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LIETUVOS ATSTOVAI VLIKO
SEIME

Viktoras Petkus, Antanas Terleckas,
Antanas Buračas ir Jonas Mugevičius
atvyko į Ameriką iš okupuotos Lietuvos
dalyvauti Amerikos Lietuvių XI
Kongrese Los Angeles ir VLIKo Seime
Baltimorėje, lapkričio 3-5 dienomis.
V. Petkus yra Lietuvos Helsinkio
grupės steigėjas. Iš pirmosios Lietuvos
Helsinkio grupės gyvi yra likę tik V.
Petkus ir Tomas Venclova. Kai Europos
Saugumo ir Bendradarbiavimo Komisija
buvo pasiūliusi Helsinkio grupes Sovietų
Sąjungos kandidatėmis Nobelio Taikos
premijai, V. Petkus buvo išrinktas
lietuvių atstovu.
A. Terleckas yra Lietuvos Laisvės
Lygos pirmininkas ir kūrėjas. Tai drąsus,
bekompromisinis kovotojas už Lietuvos
nepriklausomybę. Jis yra iškalėjęs apie 17
metų Sovietų Sąjungos kalėjimuose ir
koncentracijos stovyklose. 1975 m. jis
parašė pareiškimą J.V. Andropovui,
tuometiniam KGB vadovui, pavadintą
„Gerbkit mano teises“ ir kaip atpildą
gavo vėl nemokamą kelionę į Sibirą.
Baigęs ekonominius ir istorinius mokslus
jis turėjo tolimesnį savo „akademinį
išsilavinimą“ tęsti kalėjimuose. A.
Terleckas ir V. Petkus buvo iš kalėjimo
paleisti 1988 m. ir grįžę į tėvynę, tuoj vėl
įsijungė į aktyvią Lietuvos laisvinimo
kovą.
A. Buračas, ekonomistas. Sovietų
Sąjungos
liaudies
deputatas
atstovaujantis
Lietuvą,
Lietuvos
Sąjūdžio Tarybos narys ir vienas iš
„Atgimimo“
redaktorių aktyviai
dalyvauja Lietuvos nepriklausomybės
veikloje.
Jonas Mugevičius atstovauja Lietuvių
Demokratų Partiją.
Amerikos Lietuvių XI Kongrese jie visi
pasakė patriotines kalbas, nušviesdami
dabartinę okupuotos Lietuvos padėtį ir
ten daromus žygius Lietuvos laisvei.
Iš Lietuvos atvykę svečiai Viktoras
Petkus ir Antanas Terleckas spalio 26 d.
atvyko į Čikagą, o Jonas Mugevičius ir
Antanas Buračas — į New Yorką.
Washingtone jiems buvo surengti
pasimatymai su Kongreso, valdžios ir
spaudos atstovais.
Lapkričio 3-5 dienomis jie visi
dalyvavo VLIKo Seime Baltimorėje.
Lapkričio 11 d. V. Petkus ir A. Terleckas
vyksta į Clevelandą ir susitiks su ten
gyvenančiais lietuviais. Jų keliones ir
susitikimus organizuoja Amerikos
Lietuvių Taryba, padedama VLIKo.
Lapkričio 4 d., 19 vai VLIKo Seimo
bankete, Lietuvių Namuose, 851 Hollins
Street, Baltimore, MD, meninę programą
išpildė Kauno Valstybinio Teatro žymus
aktorius Juozas Palubinskas ir kvartetas
„Aidas“. Banketo programą pravedė
Baltimorės Lietuvių Bendruomenės
jaunimo atstovė Daina Buivytė. ELTA
PAKVIETIMAS J LIETUVĄ
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Spalio 28 d. iš Lietuvos TSR Liaudies
Švietimo Ministerijos, Respublikinio
moksleivių
estetikos
mokslinio
metodinio centro Vilniuje buvo gautas šis
oficialus pakvietimas.
Kviečiame 1990 m. gegužės mėn. antroje
pusėje Didžiosios Britanijos lietuvių
bendruomenės jolkliorinį ir liaudies šokių
kolektyvus atvykti į Lietuvą.
Viešnagės metu Lietuvoje kolektyvų
dalyviams bus surengta jblkliorinių dainų,
jblkliorinių ir stilizuotų šokių bei lietuvių
kalbos užsiėmimai.
Viešnagės pabaigoje Jūsų kolektyvams
siūlome dalyvauti jblkliorinių kolektyvų
šventėje ,,Skamba, skamba kankliai“.
Išvykimo diena gegužės mėn. 28 d.
Atvykimas į Lietuvą gegužės viduryje
pagal Jūsų pageidavimą.
Apie Jūsų sutikimą dalyvauti minėtuose
renginiuose prašome
pranešti
Respublikinio moksleivių estetikos
moksliniam metodiniam centrui (TSRS,
Lietuvos TSR, Vilnius, Kosčiuskos 12.)
Su nuoširdžiausiais linkėjimais
(pasirašė) direktorius L. Matulis.
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Londonas, 1989 m. lapkričio 8 d.

DAUGIATAUTIŠKUMO PROBLEMOS
Kalbant šiandien apie Sov. Sąjungos nešėjais, partiniai strategai tiesiog
ateitį, tenka pirmuoju ženklu įrašyti masiniai mobilizuoja savąją tautą
didžiulį klaustuką. Tiek Gorbačiovo priešintis kitų tautų reikalavimams,
pazicija, tiek ir „pertvarkymo“ politika lūkesčiams ir svajonėms.
Pats didžiausias Sov. Sąjungos
šiuo metu atrodo labai ir labai nestiprios.
Nežiūrint kai kurių pakeitimų komunistų laikraštis „Pravda“ niekada negarsėjo
partijos centro komitete, nežiūrint kai sugebėjimais bei noru reaguoti į
žmonių
poreikius,
kurių sovietų nuolaidų tarptautinės paparastų
politikos mastu, šiandien Sov. Sąjungoje pageidavimus, į jų norą bent popieriuje
kalbama žymiai mažiau apie reformas, išlieti savąjį kartėlį dėl tų daugybės
demokratizavimą
bei
naujus trūkumų, kurie jau septynios dešimtys
pertvarkymus, nei apie visišką ūkinį metų slegia „raudonojo rojaus“ vaikų
susmukimą, tautinius ginčus, grįžimą pečius. Jei kada nors ir pasirodydavo
atgal į kiečiausią diktatūrą ar net karinį koks skaitytojo laiškas to laikraščio
puslapiuose — tai tik po ilgo delsimo, po
perversmą.
Besidomint Sov. Sąjungos bei rimta veik 100% korektūros ir propagandinių
vakarų spauda, tenka pripažinti, jog priemaišų dvasioje.
padėtis „komunizmo ir socializmo“
O žiūrėk šiandien ta pati „Pravda“
rojuje yra labai rimta. Maskvoje, žaibo greitumu talpina skaityojų laiškus,
Leningrade, gatvėse ir prie namų židinio kuriuose jie piktinasi Pabaltijo tautų
visai atvirai svarstoma ar Gorbačiovo laisvės troškimais bei reikalavimais.
neištiks toks pat likimas kaip ir Nikitos
„Mano širdis negali sutikti su tuomi,
Chruščiovo, kuris per naktį buvo jog Pabaltijo tautos, kaip tik dabar,
pašalintas iš centro komiteto eilių. Anglų kritiškoje persitvarkymo fazėje, smogia
kalba Maskvoje leidžiamo laikraščio peilį į nugarą“ — rašo tūlas M.
„Moscow News“ puslapiuose neseniai Zinjakovas, pedagogas iš Minsko. Ach,
buvo galima skaityti pastabas apie tai, kiek poezijos, kiek „doro“ pasipiktinimo
kad Sov. Sąjungoje konservatyvūs tame laiške!
partijos „draugai“, su Igoriu Ligačiovu
Ar ne tokios širdys dar visai neseniai
priekyje, rimtai svarsto ar nebūtų galima Žalgirio, Kęstučio, Birutės vardus
ir čia griebtis tų pačių priemonių, kurių Lietuvos miestuose buvo pakeitę Stalino,
ėmėsi Kinijos komunistai — jėga Žukovo, Černiachovskio, Grybojedovo
užgniaužti bet kokį bandymą laisviau ir kitu rusų „didybių“ vardais? Ar ne
kvėpuoti.
tokių širdžių nešiotojai alino, alina ir dar
Reikia pažymėti, kad ir paties dievai žino, kaip ilgai alins mūsų kraštą,
Gorbačiovo elgesys, jo kalbos bei kraštą, kuriame „prakeikti nacionalistai“
raginimai vis dažniau
netenka gyvena geriau nei Rusijoje? Ar ne tokie
logiškumo. Vienoje rankoje laikydamas „širdingi“ atėjūnai sutrypė mūsų tautos
cukraus gabalėlį jis prisiekia, kad būtina iš apsisprendimo teisę ir varu, apgaule bei
pagrindų reformuoti partinį aparatą, jo klastingais pažadais privertė mūsų kraštą
darbą, galų gale net visą partiją. Kitoje tapti rusiškosios imperijos kolonija?
Su pasididžiavimu „Pravda“ spausdina
rankoje spausdamas rimbą, jis nenustoja
tvirtinti, jog laisvės, nepriklausomybės ir senos latvių komunistės M.
bei demokratijos reikalavimai yra Krustynson (partijos narė nuo 1912.)
neteisėti ir jokiu būdu neleistini.
laišką, kuriame ji sako: „Netgi skaudu
Nesant ryškios, logika, gyvenimo girdėti tas visas kalbas apie Pabaltijo
patyrimu bei praktine veikla pagrįstos respublikų išstojimą iš Sov. Sąjungos...“
politinės linijos, vis geriau paruošiama
Taip norėtųsi bent akimirkai atsisakyti
dirva įvairiausiems šovinistams, kuklaus, išsilavinusio žmogaus moralinių
rusiškosios „dvasios genijams“ ir galų pagrindų ir sušukti:
gale taip visų nemylimam rusicizmui,
— Jei skauda, tai išgerk valerijono lašų
kuris dešimtmečių bėgyje tapo pačia močiut! Jie nuramins...
sunkiausia
našta visoms rusų
Jokie lašai, jokia poezija, jokie senutėspavergtoms, okupuotoms ar tiesiog komunistės išvedžiojimai negali atsvert
apgautoms tautoms.
tų tautiečių skausmo, kurių tėvų,
Gerai žinodami, kad daugiatautėje artimųjų ir giminiečių kaulai supuvo
Sov. Sąjungoje veik išimtinai rusai iki šiol Sibire ir vien todėl, kad jie buvo lietuviais!
buvo supuvusios, prieš kiekvieną žmogų,
Sovietų televizija kamerų ir mikrofonų
prieš jo laisvę ir jo sąžinę nukreiptos pagalba Maskvoje klausinėjo visą eilę
ideologijos, o tuo pačiu ir labiausiai piliečių miesto gatvėse, siekdama būk tai
pasaulyje atsilikusios santvarkos sužinoti „eilinio žmogaus“ nuomonę.

„Pats laikas imtis griežtų priemonių
prieš visus tuos reikalavimus Pabaltijo
respublikose“ — pareiškė sovietinės
armijos karininko žmona iš Kauno. Ką gi
ji galėjo sakyti? Iš jos lūpų skambėjo
rusiškojo
kolonisto-šeimininko,
svarbiausios tautos atstovo žodžiai. Ir ne
tik ji — visi paklaustieji pasisakė prieš bet
kokius lietuvių, latvių ir estų
reikalavimus,
pasmerkdami juos
nacionalistų, parsidavėlių,
išgamų
vardais.
Taigi, rusai yra internacionalistai, o
lietuvai ir kiti pabaltijiečiai —
nacionalistai. Bet štai pažvelkime į naujo
sov. komunistų partijos centro komiteto
sudėtį,
pasidomėkime,
kiek
internacionalus yra šis rusiškosios
imperijos valdymo organas, ta naujoji
imperijos bajorija.
1. Michailas Gorbačiovas, gimęs 1931
m. kovo 2 d., sovietinis prezidentas ir
partijos generalinis sekretorius.
2. Nikalojus Ryžkovas, ministras
pirmininkas, gimęs 1929 m. rugsėjo 28 d.
3. Vitalijus Vorotnikovas,
rusų
federacijos prezidentas, gimęs 1926 m.
sausio 10 d.
4. Levas Zaikovas, Maskvos partijos
šefas, gimęs 1923 m. balandžio 3 d.
5.Jegoras Ligačiovas, už žemės ūkį
atsakingas asmuo, gimęs 1920 m.
lapkričio 29 d.
6. Nikalojus Sliunkovas, vadovaująs
socialiai-ekonominei politikai, gimęs
1929 m. balandžio 26 d.
7. Eduardas Ševardnadze, sov.
užsienio reikalų ministras, gimęs 1928 m.
sausio 25 d.
8. Aleksandras Jakovlevas, vadovauja
intemacionaliai politikai, gimęs 1923 m.
gruodžio 2 d.
9. Vadimas Medvedevas, už ideologiją
atsakingas asmuo, gimęs 1929 m. kovo 29
d.
10. Jurijus Mashukovas, valstybinio
plano komiteto pirmininkas, gimęs 1937
m. rugsėjo 30 d.
11. Vladimiras Kriučkovas, KGB
pirmininkas, gimęs 1924 m.
Šį sąrašą galima būtų tęsti paminint ir
kandidatų į centro komiteto narius
pavardes, bet kam? Jos tokios pat
rusiškos, tokios pat „imperinės“. Kaip
matome savo kilme tik užsienio reikalų
ministras yra gruzinas. Visi kiti — rusai,
„išrinktosios, ypatingosios“ tautos
atstovai. Tad kurgi tas garsusis
internacionalizmas? Rusiškieji šovinistai
tiek užsikimšo ausis, užsidengė akis, jog
nebegali atskirti tikrovės nuo sovietinės
propagandos įkaltų tezių, vertinimų bei
nuomonių.
Jei paskutiniuoju metu lietuviškoji
„Tiesa“ ar kuris kitas laikraštis tėvynėje
kartais ir išdrįsta patalpinti kokį straipsnį
tautiniais klausimais, tai apie tokius
opius klausimus kalbama labai atsargiai,
stengiantis neįžeisti „didžiojo brolio“.
Rusiškoji spauda gi tiesog masiniai kelia
savosius tautinius klausimus. Ne taipjau
seniai „Komsomolskaja pravda“
(rusiškoji „Komjaunimo tiesa“) pašventė
visą puslapį rusų tautinėms spalvoms, jų
simbolikai, ženklų heraldikai ir kilmei
nupiešti. Ir tame puslapyje nestinga
aiškinimų, jog rusai — pati seniausia
tauta rytų Europoje, jog tik ji turi pačią
seniausią, pačią įdomiausią ir pačią
kilmingiausią praeitį. Balta-mėlynaraudona... Tai rusų trispalvei
priduodama net magiškoji jėga, būk tik ji
įtaigojo rusus būti kitų tautų priekyje,
vesti jas, primesti joms savąją kultūrą ir
savuosius papročius.
Nėra jokio reikalo smerkti sveiko
tautiškumo. Mes irgi turime savąją
trispavę, kuria visi didžiuojamės.
Skirtumas tik tas, kad rusai, netekę saiko
nuo šovinizmo ligos, bando tvirtinti, jog
DBLS Tarybos suvažiavime (X.28) Derbyje dėl šaudyklos Sodyboje tariasi: (iš kairės) tik jų dėka rytų Europa gali iš viso
DBLS Stoke-on-Trent skyriaus pirmininkė Br. Puodžiūnienė, Br. Puodžiūnas, Joy
egzistuoti. Trys Baltijos kraštai —
Miller ir DBLS pirmininkas J. Alkis. (Plačiau apie DBLS Tarybos posėdį sekančiame
„EL“ numeryje.)
Nuotrauka: ELR
(Nukelta į 3 psl.)
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Vaikų auklėjimas

Šiais metais Kaune atidaromas vaikų
darželis, kuriame vaikai bus auklėjami
pagal Montesori metodą. Tokio
auklėjimo pradininkė buvo italė Maria
Montessori (1870-1952). Šio auklėjimo
metodo buvo laikomasi ir Lietuvoje
(1930-1944 m.) vaikų darželiuose. Tuo
laiku Kaune dirbusi Marija Varnienė
karo metu emigravo į Vakarus. Jos
padėjėja Domicėlė Petrulytė iki šiol
darbuojasi Čikagoje.
Šiais metais Lietuvoje atkurta ir
Montesori draugija, kurios entuziastės
yra gydytoja Ona Keturkienė, mokytoja
Greta Navickienė ir pedagoginio
muziejaus
darbuotoja
Valerija
Didžgalvienė.
Gyd. O. Keturkienė, išdirbusi Čikagoje
keturis mėnesius, parvežė į Lietuvą visas
Montesori auklėjimo priemones, likusias
go M. Varnienės mirties jos darželyje.
Čikagos lietuvių Montesori draugija
padengė visas išlaidas ir, be to, sudarė
sąlygas trims Lietuvos iki mokyklinio
auklėjimo specialistėms pasitobulinti
Čikagoje. Po to Kaune ir Vilniuje buvo
suruošti du seminarai, kuriuose viešnios
iš Čikagos supažindino su Montesori
auklėjimo metodu ir vedė praktikos
darbus.
Sovietams okupavus
Lietuvą,
Montesori auklėjimo metodas vaikų
darželiuose buvo uždraustas.
Susirūpininmas dėl nusikaltimų

LTSR Aukščiausiosios Tarybos
Prezidiumas patvirtino laikinąjį komitetą
kovai su nusikalstamumu. J komitetą įėjo
deputatai, valstybinių žinybų ir teisinių
įstaigų atstovai. Komiteto pirmininku
išrinktas
Vytautas Astrauskas.
Prezidiumas, išreiškęs susirūpinimą dėl
nusikaltimų ir viešosios tvarkos
pažeidimų didėjimo
tendencijų,
pažymėjo, kad kovai su šiais reiškiniais
reikia imtis ryžtingų veiksmų. Kad
užkirtus kelią chuliganizmui, priimtas
įsakas dėl papildomų teisių suteikimo
milicijos darbuotojams.
Vaižganto sukaktis

Rugsėjo 20 dieną Vilniuje, Kaune ir
kitose Lietuvos vietose buvo iškilmingai
paminėta lietuvių literatūros klasiko,
visuomenės veikėjo ir publicisto Juozo
Tumo-Vaižganto gimimo 120 metų
sukaktis.
Kalbėdama Vilniaus dramos teatre,
profesorė Aldona Vaitiekūnienė pasakė:
„Tauta, tautiškumas Vaižgantui — viena
didžiausių vertybių. Ir pats Vaižgantas, ir
jo vaizduojami žmonės jaučia savo
tautybę. Žemdirbių tautai ji reiškia būti
savoje žemėje, savose sodybose, auginti
derlių...“
Pasisakius kitiems kalbėtojams,
Vaižganto kūrybą minėjime skaitė
Monika Mironaitė, Henrikas Kurauskas
ir kiti.
Dainavo
Marijampolės
prokatedros choras. Pabaigai sugiedojo
Lietuvos himną.
Ar sugrįš litas?

Prie LTSR Ministrų Tarybos yra
sudaryta darbo grupė, kuri parengė
savarankiškos Lietuvos pinigų ir bankų
sistemos koncepciją. Grupės vadovas
doc. VI. Terleckas paiškino „Tiesoje“
(1X.21), jog vienintelis dabartinėmis
sąlygomis galimas savų pinigų įvedimo
būdas — pakęsti esančius apyvartoje
rublius j litus santykiu 1:1.
Lietuvių-vokiečių įmonė

Rugsėjo 16 d. Vilniuje LTSR sveikatos
ministras pasirašė su Vak. Vokietijos
firmų „Nibeso“ ir „Bara“ atstovais
sutartį dėl „vienkartinio naudojimo
švirkštų“ gamybos bendros įmonės
steigimo. Įmonę numatyta steigti
Vilniuje. Ji gamins 180 milijonų švirkštų
per metus. Protokolą pasirašė ministras
Antanas Vinkus, VFR firmos „Nibeso“
prezidentas Fridemanas Stokertas ir
firmos „Bara“ valdytoja Marina
Baublienė.
Susitikimas su M. Gorbačiovu

Rugsėjo 13 dieną Maskvoj buvo
pakviesti Baltijos respublikų KP pirmieji
sekretoriai, AT Prezidiumų pirmininkai
ir Ministrų Tarybų pirmininkai.
„Tiesoje“ (IX. 16) buvo paskelbtas
ilgokas oficialus komunikatas apie jų
susitikimą su M. Gorbačiovu ir jų
pasikalbėjimo turinys.
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EUROPOS LIETUVIS

Gorbačiovo perestroika balanse Baltijos kraštuose
Monsinjoro Lado Tula bos, buvusio
Pontifikalinio Lietuvių Koledžo Romoje
rektoriaus ir Rytų Europos tautų žinovo
pasikalbėjimo su Maria Christina Fiocchi,
atspausdinto „Executive Inteligence
Review“ 1989.IX.21 d. žurnale, vertimas.

Ryšium su Sovietų Sąjungos Komunistų
Partijos griežtu nusistatymu prieš Baltijos
tautų teisėtus reikalavimus ir pastangas
kurstyti rusų tarpe „nepasitikėjimą"
Baltijos valstybėmis, Baltijos Taryba
kreipėsi į Jungtines Tautas. Si Sovietų
Sąjungos Komunistų Partijos griežta linija
kelia abejonių dėl perestroikos ateities
Baltijos valstybėse.
Fiocchi: Po 42 metų Jūs lankėtės
Lietuvoje. Kas Jūsų krašte pasikeitė?
Tulaba: Išskridę iš Romos „Alitalia“
lėktuvu 17 vai., vietos laiku, jau buvome
Maskvoje. Pasų kontrolė buvo
neįtikėtinai greita, jog turėjau laukti
manęs pasitikti atvykstančio asmens. Iš
tarptautinio aerouosto į vietinį
važiavome taksi. Šoferis manęs tuojau
paklausė ar nenorėčiau išsikeisti pinigų.
Aišku, aš to nepadariau, kadangi tai yra
uždrausta. Lėktuvas į Vilnių turėjo skristi
19.15 vai. Nuėjęs nusipirkti bilietą,
neradau juos parduodančio tarnautojo, o
daug laukiančių, kurie, mano
nustebimui, buvo lietuviai. Tačiau jie
nežinojo kurią valandą, jei iš viso, mes
išskrisime. Aš buvau ištroškęs, tad
paklausiau ar būtų galima ką nors
nupirkti pavalgyti ir išgerti, bet ten nieko
nebuvo. Žmonės miegojo laukiamajame
ant grindų. Tai buvo apgailėtinas
vaizdas.
Man nuėjus į kitą laukiamąjį gavau
kelionei bilietą, bet man paklausius ar
lėktuvas tuojau išskris, atskymas buvo
neigiamas, nes Vilniuje esąs blogas oras.
Pagaliau atvyko asmuo, turėjęs mane
pasitikti, tai aš jo paklausiau, ar galiu
susisiekti su Vilniumi ir pranešti
giminėms, laukiantiems manęs. Lėktuvui
vis neskrendant aš pasijaučiau blogai.
Mano susirūpinęs palydovas pareiškė,
kad įvyks skandalas, jeigu asmuo atvykęs
iš Vatikano susirgs Maskvoje. Tada
viskas pasikeitė. Jie mus nuvežė prie
lėktuvo, o netrukus sulipo ir kiti keleiviai.
Aš šį trumpą epizodą paminėjau, kad
Jūs suprastumėte padėtį Rytuose. Iš
vienos pusės ten tikrai vyksta politinės

permainos, o iš kitos — ten yra skurdas,
betvarkė ir sumišimas. Ekonominė
padėtis, ir ne tik ekonominė, visa sistema
yra sužlugusi.
Fiocchi: Ką žmonės kalba?
Tulaba: Žinoma, jie sako, kad taip
ilgiau negali būti. Gorbačiovas buvo
priverstas įvesti prestroiką, kas nors turi
sistemoje pasikeisti, jie turi ką nors
daryti, nors jie nežino ką, o aš manau,
kad pats Gorbačiovas nežino. Žinoma,
tokia padėtis suteikia kiek autonomijos
Baltijos respublikoms, ekonominę
autonomiją, kad jos galėtų išsigelbėti iš
pražūties. Bet aš nežinau ar tai daug
padės?
Fiocchi: Kokia padėtis Lietuvoje?
Tulaba: Lietuvoje vyksta pasikeitimai.
Prieš tai viskas buvo rusiškai, o dabar
viskas lietuviškai. Lietuvos komunistų
vyriausybė jau nėra pro-sovietiška, ji yra
anti-sovietiška. Žinoma, ryšiai su
Maskva yra glaudūs, nes Maskva viską
tvarko. Lietuvos vyriausybei kartais yra
sunku vykdyti ekonomines reformas, nes
žmonės yra atpratę dirbti.
Fiocchi: Kokie yra vyriausybės ir
bažnyčios santykiai?
Tulaba: Bažnyčios ir valstybės
santykiai labai pasikeitę. Vyriausybė
padeda bažnyčiai, ji atiduoda atgal ir
restauruoja dekonsekruotas bažnyčias.
Vilniaus Katedra yra žavėtina, ji yra
puikiai restauruota. Jie taip pat
restauruoja bažnyčią, kurią aš taip labai
myliu — Šv. Jono Universitete. Ji yra
baroko brangenybė iš Sicilijos marmuro.
Vilnius yra baroko miestas, jį statė
Italijos dailininkai ir architektai iš
medžiagų atsivežtų iš Italijos.
Restauruodama ją grynu auksu
vyriausybė šiai bažnyčiai išleido 18
milijonų rublių. Problemų dar yra, bet
Lietuvos vyriausybė stengiasi ir pasitinka
bažnyčią pusiaukelyje.
Žmonės Lietuvoje nesielgia taip kaip
1940-42 metais; jie šypsosi, kalba be
baimės, yra kritikos net televizijoje.
Fiocchi: Ką galvoja sovietai?
Tulaba: Sovietai turi sunkumų, taip,
bet jie tebėra imperija. Daugelis
komunistų netiki komunizmu, bet jie yra
imperialistai ir matydami, kad imperija
irsta negali ramiai sėdėti. Dėl to yra
pavojus, kad kas nors gali atsitikti.

Feniksas Istorijos Gaisruose
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Kauno kunigų seminarijos klierikai
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KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJA
IV
Sudėtinga seminarijos padėtis išliko ir
stagnacijos metais. įvairios oficialios
instancijos stengėsi daryti įtaką tiek
parenkant seminarijos profesūrą, tiek
priimant mokytis naujus kandidatus.
Nepaisant Bažnyčios atsiskyrimo nuo
valstybės dekreto, pastaroji pasiliko su
teise planuoti Bažnyčios kadrų ruošimo
apimtį bei dalyvauti jų skirstyme į darbo
vietas. {vairiais būdais buvo
komplikuojamas būtinos religinės
literatūros įsigijimas. Tai negalėjo
neatsiliepti klierikų intelektualiniam
pasiruošimui. Geležine uždanga atitverta
nuo visuotinės Bažnyčios, nuo Vakarų
kultūros, Katalikų Bažnyčia Lietuvoje
buvo priversta vegetuoti, skursti.
Paskutinį dešimtmetį valdžios pozicija
seminarijos atžvilgiu kiek pasikeitė Buvo
grąžintas pokario metais nusavintas
rektoratas, Švč. Trejybės bažnyčia,
visiškai suniokota ir begriūvanti.
Seminarija savo lėšomis ją atremontavo,
įrengė lakonišką šiuolaikinių formų
inteijerą, ir 1982 metų vasario 17 d. vysk.
I. Pavilonis ją iš naujo pašventino.
1945-1982 metais Kauno kunigų
seminarija išleido 446 absolventus. Nuo
1962 metų jai vadovauja prof. dr. kun.
Viktoras Butkus. Vicerektorius — kun.
Algis Baniulis. Seminarijoje dėsto dar 11
kunigų. Vėl atkurtas Teologijosfilosofijos fakultetas, tiesiogiai pavaldus
Vatikanui ir turintis teisę teikti visus
mokslinius laipsnius. Šiuo metu
seminarijoje mokosi 143 auklėtiniai.
Jeigu politinė stingtis, pražūtingai
palietusi ekonomiką ir kultūrą, būtų tik
anų išsigimusių epochų vadų „loginė“
klaida, jei Katalikų Bažnyčia ir jos
seminarija — dvasinio ir intelektualinio
Lietuvos katalikų Bažnyčios kunigų
ugdymo instancija — būtų palikta
ramybėje, būtų galėjusi ir gilinti savo

misijinę veiklą. Ne! Visa politinė, ir
Dievas žino, kokia dar jėga buvo mesta
šiam „tamsybių bastionui“ sugriauti,
bent jau „sumažinti“ Bažnyčios įtaką ar
palenkti ją tariamam draugiškumui su
ateistine valdžia, sumenkinant kunigijos
autoritetą, negailint nei dvasinės, nei
fizinės ginkluotės arsenalo. Faktai kalba
apie realią padėtį.
Be konkrečių valdžios įstaigų Lietuvos
Katalikų Bažnyčia negalėjo nei įkvėpti jai
gyvybiškai svarbaus oro, nei iškvėpti. Be
valdžios organų vizos nė vienas jaunuolis
nepatekdavo į seminariją, nors dvasinė
vadovybė aiškiai sutikdavo su būsimo
kunigo kandidatūra. (Rašoma būtuoju
laiku, nes tikimės, kad šių dienų
pragiedruliai nebus apgaulingi ar laikini).
Kiekvieną vasarą „plaukdavo“ būsimų
kandidatų pareiškimai į Vilnių, ir tie,
kurie bažnyčią atskyrė nuo valstybės ir ją
priešpastatė valstybei, spręsdavo, kas
vertas, o kas nevertas būti Katalikų
Bažnyčios kunigu. O kas surašys
kiekvieno kandidato išgyvenimus,
patirtus pokalbiuose karinių komisariatų
kabinetuose, pasų stalo kambariuose,
milicijos skyriuose, darbovietėse,
mokyklose. Valdžios limitas septintojo
dešimtmečio pabaigoje seminarijos
auklėtinių skaičių apribojo iki 23 (dabar
tiek vidutiniškai mokosi viename kurse).
Be visagalinčios valdžios instancijų
rankos palaiminimo tiesioginė ir teisėta
Bažnyčios hierarchija negalėjo parinkti ir
paruošti seminarijai dėstytojų,
vadovybės. Dėl to seminarija nesukaupė
labiausiai tinkamų savo filosofiniuteologiniu ir dvasiniu subrendimu
profesorių. Sunaikinę turtingą
seminarijos biblioteką, „liaudies
valdžios“ organai darė viską, kad atkurta
biblioteka būtų skurdesnė arba
neprieinama auklėtiniams be užsieninio

Lietuvoje taip pat jie yra tuo įsitikinę ir to
bijosi. Jeigu, ir aš tikiu į Dievą, tai
atsitiktų, grįžtų sena padėtis, gyvenimas
butų negalimas.
Sovietai dirba atsargiai. Man buvo
leista laisvai keliauti; Vilniuje aš galėjau
eiti kur tik norėjau, bet mane visuomet
stebėjo. Aš susitikau visas savo gimines.
Juos vėl matant nepaprastas džiaugsmas
siejosi su liūdesiu, kai man pasakė, kad
beveik jie visi praleido dešimt metų
Sibire. Kada aš paklausiau kodėl, jie
atsakė: „Mes patys to nežinom“.
Kaimo vietovės mane nuliūdino. Aš
atsimenu žydintį žemės ūkį. Dabar viskas
apleista. Viskas yra sovietų rankose. Jų
skaičius nemažėja ir jie dar stiprina
policiją. Jie tai pateisina sakydami, kad
nori apginti piliečius nuo nusikaltėlių, bet
aš tam netikiu. Per paskutinias kelias
dienas 1.300 naujų policininkų ir 60
karininkų atvyko į Vilnių.
Fiocchi: Kame glūdi pavojus?
Tulaba: Naujų politinių grupių
steigime. Galimas dalykas, jog sovietai
ragina jas steigti, kad galėtu suskaldyti ir
pastatyti vieną prieš kitą. Tai yra didelis
pavojus. Mano nuomone, dabar lietuviai
turėtų turėti tiktai vieną partiją —
lietuvių partiją, nesteigti socialistų,
krikščionių demokratų ir kitų partijų, nes
pavojai yra dideli. Bet kas jau įvyko yra
tikras stebuklas. Aš manau, kad net
Sovietų Sąjungoje jie turės ką nors
pakeisti, nes jeigu opozicija paims viršų ir
įves naują stalinizmą, tai būtų dar
blogiau.
Fiocchi:
Kokios Tiananmen
pasekmės?
Tulaba: Tai jaučiama visokiais būdais.
Visuomet yra abejonė. Perėjimas iš
nepalankios sistemos į beveik
pliuralistinę yra labai sunkus.
Fiocchi: O Masonai?
Tulaba: Sąjūdis, kuris veda lietuvišką
politinį judėjimą, savo herbe turi
kompasą, masonų simbolį. Ar mes prie to
jau priėjome? Aš nežinau, bet aš žinau,
kad masonai norėtų perimti valdžią.
Fiocchi: Kaip Jūs po šios trumpos
patirties vertinate padėtį?

(Nukelta į 3 psl.)

kalbų mokėjimo; lietuvių išeivių
veikalams buvo uždėta „veto“. Klierikai
negalėjo savilaidos būdu dauginti ir
kaupti būtiną teologinę literatūrą lietuvių
kalba. Seminarijos bendrabučiuose ne
kartą buvo daromos kratos, ieškant į
tarybinį „indeksą“ įtrauktų veikalų. O
keli auklėtiniai — šiandieniniai
knygnešiai — saugumo organų
sprendimu buvo pašalinti iš seminarijos,
ir kiek reikėjo seminarijos vadovybės
pastangų juos sugrąžinti.
Minėtos valdžios akcijos lemtingai
atsiliepė bent jau patenkinamam
intelektualiniam kunigų subrendimui.
Todėl nereikia nusivilti krikščionių
religija, Bažnyčia, patiriant jos kunigų
prastumą, kuris turi aiškias priežastis.
Tik ši vasara padvelkė šiltesnėm
srovėm Bažnyčios ir seminarijos pusėn.
Pirmą kartą pokario istorijoje
seminarijos vadovybė galėjo priimti visus
norimus 46 kandidatus, nederinusi jų
sąrašo su valdiškomis įstaigomis. Tai
didelis seminarijos globėjo, jos didžiojo
kanclerio kardinolo Vincento
Sladkevičiaus nuopelnas, kurio išmintis ir
vidinė ramybė jau dabar padeda
Bažnyčiai ir seminarijai susitelkti,
atsinaujinti. Demokratinis sąjūdis
Lietuvoje ir Kremliaus reformos privertė
administraciją keisti svo strategiją ir
taktiką Bažnyčios atžvilgiu.
Turėkime viltį! Jeigu „netarybinių
tarybų valdžios laikotarpiu“ iš
Seminarijos išėjo kunigai J. Zdebskis, S.
Tamkevičius, J. Kauneckas, tai nepaisant
visų destruktyvių jėgų įtakos, Dievo
Dvasiai veikiant, į tikrųjų vertybių
pasiilgusios visuomenės dirvą išeis tikri
dvasiniai artojai — kunigai ir skaičiumi,
ir branda pajėgūs tvirtinti tautos šaknis.
Dievui nėra negalimų dalykų. Tik kad
mes viską iš savo pusės darytume ir
padėtum savo Alma Mater išlaikyti
rūsčius laiko bandymus, vykdant jai
Dievo, Bažnyčios ir Lietuvos skirtą
misiją.
Gyvenkime, aukokimės, bręskime! Ir
turėkime viltį: Kauno kunigų seminarija
ruoš ir leis į pasaulį ne kulto tarnais
tituluojamus samdinius, bet atsakomybės
jausmu ir auka galingus kunigus, dvasios
vadus.

Vydūno Kultūros Centras
sakant, Lietuvos Ryga?. Tai Klaipėda,
Tilžė, Karaliaučius. Šitie dalykai buvo
lyg ir pamiršti.
Kaip dabar galėtume bendradarbiauti
su jūsų centru? Aptarėme tokias kryptis:
1. Lietuviškos kilmės memorialų
steigimas. Reikia plėsti jau Tolminkiemy
įgytą patirtį. Dabar kažkas panašaus
rutuliojasi apie Tilžę su Vydūnu. Bus, be
abejo, muziejus. Vydūno palaikus reikėtų
grąžinti į Tilžę. Tada čia būtų kita šventa
lietuviams vieta, leidžianti geriau suprasti
šio krašto istorija. Būtinai reikia surasti
Mažvydo palaikus ir atgabenti į Ragainę.
2. Pavadinimų
grąžinimas.
„Literatūroje ir mene“ buvo pasiūlyta
dabar rašyti dvigubus pavadinimus:
Tolminkiemis-Čistyje Prudy. Vieną kartą
įteisinę dvigubą pavadinimą, turėtume
labai gerą pavyzdį Ragainė-Nemanas
Tilžė-Sovetska...
3. Yra labai daug nelietvių, gyvenančių
šiame krašte, kurie domisi jo praeitimi,
nori tyrinėti, pagelbėti lietuvių centrui.
Reikia jų neatstumti. Tai pagrindinės
mintys, kurios atspindi „Prūsos“ požiūrį į
tą kraštą.
„Vydūno“ draugijos pirmininkas
filosofijos mokslų kandidatas Vacys
Bagdonavičius:
— Kuriasi bendrija, kuri prisiima
Vydūno vardą. Ne tik jį, bet ir misiją,
kurią kadais pradėjo Vydūnas Mažosios
Lietuvos krašte — žadinti lietuvių tautos
dvasią, tautinę savigarbą, stiprinti
žmogiškumą, kelti kultūra, pačiam ją
visokiais būdais kurti. Anksčiau
svarbiausia buvo gelbėti lietuvybę šiame
krašte, kai germanizacija ją stengėsi
išstumti. Manau, kad dabar, kai kuriasi
toks gražus būrelis, visus apima didelis
džiaugsmas, kad vis dėlto žmonės
supranta: nebegalima gyventi kaip
gyvenom ilgais, labai nepalankiais
laikais, kurie turėjo stalinizmo vardą ir
sukūrė stagnaciją. Man atrodo, kad šio
centro veiklos principas bus — padėti šio
krašto lietuviams, kurie yra išsimėtę,
susimaišę su kitais, išsilaikyti, pakelti jų
dvasią. Panašus buvo ir šio krašto
Tomas Koženiauskas nelietuvių kilmės poeto Zauerveino
tikslas — būtent šiuos lietuvius pakelti,
kad jie jaustųsi lietuviais. Jie turi gražią
įsikūrė lietuviškas židinys
Tilžėje (dabar Sovetskas) vieną dieną kultūrą, gražią kalbą, gražias tradicijas.
susirinko būrelis žmonių ir įsteigė ten Tos tradicijos vertos didelės pagarbos. O
Vydūno kultūros centrą. Ten dalyvavusio lietuviai, ilgai niekinami, galų gale, ėmė
patys save niekinti. Tą niekinimo jausmą
žurnalisto Vytauto Kudarausko užrašai.
— Mes susirinkome jaukioje reikėjo iš savęs išvaryti. Ir kartu jausti,
Panemunės devynmetės mokykloje, kad kad eina gražios bangos iš pačios
aptartume savo problemas, nuspręstume, Lietuvos ir kad mes esame kartu su jumis.
kaip toliau ugdysim jaunimą lietuviška Visaip padėsime. Kaip būtų gražu, jei
dvasia, kaip kursime lietuvių kultūros pavyktų sukurti savo chorą ir savo
centrą Tilžėje, mūsų raštijos lopšyje, — vaidintojų grupę ir vaidinti net Vydūno
veikalus. Vėl Vydūnas čia pat vaikščiotų
kalbėjo Sigitas Šamborskis.
Štai ir vėl atbunda Vydūno ugdytos gyvas, būtų tęsiami jo darbai. Tam tikra
tradicijos, vėl pajuntame, kad esame prasme reikėtų perimti ir Vydūno idėjas,
lietuviai. Čia susirinko Vydūno per Vydūną eiti į savo tautinę sąmonę,
draugijos, Prūsos klubo, „Lituanicos“ grįžti į save, savo pilnavertiškumą.
nariai ir sąjūdininkai. Paprašysiu žodį Vydūnas padės! Tuo labiau, kad laikas ir
tarti „Prūsos“ klubo atstovą Letą įvykiai klostosi palankiai. Gautas
leidimas steigti buvusioje Tilžėje,
Palmaitį.
— Kalbėti apie šio krašto istoriją labai dabartiniame Sovetske, Vydūno muziejų.
sudėtinga. Yra daug aspektų. To krašto Manau, kad tai bus židinys,kurį padėsit
baltiška istorija ir to krašto lietuviška jūs visi įpūsti. Vyriausybiniai sprendimai
istorija. Viską, ką turi Lietuva kaip jau yra. Dabar prasidės vienas iš labai
urbanistinis kraštas, ji daugiausia sėmėsi konkrečių darbų. Tikimės, kad šio centro
iš Mažosios Lietuvos. Lietuvos valstiečių įsikūrimas yra dar viena Vydūno
kultūra yra labai graži, bet kažin ar tai yra renesanso apraiškų. O nuo Vydūno
kelias, kuriuo galima būtų išeiti į naują draugijos norėčiau palinkėti —
Europos tautų bendriją. Dabartinė vydūniškos ištvermės ir vydūniškos
kultūrinė Lietuvos orientacija, man sėkmės.
„Nemuno kraštas", 3/1989
atrodo, visų pirma turi būti europinė.
(Bus daugiau)
Nereikia pamiršti, kokį vaidmenį
suvaidino šitas kraštas. Nereikia bijoti,
KARINĖ PADĖTIS
kad šio krašto kultūra buvo
„vokietkalbė“. Aišku, germanizacija
SOV. SĄJUNGOJE?
buvo blogas reiškinys. Bet ji jau
Sovietų Sąjungoje leidžiamo žurnalo
pasibaigė. O tai, kas atėjo iš Europos per ,,Glasnost“ redaktorius, Sergiej
vokiečių kalbą, nepamirštama. Vydūnas Grigoriants, kalbėdamas Rytų Europos
pats pusę savo kūrinių parašė vokiškai. kraštų nepriklausomos spaudos leidėjų
Čia buvo savotiškas kraštas: su savo susitikime, pareiškė, kad Sovietų
dvasia, įvairiomis kalbomis ir, Sąjungoje jau maždaug vienerius metus
pirmiausia, su vokiečių kalba. Galbūt jaučiama karinio pervermo grėsmė.
mums, gaivinant tą kryptį, nereikėtų Žurnalo ,,Glasnost“ redaktoriaus
pamiršti ir žmonių, kurie iš čia išvyko į įsitikinimu, Gorbačiovo vadovaujamą
Vakarus.
valdžią galėtų bandyti nuversti tiek
Kai kam atrodo, kad lietuviai reformų priešinininkai, tiek radikaliųjų
artimesni lenkams, negu taviams. Kodėl? reformų šalininkai, manantys, kad
Latviai yra Rygos tauta. O kur, vaizdžiai reformų pravedimas yra per lėtas.
IR VĖL SKAMBĖS ŠNEKA

„Dar tebėra šilti pelenai buvusio
lietuvių kultūros židinio — Tilžės.
Bendromis pastangomis galime įpūsti
šventišką lietuvišką ugnį ir vėl šildyti savo
sielas jos šiluma“, — tai Sigito
Samborskio žodžiai. Jo straipsnis „Ir vėl
skambės lietuviška šneka“, išspausdintas
„Tėvynės šviesos“ 52-ajame numeryje.
S. Šamborskis — Tilžės Vydūno
lietuvių kultūros centro pirmininkas,
Ragainės rajono lietuvių kalbos ir
literatūros fakultetų dėstytojas.
Spausdinamas jo straipsnis — kupinas
skausmo ir vilties šauksmo, kurį
turėtume išgirsti kiekvienas.
Autorius rašo apie pokario metų
skriaudas šio krašto gyventojams. Be
teismo žudė nekaltus civilius, griovė
architektūros šedevrus, trypė kultūrą.
Beveik 70 tūkstančių lietuvių, tikrų šios
žemės šeimininkų, patyrė žiaurų
genocidą, privertusį daugumą emigruoti
atgal į Lietuvą. Liko tik tie, kurie neturėjo
ir neturi teisės grįžti į Lietuva. Jiems grėsė
ir dabar gresia rusifikacija, nes dar ir
dabar persekioja nešančius lietuvišką
žodį. S. Šamborskis pasakoja apie
sunkumus, su kuriais susidūrė rinkdamas
duomenis apie mokyklose besimokančius
lietuvius. Kaliningrado švietimiečiai,
sudarę sutartį su Lietuvos švietimo
ministerija, trukdo atidaryti lietuviškas
klases. Tačiau, nežiūrint to, šiais metais
bus atidarytos lietuviškos klasės
Ragainės
(Nemano),
Lazdėnų
(Krasnoznamensko),
Stalupėnų
(Nesterovo) rajonuose ir Karaliaučiaus
(Kaliningrado) mieste, taip pat vaikų
darželius Ragainėje ir Tilžėje.
Didžiausią paramą Tilžės Vydūno
lietuvių kultūros centrui suteikė Šilutės
rajono Panemunės devynmetės mokyklos
mokytojai, Lietuvos švietimo ministerija,
lietuvių jaunimo bendrija „Lituanica“.
Autorius prašo Vilkaviškio, Šakių,
Jurbarko pedagogus talkinti, kad lietuvių
kalba grįžtų į senąsias aisčių žemes.
„Mažoji Lietuva laukia savų šviesuolių“,
— baigia straipsnį S. Šamborskis.

RUOŠIAMA „EUROPOS LIETUVIO“ LOTERIJA
REIKALINGI ĮDOMŪS IR VERTINGI FANTAI
Siūlyti: ,JEL“ Redakcijai, Lithuanian House
2 Ladbroke Gardens, London, Wil 2PT
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LENKIJOS EKONOMINĖ KRIZĖ

Plačiais laiškais pasikeičiu su vieno
Lenkijos universiteto ekonomikos
fakulteto docentu, gaudamas iš jo taip
pat gausią lenkišką spaudą, ypatingai joje
pasirodžius straipsniams lietuvių-lenkų
klausimu.
įdomus yra jo paskutinis atsakymas i
mano duotus klausimus, liečiančius
Lenkijos ekonominį bei politinį
gyvenimą, vyriausybės persitvarkymą ir
pan.
Padėkojęs už reguliariai gaunamą
anglišką „Eltą“ docentas sako, kad jis jau
rašo naujuose akademiniuose metuose ir
prie naujos vyriausybės. Daug kas
pasikeitė Lenkijos politiniame gyvenime.
Dar prieš du mėnesius, šiandieninė
situacija galėtų būti graži „science
fiction“ tema. Gaila, dar nėra laiko
dažniau pasidžiaugti naujų laikų
politinių įvykius plėtote. Tačiau, iš kitos
pusės,
Lenkija randasi didelėje
ekonominėje katastrofoje, ypač plataus
prekių vartojimo rinkoje.
Kaip
ekonomistas, kainų pakėlimą jis laikė
būtinybe. Manding, augimo skalė yra
baisi. O tai tik pradžia. Toliau jis rašo:
„Savo studentams neduosiu daugiau
Lenkijos ir Vokietijos paskutiniųjų 20ties metų infliacijos pavyzdžių ir
palyginimų. Mes tam turime atskirą
skalę. Kas šiandieną vyksta su kainom
sunku aprašyti. Duosiu tik vieną pavyzdį:
125 gr. sviesto (viena uncija — 28,34 gr.
— K.B.) lieposmėn. kainavo apie 180zL,
rugpjūčio mėn. 750 zl., rugsėjo mėn. 1250
zl. ir spalio mėn. 4 d. 1750 zl., o spalio
mėn. 10 d. — 3150 zlotų! Kiek sviestas
kainuos už 20 dienų? Panaši padėtis ir su
kitom prekėm (juodoje rinkoje 1 dol. =
3000 zl., pensininkas gauna nuo 10 iki 20
tūkst. zlotų — K.B.).
Be infliacijos ir toliau skandalinga
padėtis maisto produktų bei higienos
reikmenų pusėje. Negalima jų nusipirkti
bet kokia kaina.
Savo laiške rašėte, kad Lenkija gaus
vakarų paramą. Gaila, bet vis mažiau
lenkų tiki šia parama. Vyresnio amžiaus
lenkai galvoja, kad vakarai paliks mus
kaip ir 1939 m. rugsėjo mėn.
Be skubios finansinės vakarų paramos,
(tepajėgsime išbristi iš šios komunistinės
balos. Netrukus ateis žiema, kuri nieko
gero mums nežada. Mūsų min. pirm,
savo kalbą seime taip baigė: „tikiu, kad
Dievas mums padės. Ir aš nenustoju
vilties.“
Dar vieną klausimą daviau docentui —
apie lietuvių ir lenkų santykius. Jaudinasi
jis paskutiniais įvykiais Pabaltyje (apie tai
plačiai rasė ir rašo lenkų spauda—K.B.),
kartu ir įvykiais mūsų tėvynėje. Jo
atsakymas: ar reikalinga lietuvių-lenkų
nesantaika? Nepageidaujame, kad
Maskva sutaikytų šias dvi tautybes. Tas
būtų blogiausia.

3

EUROPOS LIETUVIS

Solidarumo vadas pasisako už
Lietuvos teisę į nepriklausomybę

Zbigniewas Romaszewskis, Lenkijos
senatorius bei Solidarumo organizacijos
vykdomosios
tarybos
narys,
lankydamasis Washingtone spalio 26 d.
pasisakė Lietuvos nepriklausomybės,
Lenkijos sienų, lenkų-lietuvių santykių
bei kitais klausimais.
Dvi organizacijos — Congressional
Human Rights Foundation (kurios
veikla susijusi su JAV kongresmenų
bloku, puoselėjančiu žmogaus teises
visame pasaulyje) ir National
Endowment for Democracy (kurios
tikslas yra puoselėti demokratijos raidą
visose pasaulio šalyse) — pakvietė
senatorių Romaszewskį aptarti įvykius
Lenkijoje maždaug 25 kviestiems
svečiams.
įvadinėse pastabose senatorius
Romaszewskis pabrėžė, kad jam
ypatingai rūpi žmogaus teisių klausimai
ir kad jis tais reikalais palaikąs ryšius su
lietuviais, vokiečiais bei kitais.
(Kaip žinia, senatorius Romaszewskis
rugpjūčio 21-22 dienomis dalyvavo
tautinio
apsisprendimo
teisių
konferencijoje Rygoje, kurią suruošė
Latvijos Tautinės nepriklausomybės
sąjūdis. Pakeliui į šią konferenciją jis
sustojo Lietuvoje, kur susitiko su
Sąjūdžio ir Demokratų partijos atstovais.
Jam sugrįžus, lenkų televizija perdavė jo
kelionės įspūdžius iš Lietuvos. Be to, jis
dalyvavo Tarptautinės Žmogaus teisių
konferencijos organizacinio komiteto
pasitarime Krokuvoje rugsėjo 1-3
dienomis, kurioje buvo sutarta kviesti
Sąjūdį suruošti tarptautinę žmogaus
teisių konferenciją Vilniuje 1990 metų
rugpjūčio ar rugsėjo mėnesį.)
Po įvadinių pastabų, senatorius
Romaszewskis atsakė į svečių klausimus.
Lietuvių Informacijos Centro atstovas
jam pateikė du klausimus. Pirmas lietė
Karaliaučių. Porą kartų Vakarų
spaudoje buvo rašoma, kad sovietų
valdžia pasitarimuose su Vakarų
Vokietijos valdžia piršusi mintį, jog
Karaliaučių būtų galima apgyvendinti
Sovietų Sąjungos vokiečių tautinės
mažumos nariais. Romaszewskis buvo
paklaustas kaip Solidarumas į tai žiūrėtų,
ar jam nekeltų susirūpinimo jei vokiečiai
vėl taptų lenkų kaimynai ne tik
vakaruose, bet taipogi ir rytuose.
Romaszewskis atsakė, kad tautinių
mažumų problemos išnyks tik po to kai
įvyks tautinė integracija. Vokiečių sala
Karaliaučiuose „sukurtų labai pavojingą
padėtį“ — tvirtino Romaszewskis, ją
palygindamas su Elzaso-Lotaringijos
(Alsace-Lorraine)
problema šio
šimtmečio pradžioje.
K. Baronas
LIC atstovas taipogi paklausė
Romaszewskj, kaip Lietuvos lenkai bei
NAUJA LAIDA
pats Solidarumas žiūri į Lietuvos tautinį
Juozo Urbšio, buvusio Lietuvos demokratinį judėjimą, turint omenyje,
užsienio
reikalų
ministro,
ATSIMINIMU antra pataisyta ir
papildyta laida, išleista Tautos Fondo
Čikagoje, jau gauta Londone.
Tautos Fondo rėmėjai, norintieji
knygą įsigyti, prašomi prisiųsti 5 svarus,
ar daugiau, šiuo adresu:
Lithuanian National Fund, 2
Ladbroke Gardens, London, Wil 2PT.

kad kai kurie Lietuvos lenkai paskelbė,
jog jie steigsiantys autonominį rajoną
Lietuvoje.
Romaszewskis pabrėžė, kad būdamas
Lietuvoje jis užmezgęs labai glaudžius
ryšius su Sąjūdžiu, kuris jam sudaręs
įspūdį, kaip labai tinkama bei efektyvi
organizacija.
Tačiau, pasak Romaszewskj, reikia
pripažinti, kad kai kurių Lietuvos lenkų
nusistatymai prieš Sąjūdį išplaukia iš
daugelį metų užsitęsusios etninės
diskriminacijos. Tą istorinį lietuvių-lenkų
nepalankumą viens kitam panaudojo
rusai sukurstyti Lietuvos lenkus prieš
Sąjūdį ir prieš Lietuvos demokratinį
judėjimą.
Toliau, Romaszewskis aiškino, „mūsų
nusistatymas Lenkijoje labai paprastas:
mes ginam dabartines savo valstybės
sienas, manom, kad neturi būti jokių
pakeitimų dabartinėse sienose. Mes
tikime į tautų teisę laisvai apsispręsti,
remiame Lietuvos teisę sukurti savo
demokratinę, nepriklausomą valstybę.
Tuo pačiu, manome, kad vienas
demokratinės valstybės aspektas yra
tautinių mažumų teisių bei tapatybės
pripažinimas ir apsauga“.
Amerikos lenkų veikėjas Jan Novak
pateikė Romaszewskiui klausimą apie
Lenkijos tautines mažumas. Klausė ar
Lenkijos komunistų valdžia gerbusi
tautinių mažumų teises, ypač lietuvių
teises Suvalkijoje? Ar Solidarumas mato
reikalą įvesti kai kurias reformas toje
srityje?
„Aišku, kad turi būti pakeitimų“,
atsakė Romaszewskis. Anskčiau buvo
toks dėsnis, kad tėra viena tautybė —
sovietinė tautybė — ir kad visos tautinės
mažumos turi būti į ją inkorporuotos. Tai
lietė Lenkijos ukrainiečius, gudus bei
lietuvius. Lenkijos senate įsteigtas
specialus komitetas šiai problemai
spręsti. „Mes ją spręsime kartu su savo
kaimynais“, baigė Romaszewskis.
LIC
SACHAROVAS PARYŽIUJE

Akademikas Andrėj Sacharovas
dienraščiui „Le Progres“ duotame
intervieu pareiškė, kad dabar Sovietų
Sąjungoje pasireiškiantys nacionaliniai
konfliktai yra per septynis dešimtmečius
sukaupto melo tiesioginė pasekmė. Yra
atėjęs laikas, pažymėjo akademikas, nuo
to melo galutinai atsiriboti. Sacharovo
įsitikinimu, dabartinė sovietinė valdžia ir
pats
Gorbačiovas,
uždelsdami
nacionalinių konfliktų sprendimą yra
padarę daug žalos. Jei problema būtų
buvusi laiku išspręsta, nebūtų žuvę daug
nekaltų žmonių. Akademiko nuomone,
daugelyje gyvenimo sričių Sovietų
Sąjungoje dabar iš viso nėra žengiama
pirmyn, pertvarkos linkme, bet atgal.

VOKIETIJOJE
JUBILIEJINIS SUSITIKIMAS
ŠTUTGARTE

1989 spalio 8 d. Lietuviška katalikų
Misija
Rottenburgo-Štutgarto
vyskupijoje (VFR) minėjo savo veiklos 25
metų sukaktį. Misija veikia nuo 1964
balandžio mėnesio. Nuo pat Misijos
įkūrimo jai vadovauja vyskupijos
paskirtas ir Vatikano patvirtintas
kunigas Kazimieras Senkus.
Šia proga S-Bad Cannstatte, Kolpingo
Namuose, įvyko lietuvių susibūrimas.
Dauguma žmonių į šį neeilinį sąskrydį
atvyko prieš pietus išklausyti pranešimų.
Apie Misijos veiklą papasakojo kun. K.
Senkus. Su pastarojo ir Tėvo A.
Bernatonio vardais susijusi ne tik
dvasinės gerovės veikla; su Misija yra
susijęs ir kultūrininis-visuomeninis
lietuvių gyvenimas Štutgarto apylinkėse.
Apie lietuvius Pforzheime pranešė A.
Cesevičius, apie V. L. Bendruomenės
veiklą Štutgarto apylinkėje papasakojo
pirmininkas Elgardas Šulcas ir apie
ekumeninį bendravimą — evangelikų
kunigas M. Klumbys, kuris atstovavo
kun. F. Skėrį, negalėjusį atvykti.
Po pranešimų kun. K. Senkus iškėlė
klausimą susirinkusiems: Ar Misija
galėsianti toliau egzistuoti? Tai klausimas
ne tik šiame susibūrime, bet ir kituose
lietuvių pašnekesiuose ir ne tik V.
Vokietijoje keliamas. Jį iššaukia ypač
jaunimo
nutautėjimas
arba
asimiliavimasis. Šiuo atveju būkštauti,
rodos, nebuvo pagrindo, nes į Kolpingo
Namus susirinko apie 80 žmonių, kurie
nepasisakė apie Misijos uždarymą.
Bendrai
paėmus manoma, kad
laisvėjimas Lietuvoje galįs sustiprinti
lietuvių bendruomenių išeivijoje veiklą,
nes atvyksta daug svečių, o kai kas
atvyksta ir apsigyvenimui; ir jie — nors ne
visi — daugiau ar mažiau įsijungia į
lietuvių dvasinę, kultūrinę ir visuomeninę
veiklą. Apie tai pasakė ir kalbėjęs kun. K.
Senkus, pažymėdamas, kad mūsų tikslas
ne tik užmegzti, bet ir visokeriopai
palaikyti
glaudesnius ryšius su
laisvėjančia Lietuva.
Pretęsiant šią pastarąją mintį, galima
pasakyti apie gražų svečių iš Lietuvos
pasirodymą šiame susitikime: tai
profersoriaus, solisto Vaclovo Daunoro
ir pianisto Roberto Bekionio koncertas
susirinkusiems; be to, buvo suruošta
įspūdinga Žino Kazėno ir Gintaro
Jaškūno spalvotų fotografijų paroda apie
laisvėjančią Lietuvą. Kun. K. Senkaus
iniciatyva ši paroda pradėjo keliauti po
V.Vokietiją.
Pavalgę bendrus pietus, žmonės
Kolpingo Namų koplyčioje dėkojo
Dievui, švęsdami pamaldas, kurias laikė
prelatas Jūrgen Adam, domkapitularas ir
referentas užsieniečių pastoracijai
Rottenburgo-Štutgarto vyskupijoje, o
taipgi prelatas J. Adam pabrėžė teisingo
krikščionių tikėjimo svarbą, čia
pavyzdžiu statydamas švč. Kristaus
Motiną Mariją, ir ragino lietuvius laikytis
draugėje, kad jų maža grupė, tvirta

GORBAČIOVO PERESTROIKA
BALANSE BALTIJOS KRAŠTUOSE

(Atkelta ii 2 psl.)
Tulaba: Mes turime būti labai atsargūs
pareikšdami savo nuomonę, mes turime
žinoti, kad neklystame ir teisingai
įvertintume. Po šios patirties aš
meldžiuosi kiekvieną dieną, kad mes
atsiektumėm lėtą evoliuciją, kuri būtų be
smurto ir kad tikros permainos įvyktų
Sovietų Sąjungoje, nes rusų žmonės yra
geri, daug kentėję ir dabar reikalauja, nes
daugiau nebegali kentėti. Kai aš laukiau
Maskvos aerouoste, daugelis norėjo su
manim nusifotografuoti. Jie jautėsi
laimingi matydami po tiek daug metų
kunigą. Aš pasakyčiau, kad Šventosios
Dvasios vėjas pučia netgi ten.
Aš nemanau, kad Gorbačiovas žaidžia
dvigubą žaidimą. Jis buvo priverstas
Pasirinkti dabartinę kryptį. Aš daugiau
pjausi Jelcino, nor jis atrodo norintis
radikalių reformų. Jis yra tipiškas rusų
"lacionalistas. Jelcinas turi šalininkų ir tie
Racionalistai šalininkai yra labai
pavojingi.

Po gastrolių šiaurės Anglijoje Vilniaus Techninės mokyklos choras atvyko į Londoną. Čia juos priėmė ir globojo DBLS-ga.
Nuotraukoje (iš dešinės) Kristina Coxaite, Zita Žilinskaitė ir dalis choristų Lietuvių Namuose vakaronės metu. (Apie Vilniaus choro

gastroles plačiau spausdinsime vėliau.)

Nuotrauka: ELR

tikėjime, galimai ilgiau išsilaikytų.
Susibūrimas Štutgarte kartu buvo ir
Dr. Vinco Kudirkos paminėjimas. Jo
gyvenimo ir kūrybos kelią suglaustai,
ryškiai apžvelgė Dr. Kęstutis Girnius,
Laisvės radio Miunchene lietuvių
skyriaus vedėjas. Po to skambėjo V.
Kudirkos eilėraščiai ir muzika. Šventės
užbaigiamąjį žodį tarė prelatas A. Bunga,
Delegatas lietuviams V.Vokietijoje. Jis
padėkojo
Misijos aktyvistams,
įteikdamas dovanas. Su V. Kudirkos
parašytu Lietuvių tautos himnu užsibaigė
suvažiavimo kultūrinė programa. Paskui
žmonės dar gan ilgai bendravo,
šnekučiuodami ir neskubėdami į namus.
Z. Kazėnas

PRANCŪZIJOJE
EUROPOS BENDRIEJI NAMAI

Spalio 18-21 dienomis Strasburge,
Prancūzijoje, įvyko katalikų ir marksistų
studijinis susitikimas vadinamų Europos
bendrųjų namų sąvokai aptarti.
Susitikimą, kuriam buvo parinkta tema:
„Visuomenės vaidmuo
kuriant
bendruosius Europos namus“, rengia
popiežiškoji taryba dialogui
su
netikinčiaisiais ir sovietnės valdžios
komitetas Europos saugumo klausimam.
Susitikimo dalyviai aptarė dialogo
galimybes tarp katalikų ir marksistų
kuriant Europos ateitį. Kaip pažymėjo
popiežiškosios tarybos dialogui su
netikinčiaisiais sekretorius kunigas
Rode, dabar dažniausiai kalbama apie
„bendruosius Europos namus“ žvelgiant
vien tiktai iš po'itinio ir ekonominio
taško. Tačiau, tęsė kunigas Rode, nėra
įmanoma kurti Europos nuo Atlanto
vandenyno ligi Uralo, jei nebus
pasirūpinta atrasti visom Europos
tautom bendras šaknis, šiam kontinentui
bendrą dvasinį kultūrinį paveldą, tas
niekad nenykstančias vertybes, kurios
sukūrė Europos civilizaciją ir išugdė
Europos tautų sąmonę.
DAUGIATAUTIŠKUMO
PROBLEMOS

(Atkelta iš 1 psl.)
Lietuva, Latvija ir Estija — kūrėsi,
bujojo, dirbo ir klestėjo, nors ir trumpą
laiką, bet būdami laisvi ir nesinaudodami
jokia rusų pagalba, jokia „didžiojo
brolio“ įtaka. Kaip tik tas „brolis“
okupavo minėtus krašrus ir pavetė juos
savomis kolonijomis.
Žinia, partija ir vyriausybė Sov.
Sąjungoje visais būdais stengiasi nuslėpti
bet kokią priverstinę rusų įtaką ir
daugiatautiškumą toje sąjungoje
vaizduoti tik rožinėmis spalvomis. Tam
reikalui leidžiamas net žurnalas
pavadintas „Družba narodov“ (Tautų
draugystės vardu.) Jame tiek daug
propagandinio patoso, tiek daug tuščių,
nieko nesakančių žodžių, jog kiekvienas
atidus skaitytojas tuojau pastebi kokiems
tikslams leidžiamas tas laikraštis. Ten,
kur tikrai vyrauja draugystė, kur nėra
tautinio engimo, kur neviešpatauja
okupanto užmačios, ten ir nereikalingi
jokie leidiniai apie kokią nors draugystę
bei jos turinį.
Tik tautinio engimo, savosios valios ir
savojo pranašumo demonstravimu rusai
dar is šiandiem vaidina „pirmaujančios
tautos“ vaidmenį. Kad tas vaidmuo
daugeliui įsiėdė iki kaulų — nepaslaptis.
Neveltui Lietuvoje net 70% užklaustų
komunistų pasisakė už tai, jog komunistų
partija taptų savistovia, nepriklausoma
nuo Maskvos.
Pabaltijo
tautų
kelias
į
demokratiškumą, didesnę laisvę, į tautinį
susipratimą labai sunkus ir dygliuotas.
Kiekvieną bandymą būti savistoviais
rusai įvertina internacionalizmo
nebuvimu. O kad jie patys nesilaiko jokių
internacionalizmo įstatymų — tai kita
daina. Jie didesni skaičiumi, turtingesni
įžulumu ir jų pusėje yra, ach taip visų
garbinama, rusiškoji komunistų partija.
Ir nors toji partija tituluoja save
internacionaliu vienetu, tačiau visa
savąja veikla ir visomis užmačiomis yra
rusiškas instrumentas pajungtųjų tautų
imperijai palaikyti.
Tos imperijos pamatai ima irti. Kad ir
dygliuoti, kad ir labai sinkūs keliai, bet
vis dėlto jie išves pajungtąsias tautas
laisvėn. Jei ne šiandien — tai rytoj, jei ne
rytoj — tai poryt. O svarbiausia, kad
pajungtosios tautos yra tvirtai
įsitikinusios, jog pasirinktasis kelias į
laisvę yra svarbiausia tautos gyvavimo
prasmės dalimi.
Algis Sadauskas
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Atspausdinti straipsniai išreiškia autorių, ne redakcijos ar leidėjo nuomonę.

Lietuvių Kronika
KAS— KADA—KUR?
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 — Vll-tas Lietuvos
gydytojų suvažiavimas. Kreiptis: LGS
sekretoriatas, P.O. Box 1011, 233007
Kaunas, Lietuva, USSR.
Birželio 5-29 — Kopenhagoje įvyks
Žmogaus teisių konferencija. (EL. nr. 242059, 3 psl.).
A.A. ANTANAS ŽUKAUSKAS

Antano Žukausko laidotuvių metu
vietoj gėlių „Europos Lietuviui“ aukojo:
Lily Logan — 25.00 sv.
S. Nenortas — 20.00 sv.
J. Bendorius — 10.00 sv.
M. Bajorinas — 10.00 sv.
Reiškiame padėką — Redakcija

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
TRADICINIAI ŠOKIAI

Spalio 14 d. Boltone dar kartą įvyko
metiniai, vietinių lietuvių rengiami,
šokiai. Nors mūsų tautiečiai jau
nebejaunėja, bet vis tik gražus jų skaičius
iš labai plačios apylinkės ir boltoniškių
ŠAUNIOS VESTUVĖS
šokius atsilankė.
Vakaras praėjo labai maloniai,
Spalio 14 d. Lietuvių Šv. Kazimiero
bažnyčioje Londone susituokė Vincas šventiškoje nuotaikoje. Boltoniškiai labai
Kazimieras Skirius iš Los Angeles, JAV, dėkoja savo šeimininkėms O. Eidukienei,
su Regina Loreta Grupiljonaite, šios S. Keturakienei, M. Pauliukonienei,
bažnyčios choriste ir veikėja.
Florence Silius ir Eileen Stanionis už
Santuoką palaimino bažnyčios skanaus maisto paruošimą ir H. Siliui, jo
rektorius kun. J. Sakevičius, MIC. Šv. šeimai jam padedant, už sėkmingą
Mišias atnašavo svečias iš Lietuvos kun. loterijos bilietų platinimą. J. Eidukas
Pr. Račiūnas, MIC, kuris suteikė pardavinėjo įėjimo korteles, o skyriaus
paskutinį jungtuvių palaiminimą.
pirmininkas H. Vaineikis pravedė visas
Solo giedojo V. O’Brien, kitas giesmes vakaro ceremonijas. Visiems stengiantis
— bažnyčios choras.
boltoniškių šokiai pasisekė ir šiais metais.
Didžiausia padėka, tačiau priklauso
Pabrolis buvo jaunojo draugas
Ričardas Narbutas, o pamergė — visiems tautiečiams, kurie į šiuos jau
jaunosios pusesėrė Regina Griškelienė. tradicija pasidariusius šokius gausiai
Palydoje buvo 4 vaikučiai: St. Mockutė, atsilankė.
Iz. Gaston, Step, ir Jo Mockai (abu iš
Ačiū visiems — pasimatysime kitais
Kanados).
metais!
Pamaldose ir priėmime dalyvavo
jaunosios tėvai: Jonas ir Zosė
MANČESTERYJE
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
Grupiljonai, jaunojo tėvai iš JAV: Bronė
ir Antanas Skiriat, iš Kanados jaunosios
L.K.V.S-gos „Ramovė“ Mančesterio
brolis Jonas su šeima, iš JAV: R. ir R. skyriaus
rengiamas
Lietuvos
Griškeliai, R.ir A. Peteriai, Linas Kojelis, Kariuomenės įsteigimo
du broliai Petrauskai.
MINĖJIMAS
Priėmimas įvyko Lietuvių Sodyboje.
įvyks lapkričio 18 d., 18.00 vai.
Puotos vadovu buvo R. Griškelis. Mančesterio Lietuvių Klube, 121
Vestuvių nuotaiką didino šiltokas ir Middleton Rd., Manchester.
sausas bei saulėtas rudens oras.
Programoje H. Vaineikio paskaita ir
Šia proga jaunieji gavo Šv. Tėvo meninė dalis.
palaiminimą, kurį parūpino vysk. P.A.
Visi tautiečiai yra kviečiami šiame
Baltakis.
susirinkime gausiai dalyvauti.
Vincas K. Skirius yra dabar „Lietuvių
Skyriaus Valdyba
dienų“ leidėjas Kalifornijoje.
J.L.

Lietuviai Lietuvoje ieško tautiečių
užsienyje ir nori su jais susirašinėti:
Gražina Kanapeckaitė, 22 m., (A),
Pagiriai 6-29, Vilnius.
Petras Chermiauskas, 15 m.,
Obelynės 28, Kaunas.
Diana Plėštytė, 24 m.,
Antakalnio 35-4, Vilnius.
Jolanta Tomulevičiutė, 24 m.,
Kalniečių 219-616, Kaunas.
Asta Urbanavičiūtė,
Dūkštų g-ve 5-35, Vilnius.
Saulius Petronis, 38 m., (A),
Gvardiečių 65-47, Kaunas.
Aušra Vidikaitė, 16 m.,
Eidukaičiai 15-4, Kaunas.
Enriką Kaminskaitė,
Mečio 130a-55, Kaunas.
Lilita ir Algirdas Motiejūnai, 27 m., (A),
Architektų 37-57, Vilnius.
Artūras Vitukynas, 23 m.,
Saulėtekio 47-111, Vilnius.
Adelija Radžienė,
Klaipėdos Raj., Dauparai.
Liudvikas Raibys, 44 m„
Dzūkų 10, Šilutė.
E. S. Grinčindičiai, 26 m.,
Donelaičio 3-4, Rusnė.
Joana Pilvelytė, 18 m., (A),
Samylai, Ežero 7, Kauno Raj.
Romualdas Gidra, 48 m.,
Komunos g-vė 6-1, Kaunas.
Egidijus Kėzelis, 16 m., (A),
Prekybos 7-25, Panevėžys.
Kristina Pakutinskaitė, 16 m., (A),
Paupiai Jaunystės 12-7, Klaipėdos raj.
Dovilė Maksimavičiūtė, 16 m., (A),
F.B. Žemaičio 3-50, Kaunas.
Renatas Misiukevičius, 21 m..
Žalioji, Vilkaviškio Raj.
Ina Liubumienė, (A),
Smėlynės 51-5, Panevėžys.
Aurelija Keturkaitė, 33 m„
Taikos 163-15, Vilnius.
Drąsutis Krupovišovas, 29 m.,
Piliakalnio 9-2, Kaunas.
Stasys Kniaučiūnas, 30 m.,
Panevėžio Raj., Daukniūnai.
Arvydas Kybartas, 18 m.,
Raseinių Raj., Milašaičiai.
Jurgita Kaluzevičiūtė, 18 m.,
Partizanu 154-13, Kaunas.
Martynas Jankus, 13 m.,
Žirūnų 133-11, Vilnius.
Deimartė Jurkevičiūtė, 16 m.,
50-čio 17-69, Kaunas.
Nijolė Juodelytė, 17 m.,
Žemaitės 24-18, Šiauliai.
Artūras Jurkevičius, 27 m.,
Debreceno 14-79, Klaipėda.
Vaida Idzelytė, 20 m..
Aukštaičių 46-4, Kaunas.
Zigmas Daubaras,
Rėžių 35, Šiauliai.
Laima Daikienė, 38 m.,
Taikos 111-14, Vilnius.
Alma Banytė
Algirdo 9-12, Vilnius.
Gražina Druskienė, 30 m., (A),
Mokslų 51-10, Marijampolė.
Saulius Brazauskas, 30 m.,
Šukionių Km., Pakruojo Raj.
Povilas Eitmantis, 42 m.,
Tolišių K-mas, Vaiguvos Paštas
L. ir A. Angelskiai,
Brolybės 8-2, Kaunas.
Nerijus Abromavičius, 18 m.,
Dubijos 11-4, Šiauliai.
Skliausteliuose pažymėtos raidės
reiškia: (A) — kalba angliškai; (P) —
prancūziškai; (V) — vokiškai.

ITALIJOJE
APIE PAVERGTĄSIAS
TAUTAS

Jau nebe pirmą kartą Pietų Afrika,
buvusi Britų kraštų bendruomenės narė,
sukelia ginčus tarp 49 valstybių, kurios
sudaro Britų kraštų bendruomenę
(Commonwealth) ir kurios visos
pripažįsta karalienę Elzbietą savo
valstybės galva. Nesutarimai kyla dėl
Pietų Afrikai taikomų ekonominių
sankcijų. D. Britanija yra vienintelė
galvojanti, kad sankcijos rasinės lygybės
Pietų Afrikoje nepriartins, o tik
pablogins juodųjų pragyvenimą. Tuo
labiau šiuo metu, kai P. Afrikos
prezidentas de Klerk pradėjo reformas,
ekonominės sankcijos Pietų Afrikai
neturėtų būti taikomos.
Bendruomenės konferencijoje, kuri
vyko Kuala Lumpur, Malajuose, priėmė
komunikatą, kuriame skelbiama, kad
sankcijos turi būti tęsiamos. Nors tą
komunikatą pasirašė ir pati Margaret
Thatcher, ji tuoj pat atskiru pareiškimu
dar kartą paaiškino, kad sankcijos gali
reikalą tik pabloginti. Dėl šio jos žygio
labai užpyko kitų 48 valstybių atstovai.

Spalio 18 d. Popiežiaus bendrojoje
audiencijoje dalyvavo ir grupė lietuvių —
svečių iš Lietuvos ir iš užsienio kraštų.
Tarp jų buvo du kunigai — Viduklės
klebonas kun. Alfonsas Svarinskas ir
religinių laidų per Vilniaus televiziją
redaktorius kunigas Jonas Boruta. Abu
lietuviai kunigai turėjo progos
asmeniškai pasveikinti Šventąjį Tėvą.
Viduklės kleboną kunigą Svarinską pats
Popiežius pastebėjo tarp maldininkų
pirmose eilėse, jį pasveikino,
prisimindamas ankstesnį susitikimą su
juo Vatikane ir pasakė: Tegul Dievas tave
laimina.

Karo
nusikaltėliams
ištirti
parlamentarinės komisijos pirmininkas,
buvęs prokuroras Sir Thomas
Hetherington, spaudos konferencijoje
pranešė, jog komisija rado pakankamai
įrodymų prieš tris Britanijoje
gyvenančius piliečius, kurie karo metu
nusikalto, kad juos patraukus į teismą.
Kitų 124 apkaltintojų bylos turėtų būti
ištirtos, iš jų 46 dar nėra surasti. Tuo
remdamasis jis rekomenduoja pakeisti
įstatymą, kad juos būtų galima teisti
Britų teisme. Jis pastebėjo, kad tai reikia
padaryti skubiai, nes kaltinamieji ir
liudininkai yra labai seni ir gali greitai
numirti.
Komisija tyrė 18 mėnesių ir tuo tikslu
lankėsi Lietuvoje bei Rusijoje. Tų
tariamų karo nusikaltėlių pavardės buvo
suteiktos
Simon
Wiesenthal
organizacijos ir liečia pabaltiečius,
ukrainiečius ir baltarusius. Britų
parlamentas greitai svartys įstatymo
pakeitimo klausimą.

NESULAIKOMI BĖGLIAI

Nuo šių metų sausio mėnesio ligi
rugpjūčio mėnesio imtinai, iš komunistų
valdomos Rytų Vokietijos į Vakarų
Vokietiją emigravo iš viso apie 77-ni
tūkstančiai žmonių. Tai didžiausias Rytų
Vokietijos emigrantų skaičius per
nepilnius vienerius metus nuo 1961-ųjų
metų, kai buvo pastatyta liūdnai
pagarsėjusi Berlyno mūro siena. 60
tūkstančių Rytų Vokietijos emigrantų
perėjo į Vakarų Vokietiją su
komunistinės valdžios leidimu, likusieji
17-ka tūkstančių perėjo sieną nelegaliai.
Nuo 1961-ųjų metų rugpjūčio mėnesio,
Federacinę Vokietiją iš viso pasiekė 637ni tūkstančiai Rytų Vokietijos piliečių, iš
jų 242-u tūkstančiai emigravo nelegaliai.
Pažymėtina, kad prieš Berlyno sienos
pastatymą į Federacinę Vokietiją perėjo
du su puse milijono Rytų Vokietijos
piliečių. Toks masinis pasitraukimas iš
komunistinės Rytų Vokietijos kaip tik ir
paskatino to krašto valdžią Berlyne,
pastatyti Berlyne vadinamąją gėdos
sieną, užtveriančią totalistinę valstybę
nuo laisvo ir demokratinio pasaulio.
RG

RUDENS VAKARONĖ

PAMALDOS
Eccles— lapkričio 12 d., 12.15 vai.
Nottinghame — lapkričio 12 d., 11.15
vai., Židinyje.
Nottinghame— lapkričio 1 > d., Aušros
Vartų Marijos šventėje, 19 vai., Židinyje.
Nottinghame — lapkričio 19 d., 11.15
vai., Židinyje.
Derbyje — lapkričio 19 d., 14 vai.,
Bridge Gate.

Britų kraštų bendruomenė pykstasi

Romoje vyko Italijos Helsinkio grupės
ir Romos provincijos surengtas
seminaras tema: „Sovietų Sąjungos
pavergtos tautos dabartinės tautybių
krizės akivaizdoje“. Seminare dalyvavo
liaudies frontų bei kitų laisvės sąjūdžių
veikėjai iš Estijos, Latvijos, Lietuvos,
Gruzijos, Moldavijos bei Krymo totorių
atstovai.
Seminare dalyvavo buvęs ilgametis
sąžinės kalinys kun. Alfonsas Svarinskas,
jis susitikimo dalyviams kalbėjo apie
Lietuvoje pokario metais vykusį
rezistencinį pasipriešinimą, kurio metu
kovoje su okupacine sovietų armija žuvo
25 tūkst. Lietuvos partizanų. Kun.
Svarinskas taip pat paragino Vakarų
kraštus labiau paremti Sovietų Sąjungoje
besireiškiančius įvairius laisvės sąjūdžius,
o derybose su sovietine valdžia
nenuolaidžiauti pavergtų tautų nenaudai.
Seminaro dalyviai vieningai pažymėjo,
jog dabartiname Sovietų Sąjungos
pavergtų tautų atgimimo laikotarpyje, vis
drąsiau yra atmetama ir marksistinėlenininė ideologija. Šį marksizmo
atmetimą, dauguma seminaro dalyvių
aiškina tuo, kad marksistinė ideologija
pavergtoms tautoms buvo prievarta
brukama tolygiai su tautinių kalbų
slopinimu ir kitomis nutautinimo
priemonėmis. Dėl to — pažymėjo
seminaro dalyviai — marksizmas,
pavergtų tautų sąmonėje yra
sutaikinamas su rusifikacija.

NOTTINGHAME

Nottinghame 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

PASAULYJE

Troškulį malšina ilgai laukę ir nesulaukę... Londono Viktorijos stotyje pasitikti
atvažiuojančių iš Lietuvos susirinko (iš kairės) B. Butrimas, I. Duckworth, F. Wood, J.
Raišienė ir H. Vaineikis.
Nuotrauka: ELR

Rytų Vokietijos „rinkimai“

52 Rytų Vokietijos parlamento nariai
nebalsavo už naujai paskirtą vyriausybės
ir komunistų partijos vadą Egon Krenz:
26 balsavo prieš, o kiti 26 susilaikė.
Rinkimai Vengrijoje

Vengrija pasiskelbė demokratine
respublika. Kitą mėnesį numatomi
prezidento rinkimai. Balsuos už du
kandidatus: socialistų partijos (buvusios
komunistų) vadą Imre Pozsgay ir
opozicinės partijos Demokratų Forumo
narį Lajos For.
Tik trys „karo nusikaltėliai“

Taika Libane?

Trijų arabų valstybių pasiūlytas
Libanui taikos planas neseniai buvo
parlamentarų priimtas. Tačiau
krikščionių vadas generolas Aoun
pasipriešino, nes plane nenumatyta tiksli
data, kada okupacinė Sirijos kariuomenė
apleis Libaną.
Pasikeitimai Britanijos vyriausybėje

Britanijos finansų ministras Nigel
Lawson (Latvijos žydų kilmės)
atsistatydino, nes jis nesutiko su
ministerės pirmininkės Margaret
Thatcher patarėju Sir Alan Walters, kuris
pasmerkė siūlomą Europos finansinę
sistemą, į kurią Nigel Lawson norėjo
įsijungti. Jam atsistatydinus Premjerė
Margaret Thatcher naujuoju finansų
ministru paskyrė vos prieš keletą mėnesių
užėmusį užsienio reikalų ministro vietą
Major, o vidaus reikalų ministrą Douglas
Hurd paskyrė užsienio reikalų ministru.
Sakoma, kad tai buvusi sunkiausia
Margaret Thatcher diena, jai perėmus
prieš dešimt metų Britanijos vyriausybės
vairą.
Nori nuversti Gorbačiovą
Sovietų vyriausybės ekonominės
komisijos narė Tatjana Koryagina
Latvijos jaunimo laikraščiui pareiškė,
kad ji esanti tvirtai įsitikinusi, kad
ruošiamas sąmokslas Gorbačiovui
nuversti. Ji toliau teigė, kad sąmokslas
vyksta pačiame Politbiure ir sąmokslui
vadovauja Jegor Ligačevas, kuris esąs
priešingas Gorbačiovo reformoms ir
norįs grįžti į prieš gorbačiovinius laikus.
Ligačiovas, žinoma, tai paneigė.
Gorbačiovui lankantis Suomijoje, jį I
lydėjo Estijos Komunistų partijos vadas.
Vaino Valjas. Estija buvo pirmoji,
respublika paskelbusi planus įvesti savai
piniginei valiutai, nepriklausomai nuo į
rublio. Būdamas Suomijoje Gorbačiovas j
patvirtino, kad reformos Rytų Europoje j
yra tų kraštų žmonių reikalas ir niekas.
kitas į juos neturėtų kištis. Jis taip pat
išgyrė Suomiją kaip gerą kaimyną ir statė |
pavyzdžiu kitiems, kaip dvi nelygaus |
dydžio ir skirtingų socialinių sistemų
valstybės gali gerai sugyventi.

