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DIPLOMATINĖS ATSTOVYBĖS
Plačiai skaitomas amerikiečių 

dienraštis „The Chicago Tribūne“ 
atspausdino ilgą straipsnį apie Pabaltijo 
kraštų diplomatines atstovybes 
Vašingtone. Straipsnyje paliečiamos ir 
bendrosios dabartinės Pabaltijo 
problemos. Daugiausiai rašoma apie 
Lietuvą. Nuo 1940-ųjų metų, kai Sovietų 
Sąjunga okupavo tris Pabaltijo valstybes, 
rašo amerikiečių dienraštis, Pabaltijo 
atstovybės buvo tapusios tartum 
diplmatine anomalija. Nors, amerikiečių 
pilnai pripažintos, jos atstovavo 
nebeegzistuojančiom vyriausybėm, 
mažai teturėjo tiesioginių ryšių su savo 
kraštais. Dabar padėtis yra žymiai 
pasikeitusi. Tai patvirtino ir Lietuvos 
atstovas Stasys Lozoraitis junioras. 
Ryšiai su Lietuva dabar yra beveik 
pastovūs, pažymėjo jis, atkreipdamas 
dėmesį, kad ir amerikiečiai dabar įvairiais 
reikalais dažnai kreipiasi į Lietuvos 
atstovybę. Toliau dienraštis rašo, kad 
neseniai net Lietuvos televizija perdavė 
pasikalbėjimą su dipomatiniu atstovu 
Vašingtone. Lietuvos televizijos 
korespondentas manęs paklausė, kalbėjo 
Lozoraitis amerikiečių dienraščiui, kokią 
Lietuvą norėčiau matyti. Aš atsakiau, 
kad norėčiau matyti tikrai 
nepriklausomą, demokratinę Lietuvos 
valstybę, kurioje visos partijos galėtų 
išsakyti savo nuomonę. Lietuvos 
televizija šiuos žodžius ištisai perdavė. 
Lietuvos atstovas Vašingtone mano, rašo 
amerikiečių dienraštis, kad yra 
prasidėjusi lėta evoliucija naujos politinės 
sistemos linkme, sistemos, kurioje 
Pabaltijo valstybės palaipsniškai galėtų 
tapti ekonominiu modeliu Sovietų 
Sąjungai ir drauge tartum tiltu tarp Rytų 
ir Vakarų. Pabaltijo kraštų dipomatai 
vieningai pastebėjo, kad pabaltiečiai yra 
ramūs ir taikingi žmonės. Pakanka 
prisiminti, kad nuo to laiko, kai 
pabaltiečiai pradėjo atvirai reikalauti 
nepriklausomybės, jie nepasidavė jokiom 
provokacijom. Jie trokšta žengti į priekį 
taikingai, imdamiesi visų būtinų 
atsargumo priemonių. Amerikiečių 
dienraštis taip pat apžvelgia laisvėjimo 
apraiškas Pabaltijo kraštuose, kurios 
teigiamai atsiliepia ir į Bažnyčios 
gyvenimą. Tačiau, daug ko dar reikia 
atsiekti. Pabaltiečiai, rašo dienraštis, 
nuosekliai ir ištvermingai siekia savo 
tikslų. V AT. R

LIBERALŲ INTERNACIONALO 
KONGRESAS PARYŽIUJE

Spalio 12-15 dienomis Paryžiuje vyko 
Liberalų Internacionalo kongresas. Šių 
metų . kongreso parinkta tema buvo: 
Liberalizmas ir 1789 m. prancūzų 
revoliucija — visuotinėje žmogaus ir 
piliečio teisių deklaracijoje skelbiamų 
laisvės, ligybės ir brolybės principų 
aktualumas. Liberalų Internacionalo 
kongrese dalyvavo 45 pasaulio kraštų 
atstovai. Liberalų Internacionalo 
kongreso vienas posėdis buvo skirtas 
padėčiai trijuose Pabaltijo kraštuose ir 
Rumunijoje aptarti.

I Liberalų Internacionalo kongresą 
Paryžiuje iš Lietuvos buvo pakviesti 
Algirdas Degutis ir Egidijus Meilūnas, iš 
JAV — Romualdas Misiūnas. Tačiau dėl 
susidariusių nepalankių aplinkybių jie 
kongrese dalyvauti negalėjo. Pabaltijo 
kraštams atstovavo Estų Liberalų 
Egzilyje atstovas Alexander Terras.

NAUJA PIRMININKĖ 
BALTU TARYBOJE

Kiekvienų metų rudenį pasikeičia 
Baltų Tarybos pirmininkai. 1989-90 metų 
veiklai Baltų Tarybai pirmininkaus 
žinoma latvių veikėja M. A. Zarina. 1988- 
89 m. pirmininkavo N. Morley-Fletcher 
(estė), o prieš tai M. Bajorinas. Baltų 
Taryba yra išeivių organizacija ir joje 
atstovaujamos trys Baltijos valstybės: 
Lietuva, Latvija ir Estija.

Baltų Taryboje lietuvius atstovauja M. 
Bajorinas, A. Vilčinskas, A. Kuliukas ir J. 
Alkis.

JAV POLITIKA IR BALTIJOS KRAŠTAI
JAV KONGRESO KOMISIJA SVARSTO NEPRIPAŽINIMO POLITIKA

Liudija Lietuvos atstovas Stasys 
Lozoraitis ir kiti Baltijos tautų diplomatai.

Spalio 19 d., pirmą kartą JAV 
istorijoje, Kongreso komisija surengė 
viešą apklausą nagrinėti Amerikos 
politinį nusistatymą pripažinti Pabaltijo 
tautų inkorporavimą į Sovietų Sąjungą.

Daugiau kaip šimtas stebėtojų išklausė 
žodinius parodymus, kuriuos pateikė 
Lietuvos charge d'affaires Stasys 
Lozoraitis, Latvijos charge d’affares 
Anatol Dinbergs, Estijos generalinis 
konsulas Ernst Jaakson, Valstybės 
Departamento sekretoriaus pirmasis 
pavaduotojas Europos ir Kanados 
reikalams James Dobbins ir Pabaltijo 
tautų inkorporacijos nepripažinimo 
politikos bei tarptautinės teisės žinovas 
advokatas William Hough III.

Ši JAV Helsinkio komisijos prie JAV 
Kongreso apklausa buvo pirmas atvejis 
nuo 1953 metų kaip Pabaltijo klausimas 
tapo Kongreso apklausos tema. JAV 
Kongreso Komitetas komunistų agresijai 
tirti, vadinamas Kersten komitetu, buvo 
įkurtas tai metais tyrinėti Pabaltijo šalių 
inkorporavimą į Sovietų Sąjungą, bet 
JAV nepripažinimo politikos 
nagrinėjimas nebuvo dėmesio centre.

Helsinkio komisijos apklausoje 
dalyvavo kongresmenai Steny Hoyer 
(demokratas iš Maryland), Don Ritter 
(respublikonas iš Pennsylvania), Edward 
Feighan (demokratas iš Ohio) ir 
senatorius Donald Riegle (demokratas iš 
Michigano). Kiekvienas pasisiakė už 
Pabaltijo tautų laisvę. Dėl kitų 
įsipareigojimų, Ritter ir Riegle negalėjo 
išklausyti liudijimų, tačiau abudu prabilo 
į liudytojus bei klausytojus. Riegle, kuris 
nepriklauso Helsinkio komisijai, bet yra 
psižymėjęs kaip aktyviausias ir 
nuosekliausias Pabaltijo šalių 
nepriklausomybės gynėjas JAV Senate, 
nustatė toną apklausai tardamas, kad jis 
norįs geriau suprasti JAV politiką ryšium 
su Pabaltiju, nes, pasak jo, jinai labai 
neaiški.

Ritter teigė, kad Pabaltijo klausimas 
buvo ypatingai svarbus matas Vakarams 
nustatyti, ar Gorbačiovas tikrai nori 
Sovietų Sąjungą pakeisti į teisinę 
valstybę. Jei taip, tai toms šalims turi būti 
leidžiama atsiskirti nuo Sovietų 
Sąjungos. Jis atkreipė demesį į 
prezidentui Bush skirtą spalio 16 d. 
laišką, kuris buvo paruoštas jo ir 
kongresmeno Hertel iniciatyva ir 
pasirašytas 121 kongresmeno. Laiškas 
ragina prezidentą derybose tarp JAV ir 
Sovietų Sąjungos pakelti Pabaltijo 
valstybių klausimą į regijoninio konflikto 
plotmę.

Kongresmenas Feighan, kurio dėdė 
Michael Feighan buvo Kersteno 
komisijos nariu 1954 metais, pareiškė, 
kad JAV užsienio politika Pabaltijo tautų 
atžvilgiu neatitinkanti reikalavimams ir 
esanti miglota.

Apklausai pirmininkavo 
kongresmenas Hoyer. Pirmas liudytojas 
buvo estas konsulas Jaakson, kuris 
pabrėžė istorinius įvykius susijusius su 
Estijos valstybės aneksija. Latvis 
diplomatas Dinbergs tvirtino, kad latvių 
nepriklausomybės judėjimas nėra 
nukreiptas prieš vietinius rusus ir kad 
daugumas Latvijoje gyvenančių rusų 
remia Latvijos Liaudies Fronto veiklą.

Stasys Lozoraitis komisijos dėmesį 
atkreipė j dabarties įvykius ir ateities 
reikalavimus. Jis sakė, kad labai svarbu 
stiprinti demokratiją visuose Lietuvos 
gyvenimo aspektuose. Veikdama per 
privačius kanalus, JAV galėtų atlikti 
svarbią rolę tos demokratijos stiprinimo 
procese.

Jis teigė, kad reformos Lietuvoje kol 
kas ribotos ir kad ateinančių metų 
vasario mėnesį įvykstantys rinkimai į 
Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą 
nebūsiantys demokratiški, nes jie vyks 
okupacijos sąlygose ir Raudonosios 

Armijos kareiviams bus leidžiama juose 
dalyvauti. Tačiau, jis pranašavo, kad 
Lietuvos tautinis demokratinis judėjimas 
laimės maždaug 70 nuošimčių vietų toje 
Aukščiausioje Taryboje ir kad tasai 
sudarys sąlygas naujiems politiniams 
žygiams.

Pabaltijo šalims žengiant 
nepriklausomybės atstatymo linkme, 
Lozoraitis ragino, kad būtų sudaryti 
objektyvūs kriterijai, pagal kuriuos kitos 
šalys galėtų nustatyti, ar Lietuva tikrai vėl 
tapusi nepriklausoma valstybe.

Lozoraitis apgailestavo, kad sovietų 
ambasadorius Yuri Dubyninas neatėjo į 
apklausą. (Buvo manoma, kad 
Dubyninas liudys komisijai, bet 
spėliojama, kad pasitraukė, nes nenorėjo 
sėdėti už to paties stalo su Pabaltijo šalių 
diplomatais.) Pasak Lozoraičio, jei 
Dubyninas būtų dalyvavęs, jis jam būtų 
sakęs, kad atėjo laikas pradėti derybas 
aptarti Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
bendrus interesus.

Valstybės departamento atstovas 
Dubbins pakartojo JAV nusistatymą 
nepripažinti Pabaltijo šalių 
inkorporavimo į Sovietų Sąjungą. Sakė, 
kad Valstybės departamento sekretorius 
Baker rugsėjo mėnesį su sovietų užsienio 
reikalų ministru Ševardnadze aptarė 
įvykius Pabaltijyje ir kad abu sutarė, jog 
permainos tose šalyse turėtų įvykti 
taikingu būdu. Jis pabrėžė, kad sovietai 
patys pripažįsta, jog nerusų tautybių 
klausimas jiems esantis pats kebliausias iš 
visų.

Advokatas Hough savo pranešimą 
padalino į dvi dalis: aptarė nepripažinimo 
politikos teisinį aspektą ir davė patarimų, 
kaip JAV galėtų tą politiką įprasminti šių 
dienų sąlygose. Iš visų liudytojų Hough 
buvo vienintelis, kuris smarkiai 
sukritikavo JAV ir kitų Vakarų šalių 
pasyvią politiką Pabaltijo tautų atžvilgiu. 
Anot jo, nė viena Vakarų šalis niekada 
nėra pasiūlius plano, kaip Pabaltijo 
tautos gali atgauti nepriklausomybę.

Kaip pagrindą Pabaltijo klausimo 
išsprendimui, Hough siūlė 1939 metų 
spalio mėn. sutartis tarp Pabaltijo šalių iš 
vienos pusės ir Sovietų Sąjungos iš kitos. 
Nors Pabaltijo šalys buvo priverstos šias 
sutartis priimti ir leisti Sovietų Sąjungai 
jų teritorijoje įsteigti karines bazes, tačiau 
tos sutartys patvirtino 1920 metų sutartis. 

Prievarta nuo savo žemės atplėšti ir nukankinti tremtiniai sugrįžta į savo namus... (Iš 
„Amžino įšalo žemės“ — Igarkos kapinių 1989.VII.)

Nuotrauka: Raimondo Urbakavičiaus.

pagal kurias Sovietų Sąjunga pripažino 
Pabaltijos šalių nepriklausomybę, ir 
patvirtino Pabaltijo tautų suverenias 
teises politinėje, ekonominėje bei 
socialinėje plotmėse. Hough pabrėžė, kad 
jei Vakarų šalys tokį planą siūlytų 
Sovietų Sąjungai, derybose būtinai turėtų 
dalyvauti Pabaltijo šalių 
nepriklausomybės judėjimų atstovai. 
Toks planas užtikrintų teisėtus Sovietų 
Sąjungos valstybės apsaugos interesus.

Pasibaigus visiems liudytojų 
pranešimams, iš kongresmenų liko tik 
vienas Hoyer, kuris liudytojams pateikė 
klausimus. Jis paprašė, kad Dobbins 
paryškintų JAV nepripažinimo politiką. 
Tasai atsakė, kad JAV nuomone, 
Pabaltijo tautoms turi būti leidžiama 
laisvai apspręsti savo ateitį.

Hoyer atkreipė dėmesį į valstybės 
departamento sekretoriaus Baker 
nenuoseklius pareiškimus apie Pabaltijo 
tautų ateitį, kuomet jis rugsėjo 19 d. 
pasisakė už Pabaltijo šalių 
nepriklausomybę, o jau rugsėjo 26 d. 
kalbėjo apie autonomiją ir laisvą 
apsisprendimą, bet demonstratyviai 
atsisakė vartoti žodį nepriklausomybė. 
Dobbins tvirtino, kad iš tų pasisakymų 
nereikia daryti išvados, kad JAV politika 
pasikeitusi. Anot jo, ji nepasikeitė ir 
nepasikeis. JAV valdžios nuomone, 
pabaltiečiai turi teisę apspręsti savo 
tautinę ateitį kuomet sąlygos jiems leis tai 
laisvai padaryti.

Toliau Hoyer klausė, kaip JAV valdžia 
reaguos jei po rinkimų ateinančiais 
metais Pabaltijo šalių Aukščiausiosias 
Tarybas perims nepriklausomybės 
šalininkai ir per jas paskelbs, kad atstato 
nepriklausomas Pabaltijo šalis. Dobbins 
sakė, kad JAV pripažins nesuklastotus 
laisvo tautinio apsisprendimo rezultatus. 
Jis suabejojo, ar padėtis Pabaltijo šalyse 
taip staigiai pasikeis, spėliojo, kad gali 
būti tarpinis laikotarpis tarp JAV 
atsisakymo nepripažinti neteisėtas 
valdžias Pabaltijo šalyse ir sutikimo 
pilnai pripažinti teisėtas valdžias, t.y. 
Pabaltijo šalių nepriklausomybę. J Hoyer 
klausimą, ar Valstybės Departamentas 
turi pilną planą kaip reikėtų reaguoti į 
įvairius ateities scenarijus, Dobbins 
atsakė neigiamai.

(Nukelta į 4 p si.)

UJETUVOJE
Lietuvos ateitis

„Pravda“ (IX.9) atspausdino savo 
korespondentų interviu su LKP CK 
pirmoju sekretorium A. Brazausku. 
Pasikalbėjimo vertimą persispausdino 
„Tiesa“ (IX. 10).

Korespondentai paklausė: „Ateitis, 
sakoma, prasideda šiandien. Kokią Jūs 
matote Lietuvos ateitį?“

A. Brazauskas: „Konkrečiai kalbėti 
apie ateitį visada sunku. Todėl norėčiau 
nupiešti pačius bendriausius jos 
kontūrus. Ateities Lietuva — kaip mes 
dabar įsivaizduojame, — tai suvereni, 
demokratiška, socialistinė valstybė.

Kai kurie žmonės, kalbėdami šiuo 
klausimu, kelia visai neapgalvotus, mūsų 
dienų realijų neatitinkančius 
reikalavimus. Jie tiesiog negalvoja, kad 
TSRS — viena iš galingiausių valstybių 
— yra taikos ir stabilumo garantas. 
Tokia jų pozicija mums nepriimtina. Mes 
už realistišką požiūrį, už aiškų konkrečios 
situacijos vertinimą. Todėl mes labai 
atsakingai žiūrime į Lietuvos ateitį. Be 
abejo, aš įsivaizduoju Lietuvą kokybiškai 
atnaujintoje sąjunginių respublikų 
federacijoje.

Didesnis atskirų respublikų 
suverenitetas, kaip jau aiškiai dabar 
matyti, neatskiriamas nuo kitų pokyčių, 
kurie vyksta ir vyks šalyje. Tai ne 
užbaigtas aktas, bet nenutrūkstamas 
procesas, kuriam vykstant visa tarybinė 
federacija iš esmės pasikeis. Kartu bus 
sudaromos ir kuo geriausios sąlygos 
savarankiškai ir gyvybingai vystyti 
Lietuvą, kelti jos ekonomiką ir 
kultūrą...“

Apie šiandieninę politinę padėtį 
Lietuvoje A. Brazauskas pasakė:

„Dabar mes gyvename realaus 
politinio pliuralizmo sąlygomis, kai 
audringai formuojamos įvairios 
visuomeninės politinės platformos. Tuo 
pat metu įvairios grupės ir judėjimai 
stengiasi daryti poveikį žmonių protams 
ir širdims, kad jie stotų į vieną ar kitą 
pusę, imtų orientuotis į atitinkamas 
vertybes.

Plačiai žinoma, kad mūsų 
Respublikoje sparčiai stiprėja tautinė 
savimonė. Šis procesas, nors ir nevienodu 
mastu, apėmė visų tautybių atstovus. 
Mes tai gerai suprantame.

Mūsų poziciją esant dabartinei 
visuomeninei politinei situacijai 
Respublikoje trumpai galima apibūdinti 
taip: mes už nuomonių pliuralizmą, už 
žmonių apsisprendimą visomis 
gyvybiškai svarbiomis problemomis, bet 
kartu mes už tai, kad visa tai vyktų 
humanizmo, demokratijos ir socializmo 
pagrindu, remtųsi giliu istorinės 
atsakomybės už Lietuvos ir visos šalies 
likimą suvokimu.“ 
Laimėjo „Žalgiris“

Rugsėjo 13 dieną Vilniaus sporto 
stadione įvyko Vilniaus „Žalgirio“ ir 
Švedijos „Geteborgo“ futbolo rungtynės, 
kurios pasibaigė rezultatu 2-0 vilniečių 
naudai. Rugsėjo 27 turėjo įvykti 
revanšinės rungtynės Geteborge.
LSDP suvažiavimas

Atgaivintos Lietuvos socialdemokratų 
partijos suvažiavimas, kuris turėjo įvykti 
Vilniuje š.m. spalio 28-29 dienomis, 
dabar atidėtas į gruodžio 2-3 dienas. 
Organizacija šiuo metu turi 400 narių. 
Leidžia laikraštį „Lietuvos 
socialdemokratas“.

VAIKU LITERATŪROS 
PARODA VILNIUJE

Spalio 11 d., Vilniuje, JAV 
Informacijos Agentūra atidarė 
amerikiečių vaikams skirtos literatūros 
autorių parodą. Parodos vadovu 
pakviestas lietuvis rašytojas Algirdas 
Gustaitis iš Kalifornijos. Taip pat bus 
išstatytos vaikams rašančių lietuvių 
išeivių autorių knygos. Paroda tęsis apie 
dvi savaites. ELTA
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TSRS LD NELEGALI SPAUDOS KONFERENCIJA PLB VEIKLA

Rugsėjo 29 d. Maskvoje, istorijos 
archyvų instituto aktų salėje įvyko TSRS 
liaudies deputatų suvažiavimo komisijos 
1939 rugpjūčio 23 d. TSRS-Vokietijos 
Nepuolimo sutarčiai įvertinti nelegali spau
dos konferencija. Joje dalyvavo komisijos 
pirmininko pavaduotojas E. Savisaras ir J. 
Afanasjevas, komisijos nariai V. 
Landsbergis, K. Motieka, S. Lavrovas, /. 
Drusė, A. Kazankinas ir L Griazinas. Kaip 
praneša Sąjūdžio Informacijos Agentūra 
Vilniuje, į visiškai tokiems renginiams 
nepritaikytą salą susirinko apie 60 TSRS 
ir užsienio žurnalistų.

Aj’anasjevas perskaitė komisijos 
pareiškimą (pilną tekstą spausdiname 
žemiau), kuriame nušviečia kaip komisijos 
darbams buvo kliudoma. Komisijos 
pirmasis pareiškimas nebuvo paskelbtas 
rugpjūčio 23 d. išvakarėse, kaip buvo 
tikimasi? „Pravdos“ laikraštyje buvo 
išspausdintas daug kuo konfliktuojantis su 
daugumos komisijos narių nuomone 
pirmininko interviu, o komisijos prašymas 
M. Gorbačiovui paspartinti komisijos 
preliminarių išvadų paskelbimą centrinėje 
spaudoje liko ignoruotas.

Spaudos konferencijoje TSRS liaudies 
deputatas A. Kazankinas paskelbė 
komisijos preliminarinę išvadą, kurioje 
pripažįstamas slaptojo protokolo prie 1939 
m. rugpjūčio 23 d. TSRS-Vokietijos 
Nepuolimo sutarties egzistavimas. 
Siūloma specialiu aktu anuliuoti sutartį bei 
pripažinti visus jo slaptuosius protokolus 
negaliojančiais nuo jų pasirašymo 
momento.

TSRS liaudies deputatų komisijos, 
įpareigoto politiškai ir juridiškai įvertinti 
TSRS ir Vokietijos 1939m. rugpjūčio 23d. 
sutartį, narių kvalifikuotos daugumos (75 
nuošimčiai)

PAREIŠKIMAS
Priešingai mūsų komisijos tiesioginei 

paskirčiai, šiandien itin didelio mūsų 
nerimo objektas yra ne iš esmės jos ištirti 
ir išnagrinėti 50 metų senumo įvykiai, bet 
tai, kas vyksta per pastaruosius pusantro 
mėnesio, šiandien. Tuos sunkumus ir 
kliūtis, su kuriomis teko susidurti mūsų 
komisijai, dezinformaciją apie jos darbą 
galėtume palaikyti vienkartine jau 
veiklos nesėkme, savaime suprantamais 
TSRS liaudies deputatų ir jų organų 
autoriteto didėjimo sunkumais. Taip 
būtų, jeigu iš padėties mūsų komisijoje,

Feniksas Istorijos Gaisruose
Julius Sasnauskas, Jonas Vailionis ir Gintaras Vitkus 

Kauno kunigų seminarijos klierikai 
„Aušrinė“ nr. 1, 1989

KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJA
III

Prasidėjus karo veiksmams tarp TSRS 
ir Vokietijos, raudonarmiečiai pabėgo iš 
Kauno, palikdami seminarijos patalpas 
likimo valiai. Vokiečių okupacinė valdžia 
nesiėmė teroro Bažnyčios atžvilgiu, 
tačiau nesiskubino grąžinti jai tarybų 
valdžios atimtų pastatų, spaustuvių, 
mokyklų. Seminarijos rektorius V. 
Brizgys buvo įspėtas Kauno komendanto 
Kramerio neorganizuoti kunigų 
seminarijos. Nepaisant to, 1941 metų 
rugsėjo 12 d. seminarija pradėjo naujus 
mokslo metus. Ji veikė per visą vokiečių 
okupaciją, nepatirdama didesnių 
sunkumų. (Tuo tarpu Vilniaus kunigų 
seminarija 1943 metais okupantų buvo 
uždaryta „politiniais-nacionalinais 
motyvais“, o apie 50 jos auklėtinių 
atsidūrė stovyklose Vokietijoje).

1944 metų spalio mėn. tarybinė armija 
vėl užėmė Lietuvą. Susirinkusi 
Ukmergėje, Lietuvos vyskupų 
konferencija sudarė naują kunigų 
seminarijos vadovybę: kun. S. Gruodis 
(rektorius) ir kun. P. Rauda 
(vicerektorius). Laimėjęs karą, Stalinas 
viešai skelbė tikėjimo laisvę, be to, 
dvasinių mokyklų auklėtiniai būdavo 
atleidžiami nuo karinės tarnybos, todėl 
1944 metais į Kauno seminariją mokytis 
atvyko daugiau kaip 400 klierikų. Tačiau 
Stalino deklaracijos pasirodė beesanti 
eilinė apgaulė. Vadovaudamiesi 
vulgariojo ateizmo postulatais, kad 
religija esanti „liaudies opijus“, 

taip pat iš kai kurių faktų 
(nekontroliuojami Prezidiumo veiksmai 
visos Aukščiausios Tarybos vardu, 
nesirūpinimas sukurti deputatams 
elementarias darbo sąlygas, pareigūnų 
priešinimasis deputatų ir jų organų 
reikalavimams, centrinės spaudos 
bulvarinės insinuacijos kai kurių TSRS 
liaudies deputatų adresu ir 1.1.) neryškėtų 
tam tikra bendra ir labai negera 
tendencija— partinio ir vyriausybinio — 
administracinio aparato pastangos 
išsaugoti politikos realizavimo, 
ideologinio diktato, demokratinių 
valstybines valdžios organų slopinimo 
kabinetinius metodus. Aiškiai jaučiama, 
kad mus, TSRS liaudies deputatus, 
pelnusius demokratiškai išrinktų liaudies 
atstovų autoritetą, kartais mėginama 
paversti priedanga tiems sprendimams, 
su kuriais mes nesutinkame ir su kuriais 
apskritai neturime nieko bendra, apie 
kuriuos post factum sužinome vien iš 
laikraščių.

Neturėdami teisės kalbėti už kitus, vis 
dėlto jaučiame pareigą komisijos narių 
daugumos vardu atkreipti dėmesį tik į kai 
kuriuos su jos darbu susijusius 
momentus. Juo labiau, kad mėginimai 
nuslėpti teisybę apie jos veiklą, iškreipti 
jos poziciją jau turėjo labai rimtų 
politinių padarinių. Suvokdami savo 
atsakomybę, nenorime atsakyti už tai, 
kas mums tik primetama.

I. Mūsų komisija savo darbo pirmąjį 
etapą baigė, priimdama (tik vienas balsas 
— prieš) pareiškimą, kurį buvo numatyta 
paskelbti iki š.m. rugpjūčio 23 d., t.y. 
TSRS ir Vokietijos nepuolimo pakto bei 
jo slaptų protokolų pasirašymo 50-mečio 
išvakarėse. Beveik visiška vienybė dėl 
pareiškimo teksto, pasiekta liepos 
mėnesį, buvo sutvirtinta 20-čia komisijos 
parašų ir viena viza (komisijoje — 28 
nariai). Atvirkščia data nesiryžtame 
samprotauti apie neabejotinus teigiamus 
tokio žingsnio padarinius mūsų šalies 
vidaus bei užsienio politikai. 
Nekalbėsime ir apie tai, kad šis žingsnis 
tikrojo mūsų šalies dėstalinizavimo keliu, 
šis naujo politinio mąstymo aktas labai 
pakeltų jos autoritetą tarptautinėje 
arenoje. Faktas yra faktas — komisijos 
pareiškime apie pirmąjį jos darbo etapą, 
kuriam pritarėjos kvalifikuota dauguma, 
pirmininkas nepasirašė, jis nebuvo 
paskelbtas. Vietoj jo „Pravdos“

„penkmečio stabdis“ ir pan., okupacinė 
valdžia ir jos statytiniai degė fanatiška 
neapykanta Katalikų Bažnyčiai. 
Religinių reikalų tarybos įgaliotinis 
Pušinis viešai pranašavo, kad už metų 
kitų iš Katalikų Bažnyčios Lietuvoje liks 
tik „ragučiai ir nagučiai”. Bažnyčia 
Stalininio teroro metais buvo vienintelė 
instancija, kuri nenusilenkė prievartai, 
„negarbino žvėries ir jo atvaizdo“.' 
Valdžia suprato, kad nesunaikinus 
Bažnyčios, nepavyks palaužti ir lietuvių 
tautos pasipriešinimo. Todėl Bažnyčiai ir 
ir dvasininkijai buvo paskelbta 
negailestinga kova, tuo pačiu ir kunigų 
seminarijoms. 1946-47 mokslo metais 
visos Lietuvos kunigų seminarijos buvo 
sujungtos į vieną Kaune, o jai paskirtas 
griežtas klierikų limitas - ne daugiau 150. 
Netrukus visas seminarijos patalpas vėl 
užėmė rusų kariniai daliniai — kryžių virš 
rektorato bokšto pakeitė raudona 
žvaigždė. XV a. architektūros paminklas, 
šv. Jurgio bažnyčia, priklausiusi 
seminarijai, buvo uždaryta ir paversta 
sandėliu. Gausi ir vieninga seminarijos 
biblioteka su senais laikraščiais, 
inkunabulais (apie 1000 tūkst. tomų) 
buvo valdžios konfiskuota ir pasmerkta 
sunaikinti. Seminaristai tęsė studijas 
Kauno kurijos patalpose, jėzuitų ir 
marijonų vienuolynuose, tačiau ir tos 
patalpos viena po kitos perėjo „liaudies 
nuosavybėn.“

Blėstant ginkluotam pasipriešinimui, 

laikraštyje buvo išspausdintas daug kuo 
nesutampantis su daugumos komisijos 
narių mūsų pirmininko interviu, kuriame 
esama teiginių, ardančių bendru 
kruopščiu darbu pasiektą pažiūrų 
vienybę.

Nenoras paskelbti visuomenei, kad 
pirmasis komisijos darbo etapas 
praktiškai baigtas, sąlygojo tam tikrus 
politinius veiksmus. Antai žinome: TSKP 
CK pareiškimas dėl padėties Pabaltijyje 
paremtas tik vienu faktu — tuo, kad šiose 
respublikose įvyko masinė politinė 
akcija, susijusi su reikalavimu denonsuoti 
vadinamąjį Molotovo-Ribentropo 
paktą. Tuo tarpu atitinkama TSRS 
liaudies deputatų komisija šio darbo 
tariamai dar nebuvo baigusi. Tuo pačiu 
pretekstu buvo išvaikytos ir š.m. 
rugpjūčio 23 d. Maskvoje bei kitose 
vietose įvykusios taikios demonstracijos.

Nėra abejonių, kad keletą milijonų 
žmonių subūrusi Pabaltijo tautų politinė 
akcija, galėjusi tapti žingsniu vienybės su 
centru link, įgijo konfrontuojantį 
skambesį, kadangi centro tylėjimas 
Moldavijos ir Pabaltijo tautas 
jaudinančiu klausimu buvo suprastas 
kaip politinis gedulas. Taigi veiksmas, 
kuriame slypėjo kuriamasis pradas, buvo 
pakeistas neveikimu, gimdančiu dar 
didesnį nepasitikėjimą ir įtarumą.

II. Nors medžiagas, atspindinčias 
tikrąją komisijos poziciją, ir buvo 
siūloma paskelbti oficialiai, jaučiama tam 
tikrą kaltę, kad nepakankamai ryžtingai 
ieškojome alternatyvių galimybių 
paskelbti pirmojo darbo etapo išvadas. 
Juo labiau, kad — ir tą reikia pakartoti — 
pačios rugpjūčio 23-osios sutarties ir jos 
slaptųjų priedų klausimą drįsome 
gvildenti faktiškai jau liepos 19-tąją. 
Pabaltijo deputatai apie tai ir pranešė 
savo rinkėjams.

Tiesa, rugpjūčio mėnesį, besiklostant 
tokiai padėčiai, kai praktiškai buvome 
atkirsti nuo oficialių masinės 
informacijos priemonių, kreipėmės 
atitinkama telegrama į TSRS 
Aukščiausios Tarybos Pirmininką. 
Atsakymo negavome iki šiol, taigi 
komisijos didžiumos nuomonė vis dar 
ignoruojama.

Pats naujausias to ignoravimo 
pavyzdys — ta aplinkybė, kad į oficialų šį 
pareiškimą pasirašiusiųjų kreipimąsi į 
TSRS valstybinio televizijos ir radijo

Bažnyčia tapo vieninteliu dvasinės ir 
tautinės rezistencijos centru. Aišku, kad 
visi ginklai buvo nukreipti prieš ją.

1948-1949 metai buvo Bažnyčios 
priešų siautėjimo apogėjus. Mokslas 
kunigų seminarijoje vyko masinių 
suėmimų, trėmimų, grasinimų sąlygomis. 
Paskaitų metu į auditorijas įsiverždavo 
enkavedistai ir liepdavo klierikams 
nejudėti, o patys tuo metu išsirinkdavo 
aukas. Vieno tokio užpuolimo metu 1948 
metų gegužės naktį iš Seminarijos buvo 
išvežta 12 klierikų (visi jie atsidūrė prie 
Baikalo ežero, bet ne visi grįžo į Lietuvą).

Seminarijos ir kunigų terorizavimo 
„spacialistai“ buvo NKVD papulk. D. 
Todesas ( dabar personalinis 
pensininkas) ir leitenantas Mejeris. 1949 
metais klierikų skaičius seminarijoje 
sumažintas iki 60, vėliau iki 48, 25... 
Daug seminaristų buvo suimti ir įkalinti. 
Kita nemaža dalis nuėjo į pogrindį ar 
papildė ginkluotos rezistencijos būrius ir 
krito nelygioje kovoje. Teisiant klierikus 
ar kunigus, jiems dažniausiai būdavo 
taikomos RTFSR b.k. 58 str. 10 ir 11 
paragrafai — „religinė propaganda, 
tikslu nuversti tarybų valdžią“. 1949- 
1951 metais į gulagą buvo iššiųsti šie 
kunigų seminarijos profesoriai ir 
dėstytojai: P. Kuraitis, A. Vaitiekaitis, A. 
Kruša, J. Grubliauskas, J. Paukštys, A. 
Rauda, P. Kuzmickas. Profesorius 
Pranas Kuraitis buvo suimtas tiesiog 
auditorijoje.

1949 metais seminarija buvo sugrūsta į 
mažas patalpas buv. saleziečių 
vienuolyno vakarinėje dalyje, šalia Švč. 
Trejybės bažnyčios.

Po Stalino mirties kova prieš Bažnyčią 
kiek atslūgo. 1954 metais Chruščiovas 
viešai skelbė iki tol vartotus kovos su 
religija metodus ir tvirtino, kad tai 
daugiau nepasikartos, kad ateistinė 
propaganda bus vedama tik ideologinėje 

komiteto pirmininką su prašymu suteikti 
eterio laiko komisijos pareiškimui ir jos 
pažiūrai išdėstyti per CT, oficialiai buvo 
atskyta neigiamai. Prie atsisakymo buvo 
pridėtas paaiškinimas, jog tokią galimybę 
TSRS TVR pasirengusi suteikti tik 
komisijos pirmininkui arba jo 
patikėtiniams. Šis TSRS valstybinio TVR 
komiteto pirmininko atskymas neturi 
pavyzdžio istorijoje dėl to, kad 
vykdomojo organo vadovas pasisavino 
teisę savo nuožiūra skirstyti rangais ir 
kategorijomis TSRS liaudies deputatus, 
kad jis neregėtai grubiai pažeidė savo 
įgaliojimus, atvirai pasipriešindamas 
paties TSRS Liaudies Deputatų 
Suvažiavimo įkurtam organui.

III. Dar nepradėję gvildenti savo 
antrojo uždavinio — juridiškai įvertinti 
tiesioginius sutarties padarinius, 
komisijos nariai TSKP CK rugsėjo 
plenume išgirdo gatavą atsakymą šiuo 
klausimu, keliantį rimtų abejonių ir 
prieštaravimų. Bet jeigu išvada jau 
padaryta, jeigu ji pateikiama tokiu 
aukštu lygiu, tai kam mums apskritai 
dirbti? Ir at toks „užbėgimas įvykiams už 
akių“ nėra politinio spaudimo mums 
forma?

Vienaip ar kitaip, antrasis darbo etapas 
prasidėjo, ir jam būdinga tokia pagarba 
Moldavijos, Lietuvos ir Estijos 
parlamentinių bei akademinių komisijų 
veiklos rezultatams, kokios jie nusipelno. 
Priekaištą jų adresu, esą jos tam tikra 
prasme mus pralenkia, pareiškėme ne 
mes. Mes — prieš monopoliją politikoje, 
lysenkovščiną moksle, mes jokiu būdu 
besutinkame skatinti politinio diktato 
mokslinių tyrimų atžvilgiu. Respublikų 
komisijos, analogiškos mūsiškei, mums 
yra partnerės ir kolegos, o ne pavaldinės 
ar mokinės.

IV. Kalbėdami apie savo problemas, 
jaučiame pareigą pareikšti, jog 
įvertinoma politinę insinuaciją prieš 
vieną iš mūsų narių mėginimą centrinėje 
spaudoje, jog iš to pasidarėme 
atitinkamas išvadas.

V. Pabaigai pakartosime: esmė — ne 
minėtoji mūsų komisijos nesėkmė, o tai, 
kad mūsų sunkumai labai artimi kitų 
TSRS liaudies deputatų komisijų, 
daugelio atskirų deputatų problemoms.

(Nukelta į 4 psl.)

plotmėje. Tačiau „atšilimas“, kaip žinia, 
truko neilgai. Septintojo dešimtmečio 
pradžioje valdžia grįžo į senas pozicijas ir 
vėl visais frontais puolė Katalikų 
Bažnyčią Tuo metu seminarijoje buvo 
likę 23 auklėtiniai. 1963 metais Kauno 
vykdomojo komiteto pirmininko 
pavaduotoja J. Narkevičiūtė įsakė 
seminarijos vadovybei kraustytis iš Švč. 
Trejybės bažnyčios, kuri iki tol priklausė 
seminarijai. Bažnyčia buvo paversta 
sandėliu, o jos puošnus barokinis 
interjeras su devyniais raižyto medžio 
altoriais buvo sunaikintas. Religines 
apeigas klierikai buvo priversti atlikinėti 
specialiai įrengtoje auditorijoje, vėliau 
pusrūsyje esančioje sporto salėje, kol 
galop valdžia leido koplyčią įsirengti 
buvusiame bažnyčios prieangyje. Per 
nepilnus 20 pokario metų seminarijoje 
pasikeitė septyni rektoriai, kurių dažnas 
sugebėdavo išbūti savo poste vos 
metus...Valdžios pareigūnai seminariją 
vadindavo „tamsybės apaštalų 
mokykla“. Jie reikalavo, kad į seminariją 
būtų priimti tik tarybų valdžiai lojalūs 
jaunuoliai, kad seminarija ruoštų 
„tarybinius kunigus“ — prisitaikėlius, 
pasyvius, be atsakomybės už Bažnyčią ir 
savo tautą. Ilgą laiką klierikams buvo 
draudžiama skaityti savilaidinę 
literatūrą, klausytis užsienio radijo 
stočių, naudotis rašomosiomis 
mašinėlėmis ir 1.1. Už „politikavimą“ už 
ryšius su „ekstremistais kunigais“ ne 
vienas klierikas atsisveikino su 
seminarija. Valdžia dėjo visas pastangas, 
kad seminarija taptų tik amatų mokykla 
ir ruoštų Lietuvai ne dvasios vadus, bet 
kulto tarnus. Išorinė Bažnyčios izoliacija, 
kliūtys kunigų paruošimui ir tobulinimui 
sukūrė sąlygas tapti dvasiniam 
primityvumui, lėkštam idealizmui.

(Bus daugiau)

pusę jau 
posėdis 
JAV-LB

PLB valdybos posėdis įvyko rugsėjo 17 
d., Cincinnati mieste (JAV). Birželio gale 
PLB pirmininkas dr. V. Bieliasuskas 
dalyvavo Europos Lietuvių Dienose, 
kuriose skaitė paskaitą ir LB pirmininkų 
suvažiavime Vasario 16-tosios 
gimnazijos patalpose. Sekančios Europos 
Lietuvių Studijų Dienos įvyks rugpjūčio 7 
d. 1990 m. Šveicarijoje. Rugpjūčio 
mėnesyj dalyvavo Lietuvių Fronto 
Bičiulių stovykloje Dainavoje (Michigan, 
JAV), kur darė pranešimą. Savo atostogų 
metu pirmininkas, kartu su Šveicarijos 
LB pirmininku Narcizu Prielaida lankėsi 
Žmogaus Teisių Komitete prie Jungtinių 
Tautų, Ženevoje. Šiuo metu svarstoma 
priimti N. Prielaidą kaip PLB atstovą 
tame komitete. Br. Bieliauskas, kartu su 
viecepirmininke ryšiams, Gabija 
Petrauskiene, taip pat stengiasi atsakyti į 
įvairius prašymus, kurių antplūdis 
prasidėjo „Atgimimo“ redakcijai 
Vilniuje paskelbus išeivijoje veikiančias 
organizacijas ir jų adresus.

FINANSAI
Finansų vicepirmininkas Eugenijus 

Cuplinskas kartu su finansų telkimo 
komitetu, pravedė sėkmingą vajų 
Kanadoje. Ten surinkta iš viso 22,000 
dol., iš tų apie 12,860 asmeninių aukų, 
9,000 iš fondų. Dr. Uleckų iš Toronto 
paaukota 10,000 dol. Vasario 16-tos 
Gimanzijos mokinių reikalams. PLB 
posėdyje siūlyta sekantį vajų pravesti 
kovo/balandžio mėnesių metu. Taip pat 
siūlyta, kad PLB parūpintų daugiau 
„gaminių“, pvz. knygų, lankstinukų, 
vaizdajuosčių, kurie neštų pelno. Galima 
būtų ir suorganizuoti kilnojamas 
parodas, koncertus ir t.t., kurių pelną 
pasidalintų PLB su vietiniais 
organizatoriais bei keliaujančiais 
menininkais pagal iš anksto pasirašytas 
sutartis.

PLB Fondo pranešimą, padarė pirm. 
Vyt. Kamantas. Šiuo metu Lituanistikos 
Katedros Barzduko stipendijų fonde yra 
60,000 dol. Fondas išsiuntinėjęs 3,000 
Bindokienės knygų; už 
atsiskaityta. Direktorių 
pramatytas rugsėjo gale. 
Tarybos sesijos proga Clevelande.

Sąjūdžio sąskaitos klausimu, valdyba 
patvirtino, kad Sąjūdžiui suaukoti 
pinigai bus laikomi PLB valdybos 
globoje, pagal dr. Bieliausko susitarimą 
su Sąjūdžio Tarybos pirmininku Vyt. 
Landsbergiu. Pinigai disponuojami 
gavus raštiškus Landsbergio ir Čepaičio 
direktyvus su parašais. Aukotojams iš 
JAV ir Kanados išduodami pakvitavimai 
nuo pajamų mokesčio. Atskaitomybė už 
Sąjūdžiui aukotus pinigus bus vieša, kaip 
išeivijoje įprasta. Sąjūdžio lėšas tvarkys 
PLB iždininkas. Knygos bus tikrinamos 
normalia eiga PLB revizijos komisijos. 
Atskaitomybė Sąjūdžiui bus tiesoginė, 
per Sąjūdžio Tarybą. Aukas siųsti PLB 
iždininkui nurodant, kad suma skiriama 
Sąjūdžio iždui: Horacijus Žibąs, 5927 
Montecello Ave., Cincinnati, Ohio 
45224, USA.

Europos lietuvių finansinė našta dar 
nėra palengvėjusi. Prancūzų revoliucijos 
sukakties, „Bastille“ dienos paminėjimo 
proga, Paryžiuje gyvenančiam LB 
pirmininkui Ričardui Bačkiui pasisekė 
atsikviesti 20 jaunimo organizacijų 
atstovų iš Lietuvos, dalyvauti 
tarptautinėje jaunimo šventėje Paryžiuje, 
be Maskvos tarpininkavimo. Prancūzai 
rengėjai visgi pareikalavo parūpinti po 
100 dol. kiekvienam atvykstančiam. 
Visos kitos išlaidos padengiamos 
prancūzų. Tokio ir panašių reikalų 
finansavimą maža Prancūzijos lietuvių 
bendruomenė nepajėgia pakelti viena. 
Taigi, buvo prašoma parama iš PLB 
valdybos ir didesnių kolonijų. PLB 
valdyba nusiuntė čekį 2,000 dol. (JAV), 
padengti tų jaunuolių išlaidas. R. Bačkis 
pranešęs, kad jam vienam per praėjusius 
metus Paryžiuje teko globoti bei 
finansuoti bent 50 asmenų iš Lietuvos, 
kurie nebuvo LB kviesti, bet atsirado 
Paryžiuje ir prašė paramos.

Panaši padėtis ir V. Vokietijoje, kur 
didžiąją atsilankančių iš Lietuvos 
finansinę ir globos naštą neša Vasario 16- 
tosios gimnazija. Pagal direktorių Andrių 
Šmitą, pernai teko iš viso gimnazijai 
rūpintis 1500 lankytojų iš Lietuvos, kas 
yra labai didelis įsipareigojimas 
institucijai, kurios pagrindinė užduotis 
yra gimnazijos vedimas, mokinių 
priežiūra ir išmokslinimas. O V. 
Vokietijos lietuvių kolonija negausi.

Europos LB pirmininkų suvažiavime 
birželio mėnesio gale nutarta apeliuoti į 
gausesnes lietuvių kolonijas per PLB 
valdybą, kad jos aukomis padėtų 
Europos LB aprūpinti lietuvius iš 
Lietuvos atvykstančius į Europą. Aukas 
siųsti pirmininkui: Dr. V. Bieliauskas, 
2968 Compton Road, Cincinnati, Ohio, 
45251 USA.

PLB INFO.
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Lietuvos TSR Pilietybės Įstatymas 
PROJEKTAS

V. LIETUVOS TSR PILIETYBES 
KLAUSIMŲ SPRENDIMO TVARKA

27 straipsnis — Prašymų ir teikimų 
Lietuvos TSR pilietybės klausimais 
padavimas

Lietuvos TSR pilietybės suteikimo, 
atsisakymo ir grąžinimo klausimas 
svarstomas suinteresuoto asmens 
raštišku prašymu. Prie prašymo dėl 
pilietybės suteikimo turi būti pridėtas 
gimimo liudijimo nuorašas, pažymos apie 
nuolatinę gyvenamąją vietą, darbą 
(užsiėmimą) ir lietuvių kalbos mokėjimą.

Neturinčių 18 metų amžiaus asmenų 
prašymus suteikti Lietuvos TSR 
pilietybę, atsisakyti Lietuvos TSR 
pilietybės ar ją grąžinti paduoda jų teisėti 
atstovai.

Prašymai suteikti Lietuvos TSR 
pilietybę, atsisakyti Lietuvos TSR 
pilitybės ar ją grąžinti, taip pat teikimai 
atimti Lietuvos TSR pilietybę 
paduodami Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui 
per rajono, miesto Liaudies deputatų 
tarybą.

Asmenys, gyvenantys kitoje valstybėje 
ir turintys teisę šio įstatymo numatytais 
atvejais įgyti Lietuvos TSR pilietybę, 
prašymus paduoda per Lietuvos TSR 
atstovybę arba tiesiog pasiunčia Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumui.

28 straipsnis — Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 
pilietybės komisija

Lietuvos TSR pilietybės klausimams 
preliminariai svastyti sudaroma Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo pilietybės komisija.

Pilietybės komisijos personalinę sudėtį 
tvirtina Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumas.

Komisija turi teisę pakviesti į savo 
posėdį asmenį, kurio atžvilgiu 
sprendžiamas pilitybės klausimas, 
pavesti valstybiniams ir visuomeniniams 
organams bei organizacijoms, kad jie per 
komisijos nurodytą laiką pareikštų savo 
nuomonę ir pateiktų reikiamą medžiagą 
iėl komisijos nagrinėjamo prašymo ir 
teikimo.

Komisijos posėdžiai yra teisėti, kai 
juose dalyvauja daugiau kaip pusė jos 
narių. Komisijos sprendimai priimami 
paprasta balsų dauguma.

Dėl kiekvieno prašymo pateikia 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumui svarstyti konkretų 
pasiūlymą. Komisijos sprendimai 
įforminami protokolu, kurį pasirašo visi 
komisijos posėdyje dalyvavę jos nariai.

29 straipsnis — Prašymų ir teikimų 
Respublikos pilietybės klausimais 
sprendimas Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiume

Lietuvos TSR pilietybės suteikimo, jos 
atsisakymo, grąžinimo ar atėmimo 
atvejais Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumas leidžia įsakus, o 
atmetus prašymus ar teikimus, priima 
sutarimus.

{sakas dėl Lietuvos TSR pilietybės 
suteikimo priimamas asmeniui davus 
Ištikimybės Respublikai priesaiką.

30 straipsnis — Lietuvos TSR pilietybės 
aktų skelbimas

Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo įsakai dėl Lietuvos 
TSR pilietybės suteikimo, grąžinimo ar 
atėmimo skelbiami „Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės 
žiniose“.

31 straipsnis — Pakartotinis prašymų 
ir teikimų Lietuvos TSR pilietybės 
klausimais svartymas
Pakartotiniai asmenų prašymai 

suteikti Lietuvos TSR pilietybę, 
atsisakyti Lietuvos TSR pilietybės ar ją 
grąžinti, taip pat teikimai atimti Lietuvos 
TSR pilietybę priimami ne anksčiau kaip 
to vienerių metųnuo ankstesnio 
sprendimo priėmimo.
! 32 straipsnis—Lietuvos TSR pilietybės 
jbkumentų rengimas
. Lietuvos TSR pilietybės dokumentus 
[engia ir tvarko Respublikos vidaus 
takalų tarnybos.
' 33 straipsnis — Prašymų ir teikimų 
Lietuvos TSR pilietybės klausimais 
barstymo tvarka

t
 Prašymų ir teikimų Lietuvos TSR 
ietybės klausimais svarstymo ir 
iimtų sprendimų vykdymo tvarką 

nustato Lietuvos TSR Aukščiausioji 
Taryba.

VI. TARPTAUTINĖS SUTARTYS
34 straipsnis — Tarptautinių sutarčių 

taikymas
Jeigu tarptautine sutartimi, kurioje 

dalyvauja Lietuvos TSR, nustatytos 
kitokios taisyklės, negu išdėstytos šiame 
įstatyme, tai taikomos tarptautinės 
sutarties taisyklės.

VII. BAIGIAMIEJI NUOSTATAI
35 straipsnis — Baigiameiji nuostatai
Lietuvos TSR pilietybės įstatymui 

visiškai įgyvendinti nustatomas dvejų 
metų terminas nuo jo įsigaliojimo.

..Tiesa“. 1989.IX.28 d., Nr. 226.

Norintieji dėl Lietuvos TSR Pilietybės 
(statymo projekto pasisakyti, prašomi 
rašyti „Europos Lietuvio“ Redakcijai, 2 
Ladbroke Gardens, London Wil 2PT.

..NEWS DA Y“ APRAŠO LIETUVIŲ 
ŽYGI l NEPRIKLAUSOMYBĘ

Long Island dienraštis Newsday 
(600,000 tiražas) rugpjūčio 18 d. 
išspausdino savo korespondentės Alison 
Mitchell straipsnį iš Vilniaus, su 
antraštėmis „Lietuviai žygiuoja į 
nepriklausomybę“ ir „Lietuviai veržiasi 
iš Maskvos glėbio“. Straipsnį iliustruoja 
kelios spalvotos nuotraukos.

„Mes nenorime sugriauti pasaulio 
santvarkos“, amerikietei kalbėjo 
Atgimimo redaktorius Romualdas Ozolas. 
„ Bet mes taip pat nenorim pražūti dėl 
dabartinės pasaulio santvarkos“.

Algirdą Brazauską korespondentė 
vadina pragmatikų, kuris mėgina 
išlaikyti pusiausvyrą tarp savo 
respublikos vis didėjančio geismo 
atsiskirti nuo Maskvos ir kaitos 
Maskvoje tempo. Jį iš kantrybės veda tie, 
kurie tvirtina, jog partija juda per lėtai, ir 
„nepaprastai skubantys sąjūdininkai“, jo 
žodžiais, manantys, „jog galima įbristi į 
upę ir vienam plaukti visą dieną“.

Tačiau kiti partijos nariai žurnalistei 
tvirtino, kad partija radikaliai skilsianti. 
Algimantas Čekuolis jai kalbėjo, kad dar 
prieš ateinačius rinkimus Lietuvos 
komunistų partija pakeis savo 
pavadinimą ir politinius tikslus. Kitas 
partijos narys, nenorėjęs, kad jo pavardė 
būtų minima, pareiškė, jog Lietuvos 
kompartija greičiausiai pasivadinsianti 
socialistų ar socialdemokratų partija, kas 
iš esmės reikštų praeities atmetimą. 
Čekuolis aiškino, kad Lietuvos 
komunistų partija siekia 
savarankiškumo, nes ji nori atgauti 
lietuvių pasitikėjimą. Jei tai jai nepavyks, 
rinkimuose ji tegaus nuo 5 iki 7 
nuošimčių balsų.

Komjaunimo vadovas Alfonsas 
Macaitis, anot autorės, galvoja apie 
jaunimo organizaciją, kuri būtų laisva 
nuo valstybės. Vienas jo rūpesčių — 
centrinis komjaunimas gali nuspręst 
įsteigt savo padalinį Lietuvoje ir tuomi 
suskaldyti komjaunimą: tokiu atveju, 
rusai stotų į centro organizaciją, o 
lietuviai į nepriklausomą.

„Žaliųjų“ įsteigėjas Zigmas Vaišvila 
suabejojo ar ir nepriklausoma 
komjaunimo organizacija galėsianti 
patrauki daug pasekėjų komunistų 
„ideoliginės krizės“ sąlygomis. Kalbantis 
apie „Žaliųjų“ pasiskelbimą politine 
partija, jis pareiškė, jog Lietuvos 
komunistų partija nedrįsta pasisakyti 
prieš daugiapartinę sistemą.“

Kame visų tų _ Sovietų Sąjungos 
problemų versmė? Čekuolis amerikiečių 
korespondentei aiškino, jog tai esanti 
bolševikinė galvosena, kurią jis taip 
aptarė: „Aš atstovauju mažumą, bet aš 
visad teisus. Aš tave padarysiu laimingu, 
tu bandite, net jei tave reikės nušaut“. 
„Demokratinis centralizmas“ irgi esąs 
bolševikiškas padaras — daug 
centralizmo ir jokios demokratijos, 
tvirtino Čekuolis; tokį demokratinį 
centralizmą reikia išardyti.

Komunistus jau pradeda nustelbti 
Sąjūdis, kuriam dar nesuėjo metai — rašo 
Alison Mitchell. Sąjūdžio būstinė jau 
priminė amerikietiško bendruomenės 
centro politinės kompanijos štabo, ir 
kolegijos laikraščio redakcijos mišinį. 
Paskutiniuosius savo straipsnio žodžius ji 
suteikia Romualdui Ozolui: „Mes turim 
išrinkt naują Lietuvos Aukščiausią 
Tarybą, kuri galės paskelbti 
Nepriklausomybę. Tai padarius, Taryba 
būtų paleista ir turėtų būti paskelbti nauji 
laisvi rinkimai neokupuotoje 
teritorijoje.“

ELTA

KVIETIMAS I VLIKO SEIMĄ
Po dešimties metų Vyriausias Lietuvos 

Išlaisvinimo Komitetas vėl sugrįžta į 
Baltimorės miestą, Maryland© valstiją 
š.m. lapkričio mėn. 3-5 d. šaukiamam 
Seimui tame pačiame Lord Baltimore 
Radisson Plaza viešbutyje.

Marylando lietuviai atstovaujantys 
savo draugijas š.m. rugsėjo mėn. 5 d. 
susirinko Lietuvių Namuose ir sudarė 
Seimui rengimo komitetą. Išrinkta 
vadovybė: pirmininkė dr. Elena 
Armanienė, vicepirmininkai Balys 
Brasauskas ir Vytautas Eringis, iždininkė 
Elena Okienė ir sekretorė Valerija 
Laskauskienė.

Lietuviai pradėjo kurtis Marylando 
valstijoje jau daugiau kaip prieš šimtą 
metų ir pastatė tvirtus lietuvybės 
pamatus. Baltimorėje veikia lietuviška 
R.K. Bažnyčia, Lietuvių centras, 
tradicinis knygynas ir muziejus bei 
daugelis organizacijų.

VLIKo Seimui rengti komitetas 
kviečia į Baltimore visus lietuvius. Mes 
esame pasirengę sutikti ir priimti 
atvykstančius į šį istorinį Seimą skirtą 
atgimstančiai laisvai ir nepriklausomai 
Lietuvai!

Vilniaus Techninės mokyklos choras

Pakilus audrai Lamanšo kanale ir 
pasunkėjus susisiekimui su Britanija 
laivu, net 10 valandų pavėlavusius, 2 vai. 
iš ryto, Vilniaus techninės mokyklos vyrų 
choristus su palydovais Viktorijos stotyje 
Londone pasitiko jų šeimininkai Frank 
Wood, Ian Duckworth ir DBLS Boltono 
skyriaus pirmininkas Henrikas Vaineikis. 
Dienos metu buvo daugiau londoniškių 
susirinkusių pasitikti, bet svečių 
nesulaukę jie išsiskirtė.

Choristai atvykę tuoj pat pasikrovė į 
laukiantį autobusą ir iškeliavo į Boltoną, 
o 9 vai. jau žinojome, kad choristai, nors 
ir išvargę, bet laimingai pasiekė Boltoną 
ir išsiskirstė po juos priimančių anglų 
šeimas.

Vilniaus choras Anglijoje viešės 9 
dienas. Juos pakvietė Boltono Muzikos 
Centras. Pagrindinis jų koncertas įvyko 
Boltone, Miesto Rotušės Alberto salėje 
spalio 22 d. vakare. Spalio 23 dieną iš ryto 
juos priėmė Boltono burmistras, o 14.00 
vai. jie koncertavo Canon Slade 
mokykloje. Po koncerto juos išvežė 
ekskursijai į Blakpūlį pamatyti 
iliuminacijas.

Spalio 24 d., Vilniaus choras dainavo 
Blackrod Aukštojoje mokykloje, o 
vėliau, kartu su Haydock Vyrų choru, 
dalyvavo bendrame koncerte. 
Trečiadienį visai dienai choristai išvyko į 
Ežerų kraštą (Lake district), o vakare 
apsilankė Mančesterio lietuvių klube. 
Ketvirtadienį jie lankėsi Liverpulyje, kur 
iš ryto dainavo Liverpulio Katalikų 
katedroje, o po pietų — Šv. Onos 
ligoninėje (hospice). Spalio 27 d. Vilniaus 
choristai lankėsi Boddingtono bravore, o 
po pietų koncertavo . Šv. Juozapo 
Katalikų aukštojoje mokykloje. Tos 
pačios dienos vakare jie lankėsi 
Bradfordo lietuvių „Vyties“ klube.

RUOŠIAMA „EUROPOS LIETUVIO“ LOTERIJA 
REIKALINGI ĮDOMŪS IR VERTINGI FANTAI

Siūlyti: ,J£L“ Redakcijai, Lithuanian House
2 Ladbroke Gardens, London, Wil 2PT

TARPTAUTINIS
RYGOS AEROUOSTAS

Užsienio spaudos agentūros praneša, 
kad Latvijos sostinės Rygos aerouostui 
yra suteikta tarptautinio aerouosto 
kategorija. Nuo ateinančių metų 
pradžios Rygos aerouoste galės nutūpti 
tarptautinių aviacijos kompanijų 
lėktuvai. Spaudos agentūros atkreipia 
dėmesį, kad per paskutinius tris- 
katverius metus yra patrigubėjęs Latvijos 
sostinėje besilankančių svetimšalių 
turistų ir verslininkų skaičius. Taip pat 
nuo ateinačių metų bus atidaryta 
tiesioginė tarptautinė aviacijos linija — 
Ryga-Stokholmas. Ją aptarnaus 
Skandinavijos civilinės aviacijos 
kompanijos „SAS“ lėktuvai. Tarp Rygos 
ir Stokholmo jie skris tris kartus per 
savaitę. Ateinančiais metais taip pat 
numatoma atidaryti tiesioginį lėktuvų 
susisiekimą tarp Rygos ir Helsinkio.

AGIj AP

Prašome sekti mūsų tolimesnius 
pranešimus.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto
Seimui Rengti Komitetas

Šeštadienio vakare, spalio 28 d., 20.00 
vai., Boltone, Alberto Rūmų Lancaster 
kambariuose vyko choristų, svečių ir 
šeimininkų atsisveikinimo vakaras.

Choras išvyksta į Vilnių spalio 29 d., 
sekmadienį.

ITALIJOJE
KARDINOLA SLADKEVIČIUS 

ROMOJE
Spalio 11 d. iš Lietuvos į Romą atvyko 

Kauno arkivyskupas kardinolas 
Vincentas Sladkevičius ir kiti trys 
vyskupai: Kauno arkivyskupo 
pagelbininkas vyskupas Vladas 
Micheliavičius, Kaišiadorių vyskupijos 
apaštalinis administratorius vyskupas 
Juozas Matulaitis ir Vilkaviškio 
vyskupijos apaštalinis adminstratorius 
vyskupas Juozas Žemaitis. Aukštuosius 
svečius iš Lietuvos Romos Fiumicino 
aerouoste spalio 11 d. rytą pasitiko 
Romoje gyvenantys lietuviai kunigai. 
Svečiai apsistojo popiežiškosios lietuvių 
švento Kazimiero kolegijos namuose 
„Vilią Lituania“. Romoje numato išbūti 
kelias savaites. Kardinolas Sladkevičius 
ir vyskupai Michelevičius, Matulaitis ir 
Žemaitis dalyvavo spalio 12 d. Romoje 
prasidedančiame Europos vyskupų 
simpoziume, kurio darbai telkėsi aplink 
pagrindinę temą: Šiuolaikinės pažiūros į 
gimimą ir mirtį—iššūkis evangelizacijai. 
Simpoziume, kurį rengė Europos 
vyskupų konferencijų taryba, buvo 
bendrai svarstoma, kuriomis 
priemonėmis gali būti kuo 
veiksmingiausiai vykdoma šiuolaikinės 
Europos evangelizacija. Europos 
vyskupų simpoziumą spalio 12 d. 
Saleziečių instituto didžiojoje salėje 
atidarė Europos vyskupų pirmininkas 
Milano kardinolas Martini.

ŠKOTIJOJE
VILNIAUS VALSTYBINIO 

JAUNIMO TEATRO GASTROLĖS
Garsusis Vilniaus Valstybinis Jaunimo 

teatras atvyksta į Škotiją gastrolėms. Jie 
atsiveža A. Čechovo „Dėdė Vania“ ir V. 
Korostyliavo „Pirosmani, Pirosmani“ 
veikalus. Juos abu režisuoja išskirtino 
talento, pasaulinio masto scenos veikalų 
interpretatorius E. Nekrošius. Vilniaus 
Valstybinio Jaunimo teatras neseniai 
gastroliavo JAV ir aplankė svarbiuosius 
lietuvių centrus.

Vilniaus Valstybinio Jaunimo teatras 
vaidins TRON teatre Glasgowe, 63 
Trongate GI 5HB, tel. 041 552 4267. 
Spektakliai vyks: DĖDĖ VANIA — 
spalio 28 (šeštadienį), spalio 29 
(sekmadienį) ir spalio 30 d. (pirmadienį). 
Spektaklių pradžia 19.30 vai. 
PIROSMANI, PIROSMANI — spalio 
31 (antradienį), lapkričio 1 (trečiadienį) ir 
lapkričio 2 d. (ketvirtadienį). Bilietų 
kainos yra šios: £5 (£4) (£2.50) (£2).

Norintiesiems keliauti iš Londono 
kainuotų: traukiniu £45, o lėktuvu £106; 
grupiniai būtų pigiau.

ATVYKSTA VILNIAUS VAIKŲ 
TEATRAS

Tame pačiame TRON teatre pasirodys 
iš Vilniaus atvykęs Vilniaus Vaikų 
Teatras. Pasakos apie suteptą drobę 
spektaklis įvyks: lapkričio 3 
(penktadienį) 13.30 vai. ir lapkričio 4 
(šeštadienį) 19.30 vai.
LIETUVIŠKI FILMAI GLASGOWE

Paskutinis Algimanto Puipos filmas 
„Laukiniai juodvarniai medžiuose“ bus 
rodomas lapkričio 11 d. 18.00 vai. (vieta 
nenurodyta). Po filmo premjeros vyks 
diskusijos.

Premijuotas Algimanto Puipos filmas 
„Moteris ir jos keturi vyrai“ bus rodomas 
lapkričio 13 d., 20.30 vai. (vieta 
nenurodyta). Filmas pagamintas 1983 m. 
Lietuvoje, filmo ilgis 85 minutės, 
angliškos poraštės (subtitles).

„MENAS IR VALSTYBĖ II“ 
KONFERENCIJA

Spalio 30 d. TRON teatre, 14.30 vai. 
dienos metu ir 18.30 vai. vakare, Tron 
antroje „Menas ir Valstybė“ 
konferencijoje pranešimus skaitys TSRS 
parlamento deputatas, „Atgimimo“, 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
savaitraščio redaktorius ir Tarybos narys 
Romualdas Ozolas ir TSRS parlamento 
deputatė ir Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos vicepirminikė, ekonomistė, 
Kazimiera Prunskienė.

RYTŲ VOKIETIJOJE
LEIPCIGO LIETUVIAI

Rugsėjo 17-tą dieną Leipcigo švento 
Martyno Katalikų bažnyčioje buvo 
aukojamos pirmosios šventos Mišios 
lietuvių kalba. Rytų Vokietijos lietuvių 
bendruomenės gyvenime, žengiančiam 
pirmuosius savo gyvavimo metus, tai 
buvo tikrai neeilinis įvykis. Šventas 
Mišias taisyklinga lietuvių kalba aukojo 
Leipcijgo miesto Lindenau bažnyčios 
kunigas-klebonas vokietis Hansas- 
Frydrichas Fišeris (Hans-Friedrich 
Fischer). Lietuvių kalbą jis pats išmoko ir 
per keletą metų ją tobulai įvaldė.

Šioje gražioje dvasinėje šventėje 
dalyvavo didžioji dalis Leipcigo lietuvių, 
o taip pat lietuviai svečiai iš Rytų Berlyno 
ir Lietuvos — iš viso apie 30 asmenų. Po 
Mišių, pasibaigusių giesme „Marija, 
Marija“, susirinkę jaukioje parapijos 
salėje vietos lietuviai ir jų svečiai 
pasidalino paskutinėmis naujienomis iš 
Lietuvos, išklausė kunigo-klebono 
Fišerio pranešimų įvairiausiais 
klausimais. Buvo vieningai nuspręsta, 
kad lietuviškos Mišios Leipcige turi tapti 
tradicinėmis. Kunigas Fišeris pažadėjo 
visokeriopą pagalbą, nors daug yra 
sunkumų. Trūksta liturginių tekstų 
lietuvių kalba, daug ką reikia versti iš 
vokiečių kalbos, o tai, savaime 
suprantama, nelengvas uždavinys.

Vakaras, praleistas švento Martyno 
bažnyčioje, dar glaudžiau sutelkė 
lietuvius gyvenančius svetimoje šalyje, 
suteikė jiem ramybės ir tikėjimo. 
Ateinantį sekmadienį, spalio 15-ąją, 
Leipcigo lietuviai vėl rinksis į lietuviškas 
Mišias švento Martyno katalikų 
bažnyčioje.

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

3
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Lietuvių Kronika
KAS— KADA—KUR?

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

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

AUKOS SPAUDAI
A. Andriušaitis — 10 sv.
Kun. Fr. Skėrys — 10 DM.
Ponas „X“ — 20 sv.
N. Valikonis — 25.50 sv.
P. Krikščiūnas — 3 sv.
S. Vitkus — 5 sv.
P. Gimys — 51.50 sv.
V. Keris — 7.50 sv.
P-nia E. Purzelis — 2 sv.
D. Stephens — 2.50 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

JUBILIATAS KAZIMIERAS MICKUS
Ilgametis Sodybos gyventojas, 

pensininkas Kazimieras Mickus sulaukė 
garbingo 80 metų amžiaus. Linkime Jam 
gražiai atšvęsti šią šventę ir siunčiame 
nuoširdžiausius sveikinimus

Sodybos direktorius, tarnautojai, 
gyventojai ir kolegos pensininkai.

PAIEŠKOJIMAS
Stasys Vilinskas ieško žinančių apie 

Anglijoje gyvenusį ir 1987 m. mirusį 
Antaną Bartusevičių. Žinantieji apie jį 
prašomi rašyti: 37 Hobson Ave., 
Windsor, Ct. 06095, U.S.A.

BENDRAS KAPINIU LANKYMAS
Kapų lankymas bus lapkričio 5d., 

14.vai. Šv. Patriko kapinėse, 
Leytonstone. Artimiausia požeminė 
stotis Leyton, centrinė (Central) linija.

PAMALDOS
Nottinghame—spalio 29 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Coventryje — spalio 29 d., 14 vai., Šv. 

Elzbietoje.
Leamington Spa — spalio 29 d., 16.30 

vai., Šv. Petre.
Manchesteryje — spalio 29 d., 12.30 

vai.
Nottinghame — lapkričio 1 d., Visų 

Šventėje, lapkričio 2 d., Vėlinėse ir per 
Vėlinių oktavą gedulingi mišparai 19 vai., 
Židinyje.

Bradforde — lapkričio 5 d., 12.30 vai.
Nottinghame — lapkričio 5 d., 11.15 

vai., Židinyje ir po to J. Šukaičio 
apmokėtu autobusu vykstame į lietuvių 
kapines maldoms už mirusius, kankinius.

Eccles — lapkričio 12 d., 12.15 vai.

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

LSS EUROPOS RAJONO 
VADUOS POSĖDIS

Lapkričio mėn. 4 d. (šeštadienį) 13.30 
vai. Nottinghame, Židinio patalpose, 16, 
Hound Road, West Bridgford, 
Nottingham, NG2 6AH, įvyks Rajono 
Vadijos posėdis.

Visi skautininkai maloniai kviečiami 
dalyvauti. Turime daug einamųjų reikalų 
aptarti ir sudaryti 1990 metų veikimo 
programą. Posėdyje dalyvaujam 
uniformuoti. Asmeniški pakvietimai 
nebus siunčiami.

Vakarienės reikalu, prašyčiau man 
pranešti apie dalyvavimą ne vėliau kaip 
spalio mėn. 29 d.

Su geriausiais linkėjimais ir iki 
pasimatymo Nottinghame.

Vis budžiu!, s. S.B. Vaitkevičius, 
LSS Europos Rajono Vadas.

PADĖKA
Nuoširdi skautiška padėka p. 

Bardziliauskui už 10 sv. auką skautų 
veikimui paremti.

s. S.B. Vaitkevičius, 
LSS Europos Rajono Vadas.

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

NOTTINGHAME
RUDENS VAKARONĖ

Nottingham© lietuvių moterų draugija 
lapkričio 11 d., 19.00 vai., ruošia Rudens 
vakaronę. Ji įvyks Latvių klube, 41 Stand 
Hill Road, Carlton Hill, Nottingham. 
Nežinančius kaip atvykti prašome 
važiuoti Nr. 25, 27 ar 28 autobusu nuo 
„Boots“, esančio Parliament gatvėje.

Norintieji dalyvauti prašomi iš anksto 
užsirašyti pas pirm. Aleknavičienę tel. 
58065. įėjimo kaina 4.00 sv. asmeniui. 
Prašom būkite punktualūs.

Lietuvių moterų draugija

VOKIETIJOJE
SKA ETIŠKUOJU KELIU 

„AUŠROS“ TUNTO VEIKLA 
1988-89 MOKSLO METAIS

Vasario 16 gimnazijos skautės ir 
skautai sudaro LSS Europos rajono 
mišrų Aušros tuntą. 1988-89 mokslo 
metais skautų organizacija, vadovaujama 
tuntinininkės ps. Jūratės Lemkienės ir jos 
pavaduotojo ps. Petro Veršelio, buvo 
veikli.

Aušros tuntą sudaro skaučių Jūratės 
draugovė, kuriai vadovauja draugininke 
v.sk.psl. Vilija Bijūnaitė, skautų Vytauto 
Didžiojo draugovė, kurios draugininku 
iki 1989 m. kovo mėn. 10 d. buvo s.v.psl. 
Alainas Gromošauskas, vėliau prit. sk. si. 
Marijus Bijūnas ir skautų vyčių Dr. 
Vydūno būrelis. Tunto dvasios vadovai 
yra evangelikų — kun. Fricas Skėrys ir 
katalikų — kun. Edis Putrimas. Jis taip 
pat yra ir viso Europos rajono skautų ir 
skaučių dvasios vadovas.

Per ištisus mokslo metus draugovės, 
būreliai ir skiltys turėjo savo reguliarius 
užsiėmimus — sueigas, iškylas, laužus ir 
1.1. Buvo ruošiamasi patyrimo 
laipsniams, specialybėms ir ypatingiems 
ženklams. Skautai ištisus metus 
tvarkingai dalyvavo sekmadieniais savo 
konfesijų pamaldose, be to, katalikai 
skautai skaitlingai dalyvaudavo 
penktadieniais jaunimo Mišiose.

Be eilinių sueigų įvyko šie viso Aušros 
tunto bendri renginiai:

1988 m. rugsėjo 8 d. — tradicinė 
susipažinimo sueiga. Jos metu buvo 
sudaryti nauji narių sąrašai ir skautai 
susipažino su vadovais. Tuntininkės 
pavaduotojas pranešė apie 1988 m. liepos 
17 d. iškilmes Londone, kurių metu buvo 
pašventinta LSS Europos vėliava.

1988 m. spalio 2d. — tunto iškyla, 
kuriai sumaniai vadovavo v.sk. Vilija 
Bijūnaitė ir skautai vyčiai Rimas 
Čiuplinskas bei psl. Alainas 
Gromošauskas.

1988 m. gruodžio 17 d., tuojau po to, 
kai žinia, kad Lietuvoje atkuriama 
skautų organizacija, pasiekė Aušros 
tuntą, spontaniškai vyko tunto sueiga ir 
visų tunto skaučių ir skautų vardu 
pasirašytas sveikinimas buvo išsiųstas 
Lietuvos Skautų Sąjungos atkūrimo 
štabui.

1989 m. sausio 27 d. — Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio dieną visas Aušros 
tuntas dalyvavo šv. Mišiose.

1989 m. kovo 4 d. — Kaziuko mugė. 
Prie mugės paruošimo ir pravedimo 
prisidėjo visi tunto nariai ir daug rėmėjų. 
Šventėje dalyvavo daug svečių, jų tarpe ir 
iš tolimesnių vietovių. Tuntininkė buvo 
labai patenkinta Kaziugos mugės 
pasisekimu.

1989 m. kovo 10 d. —jaunimo Mišios 
ir tunto iškilminga sueiga. Sueigos metu 8 
skautai kandidatai davė skauto įžodį: 
Markus Andrijauskas, Kai Baliulis, 
Viktoras Diavara, Jurgis Gaidimauskas, 
Aleksandras Klimaitis, Aleksandras 
Makutėnas, Antanas Vainius ir Simas 
Varnas.

1989 m. balandžio 23 d. Aušros tunto 
delegacija dalyvavo vokiečių DPSG 
skautų šv. Jurgio šventėje. Viernheimo 
vokiečių katalikų skautų Folke 
Bernadotte tuntas šventę pradėjo šv. 
Mišiomis. Po jų įvyko laužas, kurio metu 
Aušros tunto tuntininkės pavaduotojas 
supažindino vokiečių skautus su Lietuva, 
lietuvių gimnazija, lietuviais skautais. 
Lietuviai ir vokiečiai skautai tuojau 
užmezgė draugystes vieni su kitais ir 
pasikeitė įvairiais suvenyrais. Tokie ryšiai 
su vietiniais skautais yra labai naudingi, 
nes susidaro proga informuoti 
kitataučius apie Lietuvą.

1989 m. birželio 28 d. — tunto 
iškilminga sueiga. Sueigos metu 
prityrusios skautės įžodį davė Audra 
Baleišytė, psl. Zita Dubauskaitė ir Vika 
Rossaitė. Be šių, prityrusios skautės įžodį 
birželio 15 d. davė Alina Colemanaitė.

Vasaros atostogų metu Aušros tunto 
skautai stovyklavo 40-je jubiliejinėje 
Europos rajono stovykloje Anglijoje.

Aušros tunto delegacija taip pat 
dalyvavo Lietuvos skautų keliaujančioje 
stovykloje. Pirmą kartą išeivijos skautai 
stovyklavo savuose miškuose Lietuvoje. 
* 1989 m. vasario 16 d., už darbą ir 

pastangas skautiškoje veikloje, LSS 
Vyriausia skautininke apdovanojo 
Jūratės draugovės draugininkę v.sk. 
Viliją Bijūnaitę ir Lapių skilties 
skiltininkę psl. Zitą Dubauskaitę 
Pažangumo žymeniu.

NORI SUSIRAŠINĖTI
Lietuviai Lietuvoje ieško tautiečių 

užsienyje ir nori su jais susirašinėti:
Algirdas Masys, 31 m., (V),

Kalniečių 126a-401, Kaunas.
Ramutis Kilčiauskas, 44 m., (V,E)

Taikos 153-11, Vilnius.
Simona Drazdauskaitė, 13 m., (A), 

Šeškinės 17-19, Vilnius.
Skliausteliuose pažymėtos raidės 

reiškia: (V) kalba vokiškai; (A) — 
angliškai; (E) — esperanto.

NELEGALI TSRS LD 
SPAUDOS KONFERENCIJA 

(Atkelta iš 2 psl.)
Šiandien mes, TSRS liaudies 

deputatai, neturime valdžios. Neturime 
balso. Girdime, kaip mūsų vardu sakomi 
svetimi žodžiai. Tačiau mums pakanka 
sąžinės ir atsakomybės — visam 
pasauliui, šaliai, savo rinkėjams ir sau 
patiems, šiandien mums reikia tiesos, kad 
ir kokia karti ji kartais būtų. Tiesos 
apsivalymo, atgailos vardan, naujo 
pasitikėjimo tarp tautų, tikra 
demokratiškos tarybinės federacijos 
gimimo vardan. Ir mes ne tik turime teisę, 
bet ir privalome ją pasakyti. Arba 
atsisakyti savo įgaliojimų, kad neleistume 
TSRS liaudies deputato valstybinio 
statuso demokratiškumą pridengti melo, 
pusiau tiesos ir sąlygiškos teisybės.

Mūsų darbas artėja prie pabaigos. Ir 
tai, kol jo baigtis nepareikalaus sandėrio 
su savo pačių sąžine, su istorine teisybe, 
mes jį tęsime.

Pirmininko pavaduotojai:
J. Afanasjevas ir E. Savisaar

L1C

JAV KONGRESO K-JA SVARSTO 
BALTIJOS KRAŠTŲ REIKALUS

(Atkelta iš 1 psl.)
Hoyer pakvietė Hough pakomentuoti 

Dobbins atsakymus. Jis sukritikavo JAV 
valdžios pasyvumą. Palygino Pabaltijo 
padėtį su teritorija, kurią Izraelis 
užkariavo prieš 20 metų. JAV 
nepripažįsta tos teritorijos užgrobimo ir 
siūlo planus kaip patenkinti žydų bei 
palestiniečių interesus, kad ta problema 
būtų išspręsta. Nors JAV nepripažįsta 
Pabaltijo šalių okupacijos, bet ji jokio 
plano nesiūlo. Anot Hough, toks JAV 
pasyvumas gali destabilizuoti tarptautinę 
padėtį, nes gali priversti pabaltiečius per 
anksti paskelbti nepriklausomybės 
atstatymą.

Hoyer davė progą Pabaltijo šalių 
diplomatams reaguoti į Dobbins bei 
Hough pasisakymus, Jaakson suabejojo, 
ar reiktų grįžti prie 1939 metų sutarties, 
nes Estija norinti būti neutrali šalis. 
Lozoraitis ir Dinbergs pabrėžė, kad JAV 
galėtų aktyviau puoselėti Pabaltijo šalių 
nepriklausomybės idėją.

Apklausa būtų tęsusi ir toliau, bet 
kongresmenas Hoyer turėjo skubėti į kitą 
susirinkimą. Apklausa įvyko nedėkingu 
laiku, nes tą dieną Senate bei Atstovų 
rūmuose vyko balsavimai bei įvairūs 
susirinkimai, kurie kongresmenų bei 
senatorių dėmesį nukreipė nuo 
apklausos. Iš Hoyer klausimų bei Riegle, 
Ritter ir Feighan pasisakymų susidarė 
įspūdis, kad bent šie parlamentarai 
nepatenkinti JAV valdžios politika 
ryšium su Pabaltijo tautom ir kad jie būtų 
norėję su Valstybės departamento 
atstovu Dobbins giliau aptarti JAV 
nusistatymus šiuo klausimu. L1C

1989 m. vasario 25 d. LSB Vyriausias 
skautininkas už visada sąžiningai atliktus 
darbus ir nuolat rodomą iniciatyvą tuo 
pačiu žymeniu apdovanojo Vytauto 
Didžiojo draugovės draugininką s.v.psl. 
Alainą Gromošauską. Aušros tunto 
tuntininkė 1989 birželio 28 d. už 
pavyzdingą ir savistovų vadovavimą 
draugovei per praėjusius mokslo metus 
v.sk. Viliją Bijūnaitę pakėlė į 
paskiltininkės vyresniškumo laipsnį.

1988-89 m. Aušros tunto veikla buvo 
gan plati ir įvairi. Tačiau visa tai nebūtų 
buvę įmanoma pasiekti, jei nebūtų buvę 
rėmėjų ir draugų. Visiems jiems 
nuoširdus skautiškas ačiū. Ypatingai 
esame dėkingi Eugenijai Liucienei ir 
gimnazijos direktoriui Andriui Šmitui už 
visokeriopą moralinę ir materialinę 
paramą. Taip pat už bendradarbiavimą 
esame dėkingi ateitininkų organizacijai ir 
jos vadovei Marytei Šmitienei.

atža

PASAULYJE
Izraelis atsisako tartis su PLO

Egipto prezidentas Mubarak paruošė 
planą pravesti rinkimus 
palestiniečių okupuotose Izraelio srityse 
ir kviečia suinteresuotas šalis tartis. JAV 
jo planą remia. Tačiau Izraelis atsisako su 
palestiniečiais kalbėtis, jei jų tarpe bus 
kas iš PLO organizacijos. Palestiniečiai 
tuo tarpu sako, kad nėra tokių asmenų 
kurie vienaip ar kitaip nebūtų susirišę su 
PLO. Egiptas dėl šių nesutikimų erzinasi 
ir primeta Izraeliui, kad premjeras 
Shamir norįs paskirti narius ne tik į 
Izraelio, bet ir į palestiniečių delegacijas.

Po ilgos pertraukos Libijos prezidentas 
pulkininkas Gadaffi aplankė Egipto 
prezidentą pirmai pasitarimų daliai, o 
vėliau pasitarimus tęsė Libijos 
teritorijoje. Libija buvo nutraukusi 
diplomatinius ryšius su Egiptu po to, kai 
Egiptas, pirmoji arabų valstybė, užmezgė 
diplomatinius santykius su Izraeliu. 
Manoma, kad pulkininkas Gadaffi nors 
ir nesikalba su Izraeliu, bet nori išeiti iš 
izoliacijos ir sureguliuoti santykius su 
Egyptu, o per jį ir su JAV. Vienu laiku 
pulk. Gadaffi siūlė išvežti visus žydus iš 
Izraelio ir apgyvendinti juos Baltijos 
valstybėse, kad visa Palestina liktų vien 
arabams.

Libane irgi yra daromi žygiai 
sustabdyti vykstantį civilinį karą. Trys 
arabų valstybės— Pietų Arabija, Alžyras 
ir Marokas — bando tarpininkauti tarp 
kariaujančių: krikščionių, musulmonų ir 
Sirijos kariuomenės. Jau kelios savaitės 
kai 62 Libano parlamentarai posėdžiauja 
P. Arabijoje, bet ir jie nepajėgia susitarti 
dėl taikos savame krašte. Krikščionių 
vadas generolas Aoun reikalauja, kad 
Sirijos kariuomenė iš Libano skubiai 
pasitrauktų. Tačiau Sirija to padaryti 
neskuba.

Amerikiečiai nesutaria dėl perestroikos
Vieni JAV pareigūnai sako, kad 

perestroiką reikia remti, kiti gi, — kad tai 
ne jų reikalas. Vyrauja priešingos 
nuomonės tarp prezidento Busho 
artimiausių padėjėjų. JAV valstybės 
sekretorius, po pasimatymo su sovietų 
užsienio reikalų ministru Eduardu 
Ševardnadze pareiškė, kad perestroika 
gali būti naudinga Amerikai ir todėl 
reikia padėti Sov. Sąjungai pakelti 
ekonominį gerbūvį. Iš kitos pusės 
viceprezidentas Don Quayle sako, kad 
JAV nereikėtų į vieną asmenį sudėti visas 
viltis, bet remti tik pasireiškiančius 
demokratijos ir laisvės principus. Jis 
sako, kad juodoji sovietų užsienio 
politikos pusė yra tiek pat reikšminga 
kaip ir perestroika ar glasnost.

Abejonės dėl reformų R. Vokietijoje
Nežiūrint to, kad stalinistas Erich 

Honecker pasitraukė, bijoma, kad ir 
naujasis komunistų partijos sekretorius 
Egon Krenz mažai skirsis nuo pirmojo. 
Jis gi yra paties Honecker mokinys ir yra 
tiek pat užkietėjęs komunistas. Jis siūlo 
pakeitimus, verčiamas nuolat vykstančių 
demonstracijų Leipcige ir kituose 
miestuose. Rytų Vokietijos opozicija, 
pasivadinusi „Naujas Forumas“, jo 
siūlomiems pasikeitimams neduoda daug 
reikšmės ir sako, kad tai tėra tik 
kosmetiniai.

Naujas Britų Commonwealtho sekretorius
Kuala Lumpur (Malajuose) 

vykstančioje Britų Commonwealtho 
konferencijoje Britanijos premjerė 
Margaret Thatcher išsiskyrė iš kitų 49 
kraštų dėl Pietų Afrikos ekonominių 
sankcijų reikalo. Ji teigia, kad sankcijos 
tik pablogina juodųjų gyvenimą.

Konferencijoje buvo išrinktas naujas 
Britų Commonwealtho sekretorius iš 
Nigerijos Emeka Anyaoku. Pirmą kartą 
konferencijos istorijoje reikėjo balsuoti, 
nes buvo ir antras kandidatas iš 
Australijos Malcolm Frazer.

Waldheim išteisintas
Prieš pora metų Pasaulio Žydų 

Kongresas pranešė, kad rado 
dokumentus, kuriais buvęs JT generalinis ■ 
sekretorius ir dabartinis Austrijos 1 
prezidentas Kurt Waldheim esąs 
kaltinamas prisidėjęs prie šešių britų 
karių nužudymo. Tie sugauti kariai karo 
metu buvo tardomi Jugoslavijoje esančio 
vokiečių kariuomenės dalinio, kuriame I 
karininku buvo Kurt Waldheim. Dėl šio 
apkaltinimo, kaip Austrijos prezidentas, 
jis buvo daugelio valstybių 
boikotuojamas.

Dabar gi Britanijos Gynybos l 
Ministerija po 18 mėnesių tyrinėjimo | 
pranešė parlamentui, kas 1) Waldheim . 
buvo per mažo rango karininkas, kad ji 
būtų galima laikyti atsakingu už britų 
karių likimą ir 2) Waldheim su kitais 
karininkais gal ir žinojo kas vyko, bet 
žinojimas dar nereiškia atsakomybę už 
tuos veiksmus.
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