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ĮSTEIGTA baltuos 
PARLAMENTINE GRUPĖ

Estijos, Latvijos ir Lietuvos liaudies 
deputatai įsteigė Baltijos parlamentarinę 
grupę.

INFORMACINIS PRANEŠIMAS
Rugsėjo 30 d. Krimuldoje nutarta 

paskelbti apie Baltijos Parlamentinės 
grupės sudarymą. Tai laisvas TSRS 
liaudies deputatų, išrinktų nuo Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos susivienijimas, 
ginantis demokratijos principus ir tautų 
teisę, taip pat ir Aukščiausios Tarybos ir 
TSRS liaudies deputatų Suvažiavimo 
metu.

Baltijos demokratinių deputatų grupė 
faktiškai buvo įkurta 1989 m. gegužės 13- 
14 dienomis Taline. Būtinumas formuoti 
ir oficialiai paskelbti Baltijos 
Parlamentinę grupę iššaukė 
demokratinių ir konservatyviųjų jėgų 
poliarizacija parlamente, didėjantis 
spaudimas deputatams, pasisakantiems 
už radikalią pertvarką ir nacionalinį 
suverenitetą. Tokiomis sąlygomis ypač 
svarbu tiksliai apibrėžti pasiruošimą 
abipusiam deputatų, turinčių artimą 
poziciją, bendradarbiavimui.

BPG numačiusi koordinuoti savo 
veiksmus su Tarpregionine ir kitomis 
deputatinėmis grupėmis, sprendžiant 
problemas, dominančias visas puses.

Nuo BPG organizacinio biuro:
M. Lauristin (Estija)
M. Vulfson (Latvija)

N. Medvedevas (Lietuva) 
Krimulda, 1989.IX.30

SIAjLIC

EUROPOS PARLAMENTO 
BALTU INTER-GRUPE

Rugsėjo 14 d. Europos parlamentas 
didele balsų dauguma priėmė Didžiosios 
Britanijos konservatorių parlamento 
nario Christopher Beazley rezoliucijos 
projektą apie padėtį Baltijos valstybėse, 
kurioje konstatuojamas besitęsiantis 
Baltijos valstybėse į konstitucinį 
suverenitetą vystymosi procesas.

Ta proga Europos parlamentas išreiškė 
pasitenkinimą, kad sovietų vadovybė 
pripažino prie Molotovo-Ribbentropo 
pakto slaptų protokolų egzistavimą. 
Pagal tuos protokolus Lietuva, Latvija ir 
Estija buvo neteisėtai įjungtos į sovietų 
įtakos sferą.

Europos parlamentas sveikina 
dabartinį demokratizacijos procesą 
Sovietų Sąjungoje ir yra įsitikinęs, kad 
visos tautinės ir religinės problemos gali 
būti išpręstos supratimo ir pažangos 
rėmuose.

BALTU 1NTER-GRUPĖJE NAUJAI 
IŠRINKTI PARLAMENTARAI

Po naujų Europos parlamento rinkimų 
pasikeitė Baltų Inter-Grupės sudėtis. 
Rugsėjo 13 d. posėdyje danų liberalas 
Niels Anker Kofoed, buvęs Danijos 
Žemės Ūkio ir Žuvininkystės ministras, 
išrinktas grupės prezidentu. Jis taip pat 
yra Danijos parlamento (Folketing) 
narys. Jo pavaduotojai yra: britų 
konservatorius Christopher Beazley ir 
krikščionių demokratų frakcijos narys 
dr. Otto von Habsburg, kuris jau 1983 
metais Europos parlamente pateikė 
pirmą Baltų rezoliuciją. Europos 
parlamento Baltų Inter-Grupės 
generalinis sekretorius yra Algis 
Klimaitis.

Strasburgas, 1989.IX. 14

PEN KONGRESAS REMIA 
LIETUVIU KOVĄ

Rugsėjo 29 d. Montraelyje, Kanadoje, 
baigėsi 54-sis Tarptautinio PEN klubo 
kongresas, kuriame dalyvavo ir keliolika 
lietuvių rašytojų. Šį pavasarį patvirtintą 
nepriklausomą lietuvių PEN centrą 
atstovavo iš Lietuvos atvykę prozininkai 
R. Lankauskas (pirmininkas), R. 
Gavelis, R.Kašauskas, poetas K. Platelis, 
kritikas ir „Vagos“ leidyklos vyr. 
redaktorius A. Krasnovas, vertėjos ir 
literatūrologės G. Baužytė-Čepinskienė 
ir R. Rudaitytė-Lenkauskienė, bei išeiviai

LIETUVOS DEPUTATAI PROTESTUOJA
Spalio 2 d. TSRS Aukščiausios Tarybos 

sesijos metu TSRS liaudies deputatas nuo 
Lietuvos TSR profesorius Bronius 
Genzelis, Michailui Gorbačiovui įteikė 
grupės TSRS liaudies deputatų nuo 
Lietuvos TSR pareiškimą, kurį pasirašė 40 
TSRS liaudies deputatų nuo Lietuvos. Ši 
pareiškimą atsisakė pasirašyti LKP 
Vilniaus miesto pirmasis sekretorius 
Kęstutis Zaleckas. Pareiškimą iš Vilniaus 
perdavė Sąjūdžio Informacijos Agentūra.

TSRS liaudies deputatų nuo Lietuvos 
PAREIŠKIMAS

1989 m. rugpjūčio 27 d. centrinėje 
sąjunginėje spaudoje, o taip pat beveik 
visuose šalies laikraščiuose paskelbtas 
TSKP CK Pareiškimas „Dėl padėties 
Tarybinio Pabaltijo respublikose“, dėl 
kurio turinio, susiklosčiusios politinės 
padėties Pabaltijyje interpretavimo, 
charakterio ir padėties pareiškimo tono, 
mes reiškiame kategorišką protestą.

1. Lietuvos, Latvijos ir Estijos tautų 
nacionalinė savimonė nėra reiškinys, 
atsiradęs staiga be pagrindo. Ji buvo 
veiksnys, lėmęs politinį mūsų tautų 
gyvenimą ir carizmo metais sąlygojo 
trijų šalių valstybingumo susigrąžinimą 
arba sukūrimą 1918 metais, 
valstybingumo, kurį Tarybų Rusija 
besąlygiškai pripažino 1920 metų vasario 
2 dieną sutartimi su Estija, 1920 metų 
liepos 12 dieną —su Lietuva ir 1920 metų 
rugpjūčio 20 dieną — su Latvija. Šiose 
sutartyse be kita ko pareiškiama, kad 
„Tarybų Rusija visiems laikams atsisako 
bet kokių pretenzijų“ į šių trijų sšlių 
teritorijas.

Mūsų tautų savimonė nesumažėjo, o 
tik įgavo kitas saviraiškos formas 
vokiečių okupacijos, stalininio teroro bei 
vėlesniais etapais.

Tvirta valia gyventi nepriklausomai, be 
pašalinio diktato, ir toliau lieka šių dienų 
politinio proceso Pabaltijyje esmė.

2. „Pareiškimas“ nutyli, kad 
pilnateisių Tautų Sąjungos narių 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos įjungimas į 
TSRS sudėtį buvo neteisėtas aktas, 
pažeidžiantis ir tarptautines, ir 
tarpvalstybines sutartis. Mūsų šalys buvo 
okupuotos karine jėga. Okupacijos ir 
teroro sąlygomis buvo suorganizuoti 
neteisėti rinkimai ir priimti Seimo 
nutarimai, kurių juridinės galios 
nepripažino nė viena demokratinė 
pasaulio šalis.

K. Almenas, H. Nagys, A. Staknienė, I. 
Gražytė-Maziliauskienė, V.A. Jonynas, 
ir kt.

Kongreso metu buvo vienbalsiai 
priimta suomių PEN centro pasiūlyta 
rezoliucija, remianti estų, latvių ir lietuvių 
rašytojus ,jų kovoje už laisvą ir 
demokratinę visuomenę“. Rezoliucijoje 
sakoma, kad pasaulinė rašytojų 
organizacija yra patenkinta demokratine 
raida Baltijos šalyse, bet reiškia 
susirūpinimą pastaruoju metu „įvairių 
sovietinių organizacijų, grupių ir 
individų“ paskelbtomis deklaracijomis 
prieš žodžio laisvę.

Pabaltijo atstovai veiksmingai gynė 
savo tautų reikalus. Pavyzdžiui, Rytų 
Vokietijos rašytojai prasitarus apie 
Baltijos šalyse dabar „siaučiantį 
šovinizmą“, ji bematant susilaukė 
atkirčio iš K. Almeno, R. Lenkausko ir 
esto Rein Raudo. Referatą apie išorinę ir 
vidinę cenzūrą skaitė R. Gavelis. Baltų 
delegatais ypač domėjosi spaudos ir 
radijo atstovai.

Svečiai iš Lietuvos skaitė savo kūrybą 
Toronte ir Montrealyje suruoštuose 
literatūros vakaruose. Panašūs 
susitikimai įvyks Bostone spalio 8 d. ir 
New Yorke spalio 15 d. (15.00 vai. 
Kultūros Židinyje).

ELTA

3. „Pareiškimas“ dezinformuoja 
visuomenės nuomonę Tarybų Sąjungoje 
apie politinio proceso Pabaltijo šalyse 
charakterį ir formas, kalba apie 
„isteriją“, prievartą, „lozungų piršimą“, 
priešiškumą įsikūrusiems pas mus kitų 
tatutų žmonėms. 1989 metų rugpjūčio 23- 
sios dienos „Baltijos kelio“ 
demonstracijoje gyvoje žmonių 
grandinėje nuo Vilniaus iki Talino 
stovėjo du milijonai žmonių, tarp kurių 
buvo rusai, baltarusiai, ukrainiečiai, 
lenkai ir žydai. Visi jie buvo sutikti 
gėlėmis ir plojimais. Stambiausia 
demonstracija praėjo organizuotai, be 
incidentų, parodė tvirtą visų mūsų 
gyventojų ryžtą.

4. „Pareiškime“ esama tiesioginių 
grąsinimų Latvijai, Lietuvai ir Estijai. 
„Pabaltijo tautų likimui gręsia rimtas 
pavojus. Žmonės turi žinoti į kokią 
bedugnę juos stumia nacionalistų 
lyderiai. (...) Padariniai galėtų būti 
tautoms katastrofiški. Galėtų iškilti 
klausimas dėl paties gyvybingumo“. 
Kreipdamiesi į Pabaltijo moteris, 
„Pareiškimo“ autoriai užsimena netgi 
apie akžkokias „bėdas“, kurios gali 
„ištikti“ mūsų šalių vaikus.

Mes turime teisę paklausti, ką turi 
galvoje panašių pareiškimų autoriai? 
Naujos represijos? Tą mes jau patyrėme 
savo kailiu, kiekvienas šeštas 
pabaltijietis. Rezultatai žinomi.

Lietuvos klausimą, kaip ir kitų dviejų 
Baltijo valstybių, būtina spręsti, su tuo 
visi sutinka. Mes siūlome jį išspręsti 
taikiu, parlamentiniu keliu. Mes 
suprantame, kad ant kortos pastatytas 
Tarybų Sąjungos prestižas ir orumas 
Pabaltijo klausimo išsprendimas 
demokratiniu keliu būtų pats didžiausias 
pokarinio meto TSRS indėlis į esminį 
tarptautinio klimato pagerinimą, 
ryžtingas posūkis į naują jo būtį.

Mes pažymime, kad pirmas žingsnis šia 
kryptimi jau daromas: dienotvarkėje yra 
trijų mūsų respublikų ekonominis 
savarankiškumas. Tikimės, kad TSRS 
vyriausybė ir Liaudies deputatai ryžtingai 
užkirs kelią Centro biurokratijos 
bandymams paralyžuoti šį reikalą išlygų 
ir pusinių priemonių sistema.

Yra ir kitų požymių, bylojančių apie 
tai, jog Pabaltijo klausimo svarbą ir 
gilumą, jo tarptautinį charakterį pradeda 
suprasti ir Maskvoje, ir platieji TSRS 
gyventojų sluoksniai.

Mes, liaudies deputatai nuo Lietuvos, 
palaikydami kasdieninį tvirtą ryšį su 
mūsų šalių gyventojais, turėdami galvoje, 
kad šiuo metu nėra kitų demokratiniu 
būdu išrinktų Lietuvos respublikos 
atstovų, pareiškiame:

I. „Pabaltijo mazgas“ gali būti 
atmegztas tik tiesioginių derybų tarp 
suinteresuotų šalių keliu, lygybės, 
tarptautinių teisės normų laikymosi 
sąlygomis, atsisakant jėgos panaudojimo 
ar grąsinimo ją panaudoti.

II. Derybų objektu gali būti šalis 
dominantys klausimai: sutarčių esmė, 
forma ir veikimo terminai. Tarybinių 
Ginkluotųjų pajėgų, dislokuotų mūsų 
žemėje, kiekis, kokybė, statusas ir vieta, 
tokios dislokacijos trukmė, Baltijos 
uostų, o taip pat ryšių linijų naudojimo 
abipusės teisės ir privilegijos, prekybiniai, 
finansiniai, humanitariniai ir visi kiti 
aspektai.

III. Liaudies deputatai neįgalioti, o 
šiuo metu Lietuvoje ir nėra struktūrų, 
įgaliotų vesti derybas vienu 
svarbiausiuoju klausimu: 
savarankiškumas, ar savarankiškumo 
atsisakymas.

Tai gali nuspręsti tik mūsų tauta 
tiesioginio referendumo keliu. Mes 
įsitikinę, kad ji balsuos už tikrai 
draugišką Tarybų Sąjungai variantą. Tai 
būtų teisinga ir gera visiems.

Mus sieja ne tik ekonomika ir 
geografija — mus sieja bendras istorinis 
sielvartas ir bendras siekis padaryti 

pasaulį, o ypač Rytų Europą, vieta, kur 
galima gyventi garbingai.

Siūlome šį pareiškimą paskelbti 
sąjunginėje spaudoje kaip pirmą žingsnį 
sprendžiant Pabaltijo problemas, 
siekiant sukurti palankų klimatą, 
atitinkantį viešumo klimatui TSR 
Sąjungoje, tokį reikalingą tikros 
demokratijos procesui.

TSRS liaudies deputatai:
Antanavičius K., Baravykas G., 

Bičkauskas E., Brėdikis J., Buračas A., 
Čekuolis A„ Čepas V„ Geda S., Genzelis 
B., Gudaitis R., Jocas A., Juzeliūnas J., 
Kakaras G., Konopliovas G., Klumbys E., 
Kudarauskas S., Kupliauskienė J., Lajus 
A., Landsbergis V., Laurinkus M., 
Laurušas V„ Marcinkevičius J., 
Martinaitis M., Medvedevas N., Mickis 
A., Mitalienė O., Motieka K. Olekas J., 
Ozolas R., Smailys A., Stakvilevičius M., 
Statulevičius V., Šlyčytė Z., Tomkus V., 
Vaišvila Z., Velikonis V., Kašauskas S., 
Uoka K., Vilkas E., Visakevičius M.

LIC

JAV VADAI SĄLYGOTAI REMIA 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ
JAV valstybės sekretorius James 

Baker, rugsėjo 20 d., kalbėdamas 
spaudos konferencijoje, pažymėjo, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės remia trijų 
Pabaltijo kraštų — Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos taikingą laisvės atkūrimo procesą 
su sąlyga, kad jis nepakenktų Sovietų 
Sąjungos politiniam stabilumui. Mes 
nenorime nei skatinti destabilizacijos 
Sovietų Sąjungoje, nei jąja pasinaudoti, 
pažymėjo Amerikos valstybės sekretorius 
Baker. Dėl to norime, kad taikingomis 
priemonėmis būtų siekiama atkurti 
Pabaltijo kraštų nepriklausomybę.

Praėjusią savaitę ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių viceprezidentas Dan 
Quayle pasisakė Pabaltijo kraštų laisvės 
klausimu. Jis pažymėjo, kad amerikiečiai 
remia už tautinę nepriklausomybę 
kovojančius sąjūdžius Sovietų Sąjungoje 
ir neigiamai reaguotų, jei Maskva 
bandytų tuos sąjūdžius nuslopinti. Reikia 
tikėtis, pažymėjo viceprezidentas Quayle, 
kad Pabaltijo kraštai toliau žengs ta 
kryptimi, kuria jie trokšta eiti, tai yra 
gindami teisę į nepriklausomybę. Aš 
manau, pridūrė viceprezidentas, kad į 
kiekvieną Pabaltijo kraštus paliečiantį 
neigiamą įvykį amerikiečiai neigiamai 
reaguotų. Taigi, kaip pastebi 
apžvalgininkai, šiomis dienomis jau du 
amerikiečių administracijos viršūnėje 
esantys asmenys — viceprezidentas ir 
valstybės sekretorius, principiniai 
pasisakė, nors ir su skirtingais niuansais, 
už Pabaltijo kraštų nepriklausomybę.

V AT. R

SVETIMOJE SPAUDOJE
Kaip praneša prancūzų žinių agentūra 

„France Presse“, Lietuvos Žurnalistų 
sąjunga pasmerkė sovietinės spaudos 
panaudojamus „senuosius metodus“ 
vienašališkai informuojant apie padėtį 
Lietuvoje. Skaitant laikraščius 
„Sovietskaja Rossia“, „Pravdą“ arba 
„Kresnąja Zvezda", taip pat sekant kai 
kurias sovietinės televizijos laidas, 
pažymi Lietuvos Žurnalistų sąjunga 
paskelbtame pareiškime, susidaro 
įspūdis, kad dauguma lietuvių yra 
kažkokie isterijos apimti nacionalistai ir 
ekstremistai, nesiekiantys nieko kito, 
kaip pakenkti sovietinei visuomenei, 
atsiskirti nuo Sovietų Sąjungos ir sueiti į 
konfliktą su etninėmis mažumomis, 
kurios vienintelės ginančios sovietinę 
valdžią ir socializmą. Lietuvos Žurnalistų 
sąjunga pareiškime primena, kad 
sovietinę valstybę sudaro savanoriškai į 
ją įsijungusios suvereninės respublikos. 
Trys Pabaltijo kraštai, tačiau, buvo jėga 
įjungti į Sovietų Sąjungą. Sąjungos 
respublikos turi teisę iš federacijos išstoti.

LIETUVOJE
Ir žemaičiai nori laisvės

Rugpjūčio 20 dieną didelis mitingas 
įvyko Šilalėje. Žemaičiai pasmerkė 
Molotovo-Ribentropo 1939 metų 
sutartis ir reikalavo Lietuvai 
nepriklausomybės. Mitinge kalbėjo 
TSRS AT deputatai M. Laurinkus, E. 
Bičkauskas, buvęs politinis kalinys 
kaunietis J. Andrijauskas, Darbininkų 
partijos atstovas kvėdarniškis A. 
Baublys, svečiai iš Klaipėdos ir 
kt. Dviem dienom vėliau visa Lietuva 
skubėjo į autostradą M-12, jungiančią 
Vilnių su Ryga ir Talinu. Neatsiliko ir 
žemaičiai. Nuo pat Vilniaus iki Latvijos 
sienos stovėjo žmogus prie žmogaus (tas 
pat Latvijoje ir Estijoje), tuo parodydami 
Maskvai ko nori žmonės — 
nepriklausomybės.

Iš Žemaitijos žmonės važiavo ta 
kryptimi įvairiais keliais mašina paskui 
mašiną, autobusais, ar motociklais. 
Autostradoje stovėjo susikaupę, kai kurie 
su ašaromis akyse, sujaudinti tos žmonių 
vienybės, to žmonių troškimo laisvės. 
Vien tik iš Šilalės rajono važiavo 35 
autobusai, kurių kiekviename buvo 33-35 
žmonės. Žemaičiams buvo skirtas ruožas 
prie Pasvalio. Kiekvienas žmogus turėjo 
prisisegęs po trispalvę, perrištą juodu 
kaspinėliu ir po juodu kaspinu perrištą 
žvakę. Akcijai pasibaigus, degančias 
žvakes sustatė prie kelio.

Kvėdarnos choras dainavo patriotines 
tremtinių ir partizanų dainas, giedojo 
Lietuvos himną ir giesmę „Marija, 
Marija.“

Buvęs Sibiro tremtinys šia proga 
sukūrė eilėraštį:

Paduoki, broli, sesei ranką 
Už laisvę tėviškės brangios. 
Vergauti mums seniai užtenka — 
Ryžtu lai širdys mūs plasnos!

P ak ilkim mes už naują būvį, 
Už mūsų protėvių kapus, 
Tegul mūs priešai bijo, liūdi — 
Mūs ryžtui galo nebebus!

Ir eikim mes per žemę šventą, 
Parneškim šviesą į namus, 
O jeigu žūti būtų lemta — 
Vaikai įvykdys mūs siekius!

Mylėkim mes, ką bočiai gynė, 
Už ką kovojo mūs tėvai, 
Parneškim laisvę į tėvynę, 
Šviesa lai džiaugias mūs vaikai!

Vergauti mums šiandien užtenka, 
Ryžtu lai širdys mūs plasnos, 
Paduoki, sese, broliui ranką 
Ir eikim ginti Lietuvos!

Socialdemokratų suvažiavimas
Š.m. spalio 28-29 dienomis Vilniuje 

įvyks Lietuvos socialdemokratų partijos 
atkuriamasis suvažiavimas. Kviečiami 
LSDP kuopų atstovai, LSDP Užsienio 
delegatūros nariai ir svečiai.

Lietuviškas karabachas
Vilnijoje gyvenatieji lenkai, būdami 

nepatenkinti LTSR Aukščiausiosios 
Tarybos priimtu įstatymu dėl valstybinės 
kalbos, susideda su kai kuriais rusais ir 
kliudo tą įstatymą įgyvendinti. Tas 
ypatingai pasireiškia Šalčininkų 
apylinkėje, kur jie siekia net paskelbti 
„autonominį rajoną“. Apie tai plačiai 
diskutuoja tiek Vilniaus, kiek ir Lenkijos 
spauda.

Tą klausimą gvildena ir Bohdan 
Skaradzinski (Tygodnik Solidamosci, 
Nr.9, 1989 m.). Jis aprašė pastarųjų metų 
įvykius Lietuvoje ir, pacitavęs žymiųjų 
lietuvių pasisakymus lenkų — lietuvių 
santykių klausimu (prof. Vytauto 
Landsbergio ir poeto Tomo Venclovos), 
sako, jog Lenkija turinti remti savo 
tautiečius užsienyje moraliai ir 
materialiai. „Tačiau, — sako jis, — 
lietuvių atžvilgiu taip pat esame 
įpareigoti. Moraliai ir politiniai. 
Mažiausiai, bent jiems nekliudyti; ir 
nekomplikuoti padėties, kuri ir be mūs 
jau pakankamai komplikuota.“

1
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Metraštis apie Lietuvą ir lietuvius
Australijoje, Tasmanijos universitete 

įsikūręs Lietuvos sambūris išleido savo 
veiklos pirmąjį metraštį. Leidinyje anglų 
kalba yra pateikiamos lietuvių ir ne 
lietuvių mokslininkų šešios studijos apie 
Lietuvą ir lietuvius liečiančiomis 
temomis: Australijos lietuviai 
sociologijos mokslo perspektyvoje. 
Pirmasis Australijos ryšys su Lietuva — 
studija apie Australijos atradėjo 
kapitono Cook biografą, ekspedicijų 
dalyvį biologą George Foster, kuris 1784- 
87 metais buvo Vilniaus Universiteto 
gamtos mokslų dėstytojas. Trečioji 
studija yra apie Igną Domeiką, 1831 metų 
sukilimo dalyvį, Vilniaus universiteto 
studentą, vėliau, tapusį Čilės švietimo 
sistemos reformatoriumi, sostinės 
Santiago universiteto rektoriumi. 
Ketvirtoji metraštyje atspausdinta 
mokslinė studija yra skirta žymiausiam 
Australijos lietuviui, 1972 metais 
žuvusiam Olegui Truchanui. Lietuvoje 
buvęs resistencinio pogrindžio narys ir 
partizanas, Truchanas Australijoje tapo 
Tasmanijos salos tyrinėtojas, atradęs ir 
fotografavęs Tasmanijos pietvakarių 
gamtą. Buvo Australijos gamtos 
apsaugos fondo narys. Jo vardu yra 
pavadintas vienas Tasmanijos gamtos 
draustinis ir du kalnai. Olego Truchano 
Tasmanijos gamtovaizdžio fotografijų 
albumas yra susilaukęs astuonių laidų. 
Kitos dvi metraščio studijos yra apie 
Lietuviškus velykų margučius ir apie 
Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejų.

Metraštį išleidęs Tasmanijos 
universiteto Lietuvos studijų sambūris, 
įsikūrė prieš dvejus metus. Sambūrio 
tikslas yra garsinti Lietuvą ir lietuvių 
tautos kultūrą. Sambūris, skatina 
studentus Tasmanijos universitete rengti 
diplominius darbus Lietuvą liečiančiomis 
temomis. Tasmanijos universitete 

dėstytojais dirba du lietuviai, Genovaitė 
Kazokienė ir Lietuvos studijų sambūrio 
metraščio redaktorius Algimantas 
Taškūnas.

V A T. R

RELIGIJOS FILOSOFIJOS
STUDIJŲ SAVAITE LIETUVOJE
Pirmoji religijos filosofijos studijų 

savaitė įvyks lapkričio mėn. Lietuvoje. 
Numatytą programą lapkričio 11-18 d.d. 
— Mariampolėje, Vilniuje ir Kaune — 
rengia Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo 
ir švietimo centras (kultūrinių ir 
mokslinių ryšių su užsienyje gyvenančiais 
lietuviais įstaiga prie atkurto Vytauto 
Didžiojo universiteto Kaune), Lietuvos 
filosofų draugijos religijos filosofijos 
klubas ir Lietuvos kompozitorių 
sąjungos muzikologų sekcija.

Pasak rengėjų, „šių studijų savaitės 
svarbiausias tikslas — žadinti dvasinį 
atsinaujinimą, puoselėti glaudesnį jungtį 
su Europos kultūra. Tarp kitų 
gvildenamų problemų, norėtume 
apsvarstyti galimą Katalikų Mokslų 
Akademijos atkūrimą, Kauno Vytauto 
didžiojo Universiteto filosofijos- 
teologijos fakulteto veiklos gaires.“ .

Užsienio svečiai, galintys duoti 
pranešimus, yra kviečiami susirišti su 
rengėjais. Pranešimai bus atspausdinti, 
todėl rengėjai pageidauja prelegentų juos 
turėti su savimi, o temos pavadinimą kuo 
skubiau atsiųsti Daliai Marijai 
Stančienei, Viršuliškių 71-60, 232056 
Vilnius, tel. 41-36-23, arba perduoti faksu 
į Sąjūdžio informacinę agentūra Vilniuje 
(fakso nr. 22-48-90), nurodant, kad tai 
Religijos filosofijos savaitei. Bilietus į 
Lietuvą ir atgal pasirūpina patys. 
Rengėjai aprūpina prelegentus nakvyne, 
maistu ir dienpinigiais.

LIC

NIJOLE SADŪNAITĖ 
BAŽNYČIOS SUVAŽIAVIME

„Lietuvos katalikam dabartiniu metu 
reikia visuotinės Bažnyčios pagalbos". 
Tai pažymėjo buvusį sąžinės belaisvė 
Nijolė Sadūnaitė kalbėdama 
Kionigšteine, Federacinėje Vokietijoje, 
vykstančiame tarptautinės organizacijos 
„Kirche in Not“ — Vargo Bažnyčia — 
kasmetiniame visuotiniame suvažiavime. 
Nijolė Sadūpaitė, kuri suvažiavimo 
dalyvių buvo sutikta plojimais, savo 
kalboje pažymėjo, kad dabartinėje 
prasidėjusio viešumo situacijoje Lietuvos 
katalikai laukia ne tiktai materialinės 
pagalbos, bet taip pat paramos katalikų 
Bažnyčios Lietuvoje struktūrom atkurti, 
tokiu būdu, kad Bažnyčia ir visi tikintieji 
galėtų kuo veiksmingiausiai atlikti paties 
Kristaus jiem pavestą apaštalinę misiją. 
Nijolė Sadūnaitė savo kalboje, 
pavyzdžiui, atkreipė dėmesį, kad turi būti 
skubiai restauruotos Telšiuose atkurtos 
kunigų seminarijos patalpos, kad 
Lietuvoje vis dar labai smarkiai 
jaučiamas religinės literatūros trūkumas. 
„Kirche in Not“ organizacijos vadovybė 
pareiškė, kad yra pasirengusi, savo 
galimybių ribose, finansiniai paremti 
atkurtos Telšių seminarijos patalpų 
restauravimo darbus, o religinės 
literatūros klausimu buvo pasakyta, kad 
„Kirche in Not" organizacijos rūpesčiu 
jau yra spausdinamas Šventojo Rašto 
tekstų naujas leidimas lietuvių kalba.

Nijolė Sadūnaitė baigė savo žodį 
„Kirche in Not“ suvažiavime kviesdama 
visus laisvojo pasaulio krikščionis malda 
paremti Lietuvos katalikų pastangas 
atgauti pilną religinę laisvę.

Nijolė Sadūnaitė išbus Federacinėje 
Vokietijoje iki spalio trečios dienos. Tarp 
įvairių susitikimų ji čia numato aplankyti 
Miincheno arkivyskupą kardinolą 
Wetter ir Augsburgo vyskupą Stimpfle. Iš 
Federacinės Vokietijos Nijolė Sadūnaitė 
sugrįš į Prancūziją, kur numato išbūti 
visą spalio mėnesį.

V AT. R

MELAGINGI RINKIMAI
Siekiant Lietuvos nepriklausomybės 

teisiniu ir parlamentiniu keliu Baltijos 
valstybių liaudies frontų ir Sąjūdžio 
pastangomis Kremlius pripažino 
Molotovo-Ribentropo slaptų protokolų 
egzistavimą. Vienas iš svarbiausių 
politinių uždavinių šiuo metu yra 
paneigti ir pasmerkti tarybinius 1939- 
1941 m. įvykių aiškinimus.

Kremlius aiškina, kad Baltijos 
valstybės savanoriškai įstojo į TSRS, 
pareikšdamos norą tai padaryti per 
vadinamuosius liaudies seimus 1940 m. 
Šią poziciją labai aiškiai pareiškė 
Aleksandras M. Jakovlevas, TSRS 
Komunistų partijos politbiuro narys. 
Jakovlevas, tuo pačiu, pripažino, kad 
slapta sutartis tarp Stalino ir Hitlerio 
neturėjo legalaus pagrindo. Anot Vito 
Tomkaus, Lietuvos Žurnalisto, Sąjūdžio 
seimo tarybos nario ir TSRS deputato, 
„tokio pasisakymo negana. Jie taip pat 
turi pripažinti, kad mes buvome 
okupuoti ir, kad 1940 m. rinkimai buvo 
melas“.

Išeivija taip pat gali stipriai prisidėti. 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis ir 
Lietuvos teisininkų draugija kreipiasi į 
visą Lietuvos tautą norėdama nustatyti ir 
apklausinėti dalyvavusius ar iš šalies 
stebėjusius tuometinius įvykius asmenis, 
ieškant išlikusių dokumentų, kitos tų 
dienų politinę situaciją nušviečiančios 
informacinės medžiagos. Vienas iš 
svarbiausių tiesos įrodymų yra gyvų 
žmonių paliudijimai. Sąjūdžiolnfo yra 
paruošusi anketą, sudarytą iš Sąjūdžio ir 
teisininkų draugijos pateiktų klausimų. 
Kreipiamės į išeivijos vyresniąją kartą 
prisidėti prie šito gyvybiškai svarbaus 
reikalo ir užpildyti anketą. Prašome 
rašyti sava ranka. Taip pat būtų labai 
vetinga turėti gyvą garsinį įrašą, jeigu 
įmanoma. Negalintys patys užpildyti 
anketos arba parūpinti garsinio įrašo, 
prašome kreiptis į Sąjūdžiolnfo, kuri 
suteiks pagalbą. Anketų ir juostų 
originalai bus laikomi saugioje vietoje, o 
kopijos bus tuoj pat perduotos Sąjūdžiui. 

Anketos gaunamos: Sąjūdžiolnfo, 7159 
S. Whipple, Chicago, IL 60629; U.S.A.

Sąjūdžiolnfo

PREZ. STULGINSKIO SUKAKTIS

Rugsėjo 23 dieną, Kaune paminėta 
buvusio Lietuvos respublikos prezidento 
Aleksandro Stulginskio mirties 
dvidešimtmečio sukaktis. Šeštadienį 10 
valandą Kauno arkikatedroje buvo 
aukojamos šventos Mišios už Aleksandro 
Stulginskio sielą, o po Mišių — 12 
valandą, Menininkų rūmuose įvyko 
velionio paminėjimas. Aleksandro 
Stulginskio minėjimą Kaune surengė 
Lietuvos krikščionių demokratų partija.

Antrasis nepriklausomos Lietuvos 
respublikos prezidentas Aleksandras 
Stulginskis buvo žymus, kultūrininkas ir 
politinis veikėjas, vienas iš Lietuvos 
krikščionių demokratų partijos steigėjų. 
Tautos, vėliau, Valstybės tarybos narys ir 
Nepriklausomybės akto signataras. 
Veikdamas politinėje plotmėje ryžtingai 
gynė demokratijos principus ir siekė, kad 
jais remtųsi nepriklausoma Lietuvos 
valstybė. Buvo Steigiamojo seimo nariu ir 
pirmininku, kurį laiką drauge eidamas ir 
respublikos prezidento pareigas. Vėliau 
buvo du kartus perrinktas respublikos 
prezidentu. Būdamas Vakarų kultūros 
žmogus stengėsi atgimstančią Lietuvą 
organizuoti Vakarų įtakoje ir rikiuoti ją į 
moderniųjų demokratinių valstybių eilę. 
Stulginskiui esant prezidentu buvo išleisti 
visi pagrindiniai Lietuvos įstatymai, 
suorganizuoti tautinės kultūros židiniai 
bei padėti ūkinio gyvenimo pagrindai. 
Pirmosios sovietu okupacijos metu buvo 
išvežtas į Sibirą ir tik 56-ais metais 
sugrįžo atgal į Lietuvą, kur mirė prieš 20 
metų rugsėjo 22 d.

V AT. R

Išeivijos jaunoji karta
ISTORINĖ APŽVALGA

Vienos kolonijos lietuvių jaunimas 
kviesdavosi savo stovyklose sutiktus 
draugus iš kitų kolonijų apsilankyti į jų 
ruošiamą minėjimą ar šventę. Niekas 
nesistebėdavo, kai penktadienio vakare 
grupelė studentų susėsdavo į 1 ar 2 
automobilius ir nuvažiuodavo 400-500 
km. į kitą didmiestį dalyvauti lietuvių 
šventėje. Stambesnius kolonijų 
aplankymus platesniu mastu rengdavo 
tautinių šokių grupės bei chorai, kurie 
gastrolėms samdydavo autobusus. 
Taipogi bent vieną kartą metuose jaunieji 
sportininkai suvažiuodavo vienon vieton 
rungtyniauti. Toliau jaunimo tarpusavio 
ryšiai buvo stiprinami ir plačiami 
pasaulio lietuvių jaunimo kongresais, 
kurie suvesdavo išeivijos jaunimą, 
gyvenanti 4 kontinentuose, vienon 
vieton. Jų metu aptariamos jaunimo 
problemos, veiklos gairės. Tokiais tad 
metodais saugoma bei puoselėjama 
lietuvybė pasaulio lietuvių jaunimo tarpe.

Ligi šiol, kalbėdamas apie išeivijos 
jaunimą, jį skirstydamas į tris kartas, 
turėjau asmenyje tuos, kurie nenutolo 
nuo lietuvybės. Deja, nenutautusių 
išeivijos jaunuolių skaičius tesudaro labai 
mažą išeivijos prieauglio dalį. Jeigu po 
karo į Vakarus pabėgo 80,000 lietuvių, tai 
jų prieauglis ir prieauglio prieauglis, labai 
konservatyviai apskaičiuojant, turėtų 
siekti bent 60,000. Iš to skaičiaus vargiai 
ar daugiau kaip 3-4 tūks. žmonių šiandien 

gyvenamajame krašte. 1 1985-86 m. 
platintą išeivijos pasaulio lietuvių anketą 
atsakė vos 2 tūkst. lietuvių (tarp 10 ir 65 
metų amžiaus). 955 atsakymai turėjo 
mažiau kaip 36 metus. Skaičiai — 
verčiantys susimąstyti.
stengiasi puoselėti lietuvybę savo

Šiuo metu mano kartos jaunimo tarpe 
kartkartėmis diskutuojame šiais 
klausimais. Kas būtų atsitikę išeivijai, jei 
dabar vykstąs Lietuvos atgimimas būtų 
prasidėjęs 10-20 metų anksčiau? Ar toks 
atgimimas tuo metu būtų pristabdęs 
nutautėjimą lietuvių, kurių tėvų ar jų 
pačių mintyse Nepriklausomos Lietuvos 
vaizdas yra žymiai ryškesnis ir 
galingesnis, negu reali Lietuva? Įdomu, 
kad panašiose diskusijose nekeliamas 
klausimas, ar dabartinis Lietuvos

II

atgimimas pristabdys šių laikų išeivijos 
jaunimo, tai yra, trečios kartos, 
nutautėjimą? Manau, kad klausimas 
nekeliamas, nes jo atsakymas visiems 
aiškus ir, deja, neigiamas. Trečios 
pokarinės imigracijos jaunimo kartos 
nariai nebeatgimsta lietuvybėje. Po 
pernai įvykusių VII.5, VIII.23 ir IX.28 d. 
įvykių Vilniuje į pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos, išeivijos ateitininkų ir 
skautų gretas nepasipylė srautas staiga 
lietuvybe susidomėjusių moksleivių bei 
studentų. Liko tie patys nariai, tik dabar 
veikiantys su dar didesniu užsidegimu ir 
aiškesniu tikslu. Kaip bus su ketvirtąja 
jaunimo karta, dar tik pradžios mokyklą 
lankančią, ar iš viso negimusia, sunku 
pasakyti.

Grįžkime prie ankstesnio klausimo: 
jei Lietuvos atgimimas būtų įvykęs kiek 
anksčiau, ar jis būtų išgelbėjęs nors dalį 
lietuvybėje mirštančiųjų? Turbūt, kad 
nutautėjusių skaičius būtų buvęs kiek 
mažesnis, bet tenka abejoti, ar didelė 
dauguma išeivijos lietuvių būtų atsispyrę 
stiprioms nutautėjimo jėgoms? 
Lemiamas momentes pokarinės išeivijos 
istorijoje įvyko 5 dešimtmečio II pusėje, 
kada tremtiniai įsitikino, jog karo tarp 
Vokietijos ir Tarybų Sąjungos pasėkoje 
Lietuva tapo okupuota.

Nuo šio momento jaunosioms išeivijos 
kartoms buvo lemta likti išeiviais, lemta 
prarasti didelę daugumą savo narių 
gyvenamojo krašto kultūros naudai. 
Tenka apgailestauti dėl tokios mūsų 
padėties, bet nuolat sielotis nebūtų nei 
protinga, nei naudinga. Palyginus su 
kitom išeivijom — italų ar vokiečių — 
lietuviai neblogai laikosi, nenutausta taip 
greitai. Akstinu išsaugoti ir puoselėti iš 
tėvų paveldėtą kalbą bei kultūrą sudarė 
ypatinga Lietuvos padėtis, okupuotos 
šalies statusas. Kol Lietuva bus pavergta, 
kol jai grės rusifikacija, sovietizacija ir 
ekologinis genocidas, tai išeiviai jaus 
moralinę pareigą išsaugoti lietuvybę. 
Tokio akstino neturi kitos išeivijos, 
pavyzdžiui, Amerikos vokiečiai ir italai. 
Vyresnojoji karta tą mūsų išeivijos 
ypatybę puikiai suprato ir bandė kiek 
galima tuo pasinaudoti anksčiau. Jie 
nuolat maitino savo vaikus pasakojimais 
apie Nepriklausomą Lietuvą ir apie tos 

nepriklausomybės praradimą, apie 
gyvenimą su raudonuoju teroru ir apie jų 
pavojingą kelionę nuo to teroro į laisvę. 
Visas dėmesys buvo skirtas Lietuvos 
pavergimo temoms. Galbūt vyresnieji 
taip elgėsi dalinai iš kaltės jausmo: juk jie 
iš Lietuvos bėgo.

Jei Lietuvoje per metų metus buvo 
sąmoningai nutylimi komunizmo 
nusikaltimai prieš lietuvių tautą, tai 
išeivijoje mažai apie ką kita tebuvo 
kalbama. Toks pakartotinas tautos 
istorijos svarbiausių momentų 
pabrėžimas ne visada davė gerų vaisių. Iš 
jo išsirutuliojo vaizdas, kad tauta ne tik 
pavergta, bet tiesiog suluošinta, akla ir 
nebyli. Todėl, kad buvo 
samprotaujama, kadangi Lietuvos 
gyventojai nepajėgūs nei gyventi, nei 
veikti, išeivija ateis į talką ir vadovaus 
Lietuvos išlaisvinimui.

Kaip tik šiuo klausimu įvyko vienas iš 
svarbiausių lūžių išeivijoje. Jaunimas 
netikėjo Lietuvos Išlaisvinimui 
vadovausiančiomis organizacijomis bei 
asmenimis. Nepritarė ir bandymui 
išeivijoje Lietuvą laikyti užšaldytą 
viename praeities laikotarpyje. 
Neturėdami savyje tos kaltės bei kartėlio 
jausmų, kuriuos jų tėvai atsivežė iš 
lagerių, jaunimas pradėjo springti nuo 
brukte brukamos istorijos. Jeigu jau 
Lietuva apskritai buvo aktuali, tai tik 
dabartinės jos situacijos kontekste. Todėl 
šiandien tai yra vienas didžiausių 
skirtumų tarp išeivijos ir Lietuvos 
jaunimo: pastarieji gerbia ir, atrodo, kai 
kurie net garbina Lietuvos istoriją, kurią 
jų akyse buvo stengiamasi sunaikinti. 
Sugrąžindamas sau istoriją, Lietuvos 
jaunimas duoda didelį smūgi Maskvos 
pastangoms juos visus paversti Homo 
Sovieticus. Tuo tarpu jų bendraamžiai 
Vakaruose tos istorijos yra prisisotinę ir 
net jos vengia. Jie ieško sąlyčio su 
Lietuvos dabartim. Lietuvos jaunimas 
atgimsta per Lietuvos praeitį, o išeivijos 
— per dabartį.

Tačiau viena prasme išeivijos ir 
Lietuvos jaunimas yra labai panašūs: tiek 
vieniems, tiek kitiems asmenims lietuvybės 
išsaugojimo klausimas buvo toks pats — 
ar man tapti konformistu ar likti lietuviu? 
Lietuvos jaunimui buvo trys 
pasirinkimai: pasiduoti spaudimui ir 
tapti nužmogintu homo sovieticus; būti 
dvasiniu rezistentu prieš santvarką; eiti 
pačiu sunkiausiu keliu — tapti viešu 
rezistentu. Išeivijos jaunimui 
konformizmas reiškė asimiliavimąsi, 

lietuvybės išmainymą į gyvenamojo 
krašto kultūrą. Kitas, sunkesnis kelias 
yra pasilikti lyg ir lietuviu nelietuviškoje 
aplinkoje. Jaunam lietuviui išeiviui 
pasirinkus likimo lietuvio kelią reikia 
nustatyti, ką tai reiškia. Ar tai reiškia būti 
šimtu nuošimčių lietuviu, ar 70 
nuošimčių, ar 50? Atsakymai būna 
įvairūs.

į anksčiau minėtos pasaulio lietuvių 
anketos klausimą „Kuo save laikai?“ 
atsakė 933 lietuviai tarp 10-36 metų 
amžiaus — 12 nuošimčių pasisakė esą 
grynai lietuviai, 37 — kad jie daugiau 
lietuviai, negu gyvenamojo krašto 
tautybės, 32 — vienodai lietuviai ir 
gyvenamojo krašto tautybės, 17 — 
daugiau gyvenamojo krašto tautybės, 
negu lietuviai, 2 — grynai gyvenamojo 
krašto tautybės.

Jaunuoliui, bandančiam nustatyti savo 
lietuvybės laipsnį, kyla kitas, irgi gana 
keblus klausimas, kaip tinkamiausiai 
įprasminti savo lietuvybę? Ar ją išreikšti 
būnant aktyviu lietuvių visuomenės 
nariu, ar sau ir Lietuvai daugiau naudps 
duotų savo lietuvybę pritaikydamas prie 
gyvenamojo krašto aplinkos, savo laimės 
ieškant platesniame vandenyne? Ar 
lietuvybei daugiau pasitarnauja, 
rašydamas romaną apie Lietuvą lietuvių 
kalba ar anglų kalba? Ar geriau tapti 
lietuvių bendruomenės pirmininku, ar 
kandidatuoti į savo valstijos seimelį? 
Vyresnio amžiaus žmonėms šitokie 
prieštaringi klausimai į galvą neateidavo. 
Jie buvo ir save laikė politiniais 
tremtiniais, emigravusiais į Ameriką ne iš 
didelio noro, bet iš reikalo. Jie įsteigė 
lietuvybės saleles. Toms salelėms buvo 
būdingas ne materialinis skurdas, bet 
noras išsaugoti lietuvybę. Tas saleles 
palyginčiau su namu, pro kurio langus 
nuolat matomas vienas ir tas pats vaizdas 
— Lietuva 1918-1940 m. Vyresnieji tokį 
gyvenimą pasirinko sąmoningai, nes jie 
norėjo išsaugoti lietuviškas vertybes bei 
dvasią, visą savo patirtį ir prisiminimus, 
kuriuos atsivežė iš Lietuvos. Bet per tą 
didelį norą išsaugoti lietuvybę jie vengė 
sąlyčio su dabartine Lietuva bei su gyve
namojo krašto žmonėmis. Todėl, kad ir 
turėdami geriausius norus, jie iš tikrųjų 
skurdino lietuvybę. Tos salelės saugojo 
nuo pavojaus tapti svetimo gyvenamojo 
krašto kultūros auka. Apie kelią į platųjį 
pasaulį kaip tik ir byloja Pasaulio lietuves 
anketos direktorius kun. dr. Kęstutis 
Trimakas: “Be abejo, lietuviškiausia yra 
išeivijos vyriausioji karta. Tačiau šalia to 

ši anketa parodė, kad po vyriausios 
kartos lietuviškiausių jaučiasi jauniausias 
jaunimas— 16-20 metų amžiaus. Mažiau 
— vyresnysis jaunimas, 21-29 m. 
amžiaus, dar mažiau — vidurinioji karta. 
Taigi, ši anketa apibūdino nutautimą 
kaip kreivę“ (Pasaulio lietuvis, 87.3).

Blėstantis lietuviškumas vyresniojo 
jaunimo bei vidurinės kartos tarpe turės 
rimtų pasekmių ateinančioms jaunimo 
kartoms. Tas pasekmes jau dabar 
matoma. Jaunos, čia gimusios šeimos 
bando perduoti lietuvybę savo 
naujagimiams. Mažuma tų šeimų moka 
lietuvių kalbą, tačiau deda visas 
pastangas savo vaikams sukurti sveiką 
lietuvybės aplinką, kuri remtųsi ne tik 
išeiviškąja patirtimi, bet ir 
subalansuotomis gyvenamojo krašto bei 
dabartinės Lietuvos kultūros vertybėmis. 
Tai reikalauja nepaprastai didelių 
pastangų, ypač dėl to, kad išeivijos 
kolonijos pradeda po truputį irti.

Jaunos šeimos, gyvenančios lietuvybės 
salelėse, atsiskiria nuo bendros lietuvių 
išeivijos visuomeninės veiklos. Dar 
blogesnė padėtis su tom jaunom šeimom, 
kurios iš tėvų paveldėjo pareigas Lietuvai 
bei lietuvybei jausmą, bet patys niekada 
nesiryžo, o ir dabar nesiryžta gerai 
išmokti lietuvių kalbą bei pažinti 
Lietuvos istoriją ir kultūrą. Jie nori savo 
vaikams perduoti lietuvybę, bet neturi 
tam užtektinai pasiruošimo. Bus itin 
sunku jiems, kitose tautybėse tarpusiems, 
išauklėti vaikus lietuviška dvasia.

Kokie konkretūs žygiai šiuo metu 
suteiktų išeivijai jėgų atsitiesti?

Galima įsivaizduoti vasaros stovyklas 
Lietuvoje, kurias 2-3 mėn. kasmet 
lankytų išeivijos jaunimas. 
Stovyklautojai taipogi galėtų keliauti ir į 
kitą pusę. Išeivijos ir Lietuvos šeimų 
susiporavimas, kai jų vaikai mokslo 
metus praleidžia ne savame krašte, taip 
pat duotų abipusę naudą. Man atrodo, 
kad būtent tokiais ryšiais stipriname 
išeivijos atgimimo galimybes, įgauname 
rimto pagrindo tikėti išeivijos atgimimu. 
Pernai tai būtų atrodžiusi šiame amžiuje 
nepasiekiams svajota svajonė. Kaip 
matote, Jūs, Lietuvos gyventojai, galite 
suvaidinti lemiamą vaidmenį ne tik 
kuriant Lietuvos ateitį, bet ir sprendžiant 
išeivijos problemas. Turbūt daugiau, 
negu kad Jūs įsivaizduojat, mūsų ateitis 
priklausys nuo Jūsų.

ŠIA
Viktoro Nako pranešimas. Pradžia 

praėjusiame „EL" numeryje.
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LIETUVIŲ-LENKŲ SANTYKIAI

Nors atostogauju Viduržemio jūros 
pakrantėje ir tik per 40 km. nuo Monako, 
tačiau ryšio su spauda nenutraukiau. 
Vakarų Vokietijos dienraščiai miestelius 
ir miestus pasiekia jau sekančią išleidimo 
dieną (jie dvigubai brangesni kaip 
Vokietijoje), o anglų spaudą gaunu iš 
atostogaujančių D. Britanijos gyventojų, 
kurie taip pat apsirūpina įvairiose 
krautuvėse.

Prie atostogų įspūdžių gal teks grįžti 
atskirai, tačiau šį kartą noriu vėl paliesti 
lietuvių-lenkų santykius, nes prieš savaitę 
(rašau rugsėjo mėn. 19 d.) vokiškame 
dienraštyje radau mažą žinutę, kad 
Šalčininkų rajono gyventojai reikalauja 
lenkiškos autonomijos.

Senokai susirašinėju su gimnazijos 
draugu, tad ir jo gautas laiškas lietuvių- 
lenkų santykių klausimu vėl sukėlė daug 
susirūpinimų. Kodėl? Pasistengsiu 
atsakyti.

Įsisteigus lenkų organizacijai Lietuvoje 
mūsų santykiai su lenkais paaštrėjo dėl 
mokyklų, vėliau dėl lietuvių kalbos 
suvalstybinimo, o dabar lenkai sau 
reikalauja autonominės srities 
(Šalčininkai, Nemenčinė — lenkų 
tvirtovės). Santykiai anksčiau buvo 
„geri“, bet iškilus šiems klausimams 
gavosi susirūpinimas, kadangi atsirado 
„kontra“ lietuvių aspiracijoms.

Lenkiškose mokyklose vaikai gerai 
neišmoksta ne tik lietuvių, bet ir rusų 
kalbos. Pagal 1989-90 m. lenkiškų 
mokyklų tvarkaraštį, rusų kalba yra 
pradedama mokyti nuo IV sk. (3 
pamokos savaitėje), lenkų kalbai 
skiriama apie 2.5 karto daugiau pamokų. 
Lietuvių kalbos privalomų egzaminų 
nėra. Nenuostabu kad baigusieji tokią 
mokyklą turi sunkumų aukštose 
mokyklose. Pagal V. Gaidžio statistiką 
(„Jaunimo gretos“ 1988 m. spalio mėn.) 
Vilniuje iš 1000 lietuvių tarp 20-29 m. su 
inkštuoju mokslu yra 173 asmenys, o 
enkų tik 46. Nenuostabu, kad 
„tauteišai“ tėvai vengia lenkiškų 
mokyklų.

Bičiulis rašo, kad dabartines 
problemas Rytų Lietuvoje turėtume imti 
r spręsti nuo savęs. Pagal T. Venclovos 
Lietuva pasaulyje“ Vilniaus krašto 
įmonės atlietuvėja ten, kur jie turi ryšį su 
lietuviais — pav. Trakų ar Širvintų 
rajonai. Tai patvirtina ir statistika. Į 
tokias vietoves kaip Sudervė, Mickūnai, 
Šalčininkai, Maišiogala — lietuviai 
atvyksta tik aukštesnėms pareigoms 
užimti. Jiems įsigijus automašinas, 
padėtis dar pablogėjo: tie aukšto rango 
tarnautojai gyvena Vilniuje, o į darbą 
važinėja. Maišiogaloje po darbo valandų 
nelaimei ištikus, nėra nei vieno gydytojo. 
Dar blogiau yra su lituanistais. 
Šalčininkų rajono kompartijos pirmasis 
sekretorius E. Talinski skundžiasi, kad jo 
rajono mokyklose trūksta 20 lietuvių 
kalbos mokytojų. Švietimo min. paskyrė 
tik du („Červony Štandar, š.m. birželio 
mėn. 7 d.). Vilniaus rajono sovkoze- 
technikume, kurio direktorium yra 
deputatas į aukščiausią sovietą Maskvoje 
A. Bradovski, dėstomoji kalba yra lenkų. 
Yra tik viena techniku-mechaniku rusų 
grupė. Prie tokios padėties iš dalies 
privedė lietuvių nenoras bendrauti su 
lenkais. Č. Milašius yra pasakęs, kad jis 
negali būti lietuviu, nes lietuvio sąvokos 
kriteriumas yra lietuvių kalba. O jis jos 
nemokąs. Tas pats yra su „tuteišais“.

P.S. Ta pačia proga sveikinimai 
redakcijai ir skaitytojams.

Kazys Baronas
(šiuo metu Italijos Rivieroje)

RUOŠIA RAŠINĮ
Ieškau duomenų apie lietuvius 

rašytojus kūrusius ar teberašančius 
vaikams, jaunimui. Ta tema ruošiu 
platesnės apimties rašinį.

Malonėkite atsiųsti man apie save 
žinias: vardą, pavardę, gimimo datą, 
vietovę. Jei turite — literatūrinį 
slapyvardį. Kada pradėjote rašyti. 
Išspausdintų ar vaidintų jaunimui skirtų 
kūrinių datas, vietoves.

Knygučių viršelio, titulinio lapo ir 
^labiausiai patinkančio puslapio dvi 
nuospaudas. Vaidinimo nuotrauką, 
datas, vietoves.

Jei norite — duokite apie Jūsų veikalus 
tašiusių vardyną.

Laukiu iš Jūsų greito atsiliepimo.
Algirdas Gustaitis

Los Angeles, Calif. 90048 
7946 W. 4th Street, USA

Evangelikų liuteronų suvažiavimas TAUTODAILĖS SEMINARAS
Išeivių evangelikų liuteronų kunigų ir 

Bažnyčios darbuotojų suvažiavimas 1989 
metais Hofgeismar, prie Kasselio.

Išeivių evangelikų kunigų ir Bažnyčios 
darbuotojų suvažiavimas 1989 metais 
vyko rugsėjo mėn. nuo 4 ligi 8 d.d. 
Evangelikų akademijos patalpose 
Hofgeismar, netoli Kasselio. Akademija 
nuo 1947 metų priklauso evangelikų 
Bažnyčiai Kurhessen-Waldeck. Ten 
vyksta visokiausi suvažiavimai, 
seminarai, ruošami kunigai diakonai, 
pamokslininkai, yra apie 10 senelių namų 
su 350 gyventojų. Taigi prie Hofgeismaro 
miesto yra visa jo dalis, kuri priklauso 
Evangelikų Bažnyčiai.

Šiam suvažiavimui jau aštuntą kartą iš 
eilės vadovavo Pasaulio liuteronų 
sąjungos vokiečių tautinio komiteto 
įgaliotinis Bažnyčios tarėjas kunigas dr. 
Edmund Ratz iš Stuttgarto. Renginys 
pradėtas iškilmingomis pamaldomis, 
kurias laikė pats vedėjas, pasirinkdamas 
pamokslui tekstą iš Apaštalų darbų 17,27 
skirsnelį: „Iš tikrųjų Dievas nėra toli nuo 
mūsų kiekvieno.“ Tai yra 1989 metų 
šūkis.

Konferencijos salėje suvažiavimą 
atidarė pats rengėjas, nuoširdžiai 
pasveikindamas susirinkusius. Lietuvių 
evangelikų liuteronų grupę pristatė 
dabartinė valdybos pirmininkė Tamara 
Schmidt, gimusi Kelerytė, ir trumpai 
paminėjo, ką ir kur kiekvienas dalyvis 
veikė per pastaruosius metus.

Suvažiavime, didžiausią grupę sudarė 
latviai —jų buvo 12 — lietuvių 11, estų 
10, vengrų 1, lenkų 1 Rusijos vokiečių 3 ir 
vokiečių 4; iš viso 42 žmonės.

Lietuvių grupėje šį kartą buvo pirmą 
kartą tokiame suvažiavime kunigas 
Aldonis Putcė iš Anglijos (kilęs iš 
Lietuvos), kunigas Martynas Klumbys ir 
Bensheimo, lektorė, kunige diakone ir 
pedagogė Tamara Schmidt, jos vyras 
vyriausias studijų tarėjas, vargonininkas 
ir chorvedys Bemhardas Schmidt, abu iš 
Ofeno, netoli nuo Bad Zwischenahno, 
kunigas diakonas Ričardas Baliulis iš 
Hamburgo, mūsų Bažnyčios iždininkas 
dr. A.H. Kėnigis— Konigiš Gottingeno, 
Lebenstedto parapijos pirmininkas Jonas 
Rupkalvis, tos parapijos sekretorė Elma 
Preuss, abu iš Salzgitter-Lebenstedto, 
Bremeno parapijos atstovės Hilde 
Anevičienė ir Lydia Petersonienė ir 
kunigas Fr. Skėrys iš Mannheimo.

Prie bendrų rytinių pamaldų prisidėjo 
ir pamokslus pasakė išeivių kunigai. 
Vargonais per visą suvažiavimą grojo 
vyr. studijų tarėjas Bemhardas Schmidt. 
Jis renginį pagyvino iš dalyvių sudarytu 
choreliu iš 14 asmenų, iš jų 7 kilę iš 
Lietuvos, giedodami kartais visi kartu 
atitinkamas giesmes ir kanonus valgio 
metu. Pasidžiaugėme, kad turėjome ir šį 
kartą mūsų tarpe tokį talentingą muziką, 
kurį lietuviai pasisavino.

Pagrindinę paskaitą skaitė profesorius 
dr. Altner iš Heidelbergo tema: Kaip 
galime Dievo buvimą šiandieną paliudyti 
ir kaip galim Jį patirti? Krikščioniškas 
tikėjimas ir moderni pasaulietiška 
patirtis.

Kunigas Einok Haamer iš dabartinės 
Estijos padarė labai platų pranešimą apie 
Estijos liuteronų Bažnyčią ir jos padėtį po 
glasnost ir perestroikos. Estija turi 
1.200.000 gyventojų iš jų yra 40% rusų.

Direktorius dr. Kari Dummler iš 
Stuttgarto pateikė trumpą pranešimą 
apie Pasaulio liuteronų sąjungos 
vykdomojo komiteto suvažiavimą š.m. 
liepos mėn. 30 d. ligi rugpjūčio 19 d. 
Ženevoje, Šveicarijoje. Pranešė ir apie 
busimąjį aštuntą Pasaulio liuteronų 
sąjungos suvažiavimą bei programą 
Curitiba. Brazilijoje, 1990 metais sausio 
mėn. 30 ligi vasario 8 d.d. Kaip delegatė iš 
Vokietijos tenai dalyvaus pilnu balsu 
mūsų Bažnyčios valdybos pirmininkė 
Tamara Schmidt.

Apie Rytų Vokiečių Pabėgėlių 
Bažnyčias (Ostkirchenausschuss) 
painformavo vyriausias Bažnyčios 
tarėjas kunigas dr. Gottfried Klapper iš 
Hannoverio.

Direktorius su. Kari Dummler ir 
Bažnyčios tarėjas kunigas dr. Ratz š.m. 
rugpjūčio mėn. keliavo po Šventąją Žemę 
ir ta proga aplankė Gazos juostą bei 
Jeruzalę ir ten gyvenančius evangelikus 
liuteronis. Gazos juostoje gyvena 400.000 
pabėgėlių arabų, iš jų 200.000 dar 
stovyklose. Kunigas dr. Ratz papasakojo 
apie įtampą tarp arabų ir žydų bei jų 
sunkų gyvenimą.

Lektorė kunige diakone Tamara 
Schmidt skaitė paskaitą apie evangelikų 
tikybos dėstymą pradžios mokykloje nuo 
1 ligi 4 skyriaus ir iškėlė Dievo klausimą, 
kaip jį supranta mokiniai. Ji yra tikybos 
mokytoja ir davė daug žinių iš savo 
praktikos mokykloje. Tamara Schmidt 
1959 metais yra baigusi Vasario 16 

gimnaziją ir Pedagoginį Institutą 
Oldenburge. Nuo 1955 ligi 1959 metais ji 
buvo kunigo (buvusio mokytojo) Fr. 
Skėrio mokinė. Paskaita buvo 
pedagogiškai, metodiškai ir didaktiškai 
gerai paruošta. Tai yra įžymi, talentinga 
ir darbšti pedagogė, kurią visi lietuviai 
evangelikai gali didžiuotis. Ji jau išaugino 
gerus profesorius, daktarus, architektus, 
inžinerius ir gerus pedagogus.

Kunige Kuplens-Ewart, evangelike 
kapelione latvių gimnazijoje, Mūnsteryje, 
referavo apie tikybos dėstymą vyresnėse 
klasėse, o kunigas diakonas Ričardas 
Baliulis parodė apie 30 skaidrių apie tai, 
kaip jis evangelikų tikybos pamokas 
praveda Hamburge.

Vieną popietį įvyko (ir vakarais) 
atskirų Bažnyčių pasitarimai, kur 
aptartos ateities gairės — iškeltos 
visokios problemos išeivių liuteronų 
Bažnyčiose ir tartasi, kaip kasmet 
pagerinti jų veiklą.

Vasario 16 gimnazijos evangelikų 
kapelionas kun. Fr Skėrys nušvietė 
dabartinę gimnazijos būklę po vasaros 
atostogų, Rennhofo pilį, kuri buvo po 
atstatymo š.m. birželio mėn. 23 d. 
vyskupo Baltakio ir jo įšventinta. Pranešė 
trumpai apie gimnazijos laimėjimus, 
rūpesčius ir finansus bei mokinių skaičių 
naujiems 1989/90 mokslo metams 
prasidėjus. Šiuo metu gimnazijoje yra 88 
mokiniai: 43 berniukai ir 45 mergaitės. Iš 
jų 65 katalikai — 22 evangelikai ir vienas 
izraelitas. Turime mokinių iš keturių 
žemynų: Amerikos, Australijos, Afrikos 
ir Europos. Jie yra atvykę iš 9 valstybių: iš 
Vokietijos 47, iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių (USA) 16, Kanados 7, 
Australijos 6, Urugvajaus 3, Argentinos 
4, Brazilijos 2, Mali (Afrikos) 1, 
Prancūzijos 2.

Latvių gimnazijos evangelikų tikybos 
kapelione kunige Kuplens-Ewart 
painformavo apie latvių gimnaziją. Šiuo 
metu ten yra 75 mokiniai: 60 liuteronų, 12 
baptistų ir 3 katalikai.

Vieną gražų popietį keliavome 
autobusu į Bad Sooden-Allendorf prie 
pat gėdos sienos DDR (Rytų Vokietijos). 
Šiurpas krėtė kiekvieną iš mūsų, kai 
pamatėme tą sieną tarp Federalinės 
Vokietijos ir Rytų Vokietijos. 
„Darbininkų ir ūkininkų valstybė“ 
užsibarikadavo geležine tvora ir spygliota 
viela. Tai „socialistų rojus“, kad nei 
zuikis per tą tvorą negali perbėgti. Tai 
gėdos siena dvidešimto amžiaus 
pabaigoje.

Bad Sooden-Allendorfe aplankėme 
Rusijos vokiečių evangelikų liuteronų 
Bažnyčios centrą. Jie turi ten savo namus 
ir daro visokius suvažiavimus. Iš Bad 
Sooden-Allendorf važiavome į Kasselį. 
Keliavome po tą miestą, aplankydami 
Gustav-Adolfo namą.

Grįžę į Hofgeismar, visi dalyviai 
dėkojo kunigui dr. Ratz ir direktoriui dr. 
Dummler už malonias dienas ir dvasinį 
pastiprinimą. Toks pat suvažiavimas 
įvyks 1990 metais Gallenneunkirchen 
(Austrijoje) Evangelikų Bažnyčios centre 
nuo rugsėjo mėn. 3 ligi 7 d.d. Penktadienį 
turėjome dar iškilmingas pamaldas su 
Šventa Vakariene. Jas laikė kunigai dr. 
Ansons (latvis) ir kunigas dr. Ratz.

Kunigas Fr. Skėrys

Rūta Popikienė su DBLS-gos pirmininku Jaru Alkiu Pabaltiečių surengtoje parodoje 
„Baltic Focus“ Londone.

Anglijos veikli lietuvė Rūta Popikienė, 
tautodailininkė, rugpjūčio mėn. pabaigoje 
buvo nuvykusi į Kanadą ir ten dalyvavo 
dailininkų A. ir A. Tamošaičių vedamame 
lietuviškų tautinių drabužių ir juostų 
audimo seminare. Štai jos įspūdžiai.

Tautodailės seminaras prasidėjo 
rugpjūčio 26 d. dailininkų A. ir A. 
Tamošaičių sodyboje, Kanadoje, 
lietuviškų tautinių juostų paroda. 
Eksponuojamos dailininkų Tamošaičių 
per 50 m. surinktos lietuviškos tautinės 
juostos: vienos jų buvo dabartinių laikų, 
o kitos — net kelių šimtų metų senumo. 
Po parodos atidarymo apžiūrėjome 
sodybą ir atsigaivinome kavute ir 
skaniais užkandžiais.

Vėliau tą pačią dieną vyko Lietuvių 
Tautodailės Instituto metinis 
suvažiavimas. Buvo išklausyti skyrių 
pranešimai, aptartas kelių knygų 
išleidimas, vyko diskusijos, naujos 
valdybos rinkimai. Suvažiavime 
dalyvavo atstovai iš Kanados, JAV, Pietų 
Amerikos, Anglijos ir Lietuvos. 
Suvažiavimui pasibaigus ir visiems 
išsiskirščius, mes likusios laukėm 
pirmadienio, Tautodailės seminaro 
pradžios. Dailininkės Anastazijos 
Tamošaitienės sesutė Aldona Vaselkienė, 
menininkė ir labai gera juostų audėja, 
mane ir dar keturias kursantes iš Čikagos 
priglaudė ir globojo.

Sekmadienis buvo laisvas tai 
pasivažinėjom po apylinkę. Vietovės 
labai gražios.

Pirmadienį prasidėjo Tautodailės 
seminaras. Atidžiai išklausėme dail. 
Antano Tamošaičio paskaitos. Jis dar 
jaunas būdamas domėjosi tautodaile ir 
menu. Važinėjo po kaimus ir rinko 
tautinius drabužius. Seminare esame 
devynios moterys, visos daugiau ar 
mažiau prityrusios audėjos.

Kitą dieną dail. Anastazija 
Tamošaitienė aiškino tautinių juostų 
kilmę ir, kur žinojo, paaiškino kas jas 
audė. Po šios įžangos prasidėjo 
praktiškas darbas. Sekančiomis dienomis 
audėme juostas, mokėmės kaip pinti 
virvutes, pintines, tinklines juostas 
pagaminti, austi dvinytes, keturnytes, 
vienspalves, dvispalves, trispalves ir 
vytines juostas. Tuo dar diena 
nepasibaigdavo. Sugrįžusias vakarais 
Aldona mokė kaip surinkti raštą su 
balanom ir austi tautinių drabužių raštą.

Vieną gražų rytą nuskubėjome dail. 
Tamošaičių vasarnamio, stovinčio ant St. 
Laurence upės kranto, apžiūrėti. Kelionė 
užėmė daugiau laiko nei aš galvojau. 
Pasivėlavome pamokai. Dail Anastazija 
Tamošaitienė tą dieną ištuštino visas 
kraičių dėžes, kurios atrodė 
neišsemiamos ir rodė bei aiškino apie, per 
daugelį metų surinktas bliuskutes, 
priejuostes, liemenes, sijonus ir 
karūnėles. Blikčiojo foto aparatai ir urzgė 
video, norėjome viską nufotografuoti, 
bet turėjome pasitenkinti paliesdamos 
medžiagas, kurios taip pat buvo kelių 
šimtų metų senumo.

Vieną vakarą susirinkome visos pas 
Aldoną Vaselkienę vakaronei. Seminaro 
dalyvės dail. Tamošaičiams ir Aldonai 
įteikė gėlių ir dovanėlę iš Anglijos: varinį 
lietuvaitės paveikslą.

Seminaro paskutinę dieną pasidarėm 
audinių pavyzdžius. Dail. A. 
Tamošaitienė dar parodė kaip 
pasigaminti lėles tautiniam aprengimui ir 
visas apdovanojo moteriškų ir vyriškų 
galvų formomis. Tautodailės tautinių 
rūbų seminaras buvo užbaigtas 
išdėstytom tautinių drabužių iškarpom, 
jos buvo išdėstytos provincijomis. Dail A. 
Tamošaitis detaliai paaiškino kiekvienos 
provincijos drabužių skirtumus. 
Seminaras baigėsi. Pamažu skirstėmės. 
Linksmai ir greit praėjo laikas. Kiekviena 
praleista minutė buvo vertinga. Daug 
išmokome ir atsivėrė naujos, malonios 
pažintys. Visos esame labai dėkingos 
mokytojams dail. Anastazijai 
Tamošaitienei, Antanui Tamošaičiui ir 
Aldonai Vaselkienei už malonų priėmimą 
ir neišsemiamą kantrybę mus mokinant.

Po seminaro grįžau į Torontą. 
Sekmadienį dalyvavau Mišiose ir 
trumpam apsilankiau klube. Net 
nuostabu, kiek daug lietuvių čia yra! 
Vytautas Montvilas mus nuvežė prie 
Niagaros krioklio. Nors jau jį anksčiau 
buvau mačiusi, bet esant gražiam orui ir 
krioklys gražiau atrodė. Toronte mane 
priėmė Liudvikas ir Elena Vaštokai ir 
Marytė Girčienė (Elenos sesutė). Nors jų 
anksčiau nepažinojau, bet jie mane taip 
maloniai priėmė, jog išsiskiriant, jaučiau 
lyg gimines paliekanti. Jos taip pat 
stiprios audėjos, tai dar ir iš jų kai ką 
išmokau. Jos man ir Torontą aprodė tik 
gaila, kad taip mažai laiko buvo.

Dar prieš išvažiuojant mane ponai 
Kazlauskai į Anapilį nuvežė ir su kun. 
Jonu aprodė Anapilio bažnyčią. Prie 
bažnyčios yra didžiulės salės, vienoje iš jų 
paklotas, pagal dail A. Tamošaičio 
projektą Toronto moterų išaustas, 
didžiulis kilimas. Viskas įdomu, 
lietuviška ir gražu, bet jau atėjo laikas 
grįžti namo.

Esu labai dėkinga DBLS CV už 
piniginę paramą. Tikiuosi, kad ką 
išmokau galėsiu perduoti jaunesnei 
lietuvių kartai Anglijoje.

Rūta Popikienė

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

PROGR A MA 
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.
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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 11-18— Pirmoji Religijos 
Filisofijos studijų savaitė Lietuvoje. 
Kreiptis į: D.M. Stančienė, Viršuliškių 
71-60, 232056 Vilnius, Lietuva, USSR.

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.

Gegužės 20-24 — VH-tas Lietuvos 
gydytojų suvažiavimas. Kreiptis: LGS 
sekretoriatas, P.O. Box 1011, 233007 
Kaunas, Lietuva, USSR.

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.

DBLS TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
DBLS-gos Tarybos posėdžio- 

suvažiavimo 1989 m. spalio mėn. 28 d. 
Ukrainiečių klubo patalpose, 27 
Chamwood Str., Derby

DARBOTVARKE
13.00 vai. — 1. Posėdžio-suvažiavimo 

atidarymas. 2. Sveikinimai. 3. 1988 m. 
Tarybos posėdžio-suvažiavimo 
protokolo skaitymas. 4. Skautų reikalai. 
5. Jaunimo reikalai. 6. Sodybos reikalai. 
7.„Europos Lietuvis“. 8. Ryšių su 
Lietuva palaikymas. 9. Tarptautiniai 
reikalai. 10. Klausimai ir sumanymai. 11. 
Posėdžio-suvažiavimo uždarymas.

16.30 vai. — Vakarienė.
DBLS Tarybos prezidiumas

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

Židinyje.
Derbyje — spalio 15 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
Nottinghamo Aušros Vartuose spalyje 

Rožinis kalbamas kasdien 19 vai.

PADĖKA
Rugsėjo 11 d. visiems atvykusiems 

atsisveikinti su a.a. Martinu 
Linkevičium, o ypatingai kun. S. 
Matuliui už Mišias ir laidotuvines 
apeigas, DBLS Birminghamo skyriui už 
vainiką ir dalyvavusiems Martino 
Linkevičiaus paskutinėje kelionėje 
tautiečiams iš Wolverhamptono ir 
Coventrio nuoširdžiai dėkoju.

Emma Linkevičius

LONDONE
SUSIRINKIMAS

DBLS Londono pirmasis skyrius 
šeštadienį, spalio 28 d., 18.00 vai., 345A 
Victoria Park Road, ruošia RAGANŲ 
VAKARĄ (Halloween).

Šilti ir šalti užkandžiai ir stiklas vyno. 
Įėjimas 5 sv. asmeniui. Visi kviečiami 
dalyvauti.

Užsirašyti pas Viktoriją Puidokienę, 
tel: 01-981 2508 iki spalio 21 d.

S. Puidokienė

KALĖDINIS BAZARAS
Gruodžio 2 dieną įvyks tradicinis 

Pabaltiečių Moterų Bazaras Latvių 
Namuose, Londone, kur „Dainava 
tvarko lietuvių skyrių.

„Dainava“ prašo mielus tautiečius 
talkon! Lietuviškam kampeliui labai 
reikalinga tautinių motyvų darbeliai: 
juostos, pagalvėlės, medžio drožiniai ir 
kita. Be to, didelis trūkumas fantų 
loterijai; jai tinka visokios smulkmenos 
(iš loterijos gauname gerą pelną).

Malonėkite dosniai atsiliepti į šį mūsų 
prašymą. Remdami „Dainavą“ padėsite 
ligoniams, seneliams ir kitiems vargan 
patekusiems tautiečiams. Dalis metinio 
pelno skiriama jaunimo ir lietuvių 
organizacijų paramai.

Daiktus, pinigines aukas siųsti iki 
lapkričio 17 dienos šiuo adresu: 
„Dainava“, 2 Ladbroke Gardens, 
London Wil 2PT.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.
„Dainavos" valdyba

BOLTONE
LIETUVIŲ ŠOKIAI

Šeštadienį, 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!

NOTTINGHAME
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.

ATVYKSTA VILNIAUS 
TECHNINIŲ MOKYKLŲ 

VYRŲ CHORAS
Spalio 20 d. 9.00 vai. į Viktorijos stotį 

Londone atvyksta iš Lietuvos Vilniaus 
techninių mokyklų vyrų choras 
gastrolėms po Šiaurinę Angliją. Juos 
globos Boltono Muzikos Centras. Tos 
pačios dienos pietų metu choristai 
apsilankys Lietuvių Namuose.

Londono lietuvius prašome susirinkti 
stotyje, o vėliau Lietuvių Namuose ir 
pasitikti atvykstančius tautiečius.

Iš Londono vyrų choras vyks į 
Boltoną. Pagrindinis jų koncertas 
angliškai visuomenei įvyks spalio 22 d., 
19.30 vai. Boltone. Jeigu susidarys 
palankios sąlygos Vilniaus techninių 
mokyklų choras spalio 25 d. 18.00 vai. 
lankysis Manchesterio Lietuvių Klube, o 
spalio 27 d. 18.00 vai. — Bradfordo 
„Vyties“ klube. Norintieji šiuose 
susitikimuose dalyvauti yra prašomi 
kreiptis į tų klubų sekretorius. ELR

MANČESTERYJE
RASOS ALIŠAUSKIENĖS 

IŠLEISTUVĖS
Rugsėjo 23 d. Mančesterio lietuvių soc. 

klubas surengė išleistuves Rasai 
Ališauskienei, kuri rugsėjo 24 d. išskrido į 
Lietuvą. Išleistuvėse dalyvavo daug 
žmonių ir A. Jakimavičiaus dvi giminės, 
prieš keletą dienų atvykusios iš Lietuvos.

Rasa Ališauskienė 29 m. amž., į 
Mančesterį atvyko 1988 m. liepos 2 d., 
tikslu pasitobulinti Britanijos 
socialogijos srityje. Ji yra Vilniaus 
universiteto socialoginių tyrimų 
labaratorijos vedėja, psichologinių 
mokslų kandidatė. Į Mančesterį numato 
atvykti 1990 metais praleisti 2-3 savaites 
atostogų ir pabendrauti su universitetu. 
Ji, kiek sąlygos leido, lankėsi lietuvių 
klube.

Pobūvį pravedė klubo pirm. A. 
Podvoiskis ir tarė atsisveikinimo žodį R. 
Ališauskienei. Linkint jai laimingos 
kelionės, buvo išgertas tostas. Po to dar 
kalbėjo klubo vicepirm. H. Vaineikis.

R. Ališauskienė atsakė į kalbas ir 
padėkojo už jai surengtas išleistuves. Ji 
klubui padovanojo austą VYTĮ ir gražų 
albumą DAINŲ ŠVENTĖ.

Išleistuvės nusitęsė iki vidurnakčio, 
šauniai skambant dainoms.

A. P-kis

NORI SUSIRAŠINĖTI
Lietuviai Lietuvoje ieško tautiečių 

užsienyje ir nori su jais susirašinėti: 
Nijolė ir Bronius Lelinga (37 m.)

L. Adomausko g-vė 9-32, Plungė.
Pranas Zinkevičius (50 m.)

Drūkštų g-vė 22-100, Vilnius.
Vanda Staliūnaitė (24 m.)

Antkalnia 82-8, Vilnius.
Vaida Idzelytė (20 m.)

Aukštaičių 40-4, Kaunas.
Miglė Juodelytė (17 m.) 

Žemaitės g-vė 24-18, Šiauliai.
Marytė Petrauskienė (33 m.)

Pušinio g-vė 3-1, Marijampolė.
Gintaras Petruševičius (24 m.)

Kalvarijų 176-19, Vilnius.

PAIEŠKOJIMAI
Padėkite surasti mano dėdę Butkeraitį 

Joną arba jo vaikus — mano pusbrolius. 
Dėdė gimęs apie 1920-25 m. Virbalio 
mieste. Apie 1944-45 m. išvyko iš 
Lietuvos. Žinome, kad atvyko į Angliją ir 
turėjo sūnų Terence ir dukrą Susan.

Rašyti: Regina Biskytė, Gegužės 1-sios 
30-18, Vilkaviškis, Lietuva, USSR.

Ieškau savo brolį Aleksą Koncevičių iš 
Kelmės. Sako, kad jis buvo uždarytas 
konclageryje Prancūzijoje, iš kur bėgo ir 
pateko į Angliją. Čia vedė lietuvaitę ir 
susilaukė trijų vaikų: Irenos, Alekso ir 
Kastyčio. Prieš 15 metų Alekso 
Koncevičiaus šeima gyveno Canterbury.

Rašyti: Jadvyga Pilipavičienė- 
Koncevičiūtė, Naujakiemio g-vė 13-81, 
Klaipėda, Lietuva, USSR.

Ieškau savo motinos dėdes išvykusius 
iš Kybartų, Molinių kaimo 1920-30 m. į 
Angliją, arba jų vaikus. Mikolaičio Juozo 
ir Miko, taip pat jų brolį Mikolaitį Vincą 
arba jo vaikus Mikulaitytę Kastulę 
(Štarienę) išvykusius 1930-44 m. Jo sūnūs 
Mikolaitis John ir Mikolaitis Albinas 
gimė Anglijoje.

Rašyti: Romui Čiuprinskui, Girėnų 
paštas, Vikaviškio raj„ Lietuva, USSR.

ŠIAULIUOSE
TARPTAUTINĖ KARIKATŪRŲ 

PARODA—VELOCARTOON
1990.V.13 — VI.13 dienomis 

Šiauliuose ruošiama II-ji tarptautinė 
VELOCARTOON, karikatūrų paroda. 
Parodoje gali dalyvauti kiekvienas 
pareiškęs norą ir sutinkantis su parodos 
sąlygomis. Parodai pateikiami 2 juodai- 
balti arba spalvoti darbų originalai. 
Darbų tema: a. DVIRATIS ir b. 
LAISVA TEMA.

Geriausių darbų autoriai bus 
apdovanojami prizais — dviračiais ir 
diplomais. Visiems parodos dalyviams 
nemokamai bus išsiuntinėtas parodos 
katalogas. Po parodos darbai lieka 
Dviračių Muziejuje nuolatiniam 
eksponavimui. Parodos organizatoriai 
pasilieka sau teisę darbus panaudoti 
spaudai ir kitais reklamos tikslais.

Galutinis darbų gavimo terminas 
1990.1.1. Darbus siųsti: R. Baldišiui, 
235406 Šiauliai, Žiburkaus, 9-32, 
Lietuva, USSR.

VENGRIJA RUOŠIASI IŠSTOTI 
IŠ VARŠUVOS PAKTO

Ieškomos palankios sąlygos Vengrijos 
pasitraukimui iš Varšuvos sutarties ir 
pasiskelbimui neutralia valstybe, 
Austrijos ar Suomijos pavyzdžiu. Tai 
pažymėjo naujasis Vengrijos Parlamento 
pirmininkas Matyas Szuros dienraščiui 
„The Washington Post“ duotame 
interviu. Jo įsitikinimu, Vengrijos
neutralumą turėtų garantuoti
tarptautinės sutartys ir krašto
pasitraukimo iš Varšuvos sutarties kraštų 
bloko reikėtų siekti Vengrijos ir Sovietų 
Sąjungos tarpusavio pasitikėjimo 
dvasioje. Matyas Szuros toliau pažymėjo, 
kad minėtieji tikslai, aišku, negali būti 
greitai įgyvendinami, bet yra įsitikinęs, 
kad tai gales būti atsiekta devintame 
dešimtmetyje, jei įvykiai Vengrijoje toliau 
vystysis kaip dabar. Vengrijos 
Parlamento pirmininkas, kuris ankščiau 
atstovavo savo kraštui Vašingtone ir 
Rytų Berlyne, patvirtino, kad Vengrijos 
valdžia šiuo tarpu ir toliaus leis Rytų 
Vokietijos piliečiam per Vengrijos- 
Austrijos sieną nevaržomai emigruoti į 
Federacinę Vokietiją. Jis pareiškė, kad 
prieš atidarant sieną pabėgėliam 
Vengrijos vyriausybė apie tai 
painformavo Maskvą ir Maskva tam 
nepasipriešino. Aišku, pridūrė jis, 
Vengrija ankščiau ar vėliau turės 
atsižvelgti į susitarimą su Rytų Vokietija 
pagal kurį yra draudžiamas į Vakarus 
norinčiųjų pereiti Rytų Vokietijos piliečių 
tranzitas per Vengrijos teritoriją.

V A T. R

NAUJI IR NAUDINGI PAKEITIMAI 
SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ

Siūlome tris būdus kaip paremti 
artimuosius Lietuvoje:

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

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

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

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

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

BALTIC STORES & CO., 
Z. Juras

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

PASAULYJE

tautinius 
žmonės 

gyvenimą

Perestroika Rytų Vokietijoje?
Per paskutines kelias savaites daugiau 

kaip 20.000 Rytų Vokietijos piliečių per 
Vengriją ir Austriją perbėgo į Vakarų 
Vokietiją. Pranešama, kad ir Rytų 
Vokietijoje žmonės sujudo ir reikalauja 
daugiau laisvės. Susikūrė Nauju 
Forumu pasivadinusi organizacija, kuri 
siekia sujungti visas demokratinių laisvių 
siekiančias grupes. Vyriausybė ją 
pasmerkė ir liepia sustabdyti jos veiklą. 
Didelės demonstracijos vyko Leipcige ir 
kitur. Buvo areštuotų.

Tuo tarpu Maskvoje, po vasaros 
atostogų pradėjo posėdžiauti Vyriausias 
Sovietas, susidedantis iš 542 deputatų, iš 
visų sovietų respublikų. Savo kalboje 
prezidentas Gorbačiovas įspėjo 
deputatus tarp savęs nesibarti, o svarstyti 
svarbius krašto ūkinius ir 
reikalus, nes, sakė jis, 
ekonominio pagerėjimo visą 
nelauks.

Taika Libane
Sirijos ir arabų valstybių pastangomis 

Libane paskelbtos paliaubos. 
Krikščionių kariuomenės vadas gen 
Aoun iki šiol reikalavo, kad Sirijos 
kariuomenė pasitrauktų iš Libano, bet jo 
padėtis šiuo metu yra sunki, nes vien 
Irakas jį remia ir dėlto gen Aoun buvo 
priverstas nusileisti. Pakol kas paliaubų 
laikosi abi pusės. Beirute gyvenimas 
normalėja, atsidaro krautuvės ir žmonės 
išeina į gatvę. Iki šiol tai padaryti 
libaniečiai bijojo, nes visą laiką vyko 
susišaudymas tarp krikščionių ir 
muzulmonų, remiamų Sirijos.

Nusiginklavimo lenktynės?
Sovietų Sąjunga ir JAV sparčiai siekia 

cheminių ginklų sumažinimo. 
Gorbačiovui pasiūlius juos sumažinti, 
prezidentas Bushas JT asamblėjoje 
pasižadėjo sunaikinti visus turimus 
cheminius ginklus, jei tai padarys ir 
Sovietų Sąjunga. Jis sako pasilaikysiąs tik 
2% tų ginklų kol visos kitos valstybės 
nesunaikins jų žinioje esančius cheminius 
ginklus. Cheminius ginklus pasirenka 
neturtingos valstybės, nes juos lengva ir 
pigu pasigaminti. Nežiūrint to, kad 
Sovietai turi daug daugiau cheminių 
tinklų nei JAV, užsienio reikalų ministras 

evardnadzė, kalbėdamas su JAV 
užsienio reikalų ministru Baker, 
prezidento Busho pasiūlymą priėmė 
palankiai. Sakoma, kad Ševardnadzės 
pasikalbėjimai su Baker ir su prezidentu 
Bushu buvę labai draugiški.

Britanijos ministerė pirmininkė 
Margaret Thatcher grįždama iš Japonijos 
Maskvoje taip pat turėjo draugišką 
pasikalbėjimą su Gorbačiovu ir jį labai 
išgyrė, o grįžusi namo pareiškė, kad 
glasnost Sovietų Sąjungoje liks visą laiką 
ir kad ekonominės reformos, jos 
nuomone, galiausiai pasiseks. 
Ateinančiai metais, kada ji lankysis Kieve 
britų parodoje, ji yra pakviesta Sovietų 
Parlamente pasakyti kalbą.

Abejonės dėl holokausto
Prancūzijos istorijos profesorius 

Faurisson, kai „Žydų atminties sūnūs" 
vardu pasivadinę asmenys jį parke 
smarkiai sumušė, gydosi ligoninėje. 
Profesorius Faurisson abejoja — ar 
holakaustas tikrai įvyko ir ar tai tėra 
gudri žydų propaganda. Profesorius yra 
taip skaudžiai primuštas, kad dar negali 
kalbėti, bet jį užtaria kiti. Vienas iš jų yra 
„Revision“ redaktorius, kuris teigia, kad 
dujų kamerose žuvo ne 6 milijonai, o 
300.000 asmenų. Europos Parlamento 
narys Autant-Lara irgi teigia, kad žydų 
holokaustas neįvyko. Jis sako: „Kai j 
žydai blogai elgiasi, aš esu atisemitas, bet 
kai jie elgiasi gerai — aš juos myliu. 
Nelaimei, mažai jų elgiasi gerai“. Jis yra 
apkaltintas atisemitizmu ir dėlto turėjo 
atsistatydinti iš Europos Parlamento 
narių.

Kova su narkotikais
Staiga pasaulį sukrėtė du iki šiol mažai 

girdėti dalykai, tai „Žaliųjų“ paskelbtas 
iššūkis viešiems, kurie teršia 
atmosferą ir kova prieš P. Amerikos 
narkotikų pirklius, kurie atsikeršydami 
paskelbė karą Kolumbijos vyriausybei ir 
kitoms Pietų Amerikos valstybėms. 
Prisidėjo ir Britanija, ji narkotikų laivams 
gaudyti pasiuntė karo laivą.

Britanijos „žalieji“ labai pagyvėjo, o jų 
skelbiama programa užsikrėtė ir kitos 
partijos, nenorėdamos prarasti 
balsuotojų. Paskutinieji žaliųjų 
reikalavimai sumažinti produkciją ir 
sumažinti gyventojų skaičių, kad 
gyvenamajame plote žemė pajėgtų juos | 
išmaiti, susilaukė daug kritikos.

Skaidosi Jugoslavija
Kaip ir Baltijos respublikos Slovėnija 

nubalsavo pakeisti konstituciją, kad I 
galėtų išstoti is Jugoslavijos federacijos ir | 
įsivesti demokratinę, daugpartinę 
valdymo sistemą. Serbai tam priešinasi, o 
jie sudaro daugumą.
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