — pietūs
14.00 vai. — kava
15.00 vai. — Harry Stossun kalba
16.30. vai. — Jerzy Bahr kalba
18.00 vai. — vakarienė
19.30 vai. — KONCERTAS. 

Programoje: Vaclovas Daunoras ir 
Robertas Bekionis atliks vakarų bei 
lietuvių kompozitorių klasikinės muzikos 
kūrinių. Koncertą ruošia LKD.

21.30 vai. — bendras pobūvis 
Sekmadienį, spalio 15 d.

9.00 vai. — pusryčiai
9.30 vai. — LKI visuotinis narių 

susirinkimas ir suvažiavimo uždarymas.
11.30 vai. — pamaldos
12.30 vai. — bendri pietūs
Maloniai kviečiame jus dalyvauti 

devintame LKI suvažiavime, kuris įvyks 
1989 m. spalio mėn. 13-15 d.d. 
Hūttenfelde, Romuvos didžiojoje salėje.

LIETUVOS VOKIEČIAI
Vakarų Vokietijos provincinis 

„Osteroder Kreiszeitung“ laikraštis š.m. 
rugpjūčio mėn. 15 d. minėdamas rusų 
streikus Estijoje sako, kad nauji įstatymai 
diskriminuoja rusų mažumą. Tuo 
pakartojamos senos prieškarinės klaidos, 
kada Pabaltijo valstybėse tautiškumas, 
ypatingai Lietuvoje, įgijo šovinistinę 
formą, Lietuva su Pabaltijo vokiečiais 
elgėsi blogai (schlecht behandelt).

Gimiau ir užaugau lenkų okupuotame 
Vilniuje, tad Lietuvos tautybių reikalai 
man beveik nežinomi. Tuo klausimu 
kreipiausi į vieną Lietuvos vokietį, kuris 
man taip atsakė: „Latvijoje ir Estijoje, 
naujai atsikūrusios valstybės, turėjo 
apsiginti vokiečių, kurie valdė kraštą per 
savo dvarus. Tartų universitetą, fabrikus 
ir t.t. Kadangi tie „Baltendeutsche“ 
visuomet turėdavo daug ir artimų ryšių su 
Vokietija, jų skundai visuomet 
pasiekdavo visuomenę.

Lietuvos vokiečiai niekuomet nebuvo 
priskiriami prie „Baltendeutsche“. Jie 
visiškai kitokios kilmės ir sociologijos! 
Išskyrus tik keletą (ar jų buvo daugiau 
negu dvylika ar dvidešimt dvarininkų), 
kurie atsidagino iš Latvijos ir šiek tiek 
nukentėjo nuo žemės reformos. Bet jie 
„rėkavo“ kartu su savo giminėmis kitose 
Baltijos valstybėse. Juk daugumas 
Lietuvos vokiečių kilę iš Rytprūsių, arba 
iš ten imigravę į Lietuvą. Jie buvo 
ūkininkai, darbininkai, geležinkeliečiai, 
amatininkai t.y. paprasti žmonės.

Ar Lietuvos vokiečiai 
nepriklausomybės laikais nebuvo 
spaudžiami? Čia reikia skirti du 
laikotarpius. Pirmas — Lietuvos 
konstitucijoje ir valstybės pradžioje visos 
mažumos turėjo gal gražiausias visame 
Pabaltyje teises, turėjo savo politines 
partijas, savo švietimo įstaigas, pradėjo 
puikų sugyvenimą su lietuviais.

Pradėjo, nes ir jie buvo neturtingi, 
neturėjo savų akademikų, nepratę savo 
reikalus kitaip tvarkyti, išskyrus 
evangelikų Bažnyčią. Bet ir joje daug 
pastorių buvo iš Latvijos, iš Vokietijos, 
arba Vokietijos Bažnyčiai priklausančio 
Klaipėdos krašto.

Antras laikotarpis prasidėjo 1926 m. 
Tautininkai varė kitą vagą. Aš pats 
patyriau tai savo šeimoje. Nenoriu 
daugiau pasakoti, nes tas viskas 
„kadaise“ buvo ir manyje sustiprino norą 
naujus, geresnius tiltus statyti tarp 
lietuvių ir vokiečių. Aš noriu tą visą 
užmiršti, po žeme pakasti.

Malonu būtų išgirsti kitus 
pasisakymus tuo klausimu.

K. Baronas
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Lietuvių Kronika
KAS— KADA—KUR?

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 LIETUVIŲ 

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
Gloucesteryje—spalio 7 d„ 12 vai., Šv. 

Petre.
Stroude — spalio 7 d., 16 vai.. Beeches 

Green.
Nottinghame — spalio 8 d., 11.15 vai.. 

Židinyje.
Nottinghame — spalio 8 d., 16 vai., 

Pavergtų Tautų tarptikybinės pamaldos 
Šv. Barnabo katalikų katedroje, Derby 
Rd.

Nottinghame—spalio 15d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Derbyje — spalio 15 d„ 14 vai., Bridge 
Gate.

Nottinghamo Aušros Vartuose spalyje 
Rožinis kalbamas kasdien 19 vai.

BOLTONE
LIETUVIŲ ŠOKIAI

Šeštadieni, spalio 14 d., 19.30 vai., 
ukrainiečių salėje, 99 Castle St., Bolton, 
įvyks metiniai vietinių lietuvių šokiai.

Į rugpjūčio mėnesį įvykusį pabaltiečių 
koncertą tautiečiai ir iš arti ir toli į 
Boltoną atsilankė dideliais skaičiais. 
Vietiniai lietuviai todėl visus kviečia dar 
didesniu skaičium atsilankyti į jų 
metinius šokius ir kartu pasilinksminti 
bei pasivaišinti. Bus graži muzika, skanus 
maistas, pigus baras, turtinga loterija ir 
gera kompanija.

Kviečiame visus! Nepamirškite — 
spalio 14-tą Boltone!

BRADFORDE
AUKOS VASARIO 16 GIMNAZIJAI

Paulauskas J. 200.00 sv.; Žalys J. 
100.00 sv.; Bradfordo Vyties klubas 
100.00 sv.; Long D. 20.00 sv.; Miliauskas 
P., Grybienė M. ir Karalius R. po 10.00 
sv.; Grybas S., Grybas P., Rekešius V., 
Galbuogienė A„ Budrys S„ Byla V., 
Brazdeikis A., Kadžionis A., Gerdžiūnas 
A., Daunoras V., Silnickienė E., Durnas 
M., Kuzminskaitė B., Bučys A. ir Vasis 
Pr. po 5.00 sv.; Adomonis J., Lauraitienė 
ir Asaciovas M. po 2.00 sv.; Pucevičius P., 
Rimonis P., Buivydas V. ir Žiliukas J. po 
1.00 sv. Viso aukų surinkta 540 sv.

a.a. Martinui Linkevičiui mirus, 
jo žmonai Emai, sūnaus ir 
dukros šeimoms reiškiame 

gilią užuojautą ir kartu liūdime 
Birminghamo sk. valdyba ir nariai

BIRMINGHAME
A.A. MARTINAS LINKEVIČIUS
Rugsėjo 5 d. su šiuo pasauliu atsiskyrė 

Martinas Linkevičius. Gimęs 1916 m. 
Tauragės apylinkėje, karo tarnybą atliko 
4-me artilerijos pulke. Pirmos sovietų 
okupacijos metu repatrijavo į Vokietiją. 
Karui pasibaigus, atvyko į Angliją ir 
gyveno Birminghame. Čia sukūrė 
lietuvišką šeimą ir susilaukė sūnaus Vyto 
ir dukros Ingridos.

Martinas priklausė DBLS 
Birmingham© skyriui ir keletą metų jam 
pirmininkavo. Velionis ir jo žmona Ema 
buvo paslaugūs tautiniam ir religiniam 
reikalams. Kad ir būdamas evangelikas, 
jis niekuomet nepraleisdavo lietuviškų 
katalikiškų pamaldų.

Martinas Linkevičius buvo palaidotas 
rugsėjo 11 dieną Bromwood kapinėse. 
Religines apeigas atliko evangelikų kun. 
Miller ir kun. S. Matulis, MIC. Kapinėse 
susirinko gražus būrelis lietuvių bei 
anglų.

Nesulaukęs sugrįžimo į tėvų žemę, 
ilsėkis svetimoje žemelėje. Amžiną atilsį 
duok. Viešpatie, Martinui.

S.Š.

NOTTINGHAME
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).

MANČESTERYJE
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 9 d. DBLJS Mančesterio 
skyrius surengė M. lietuvių klube Tautos 
šventės minėjimą, kuriame dalyvavo 
pilna klubo salė žmonių, jų tarpe aštuoni 
iš Lietuvos, kurie atvyko pas gimines 
atostogų.

Minėjimą atidarė ir pravedė DBLJS 
Mančesterio skyr. pirm. A. Podvoiskis, 
kuris pasveikino susirinkusius ir svečius iš 
Lietuvos, ir pakvietė H. Vaineikį 
paskaitai.

Prelegentas savo kruopščiai paruoštoje 
patriotiškoje paskaitoje pradžioje 
pastebėjo, kad kartu yra minimos trys 
sukaktys: turėjusi būti Vytauto 
karūnavimo diena, Šv. Mergelės Marijos 
gimimo diena ir Tautos šventė. 
Prelegentas, paminėjęs Lietuvos 
garbingus laikus, pareiškė, kad 
priespaudos ir okupacijos lietuvių tautos 
nepalaužė ir nepalauš. Tauta, gavusi kiek 
laisvės, vėl ryžtingai kelia galvą aukštyn. 
Dabar ji yra labiau išsimokslinusi ir 
pakilusi žymiai aukščiau negu ji buvo 
1918 metais ir nori savystoviai gyventi bei 
tvarkytis. Mes Lietuvos niekada 
nepamiršime, pareiškė prelegentas. 
Išreikšta viltis, kad Lietuva vėl bus laisva 
ir nepriklausoma. Paskaita išklausyta su 
dėmesiu. Meninės programos neturėta, 
tat pasitenkinta eilėraščiais. M. Ramonas 
padeklamavo „Senovės ūkanos“, svečias 
iš Lietuvos E. Šimaitienė — „Išpažintis“ 
ir A. Podvoiskis — „Motinai Lietuvai“.

Po padėkos programos atlikėjams, 
pirmininkas painformavo visus, kad bus 
pravesta rinkliava Vasario 16 gimnazijos 
išlaikymui V. Vokietijoje, prašė visų 
paremti auka. Minėjimas baigtas 
sugiedant Tautos himną.

Rinkliavą pravedė B. Kupstienė ir Aid. 
Podvoiskienė. Surinkta 90 sv. Joms skyr. 
valdyba reiškia padėką.

Buvo apžiūrėta klube vykstanti A. 
Podvoiskio Lietuvos augmenijos ir 
gyvūnijos paroda ir pasižmonėta bei 
pabendrauta su svečiais iš Lietuvos.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
IŠLAIKYMUI AUKOJO:

10 sv. — A. Myliūnas; po 5 sv. — O. 
Mameniškienė, A. Mažeika, A. Pupelis, 
A. Jakimavičius, kun. V. Kamaitis, J. 
Navickas; 4 sv. — Chadakauskas; po 3 
sv. — (pavardė neįskaitoma), K. Pažėra, 
A. Podvoiskis; 2.50 sv. — O. Ramonienė; 
po 2 sv. — S. Keturakienė, A. 
Gramauskas, V. Geležinis, V. 
Bernatavičius, J. Panavas, P. Virbickas, 
D. Banaitis, A. Jaloveckas, J. Duoba, M. 
Ramonas; 1.50 sv. — Aid. Podvoiskienė; 
po 1 sv. — S. Macūras, J. Šablevičius, V. 
Rudys, M. Auškalnis, A. Bruzgys, A. 
Gudelis, S. Sasnauskas, H. Vaineikis, D. 
Jelinskas, B. Vaitkūnas, L. Andrikienė, 
M. Galdikas, B. Kupstienė.

Rinkliavą pravedė B. Kupstienė ir A. 
Podvoiskienė. DBLJS Mančesterio skyr. 
valdyba aukojusiems ir pravedusioms 
rinkliavą nuoširdžiai dėkoja.

TRYS PARODOS
Rugsėjo 16 d. Mančesterio lietuvių 

klube įvyko trys parodos: A. Podvoiskio 
Lietuvos augmenijos ir gyvūnijos, kuri 
prasidėjo prieš tris savaites, filatelistų 
„Vilniaus“ pašto ženklų (H. Vaineikio) ir 
R. Popikienės tautinių juostų, lėlių ir 
meniškai apdirbtų kiaušinių. Buvo 
galima pamatyti apie tūkstąntį paskirų 
dalykų.

Tokio masto parodos Mančesteryje, 
galbūt ir kitur, nėra buvę. Didžiausią 
rodomų dalykų dalį (apie 750) sudarė A. 
Podvoiskio Lietuvos augmenija ir 
gyvūnija. Tai kolekcija, sudaryta per šešis 
metus, taikyta buvusiai sekmadienio 
mokyklai, kuri, kaip visi pripažino, 
tinkama parodyti visiems. Ši paroda 
buvo penktoji, viena jų buvo Salfordo

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. 
Nottinghamo ir apylinkių lietuviai yra 
maloniai kviečiami jame gausiai 
dalyvauti. 

mokslo muziejuje, kur, mokyklos 
atvykusios ekskursijomis, ją matė 
tūkstančiai Mančesterio mokyklų 
mokinių. Muziejaus vadovybė prašė 
parodą pratęsti, buvo pratęsta dar mėnesį 
laiko.

Kolekcija yra sudaryta ant 20 x 30 
colių dydžio kartono. Viskas yra iškirpta 
ir tvarkingai suklijuota. Visi rodomi 
dalykai spalvoti, o mažesnieji — 
peteliškės, vabzdžiai, uogos vaisiai, 
grybai, smulkieji gyvuliai bei paukščiai — 
yra natūralaus dydžio.

Be minėtų dalykų, dar buvo rodomos 
buvusios lituanistikos mokyklos 
vaizdinės priemonės, kurios jau yra 
istorinės, ir naujieji Žemės ir visatos 
kalendoriai, laikrodžiai ir matai, kurie 
yra perduoti Lietuvos mokslų 
akademijai, ir dar kai kas daugiau 
Parodą apžiūrėjo ir svečiai iš Lietuvos. A. 
Podvoiskio paroda tęsis dar kurį laiką.

JONO IR ANGELĖS KMITŲ 
IŠLEISTUVĖS

Rugpjūčio 18 d. MLS klubas surengė J. 
ir A. Kmitų išleistuves. Jie išsikėlė gyventi 
į Londoną, iš kur buvo atsikėlę. 
Atsisveikinime dalyvavo 20 žmonių.

Jie abu buvo MLS klubo valdybos 
nariai. Jonas savanoriškai atliko klubui 
daug darbų, o Angelė prisidėjo prie 
pobūvių ir sekmadieniais, po lietuviškų 
pamaldų, maisto paruošimo 
organizavimo išvykų ir kitų darbų. 
Klubo valdyba jiems už tai nuoširdžiai 
dėkoja ir apgailestauja jų netekę.

Su jais atsisveikinimo žodį tarė klubo 
pirm. A. Podvoiskis ir vicepirmininkas H. 
Vaineikis, kurie jiems padėkojo už klubui 
atliktus darbus ir palinkėjo patogiai 
įsikurti naujoje vietoje.

Maistą paruošė S. Keturakienė, kurį 
palaimino kun. V. Kamaitis. Pobūvis 
praėjo visų pakilioje nuotaikoje, šauniai 
skambant dainoms.

Kmitai klubui paliko vieną didelį, 
gražų paveikslą, kuris puošia klubo 
patalpas. Už padovanotą klubui 
paveikslą Kmitams klubo valdyba taria 
nuoširdų ačiū.

LAIMOS ANDRIKIENĖS 
IŠLEISTUVĖS

Rugsėjo 8 d. M. lietuvių klube buvo 
surengtos išleistuvės L. Andrikienei, kuri 
rugsėjo 10 d. su savo tėvais — Marcelinu 
ir Ona Galdikais, kurie čia atostogavo dvi 
savaites, išskrido į Lietuvą. Ji į Angliją 
atvyko 1988 m. spalio 14 d. ir stažavosi 
Mančesterio universitete, be to, parašė 
mokslinį veikalą apie prieškarinę 
Lietuvos ekonomiką. Jai į Angliją atvykti 
sąlygas sudarė vienas Anglijos žydas 
profesorius, kuris Vilniuje skaitė paskaitą 
ir per diskusijas pastebėjo Laimos 
Andrikienės gabumus ir su ja susipažino. 
Ją į Angliją stažuotis iškvietė profesorius 
anglas. Išleistuvėse dalyvavo daug jos 
pažįstamų ir draugų, kuriuos ji įgijo 
būdama Mančesteryje ir lankydamasi 
kitur. Su Mančesterio lietuviais ji palaikė 
artimą ryšį, dalyvavo jų renginiuose, 
dažnai lankė lietuvių klubą ir įstojo į 
MLS klubo narius, apsimokėdama nario 
mokestį net už 5 metus į priekį.

Pobūvį pravedė klubo pirm. A. 
Podvoiskis ir tarė Laimai Andrikienei 
atsisveikinimo nuoširdų ir platų žodį, po 
kurio, linkint jai ir jos tėvams laimingos 
kelionės, buvo išgertas tostas. Dar 
kalbėjo D. Banaitis ir H. Vaineikis. 
Trumpą atsisveikinimo ir padėkos žodį 
tarė L. Andrikienė. (Ji A.L. Biuleteniui 
parašė nuoširdų arsisveikinimo žodi, 
kuris bus išspausdintas Kalėdiniame 
numeryje).

L. Andrikiemei ir jos tėvams buvo 
įteikta asmeniškų dovanų ir gėlių. Ji 
klubui padovanojo tautiniuose rūbuose 
didelę lėlę ir ilgą tautinę juostą, o jos tėvas 
M. Galdikas padovanojo klubui puikų 
albumą DRUSKININKAI. Be to, klubo 
svečių knygoje jos tėvas M. Galdikas ir ji 
įrašė padėkos žodžius visiems, kurie juos 
priėmė ir pabendravo jų viešnagės metu. 
Ypač pagyrė Mančesterio veiklą. 
Mančesteris jiems paliko puikų įspūdį.

Pobūvis praėjo visų pakilioje 
nuotaikoje, šauniai skambant dainoms ir 
nusitęsė iki paryčių. Maistą paruošė B. 
Kupstienė su padėjėjais.

Šeštadienį M. lietuvių klube įvyko 
nuoširdus ir jausmingas atsisveikinimas 
su ja ir jos tėvais. Aerouoste juos 
išlydėjo klubo pir. A. Podvoiskis ir 
keletas lietuvių.

A. P-kis

PASAULYJE
Austrai tebepyksta

Izraelis susitarė su Vengrija pasikeisti 
ambasadoriais. Tai pirmasis susitarimas 
Rytų Europoje po 1967 m. karo tarp 
Izraelio ir arabų. Tačiau Austrija, tą 
pačia dieną pranešė, kad ji, norint 
atnaujinti ryšius su Izraeliu, nesutinkanti 
vėl skirti ambasadorių, kai tuo tarpu 
Austrijoje Izraelį atstovautų žemesnio 
rango charge d’affaires atstovas. 
Spėjama, kad Austrija vis dar yra 
užsigavus! už žydų mestą kaltinimą jų 
prazidentui Waldheim, kad jis būk tai 
bendradarbiavęs su naciais.

Gorbačiovo tvirtovė
Sakoma, kad pasibaigusi komunistų 

centrinio komiteto sesija Gorbačiovui 
buvusi pati sunkiausia. Perestroika ligi 
šiol neatnešė jokio materialinio 
pagerėjimo, o glasnot teleido žmonėm 
laisviau kalbėti, demonstruoti, streikuoti. 
Atskiros respublikos pradėjo statyti 
tautinius reikalavimus, o centriniame 
komitete dar tebėra daug užkietėjusių 
stalinistų, su kuriais jis turi skaitytis. 
Centrinio komitetu narius tegali pakeisti 
tik komunistų partijos kongresas, kuris 
turėjo įvykti 1991 m. pavasarį. 
Gorbačiovas tuojau tai pakeitė, 
paskelbdamas, kad sekanti sesija 
šaukiama 6 mėnesiais anksčiau, t.y. 1990 
m. spalio mėn. Spėjama, kad 
Gorbačiovas jam nepritariančius 
komiteto narius pakeis savais žmonėmis.

Savo kalboje Gorbačiovas pasakė, kad 
tautybių kalbos apie atsiskyrimą yra 
neatsakomingos ir nebus toleruojamos. 
Kalbėdamas apie Azerbaidžano ir 
Armėnijos ginčą, jis pasakė, kad, 
nenorint prileisti prie anarchijos ir kraujo 
praliejimo, jis pavartosiąs griežtesnius 
metodus. Tautybių reikalu, jis teigė, kad 
Paltijos valstybės savo noru, laisvai 
prisijungė prie Sovietų Sąjungos ir todėl 
jiems iš tos federacijos išstoti nebus 
leidžiama. Jis taip pat pakeitė penkis 
Brežnevo paskirtus Politbiuro narius ir jų 
vietoje paskyrė tuos, kurie remia 
perestroiką. Pakeistieji, kaip buvęs KGB 
vadas Čebrikovas ir Ukrainos komunistų 
partijos vadas Ščerbitkis buvo 
konservatoriai, užkietėję stalinistai.

Nupirks naują vienuolyną
Lenkijos primatas kardinolas Glemp 

sako, kad Auschwitzas yra ir lenkų, o ne 
vien žydų kančios vietovė. Tačiau 
Vatikanas siūlo vienoles iškelti. Naujam 
vienuolynui įkurti pinigus pažadėjo 
Lenkijos žydas Nissenbaum. Todėl 
atrodo, kad vienolės vienuolyną apleis ir 
jį perims žydai, kurie visą laiką teigė, kad 
Auschwitzas, holokaustui prisiminti, turi 
priklausyti vien tik jiems.

Atsiskyrė nuo komunizmo
Maža Afrikos valstybė Benin, po 16 

metų komunistinio režimo, kuris nualino 
kraštą, atsisakė marksistinės sistemos ir 
priėmė vakarų kapitalistinę tvarką ir tų 
valstybių paramą, norėdama išgelbėti 
kraštą nuo skolų ir skurdo.

Gi Europoje, manoma, kad Vengrija 
gali išstoti iš Varšuvos Pakto ir siekti 
neutralios, kaip Austrija ir Suomija, 
valstybės statusų.

Margaret Thatcher Japonijoje
Britanijos premjerė Margaret Thatcher 

lankėsi Japonijoje ir dalyvavo dešinių 
pažiūrų partijų konferencijoje. Ji susitiko 
su Japonijos premjeru Kaifu ir Japonijos 
biznieriais. Nežiūrint jos aštrios kalbos 
dėl japonų suvaržymų, kurie kenkia 
užsienio prekėm patekti į Japonijos rinką, 
Japonijos biznieriai ją labai šiltai sutikoir 
išklausė. Premjerė Thatcher japonus 
įspėjo, kad jie tuos suvaržymus turi 
pakeisti, nes kitaip gali kilti ekonominis 
karas, nuo kurio nukentės ir pati 
Japonija.

KARUI AFGANISTANE IŠLEISTA
Oficialūs sovietiniai sluoksniai 

prisipažįsta, kad beveik dešimt metų 
užtrukusi sovietų karinė intervencija 
Afganistane kainavo apie 60 milijardų 
rublių. Užsienio spaudos agentūros apie 
tai komentuodamos sako, kad tie patys 
oficialūs sovietų šaltiniai, pranešdami 
apie šios milžiniškos sumos išeikvojimą 
svetimo krašto okupacijai finansuoti, 
nepatikslino, kiek tūkstančių sovietinių 
karių žuvo ar buvo sužeisti per 
Afganistane vykusius kruvinus karo 
veiksmus vardan vadinamos 
„internacionalinės pagalbos“, nekalbant 
jau apie civilių gyventojų aukas ir patirtus 
nuostolius. AFP
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