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Lapkričio 18 d. latviai visame pasaulyje 
šventė 71-sias metines nuo nepriklausomos 
ir suvereninės Latvijos Respublikos 
paskelbimo.

Jų nepriklausomybės šventės minėjimo 
proga linkime jiems nenuilstamai tęsti 
kovų už nepriklausomybę iki galutinos 
pergalės!

JĖGA PAŠALINTI 
DEMONSTRANTAI VILNIUJE

Lapkričio 7 d. Vilniuje buvo išvaikyti 
demonstrantai, kurie bandė užstoti kelią 
Spalio revoliucijos kariniam paradui.

Pasak Sąjūdžio agentūros vadovo 
Liongino Vasiliausko, apie 50 Lietuvos 
Laisvės Lygos, komiteto „Ženeva-49“ ir 
kitų radikaliai nusiteikusių narių gyva 
grandine užblokavo kelią Gedimino 
prospektu riedančiai karinei technikai 
Minutei buvo sustabdytas eismas. 
Valstybės Saugumo komiteto, milicijos ir 
„Jedinstvo“ draugovininkų pastangų 
dėka nuo grindino buvo pašalinti ir 
tankečių kolona, lydima šūkių 
„Okupantai — lauk!“, „Raudonoji 
Armija — namo!“, pajudėjo toliau. 
Konfrontacija įvyko netoli KGB rūmų, 
maždaug 100 metrų nuo tos vietos, kur 
Lietuvos Komunistų Partijos lyderiai 
stebėjo paradą.

Pasak ŠIA, vaikant žmones buvo 
panaudota jėga. Yra nukentėjusių, tačiau 
nebuvo jokių areštų.

Ženeva-49 komitetas propaguoja 
pasipriešinimą karinei tarnybai, 
remiantis 1954 m. TSRS ratifikuota 
tarptautine konvencija, kurioje 
tvirtinama, kad „okupuojanti valstybė 
negali versti globojamus asmenis tarnauti 
jos ginkluotose arba pagalbinėse 
pajėgose.“ LIC

NAUJOSIOS AKMENĖS 
KATALIKAMS

LEIDŽIA STATYTI BAŽNYČIĄ
Sovietų valdžia suteikė leidimą 

Naujosios Akmenės katalikams statyti 
pirmąją bažnyčią. „Turime pradėti nuo 
nulio“, rašo klebonas kun. Antanas 
Šeškevičius, kuris seniai pasižymėjo savo 
drąsia pastoracine veikla, nežiūrint 
bausmių. „Dabar jau laikome pamaldas 
privačiame name“ — tęsia kun. 
Šeškevičius — „Visko reikia pradžiai: 
bažnytinių rūbų (kapų, arnotų, stulų), 
indų (taures, komunines, monstrancijas, 
relikvijoriaus...), kitų reikmenų (kryžiaus 
kelių, žvakidžių, paveikslų, vėliavų, 
kryžių, smilkytuvo...). Prašome ir 
geruosius kunigus mus sušelpti Jums 
atliekamais daiktais.“

Kun. Šeškevičius tęsia: „Labai 
prašome mums padėti pastatyti bažnyčią 
ir pininginėmis aukomis, nes vieni 
nepajėgsime išsimokėti.“

N. Akmenės atsišaukimas baigiasi: 
„Mes esame Jūsų mylimos Tėvynės dalis, 
laukianti gerųjų brolių pagalbos. Už tai 
būsime Jums labai dėkingi, o Dievas 
geradariam tikrai atlygins šimteriopai.“

Aukas priima ir dovanas koordinuoja 
Lietuvių katalikų religinė šalpa, 351 
Highland Blvd,. Brooklyn NY 11207. 
Tel.: (718) 647-2434. LIC

VLIKO SEIMO PAREIŠKIMAS
VLIKo Seimas, Baltimorėje, išklausęs 

Seimo delegatų ir okupuotos Lietuvos 
atstovų iš Lietuvos Laisvės Lygos, 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio, 
Lietuvos Demokratų Partijos, Helsinkio 
grupės, bei Krikščionių Demokratų 
pranešimų apie ekonominę, socialinę, 
kultūrinę ir politinę padėtį Lietuvoje ir 
Vakarų valstybių reakciją j vykstančius 
Sovietų Sąjungoje pasikeitimus, taria:

Lietuvių tautos laisvė ir Lietuvos 
valstybės nepriklausomybė yra tautos 
egzistencijos ir jos visokeriopos gerovės 
būtina sąlyga.

Lietuvos valstybės suverenumas 
priklauso lietuvių tautai, tačiau 
suvereninių teisių vykdymas buvo 
pertrauktas. Sovietų Sąjungai vykdant 
Stalino-Hitlerio paktą, Lietuvos valstybė 
tapo Sovietų Sąjungos okupuota ir 
įjungta į Sovietų Sąjungą. Ši sovietų 
aneksija didelės daugumos laisvojo 
pasaulio valstybių nepripažįstama 
teisėta.

Lietuvių tauta niekada nesusitaikstė su 
jos pavergimu. Tas tautos ryžtas atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę reiškėsi 
partizanine veikla, pasyviu 
pasipriešinimu, gausia pogrindine 
spauda ir kitomis priemonėmis 
okupuotoje Lietuvoje ir išeivijoj.

Gorbačiovo vykdoma atvirumo 
politika palietė palaispniui vidaus reikalus 
ir tarptautines politines problemas, 
sudarydama naują politinę atmosferą. 
Šioje naujoje aplinkoje per pastaruosius 
metus Lietuvoje tapo išvystyta plati 
akcija, siekiant išlaikyti tautos savitumą. 
Seimas sveikina pradėtą okupuotos 
Lietuvos ir laisvojo pasaulio lietuvių 
organizacijų bendradarbiavimą siekiant 
atkurti Lietuvos valstybės 
nepriklausomybę.

Ryšium su pasikeitimais Sovietų 
Sąjungoje, po antro pasaulinio karo 
sukurta Europos tvarka ėmė 
desintegruotis dideliu greičiu: Vengrija 
paskelbė naują valstybinę santvarką, 
Lenkijos vadovavimą perėmė solidarumo 
atstovas. Rytų Vokietijoje ir 
Čekoslovakijoj vyksta masinės 
demonstracijos, mitingai, reikalaudami 
demokratinių reformų.

Gyvename nepaprastus laikus, kurie

BALTIJOS TAUTU 
APSISPRENDIMAS 

JUNGTINĖSE TAUTOSE
Spalio 16 d. Jungtinių Tautų 

Trečiajame komitete vykusių debatų apie 
tautų apsiprendimą metu iškilo ir Baltijos 
šalių klausimas. JAV ambasadorius 
Jonathan Moore savo kalboje pareiškė, 
kad „Estijos, Latvijos ir Lietuvos žmonių 
apsisprendimo teisė buvo beveik pusšimtį 
metų ignoruojama“. Anot jo, JAV 
sveikina TSRS nutarimą pripažinti 
Molotovo-Ribbentropo slaptus 
susitarimus ir tikisi, kad valdžia labiau 
toleruos „asmeniškų pažiūrų išraišką“, 
palankiau žiūrės į naujus ūkinius ir 
politinius santykius, o tai eventualiai 
prives prie tikro Baltijos valstybių 
žmonių apsisprendimo.

Sovietų Sąjungos atstovas V.N. 
Kalmyk užtraukė seną giesmę apie 
„sovietinę valstybę, pastatytą ant laisvo 
pasirinkimo ir tautų apsisprendimo 
pagrindų.“ Dabar, „glasnost ir 
pliuralizmo sąlygomis“ atvirai 
diskutuojami įvairūs klausimai apie 
sovietinės federacijos raidą ir jos 
problemų išsprendimą. „Pasigirsta ir 
ekstremistiniai požiūriai, iškreiptai ir 
šališkai interpretuojantys tautų teisę 
laisvai apsispręsti ir prieštaraujantys 
rasinės lygybės bei žmogaus teisių 
principams“ — (t.y. nepriklausomybės 
reikalavimas ir mėginimas sustabdyti 
kolonistų sriautą — Red.) „Apie šias 
problemas dabar vyksta sudėtingos 
diskusijos Baltijos ir kaikuriose kitose 
Sovietų Federacijos respublikose“.

ELTA 

didžiai palietė Lietuvos gyvenimą, 
sukeldami naujų vilčių.

Seimas, visa tai imdamas dėmesin, 
kviečia viso laisvojo pasaulio lietuvius 
aktyviai remti Lietuvoje vykstančią 
demokratizaciją, persitvarkymą ir 
pastangas atkurti Nepriklausomos 
Lietuvos valstybę, įpareigoja VLIKo 
Valdybą vystyti ryšius su okupuotos 
Lietuvos organizacijomis, suintensyvinti 
politinę veiklą laisvojo pasaulio 
kraštuose, derinant žygius su Lietuvos 
diplomatine tarnyba, PLB ir atskirų 
kraštų organizacijomis.

Vieningai reikalaukime, kad pasyvinė 
nepripažinimo politika būtų pakeista 
aktyvia įtraukiant Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybės atkūrimą į 
tarptautinių problemų darbotvarkę. 
Sujunkime savo protus ir širdis didžiajam 
Lietuvos tikslui atsiekti: atkurti laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvos valstybę.

1989.XI.5 d., Baltimore, MD. JAV

II-SIS PAREIŠKIMAS
(Išverstas iš anglų kalbos)

Žemiau pasirašę įsipareigojame 
Lietuvos Neprikalaušomybės visiškam 
atkūrimui ir visų pasaulio lietuvių 
aukščiausiam tikslui atstatyti suverenią, 
nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Lietuvos TSR Konstitucija
Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba 

lapkričio 3 d. priėmė nutarimą „Dėl 
Lietuvos TSR Konstitucijos (pagrindinio 
įstatymo) 70-to straipsnio taikymo 
tvarkos."

Kaip žinia, 70-tas straipsnis sudaro 
konstitucinį pagrindą Lietuvos 
suverenumo deklaracijai š.m. gegužės 18 d. 
Tą dieną LTSR Aukščiausioji Taryba 
priėmė šią pataisą Konstitucijos 70-am 
straipsniui: „Lietuvos TSR galioja tik jos 
Aukščiausiosios Tarybos arba 
rejerendumu priimti įstatymai. TSRS 
įstatymai ir TSRS valstybinės valdžios ir 
valdymo organų teisiniai aktai Lietuvos 
TSR teritorijoje galioja tik Lietuvos TSR 
Aukščiausiajai Tarybai juos patvirtinus ir 
įregistravus nustatyta tvarka. Jų 
galiojimas gali būti apribotas ar 
sustabdytas Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos nutarimu."

Žemiau pateikiame nutarimą dėl to 
straipsnio taikymo tvarkos.

Siekdama išaiškinti Lietuvos TSR 
Konstitucijos (Pagrindinio įstatymo) 70 
straipsnio taikymo tvarką, Lietuvos 
Tarybų Socialistinės Respublikos 
Aukščiausioji Taryba nutaria:

Nustatyti tokią TSRS įstatymų ir 
TSRS valstybinės valdžios ir valdymo 
organų teisinių aktų galiojimo tvarką 
Lietuvos TSR teritorijoje:

1. Nustatyti, kad laikinai — iki tol, kol 
savo veiklą pradės naujojo šaukimo 
Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba, 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumas priima sprendimus dėl 
TSRS valstybinės valdžios ir valdymo 
organų teisinių aktų įsigaliojimo 
Lietuvos TSR teritorijoje. Šių teisinių 
aktų ar jų atskirų normų galiojimo 
sustabdymo ar apribojimo Lietuvos TSR 
teritorijoje klausimus sprendžia tik 
Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba.

2. TSRS įstatymų, kitų TSRS 
valstybinės valdžios ir valdymo organų 
teisinių aktų normos įsigalioja 
Respublikos teritorijoje:

a) kai šios normos tiesiogiai 
įtraukiamos (inkorporuojamos) į 
Lietuvos TSR įstatymus ar kitus aktus 
Lietuvos TSR aukščiausiųjų valstybinės 
valdžios organų sprendimu;

b) kai Lietuvos TSR Aukščiausoji 
Taryba, o laikinai — iki tol, kol savo 
veiklą pradės naujojo šaukimo Lietuvos 
TSR Aukščiausoji Taryba, ir Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumas priima specialų sprendimą 
dėl šių normų galiojimo Respublikoje.

3. TSRS įstatymų ir kitų TSRS 
valstybinės valdžios organų teisinių aktų 
normos dėl kurių Lietuvos TSR 
aukščiausieji valstybinės valdžios organai

Nutariame, kad Sovietų Sąjungos 
kariuomenei Lietuvoje nebūtų leidžiama 
dalyvauti ateities rinkimuose, nebent ta 
kariuomenė susidėtų iš Lietuvos piliečių.

Nutariame, kad Sovietų Sąjungos 
kariuomenės panaudojimas rinkimuose 
Lietuvoje įtaigoja regionalinių ir vietinių 
rinkimų rezultatus, kaip Ignalinoje, ir 
kad nenumatytas Sovietų kariuomenės 
skaičiaus dalyvavimas rinkimuose 
grąsina demokratiniam atvirų ir laisvų 
rinkimų procesui.

Nutariame, kad Lietuvai turi būti leista 
sudaryti svetimtaučių studentų 
pasikeitimo programa, pagal kurią tik 
lietuviai galėtų savystoviai joje dalyvauti, 
be Sovietų Sąjungos galutinio sutikimo, 
kurie studentai ir kurioje programoje.

Sutinkame, kad Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas šių tikslų sieks 
per laisvojo pasaulio parlamentus ir JAV 
Kongresą.

Pasirašė: Viktoras Petkus, Krikščionių 
Demokratų Sąjunga; Dr. C. Kazys 
Bobelis, Vyriausiasis Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas; Antanas Buračas, 
LP Sąjūdžio Taryba; Antanas Terleckas, 
Lietuvos Laisvės Lyga; Jonas 
Mugevičius, Lietuvos Demokratų 
Partija. 1989.XI.5
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priima specialų sprendimą dėl šių normų 
galiojimo Respublikoje, įregistruojami 
TSRS įstatymų aktu, galiojančių 
Lietuvos TSR teritorijoje, registro 
knygoje.

4. Lietuvos TSR ministerijos, 
valstybiniai komitetai ir žinybos visus 
gautus TSRS ministerijų, valstybinių 
komitetų ir žinybų teisinius aktus per 10 
dienų nuo jų gavimo pateikia Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybai su savo nuomone 
dėl jų galiojimo Lietuvos TSR 
teritorijoje.

Lietuvos TSR Ministrų Taryba 
pateikdama per 10 dienų nuo jų gavimo 
TSRS Ministrų Tarybos nutarimus ir 
potvarkius, TSRS ministerijų, 
valstybinių komitetų ir žinybų teisinius 
aktus Lietuvos TSR aukščiausiosios 
valstybinės valdžios organams kartu 
pareiškia nuomonę dėl jų galiojimo 
Lietuvos TSR teritorijoje. Priėmus TSRS 
vyriausybės ir kitų valstybinio valdymo 
organų teisinių aktų, galiojančių 
Lietuvos TSR teritorijoje, registro 
knygoje.

5. Pasiūlymai dėl šiuo metu Lietuvos 
TSR teritorijoje galiojančių TSRS 
valstybinės valdžios ir valdymo organų 
teisinių aktų ar jų atskirų normų 
galiojimo sustabdymo ar apribojimo 
Aukščiausiajai Tarybai pateikiamai ir 
svarstomi Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos reglamento nustatyta tvarka.

6. TSRS įstatymų aktų, galiojančių 
Lietuvos TSR teritorijoje registro knygos 
ir TSRS vyriausybės ir kitų valstybinio 
valdymo organų teisinių aktų, 
galiojančių Lietuvos TSR teritorijoje, 
registro knygos formas nustato Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumas.

7. Prireikus, remiantis Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 
įregistruotais TSRS įstatymais ir TSRS 
valstybinės valdžios organų, TSRS 
ministrų Tarybos, TSRS ministerijų, 
valstybinių komitetų ir žinybų teisiniais 
aktais gali būti rengiami Lietuvos TSR 
įstatymai, Lietuvos TSR valstybinės 
valdžios organų, Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos, Lietuvos TSR ministerijų, 
valstybinių komitetų ir žinybų teisiniai 
aktai, kurie priimami nustatyta tvarka.

Šiuose aktuose turi būti atsižvelgiama į 
Respublikos interesus, jai būdingas 
visuomeninių teisinių santykių 
reguliavimo ypatybes ir jų specifiką bei 
visuomenės nuomonę.

LTSR AT prezidiumo pirmininkas 
LTSR AT prezidiumo sekretorius 

Vilnius, 1989 m. lapkričio 3 d.
L/C

LIETUVOJE
Telefoninis ryšis su užsieniu

Vilniuje įvyko pasitarimas dėl 
tarptautinės telefono linijos statybos. Ta 
proga LTSR ryšių ministerijos 
pareigūnas Kostas Birulis pasakė, jog 
Lietuva tiesioginio ryšio su užsieniu 
neturi. Su pasaulio šalimis susisiekiama 
tik per Maskvą.
Švedijos ministrės viešnagė

Lietuvoje lankėsi oficiali Švedijos 
vyriausybes delegacija, vadovaujama 
aplinkos apsaugos ir energetikos 
ministrės Brigitos Dal. Kelionės tikslas— 
susipažinti su ekologine padėtimi 
Lietuvoje ir aptarti konkrečias 
bendradarbiavimo priemones.

Delegacija lankėsi Panevėžyje ir 
Vilniuje, kur apžiūrėjo miestų 
nutekamojo vandens valymo įrengimus. 
Ministrų tarybos pirmininkas V. 
Sakalauskas papasakojo svečiams apie 
ekologinius sunkumus Lietuvoje ir apie 
tai, kokiais keliais numatoma juos įveikti. 
Pasikeista nuomonėmis dėl Ignalinos 
atominės elektrinės saugaus darbo 
užtikrinimo, kalbėtasi dėl švedų 
specialistų atvykimo į Lietuvą šiuo 
klausimu.
Dar vienas universtetas

Kaune mokslo metus pradėjo dar 
vienas universitetas. Tai marksizmo- 
leninizmo universiteto Kauno filialas, 
pakeitęs vardą į Visuomenės mokslų 
universitetą. Naujajame universitete ir jo 
filialuose Jonavoje, Kėdainiuose ir 
Marijampolėje šiais mokslo metais 
mokysis apie 800 klausytojų.

Paskaitas universitete skaitys Lietuvos 
aukštųjų mokyklų dėstytojai ir į Vytauto 
Didžiojo universitetą atvyksiantys 
užsienio universitetuose dirbantys 
lietuviai mokslininkai. Tarp kitų kursų 
bus dėstoma: menedžmentas, 
marketingas, aukso ir pinigų problemos, 
mišrių įmonių funkcionavimas ir kiti 
dalykai.
Spalvoti stogai

Italijos firma „Tegola Canadese“ 
tariasi su LTSR vyriausybe įsteigti 
Gargžduose bendrą įmonę, kuri gamintų 
spalvotas čerpes, reikalingas kaimo ir 
miesto stogams.
Deputatų pareiškimas

„Tiesa“ (X.11) paskelbė „TSRS 
liaudies deputatų nuo Lietuvos 
pareiškimą“, kurį pasirašė. 40 iš 42 
išrinktų deputatų. Šis pareiškimas spalio 
2 dieną buvo įteiktas M. Gorbačiovui.

Pareiškimą pasirašiusieji kategoriškai 
protestuoja prieš 1989 m. rugpjūčio 27 d. 
centrinėje spaudoje paskelbtą TSKP CK 
pareiškimą „Dėl padėties tarybinio 
Pabaltijo respublikose“. Deputatai 
primena M. Gorbačiovui, kad 1920 
metais Tarybų Rusija, pasirašydama 
taikos sutartis su Estija, Lietuva ir 
Latvija, besąlygiškai pareiškė, kad 
„Tarybų Rusija visiems laikams atsisako 
bet kokių pretenzijų“ į šių trijų šalių 
teritorijas. „Tvirta valia gyventi 
nepriklausomai, be pašalinio diktato, ir 
toliau lieka šių dienų politinio proceso 
Pabaltijyje esmė“ — sakoma pareiškime.

Deputatai sako, kad Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos įjungimas į TSRS sudėtį buvo 
neteisėtas aktas, pažeidžiantis ir 
tarptautines, ir tarpvalstybines sutartis. 
„Mūsų šalys buvo okupuotos karine 
jėga... buvo suorganizuoti neteisėti 
rinkimai, kurių juridinės galios 
nepripažino nė viena demokratinė 
pasaulio šalis.“
Svečias iš Maskvos

Spalio 12-13 dienomis įvykusiame 
Lietuvos komunistų partijos CK XXI 
plenume, kuriame buvo svarstomas 
partijos savarankiškumo 
(nepriklausomybės) klausimas, dalyvavo 
ir TSKP CK atsakingas darbuotojas 
Nikolajus Leonovas.

Plenumui pasibaigus, svečias buvo 
paprašytas duoti „Tiesai“ interviu. Jis 
buvo paklaustas pasakyti savo nuomonę 
apie plenumą. Vilniuje jis atsisakė, o iš 
Maskvos neatsiliepė.
Pagerbtas J. Šaulys

Spalio 14 dieną Balsėnų kaime, 
Klaipėdos rajone, buvo atidengta Jurgio 
Šaulio (1879-1948), Lietuvos 
nepriklausomybės akto signataro, 
skulptūra.
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JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS BONNOJE Pasikalbėjimas su Česlovu Milosz
Pabaltiečių jaunimo suvažiavimas 

Bonnoje įvyko spalio 26-29 dienomis 
Annabergo pilyje. Šių metų suvažiavimą 
ruošė Vokietijos lietuvių ir latvių jaunimo 
sąjungos. Į suvažiavimą atvyko daugiau 
nei 60 jaunuolių.

Ketvirtadieni vakare suvažiavusiųjų 
laukė susipažinimo vakaras. Jame buvo 
pravestas žodžių žaidimas: ar kalbate 
estlatliet? Kadangi estų nebuvo, tai 
lietuviai mokino latvius lietuviškai, o 
latviai lietuvius latviškai kalbėti. Laikas 
praėjo labai greitai ir buvo jaučiama, kad 
abi kalbos yra artimos.

Penktadienį prieš pietus buvo išklausyti 
įvairūs pranešimai. Tomas Bartusevičius 
papasakojo apie sąskrydį Hūttenfelde, 
Kęstutis Ivinskis — apie Lituanicos 
suruoštas Lietuvių jaunimos dienas 
Lietuvoje. Latvis Paulis Apins pranešė 
apie Pasaulio latvių jaunimo kongresą. 
Po pranešimų vyko pokalbiai, kuriuose 
paaiškėjo, kad latviai šią vasarą buvo 
pasikvietę daug jaunimo atstovų iš 
Tėvynės ir su jais nustatė pirmąsias 
bendradarbiavimo gaires.

Popiet buvo rodomas filmas iš Latvijos 
apie disidentą Peter Slazdą, kuris 4 metus 
neteisėtai buvo laikomas psichiatrinėje 
ligoninėje. Filmas buvo susuktas 1987 
metais ir rėmėsi kalinio atsiminimais.

Kitas rodomas filmas buvo paimtas iš 
vokiečių TV: „Perm 35“. Perm 35 yra 
vienas iš daugelio Sovietų Sąjungoje 
esančių koncentracijos stovyklų. Jame 
kalėjo ir dar kali daug politinių kalinių, 
kurių tarpe buvo ir pabaltiečių. Dėka 
perestroikos televizijos atstovams 
atsidarė šio lagerio durys ir jie galėjo 
filmuoti šį įdomų ir sukrečiantį filmą. 
Jiems buvo leidžiama ir pasikalbėti su 
politiniais kaliniais. Vienas iš jų, į 
klausimą apie pasikeitimus Sovietų 
Sąjungoje atsakė: „Gyvatė keičia savo 
skūrą, bet lieka gyvate“. Tikimasi, kad šie 
neteisėtai nubausti politiniai kaliniai 
atgaus netrukus laisvę. Po diskusijų 
bendravome prie laužo. Buvome 
pavaišinti pabaltietiškais valgiais.

Šeštadienį vyko pokalbis apie 
naujuosius politinius įvykius Pabaltijyje. 
Pranešimus padarė A. Urdzė, Annabergo 
namų šeimininkas, ir dr. K. Girnius, 
Europos laisvės radijo lietuvių skyriaus 
vedėjas Mūnchene.

A. Urdzė palygino įvykius Pabaltijyje 
su jausmų bangavimu tarp vilties ir 
baimės. Pvz. prieš metus pirmosios 
demonstracijos — viltis, interfronto 

įsikūrimas — baimė, rugpjūčio 23 — 
viltis, rugpjūčio 26 (Maskvos grąsinimai)
— baimė ir 1.1. Urdzė pabrėžė, kad 
Latvijoje, ypač po griežto Maskvos 
ultimatumo, dauguma rusų krašte 
solidarizuojasi su latviais. Jie mano, kad 
Latvijoje Tautos Frontas negali atstumti 
kitataučių, nes jų čia daugiau nei 50 
nuošimčių, bet turi juos įtikinti, kad 
nepriklausomybė ir jiems atneš daugiau 
naudos nei dabartinė padėtis.

Dr. K. Girnius padarė trumpą 
paskutinių įvykių apžvalgą, 
nurodydamas į tai, kas iš nelegalumų 
tapo legalu. Pvz. Lietuvoje atsirado iki 
šiol 130 neoficialių leidinių, paminėjo 
laimėjimus politinėje ir religinėse srityse.

Paskutinius metus jis suskirstė į tris 
laikotarpius, kurių negalima vieną nuo 
kito atskirti. Pirmasis— tęsėsi iki 1988 m. 
pavasario. Tada prasidėjo viešas 
judėjimas ir masinės demonstracijos. 
Antrasis — (įvykių viršūnė) — kovo 
mėnuo, kai Sąjūdis per rinkimus laimėjo 
38 vietas. Šiam laikotarpiui būdinga 
konfrontacija tarp Sąjūdžio ir KP. 
Trečiasis — atnešė daug pasikeitimų ir 
atvirai buvo nusigręžta nuo Maskvos — 
pvz. Lietuvos komunistų partijos noras 
tapti nepriklausomai. Kaip ir kitose 
Pabaltijo respublikose, Lietuvoje 
susiorganizuoja rusai ir kitataučiai į 
vadinamą „Jedinstvą“, kurios veikla 
stiprinimą. Bet Lietuvoje ji tiek nekelia 
rūpesčių kaip Latvijoje ir Estijoje, nes 
krašte lietuvių dauguma. Paskaitininkas 
mano, kad Maskvai į vystymąsi reikia 
kokiu nors būdu reaguoti, nenorint 
prarasti savo autoritetą ir iniciatyvą. 
Statomas klausimas, kaip? Pavartoti 
jėgą, šiuo metu jau nebegali, nes 
pablogėtų ryšiai su Vakarais (pavyzdys
— Kinija) ir nutrūktų reikalinga ūkinė 
parama. Kitas kelias būtų įsakyti pradėti 
streikus, kurie pakenktų Lietuvos 
ekonomikai.

Popietyje įvyko Vokietijos lietuvių 
jaunimo sąjungos visuotinas narių 
susirinkimas. VLJS pirmininkas Tomas 
Bartusevičius atidarė susirinkimą, 
pasveikino atvykusius ir padarė 
pranešimą apie valdybos praeitų metų 
darbą. Pagrindinė veikla buvo politinė — 
suruoštas politinis seminaras, aplankytos 
vokiečių partijos, rengtas PLJS sąskrydis, 
demonstruota Bonnoje rugsėjo 23 d., 
išleisti 4-ri VLJS žiniaraščio „Kibirkštis“ 
numeriai. Ateityje į jį bus įtraukiamos ir 
PLJS žinios. Taip buvo sutarta per PLJS 

sąskrydi Hūttenfelde. Dabar laukiame 
žinių iš kitų kraštų jaunimo veiklos. Po 
pirmininko, pranešimą padarė Dalytė 
Baliulytė apie finansinę sąjungos padėtį, 
įplaukų turėta iš politinio seminaro, 
daugiausiai išlaidų sudarė žiniaraščio 
leidimas, nes jis jaunimui siuntinėjamas 
veltui. Aukų gaunama mažai. Po trumpų 
diskusijų, valdyba buvo atleista nuo 
finansinės atsakomybės.

Naujai išrinkta VLJS valdyba 
pareigomis pasiskirstė taip: pirmininkas 
Tomas Bartusevičius, vicepirmininkas, 
ryšiai su Lietuva ir „Kibirkšties“ 
redakcija — Tomas Baublys, sekretorė — 
Dalytė Baliulytė. ryšininkas su vokiečiais 
ir kitataučiais Vokietijoje — Andrėe 
Malinauskas ir iždininkė — Ankė Lepa- 
Skalvė. J kontrolės komisiją išrinkti — 
Gerda Paulauskienė ir Jury Roit. Buvo 
pakeistas statutas ir nutartas nario 
mokestis. Pramatyta ateityje palaikyti 
glaudesnius santykius su vietovėmis, 
kuriose yra daugiau jaunimo. Ryšininkais 
apsiėmė būti Gerda Paulauskienė 
(Hamburge), Erina Seidlerytė 
(Hanoveryje) ir Aušra Skeberdytė 
(Mūnchene).

Po kavos jaunimas aptarė Vokietijos 
spaudos atsiliepimus į įvykius Pabaltijyje. 
Vakare vyko kabaretiniai pasirodymai 
tema: tautiečių iš Vakarų ir Rytų 
bendradarbiavimo sunkumai.

Paaiškėjo, kad bendrai Vokietijoje 
pajudėjo pirmyn pabaltiečių veikla. 
Praeitais metais Annaberge buvo 
susitikta, susipažinta ir pradėta 
bendradarbiauti. Užmegzti ryšiai buvo 
palaikomi ir plečiami. Jaunimo sąjungų 
valdybos keitėsi mintimis, kalbėjosi 
bendrais dominančiais klausimais. 
Svarbiausia šių metų darbas buvo atliktas 
bendrai: suruoštos demonstracijos 
Bonnoje. paminėti Hitlerio-Stalino pakto 
50 metų sukaktį.

Pirmas po daugelio metų suruoštas 
Pabaltiečių jaunimo suvažiavimas 
parodė tolimesnio bendradarbiavimo 
norą ir reikalą. Pagrindinis 
bendradarbaivimas vyksta tarp lietuvių ir 
latvių. Estų Vokietijoje yra mažai, todėl 
jie prie bendrų renginių prisideda tik 
kartais. Ateityje reikėtų dažniau susitikti, 
pvz. ruošti apsilankymus tarp lietuvių ir 
latvių gimnazijų, arba bendrus valdybų 
posėdžius ir kviesti vieniems kitus į savo 
suvažiavimus.

Jeigu ateityje tai įstengsime padaryti, 
tada tapsime Vokietijoje pastovia jėga,

„Belaukiant išsvajoto pavasario“, — 
tokia antrašte plačiai skaitomas Romos 
dienraštis „II Messaggero“ paskelbė savo 
korespondento ilgą pokalbį su Lietuvoje 
gimusiu lenkų rašytoju. Nobelio 
literatūros premijos laureatu Česlovu 
Milosz. Galima drąsiai tvirtinti, rašo 
korespondentas, kad po Popiežiaus Jono 
Pauliaus Il-ojo ir Lech VValęsos. Miloszas 
yra pats žymiausias lenkas pasaulyje. 
Žinoma, rašo žurnalistas, jam yra 
artimesnė literatūra negu politika, tačiau, 
pats rašytojas pripažįsta, kad politika 
negali būti svetima žmogui, gimusiam 
krašte, kuris amžių bėgyje buvo rusų, 
vokiečių, lenkų, lietuvių, pagaliau sovietų 
valdžioje, o šiandien, trokšta vėl būti 
lietuvių kraštu. Milosz, kuris po ilgų metų 
neseniai antrą kartą lankėsi Lenkijoje — 
Krokuvos universitete jam buvo 
suteiktas garbės daktaro laipsnis, — 
italui žurnalistui pasakė, kad yra gavęs 
Lietuvos Sąjūdžio kvietimą aplankyti 
Lietuvą. Jis, tačiau, apgailestaudamas, 
šio kvietimą turbūt nepriims, nes vizai 
gauti būtų priverstas kreptis į Sovietų 
Sąjungos, o ne į Lietuvos valdžios 
įstaigas. Miloszas pokalbyje su italų 
žurnalistu dažnai mini Lietuvą ir kitus 
Pabaltijo kraštus ir apie juos kalba su 
didele simpatija. Turiu vilties, pažymėjo 
jis, kad Pabaltijo kraštai išsikovos dabar 
bent ekonominę laisvę. Šios tautos turi 
didelius gabumus sumaniai tvarkytis 
žemės ūkio ir ekonomikos srityse. Jos 
žymiai gabesnės už rusus. Tačiau, kalbėjo 
Miloszas, kol jos liks Sovietų Sąjungos 
sudėtyje, tol Pabaltijo tautų politininė 
laisvė bus labai ribota. Žurnalistui 
priminus, kad rašytojo gimtajame krašte 
— Lietuvoje — yra atvirai pasisakoma 
prieš sovietinę santvarką, o Lenkijoje 
pirmą kartą pokario metais yra sudaryta 
ne komunistų vadovaujama vyriausybė.

kuri turės žymiai didesnę įtaką politikoje. 
Iki šiol mūsų veikla rėmėsi 
nepriklausomybės šventėse ir kituose 
minėjimuose dalyvavimu. Tikslas turėtų 
būti taip susiburti, kad kitataučiai jaustų, 
jog veikiame ištisus metus. Turime 
atgauti iniciatyvą, o ne tik reaguoti į 
įvykius Pabaltijyje ar Vokietijoje. Turime 
Vikietijos partijoms parodyti, kad ne vien 
Pabaltijos kraštai kovoja už 
Nepriklausomybę, bet kad ir išeivija yra 
tų kraštų dalis.

Tomas Bartusevičius 

Milosz pastebėjo, kad dabartinė Lenkijos 
padėtis nėra lengva ir reikalauja didelės 
išminties. Miloszo įsitikinimu, džiaugtis 
pergale dar per anksti. Reikia tikėtis, 
pažymėjo jis, kad dabar lošiama itin 
sudėtinga partija netaps manevru 
nepriklausomą profsąjungą 
„Solidarumas“ paversti krašto sunkios 
ekonominės krizės vienintele kaltininke. 
Česlovas Milosz pokalbyje su dienraščio 
.,11 Messaggero“ korespondentu gražiai 
prisimena savo tolimą giminaitį, 
prancūziškai rašiusį lietuvį poetą Oskarą 
Milašių. Jis primena, kad Oskaro 
Milašiaus antkapyje Paryžiaus 
primiestyje Fontainebleau yra įkaltas 
toks užrašas lietuvių ir prancūzų 
kalbomis: Pirmas nepriklausomos 
Lietuvos atstovas Paryžiuje ir poetas...

V AT. R

JUOZAITIS APIE SPARTĖJANČIUS 
ŽINGSNIUS į NEPRIKLAUSOMYBĘ

Ateinančiais metais Lietuva žengs 
didelį žingsnį į nepriklausomybę, rugsėjo 
27 d. pasikalbėjime su Laisvos 
Europos/Laisvės radiju (RFE/RL) 
pareiškė Amerikoje besilankantis 
Sąjūdžio atstovas Arvydas Juozaitis. Jis 
tvirtino, kad vasario mėnesį 
įvyksiančiuose rinkimuose į Lietuvos 
Aukščiausią Tarybą Sąjūdžio rėmėjai 
laimės daugumą balsų. Kai naujoji AT 
susirinka savo pirmajai sesijai, ji gali 
paskelbti nepriklausomybės deklaraciją.

Juozaičio nuomone, Maskva į tokį 
žingsnį nereaguotų karinėm priemonėm, 
bet ūkine blokada. Tokiu atveju, Lietuva 
galėtų prašyti tarptautinės paramos. 
„Mes planuojam iškelti mūsų klausimą 
kaip tarptautinę problemą“, kalbėjo jis. 
Jei sovietai Baltijos šalyse panaudotų 
jėgą, jie įsipainiotų į sudėtingas 
tarptautines politines komplikacijas. 
„Tai gali būti svarbiausia priežastis, 
kodėl rusai rimtai nesiruošia imtis 
prievartos.“

Juozaitis pabrėžė, kad Baltijos šalių 
patriotiniai sąjūdžiai siekia sukurti 
Vakarų Europos pobūdžio demokratines 
santvarkas. „Mes nemėginam išstumti 
rusų ar suvaržyti jų kultūrą, pažeidžiant 
tarptautinę ir žmogaus teises.“ Apie 30% 
rusų mažumos Lietuvoje remia Sąjūdį, 
tvirtino jis.

Pasikeitimus Baltijos šalyse Juozaitis 
pavadijo revoliucija, o „revoliucijos 
pasekmių negalima išpranašauti.“ Bet ši 
revoliucija taikinga ir remiasi intelektu, 
kuris yra „tvirčiausia mūsų revoliucijos

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras
Kuriant mokslo ir kultūros vertybes, 

būtina sudaryti sąlygas, kad tos vertybės 
išliktų amžiams ir kad jomis galėtų 
pasinaudoti ateinančios kartos. Tai liečia 
išeivijoje sukurtas istorines vertybes ir kt., 
kurios anksčiau ar vėliau turės pasiekti 
plačiuosius lietuvių tautos sluoksnius 
Tėvynėje kaip išeivijos įnašas į bendrą 
tautos kultūrą.

Tačiau mūsuose mokslo ir kultūros 
vertybių telkimo ir saugojimo reikalas 
buvo vis antraeilis ar trečiaeilis dalykas. 
Kiti, kartais labai abejotinos vertės ar 
nereikšmingi projektai, šį dalyką 
nustumdavo į pačią paskutinę vietą. 
Vertybių telkimu ir išsaugojimu plačia 
prasme mūsų veiksniai kaip ir nesirūpino.

Tuo tikslu 1982 m. buvo 
inkorporuotas LTSC. Taryboje yra 
atstovai iš Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos ir plačiųjų lietuvių mokslinių 
bei visuomeninių organizacijų. LTSC 
šeimai priklauso:

Pasaulio lietuvių archyvas
Žilevičiaus-Kreivėno Lietuvių muziko

logijos archyvas
Lietuvių medicinos muziejus
LTSC muziejus
Budrio Lietuvių foto archyvas 
Pedagoginis lituanistikos institutas 
Lietuvių dailiojo meno institutas 
Lietuvių istorijos draugija
Jono Damausko istorijos biblioteka
Tėvų Marijonų biblioteka
LTSC leidykla
Spaudos bendrovė.

1989 m. Darbai: REMIAME LIETUVĄ
Persitvakymai Lietuvoje reikalauja 

stiprios ir budrios akcijos iš išeivijos 
lietuvių pusės. Nuolat siunčiame knygas 

bei kitus spaudinius į Lietuvą. Remiame 
Vilniaus universiteto mokslinę 
biblioteką, Lietuvos mokslų akademiją, 
Respublikinį pedagoginį muziejų ir kitas 
institucijas. Leidinius gauna ir pavieniai 
asmenys, kurie tą labai branginamą turtą 
dalina kitiems tautiečiams, dirbantiems 
Lietuvos išlaisvinimo darbą.

Prieš šimtmetį, lietuvių tauta pabudo 
dėka lietuviškų knygų ir laikraščių. Ta 
pati istorija kartojasi dabartinėje 
Lietuvoje, o LTSC yra vienas iš šių dienų 
knygnešių. Nors priemonės modernios, 
tikslas toks pats kaip Kudirkos ir 
Basanavičiaus laikais.

Nepamirštame ir mokslinės veiklos. 
Yra progų dažniau susitikti su 
mokslininkais ir kultūrininkais iš 
Lietuvos kurie atvažiuoja semti žinių 
savo profesiniam darbui. Jie apsilanko 
vartoti LTSC bibliotekas ir archyvus kur 
yra sukaupta informacija arba nesanti 
arba neprieinama pavergtoje Tėvynėje. 
Tuo būdu mokslinis darbas yra vieningai 
puoselėjamas abiejose Atlanto pusėse.

SAUGOJAME LIETUVIU 
KULTŪRINES VERTYBES

Jau beveik 50 metų nuo Lietuvos 
nepriklausomybės saulėtekio, ir tiek laiko 
įvairios kultūrinės vertybės, eksponatai, 
ženklai, audiniai, margučiai, knygos, 
laikraščiai, dokumentai ir kiti vienetai 
guli paslėpti pavergtoje Lietuvoje ir 
įvairiuose stalčiuose išeivijoje. Per 
pasitraukimą iš Lietuvos, per DP 
stovyklas, per plaukimą Atlantu, per 
įsikūrimą išeivijoje, kai kurie kultūriniai 
vienetai liko išsaugoti.

Dėka geradarių, dalis tų eksponatų 
atsirado Pasaulio lietuvių archyve. Po eilę 

metų, LTSC nutarė PLA sukauptus 
lietuvių kultūrinius ir istorinius 
eksponatus išdėstyti viešai, kur lietuviai 
juos vėl galėtų matyti ir pasidžiaugti. 
Naujas LTSC muziejus Jaunimo centro 
antrame aukšte apima Lietuvos žemės 
ūkį, audinius, organizacijų bei parapijų 
ženklus, muziką, pinigus, pašto ženklus, 
antspaudus, Lietuvos kariuomenę, 
Vydūną, Čiurlionį, Krupavičių, 
Domšaitį, Stulginskį ir VARPĄ. Veikia ir 
atskiras Lietuviškos medicinos muziejus.

PUOSELĖJAME MOKSLINĘ VEIKLĄ
Mokslinė veikla negali pasisekti be 

sistematingai sutvarkytos mokslinės 
medžiagos. Tuo tikslu Pedagoginio 
lituanistikos instituto studentai nuolat 
tvarko ir kataloguoja rinkinius, 
bibliotekas, archyvus. Žinoma, 
nenustojame čia. Vis bandome papildyti 
rinkinius, kad geriau galėtumėme 
patarnauti mokslininkams, studentams 
bei plačiąjai visuomenei.

Dabar LTSC ruošia Jono Damausko 
istorijos biblioteką, kur yra per 18,000 
įvairiomis kalbomis leidinių liečiančių 
Lietuvos istoriją. Taip pat Tėvų 
Marijonų biblioteka buvo sunkvežimiu ir 
traukiniu atvežta iš Connecticut valstijos 
į Čikagą. Tas vertingas rinkinys dabar 
yra lietuvių kolonijoje kur bus plačiau 
vartojamas. Tėvų Marijonų bibliotekoje 
yra knygų, laikraščių, statulų ir meno 
vienetų. Vienas atvežtas paveikslas yra 
net 280 metų senumo, o dabar puošia 
LTSC sienas.

Žinoma, kad rinkiniai taptų „gyvoji 
lietuvybė' jie turi būti vartojami. LTSC 
leidykla yra išleidus per 10 knygų bei 
studijų, liečiančių lietuvių kultūrą, 
istoriją ir literatūrą. Kitų leidyklų leidinių 
autoriai — lietuviai ir kitataučiai — 
vartoja LTSC archyvus. Pvz. dr. Mark 
Wyman neseniai išleido knygą anglų 

kalba apie DP gyvenimą. Illinois 
universiteto lituanistikos katedros ir 
Pedagoginio lituanistikos instituto 
studentai vartoja LTSC bibliotekas savo 
darbams. Mokslininkai atvyksta net ir iš 
kitų kraštų, o daugiau teiraujasi paštu.

LTSC neseniai išleido dr. Sauliaus 
Sužiedėlio suredaguotą leidinį, 
Vengeance on the Run. kur išversti 
Lietuvos policijos raportai apie Baisiojo 
Birželio įvykius. Jis dabar ruošia kitus 
leidinius LTSC karo pabėgėlių ir 
dokumentacijos serijai. LTSC kartu su 
Lietuvių istorijos draugija perspausdino 
Varpą ir ruošia dr. William Urban knygą 
apie kryžiuočių veiklą Žemaitijoje, o 
LTSC veikianti „Spaudos“ bendrovė 
platina knygas iš Lietuvos.

LTSC tikrai yra tapęs pagrindinė 
laisvojo pasaulio lietuvių mokslo ir 
informacijos institucija, kur dirba visų 
kartų lietuviai idealistai susirūpinę 
Lietuvos praeitimi, dabartimi ir ateitimi.

LTSC TARYBA
Dr. Adolfas Damušis — pirmininkas, 

Jonas Dainauskas — sekretorius, gen. 
konsulas Vaclovas Kleiza, dr. Antanas 
Razma, Ramojus Vaitys, Dr. Bronius 
Vaškelis, kun. Vaclovas Gutauskas SJ, 
dr. Kazys Ambrozaitis, Česlovas 
Grincevičius, Bronius Kviklys, prof. 
Mečislovas Mackevičius, dr. Jonas 
Račkauskas, dr. Robertas Vitas.

LTSC VALDYBA
Dr. Jonas Račkauskas— pirmininkas, 

dr. Robertas Vitas — vicepirmininkas, 
Česlovas Grincevičius—archyvai, Kazys 
Skaisgirys — muzikologija, Leonardas 
Kerulis — periodika, Rimantas 
Žemaitaitis — kartografija, dr. Milda 
Budrienė — medicina, Nijolė 
Mackevičienė — muziejai, Magdalena 
Stankūnienė — menas, Loreta 

Venclauskienė — muzikologijos 
vicedirektorė, dr. Aldona Juozevičienė— 
medicinos vicedirektorė, Juozas Sodaitis 
— muzikologijos archyvaras.

LTSC MOKSLINIAI 
BENDRADARBIAI

Dr. Vytautas Vardys, dr. Kazys 
Ėringis, dr. Alfonsas Šešplaukis, dr. 
Vytautas Skuods, dr. Saulius Sužiedėlis, 
Edvardas Tuskenis.

PRAŠOME PARAMOS
Lėšos yra vienas iš labai svarbių LTSC 

tarybos rūpesčių. Bet Taryba mano, kad 
susilauks palikimų iš lietuvių visuomenės. 
Tad laukiame paramos tiesiogiai arba per 
Krištanavičiaus fondą, kad galėtumėme 
sutelktomis pastangomis pastatyti 
lietuvių tautai paminklą, kuris ateityje 
rėmėjų atminimui dirbtų svarbų darbą. 
Kad LTSC galėtų visus savo planus ir 
tikslus įvykdyti, reikia bent 1 milijono 
dolerių. Šios sumos suradimas yra realus.

Kiekvienas asmuo, kiekviena 
organizacija gali tapti LTSC nariu. Nario 
mokestis yra 100 dol. Už kiekvieną 100 
dol. įnašą gaunamas vienas balsas. 
Garbės nariai aukoja bent 1,000 dol. 
Žinoma, visos kitos aukos mielai 
priimamos.

Lietuviai, norį įteikti LTSC palikimus, 
testamentuose rašo „Lithuanian 
Research and Studies Center, Inc. — a 
not profit Illinois Corporation“.

Čekius galima rašyti „Lithuanian 
Research and Studies Center“ vardu. 
Visos aukos nurašomos nuo federalinių 
mokesčių.

LITUANISTIKOS TYRIMO IR 
STUDIJŲ CENTRAS: Lithuanian 
Research and Studies Center, 56th Street 
and Claremont Avenue, Chicago, Illinois 
60636, USA; (312) 434-4545
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PILIETYBĖS KLAUSIMAS 
SĄJŪDŽIO SEIME

Spalio 24 d. Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio seimo 8-toji sesija priėmė 
nutarimą Lietuvos TSR pilietybės 
liausimu- Nutarimas buvo priimtas po 
ilgų, karštų diskusijų, kurių metu buvo 
stangiamasi tiksliai nubrėžti Sąjūdžio 
poziciją įstatymo atžvilgiu. Pasak 
Tarybos pirmininko Vytauto 
Landsbergio, pati didžiausia siūlama 
įstatymo politinė problema buvo santykis 
ai TSRS pilietybe.

Kaip žinia, per paskutinę Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios tarybos sesiją 
pilietybės įstatymas buvo diskutuotas, 
bet galutinių nutarimų nepriimta.

Sąjūdžio seimo priimtas nutarimas: 
Seimas mano, kad Lietuvos TSR pilietybės 
įstatymas gali būti priimtas šiomis 
sąlygomis ir su toliau nurodomais 
papildymais.

1. Lietuvos TSR konstitucijos 57 
straipsnyje turi būti padaryta pataisa, prieš 
svarstant ir priimant pilietybės įstatymą, 
had šis straipsnis skambėtų taip: „Lietuvos 
TSR pilietis turi laikytis Lietuvos TSR 
konstitucijos ir Lietuvos TSR įstatymų.“

2. Pilietybės įstatymui reikalinga tokia 
preambulė: „Sis Lietuvos TSR pilietybės 
įstatymas kyla iš Lietuvos TSR 
konstitucijos 31 straipsnio ir 
įereglamentuoja santykių su Lietuvos 
Respublikos pilietybe. Kandangi Lietuvos 
TSR nėra tarptautinės teisės subjektas, 
Lietuvos TSR pilietybė galioja tik 
Lietuvos TSR ribose. Jos tikslas sukurti 
teisiną galimybę ginti Lietuvos TSR 
nuolatinių gyventojų interesus ir sudaryti 
sąlygas jai dalyvauti atkuriant suverenią 
Lietuvos valstybę.“

3. Pilietybės įstatymo pirmas straipsnis 
turi prasidėti žodžiais: „Teisę į Lietuvos 
TSR pilietybę turi...“, toliau kaip tekste.

4. 35 straipsnis turi būti toks: „Šio 
įstatymo pirmame straipsnyje nurodyti 
asmenys, kol jie laisvai apsisprendžia dėl 
pilietybės, gali naudotis Lietuvos TSR 
piliečio teisėmis dvejus metus nuo šio 
įstatymo įsigaliojimo. Jokia šio įstatymo 
nuostata negali būti aiškinama kaip 
Lietuvos TSR piliečio įsipareigojimas 
kurios nors kitos valstybės ar. jos 
nustatytos pilietybės atžvilgiu. 
Laikotarpiu, kol Lietuva dar nėra atgavusi 
visiško valstybinio suvereniteto, Lietuvos 
TSR piliečiams leidžiama naudotis ir 
TSRS pasais. Lietuvos TSR pilietybės 
įstatymas įsigalioja nuo jo priėmimo 
iienos, o jam visiškai įgyvendinti 
nustatomas dvejų metų terminas nuo jo 
įsigaliojimo.“

5. Seimas mano, kad Lietuvos TSR 
Aukščiausioji taryba turėtų grįžti prie 
rinkimų į Lietuvos TSR Aukščiausiąją 
tarybą įstatymo ir jų datos, būtinai 
pataisyti nutarimą dėl rinkimų įstatymo 
įsigaliojimo tvarkos.

Kai kurie Sąjūdžio seimo bei seimo 
tarybos nariai aiškino, kad kol nėra 
atstatytas Lietuvos suverenitetas, nėra 
reikalo priimti pilietybės įstatymo. Šios 
pozicijos laikosi Estijos ir Latvijos 
Liaudies frontai, kurie yra pasisakę už 
pilietybės svarstymą tik atstačius 
jvalstybinę nepriklausomybę. Demokratų 
Partijos atstovas ir Seimo narys Saulius 
Pečeliūnas dar pridūrė, kad toks 
nutarimas konfliktuoja su Demokratų 
partijos pradėta TSRS pilietybės 
atsisakymo akcija.

Dėl šios kritikos galutiniame nutarimo 
variante tikriausiai įtrauktas punktas dėl 
to, kad pilietybės įstatymas 
nereglamentuoja LTSR pilietybės 
santykių su Lietuvos Respublikos 
pilietybe, ir kad LTSR pilietybė galioja 
tik LTSR teritorijoje. Per dvejus metus, 
kol bus įgyvendintas įstatymas, tikimasi, 
kad Sąjūdis turės pakankamai jėgų 
išspręsti ir šiuos klausinius.
Galutinis nutarimo variantas priimtas 

iidžiule balsų persvara: iš 142 sesijoje 
dalyvavusių seimo narių, 24 balsavo 
prieš, 10 susilaikė, 108 pritarė nutarimui.

LIC

PAKEISTAS LIETUVOS TSR 
KONSTITUCIJOS STRAIPSNIS 

DĖL BAŽNYČIOS
Lapkričio 3 d. Lietuvos TSR 

Aukščiausioji taryba priėmė konstitucinę 
pataisą dėl Bažnyčios statuso. įstatymo 
projektas buvo priimtas su vienu 
įkeitimu — atmestas paragrafas, kuriuo 
fripažįstamas Bažnyčiai ir kitoms 
tliginėms organizacijoms juridinis 
smens statusas ir užtikrinama teisė 
fidaus gyvenime tvarkytis savarankiškai.

TRISPALVĖ PLEVĖSAVO BOLTONE ŠVEDIJOJE

Visą savaitę, nuo spalio 21-os iki 28- 
tos, Lietuvos trispalvė vėliava plevėsavo 
ant Boltono miesto rotušės (Town Hall) 
rūmų. Pažiūrėdavau aš į tą mūsų 
stipriame vėjuje plevėsuojančią vėliavą ir 
pereidamas per miesto centro aikštę 
jaučiausi dviem pėdom aukštesniu.

Tos didingos savaitės pradžia, tačiau, 
prasidėjo daug anksčiau. Vieną dieną, jau 
prieš kelias savaites, Vladas Dargis man 
iš Londono paskambino ir pranešė kad 
45 lietuviai atvyksta iš Vilniaus į Boltoną. 
Kvapo nustojau. Paaiškėjo, tačiau, kad 
Boltono Muzikos Centras (Bolton Music 
Centre) pasikvietė Vilniaus 
Politechikumo Vyrų chorą koncertuoti 
Boltone ir jo apylinkėje. Už kelių minučių 
iš Muzikos Centro skambino Frank 
Wood. Nuo tada ir prasidėjo man ta, nors 
ir varginanti, bet džiaugsminga savaitės 
Odisėja. Penktadienį, spalio 20-tą, Frank 
Wood, Ian Duckworth ir jus gerbiantis, 
autobusu keliavome pasitikti lietuvių 
choristų, kurie tą dieną 4 vai. p.p. turėjo 
traukiniu atvažiuoti į Viktorios stotį 
Londone. Širdims greičiau plakant 
ketvirtą valandą bėgome į tą stotį. 
Susitikome su B, Butrimu, VI. Dargiu ir 
kitais, jų belaukiančiais Londono 
lietuviais, bet choristai neatvyko. 
Valandos bėgo viena po kitos, atėjo 
vidurnaktis, bet lietuviai iš Vilniaus 
nepasirodė. Tik trečią valandą iš ryto mes 
su jais susitikome. Pasirodė, kad jie turėjo 
ilgą ir žiaurią kelionę per Lamanšą. Ir jie 
ir mes, sušalę ir pavargę pasisveikinome ir 
prasidėjo kelionė į Boltoną. Pakeliui, apie 
5-tą valandą ryto, autostrados kavinėje, 
sustojom pusryčiams. Esu tikras kad ta 
kavinė niekada nebuvo ir ateityje nebus 
prašyta iš karto aptarnauti apie 50 
pavargusių ir išalkusių žmonių.

Šeštadienio (21.X) rytą, jau Boltone, 
vilniečiai buvo paskirstyti po anglų 
šeimas pas kurias jie ir gyveno per 
sekančią savaitę. Vakare mūsų tautiečiai 
buvo pakviesti į Boltono Burininkų 
Klubą (Bolton Sailing Club) kur mes vėl 
visi susitikome. Klubas visus choristus 
pavaišino, lietuvių pirmininkas juos 
apdovanojo paskutiniais dviems 
„Europos Lietuvio“ numeriais (ačiū VI. 
Dargiui) ir jie susitiko su keliais vietiniais 
lietuviais.

Sekmadienį (22.X), Vilniaus 
Politechnikumo Vyrų Balsų Choras 
padarė pirmą savo koncertą Anglijoje. 
Jame dalyvavo ir pirmą vietą visos 
Anglijos varžybose laimėjęs Alvins 
(Walkden) dūdų orkestras diriguojamas 
M. Cotter. Koncertas įvyko miesto 
rotušės Alberto salėje (Albert Hall). Srilė 
didelė, labai graži ir puošni, scena 
didžiulė (joje tilpo ir lietuvių choras ir 
dūdų orkestras), papuošta mūsų 
trispalvėmis vėliavomis — gerai kad 
Boltono lietuviai turėjo kelias vėliavas ir 
vilniečiai patys buvo atsivežę savo 
trispalvę. Prieš koncertą į salę atvyko 
Boltonon miesto burmistras kuris buvo 
visų atsitojimu pagerbtas.

Be vietinių tautiečių, lietuvių, gaila 
pasakyti, koncerte daug nebuvo, bet salė 
buvo beveik pilna ir mūsų visų širdys 
suvirpėjo kai visi buvo pakviesti atsistoti

Boltono miesto burmistras priima vilniečių chorą. Suaugusieji iš kairės: choro dirigentas R. Lukša, Boltono burmistras Mayor Ken 
McIver, jam dovanas jteikia ir sveikinasi direktorius A. Piliponis, H. Vaineikis, G. Rameikis, A. Slanksnys, D. Ramanauskienė, A. 
Kukerienė, V. Kamarauskas. Priėmimas įvyko pirmadienį (X.23). Ši nuotrauka buvo atspausdinta „Bolton Evening News“ (X.25).

ir koncertas prasidėjo Lietuvos Tautos 
Himnu. Jį mūsų Vilniaus jaunuoliai, 
tikrai geram anglų dūdų orkestrui 
pritariant, gražiai sugiedojo. To 
momento mes lietuviai, šiame koncerte 
dalyvavę, niekada nepamiršime ir po to 
visas sekantis vakaras praėjo labai 
puikiai ir greitai. Rimantui Lukšai 
diriguojant, Algimantui Veličkai
pritariant ant fortepijono ir Vytautui 
Kamarauskui pravedant lietuvišką
programą, mūsų jaunuoliai,
pasikeisdami su dūdų orkertru,
padainavo keliolika dainų. Jų tarpe buvo 
dainos kaip „Lietuva brangi“, giesmė 
„Marija, Marija“ kelios harmonizuotos 
liaudies dainos ir kelios iš tarptautinių 
muzikos kūrinių. Man geriausiai patiko 
„Barkarolė“ iš operos „Hofmano 
pasakos“ ir pradžios choras iš Verdi 
operos „Ernani“. Didžiausią pasisekimą, 
tačiau, padarė mūsų jaunuolių angliškai 
padainuotas O. Petersono ir H. 
Hamiltono „Himnas Laisvei“, kurio 
paskutiniai, garsai ir ryžtingai 
sudainuoti žodžiai „We will be free“visus 
pakėlė ant kojų ir dauguma šluostėsi 
ašaras. Koncertui pasibaigus lietuvių 
vadovai ir dūdų orkestro dirigentas buvo 
apdovanoti gėlių puokštėmis. Šiame 
vakare dalyvavę lietuviai tikrai galėjo 
savo jaunąja karta didžiuotis ir po 
koncerto dauguma jų nuėjo už scenos su 
jais susipažinti ir pasikalbėti.

Pirmadienį (23.X) prasidėjo savaitė, 
kurios nei mūsų jaunuoliai nei aš 
asmeniškai neparmiršiu. Miesto 
valdybos pareigūnai lietuvių 
jaunuoliams, Vilniaus Politechnikumo 
direktoriui Algimantui Piliponiui 
vadovaujant, aprodė Boltono miesto 
rotušės rūmus ir jos turtus, o vėliau, apie 
11 valandą ryto, jie buvo pristatyti miesto 
burmistrui. Buvo pasidalinta suvenyrais 
ir burmistras ir Politechnikumo 
direktorius pasakė trumpas atitinkamas 
kalbas. Visi buvo pavaišinti kava ir 
Boltono brumistras kiekvieną vilnietį 
asmeniškai apdovanojo maža dovanėle. 
Po pietų mūsų jaunimas koncertavo 
Canon Slade mokykloje, o vakare jie 
buvo nuvežti į Blakpulį (Blackpool) kur 
matė dabar jau labai išgarsėjusias miesto 
iliuminacijas.

Antradienį jie koncertavo Rivington 
High School ir Haydock konservatorių 
klube, o trečiadienį (25.X), po ekskursijos 
it Česterį (Chester) vilniečiai atsilankė 
Mančesterio lietuvių klube kur jie buvo 
labai šiltai priimti ir pavaišinti. Po ilgokos 
klubo pirmininko A. Podvoiskio kalbos, 
trumpą žodį pasakė H. Vaineikis, kuris, 
Boltono lietuvių vardu, apdovanojo 
vilniečius specialiai išgraviruota 
sidabrine lėkšte. Trumpą žodį taip pat 
tarė Boltono Muzikos Centro vadovas F. 
Wood ir po savo trumpos kalbos 
direktorius Algimantas Piliponis 
apdovanojo klubo pirmininką ir šių 
eilučių autorių tautiškomis juostomis. 
Choras atliko savo repertuarą ir 
„Himnas laisvei“, nors ir angliškai 
lietuvių klube sudainuotas, vėl sukėlė 
ovacijas.

Ketvirtadienį (26.X) vilniečiai 

atsilankė Liverpulyje. įspūdingoje 
katalikų katedroje jie, be Tautos Himno 
ir „Marija, Marija“, dar sudainavo porą 
lietuviškų dainų. Šių eilučių autorius 
buvo pristatytas kelioms Liverpulio 
lietuvėms, kurios, nors ir lietuviškai 
kalbėti buvo beveik pamiršusios, su 
ašaromis padėkojo vilniečiams už tokį 
gražų pasirodymą. Vakare jie koncertavo 
invalidų ligoninėje ir atsilankė į Alvins 
dūdų orkestro, su kuriuo jie kartu 
koncertavo Boltono miesto rotušėje, 
repeticiją. Vėl visi buvo gražiai priimti ir 
pavaišinti.

Henrikas Vaineikis
(Bus daugiau)

NENORI TARNAUTI 
OKUPANTUI

Iš Lietuvos diplomatinių šaltinių 
užsienyje patiriama, kad amerikiečių 
administracija ir Kongreso sluoksniai yra 
painformuoti apie lietuvių jaunuolių 
prievartinės tarnybos okupacinėje 
kariuomenėje problemą. Šiuo klausimu 
bus daromi žygiai ir kitose tarptautinėse 
instancijose. Į lietuvių jaunuolių 
prievartinės tarnybos problemą 
pastaruoju metu dėmesį atkreipė trys 
Lietuvoje veikiančios organizacijos: 
Lietuvos tautinio jaunimo sąjunga 
„Jaunoji Lietuva“, Lietuvos Laisvės 
Lyga ir Lietuvos Helsinkio grupė. 
Lietuvos diplomatiniam atstovui 
Vašingtone pasiųstame laiške, šios trys 
organizacijos atkreipia dėmesį, kad 
galutiniais duomenimis apie aštuoni 
šimtai okupuotos Lietuvos piliečių 
atsisakė priverstinės tarnybos TSRS 
ginkluotose pajėgose. Minėtas skaičius 
asmenų savo atsisakymą pagrindė 1949- 
jų metų Ženevos konvencijos trečiosios 
dalies 51-uoju straipsniu, draudžiančiu 
prievarta imti į karinę tarnybą okupuoto 
krašto gyventojus. Ženevos Konvencijos 
priimtus dokumentus, primenama laiške, 
įsipareigojo gerbti ir Tarybų Sąjunga, 
1954-ais metais juos ratifikavusi. Betgi, 
nepaisant duotų tarptautinių 
įsipareigojimų. Tarybų Sąjunga praėjus 
35 metam po sutarties ratifikavimo, 
priverstinai vykdo Lietuvos piliečių 
ėmimą tarnybai į savo ginkluotąsias 
pajėgas. Karinės tarnybos atsisakiusiem 
asmenim grasinama baudžiamąja 
atsakomybe ir kitų sankcijų taikymu, 
sudaromi dirbtiniai sunkumai darbe, 
moksle ir buityje. Susidarius kritinei 
situacijai yra galimas okupacinės 
administracijos represinio aparato 
susidorojimas su karinės tarnybos 
atsisakiusiais Lietuvos piliečiais. Dėl to, 
Lietuvos diplomatinė tarnyba yra 
kviečiama apginti Lietuvos piliečius 
tarptautinėje plotmėje, apie akivaizdžius 
tarptautinės ir žmogaus teisių pažeidimus 
painformuoti Ženevos Konvenciją ir 
Helsinkio baigiamąjį aktą pasirašiusių 
valstybių sluoksnius, prašant pasirūpinti, 
kad tokie pažeidimai nebebūtų vykdomi.

VAT. R

MIRĖ PULK. JUOZAS NARAKAS
Rugpjūčio 6 d. Goteborg mieste, 

Švedijoje, mirė buvęs Lietuvos 
generalinio štabo pulkininkas leitenantas 
Juozas Narakas. Jis paliko liūdinčią 
žmoną Elsą, sūnų Algimantą su šeima, 
gyvenančius Šveicarijoje, dukrą Rūtą su 
šeima, gyvenančius JAV-se.

J. Narakas buvo gimęs 1899 XII.5 d. 
Panevėžio apskrityje. Jis mokėsi 
Panevėžio mokykloje ir brandos atestatą 
gavo 1916 m. Ukmergės gimnazijoje. 
1919 m. stojo savanoriu-kūrėju Lietuvos 
kariuomenėn ir 1920 metais dalyvavo 
kovose su lenkais. 1923 m. baigė 
Aukštuosius karininkų kursus ir po to 
buvo perkeltas į Karo aviaciją. Vėliau 
buvo išsiųstas į Karo Akademiją Prahoje, 
Čekoslovakijoje. Jam grįžus buvo 
paskirtas Karo aviacijos štabo viršininku 
ir 1932 m. pakeltas į gen. štabo 
pulkininko leitenanto laipsnį.

Nors J. Narakas buvo labai gabus, 
darbštus ir savo kraštą karštai mylintis 
žmogus, vienok jam teko daug iškentėti 
beveik prie visų Lietuvą valdančių 
režimų. Ryšium su voldemarininkų 1934 
m. perversmu J. Narakas buvo nuteistas 
mirties bausme ir tik po poros metų buvo 
jam dovanota bausmė ir paleistas iš 
kalėjimo. 1938 m. buvo grąžintas ir 
karinis laipsnis.

1940 m. bolševikams okupavus 
Lietuvą jis vėl pasodinamas į kalėjimą. Jo 
gyvybei grėsė didelis pavojus ir tik 
1941.IV.23 d. prasidėjus tarp rusų ir 
vokiečių karui jis išsilaisvina iš kalėjimo ir 
yra pakviečiamas į Laikinosios Lietuvos 
Vyriausybę kaipo Vidaus Reikalų 
ministru. Likvidavus Laikonosios 
Lietuvos Vyriausybę jis ir toliau dirbo 
Vidaus Reikalų Ministerijoje. Bet J. 
Narakas, būdamas lietuviu-patriotu, 
nesutiko su okup. vokiečių valdžios 
norais mobilizuoti Lietuvos jaunimą ir už 
tai vėl areštuojamas ir pasiunčiamas į 
koncentracijos stovyklą Stutthofe, kur jis 
išbuvo iki karo pabaigos ir buvo 
sąjungininkų kariuomenės ialaisvintas. 
1945 m. atvyko į Švediją ir čia išgyveno 
iki mirties.

Už savo darbštumą ir sugebėjimus yra 
apdovanotas ordinais ir medaliais: 
Lietuvos Kūrėjų-Savanorių Medaliu; 
Lietuvos Nepriklausomybės Medaliu; 
Vytauto Didžiojo Ordinu IV laipsnio; 
Čekoslovakijos Baltojo Liūto Ordinu IV 
laipsnio.

J. Narakas buvo nepaprastai malonus, 
santūraus būdo, visų gerbiamas ir 
mėgiamas žmogus. S. Yla, kuris kartu su 
juo sėdėjo Stutthofo koncentracijos 
stovykloje, savo knygoje „Žmonės ir 
Žvėrys“ apie J. Naraką taip rašo:

„Mūsų vyresnysis, vadinamas blokiniu, 
buvo pulk. J. Narakas. Barnių ir rietenų 
metu jis visuomet būdavo ramus ir šaltas. 
Kai ką erzindavo šis „nepajudianamas" jo 
ramumas. [ nieką jis nereaguodavo, viską 
nuleisdavo šypsniu, kartais pasitraukdavo į 
savo lovą arba išeidavo pasivaikščioti į 
kiemą. Kai kiti net rietenose 
nedalyvaudami, nepajėgė nuslėpti 
susirūpinimo ar kartėlio. Narakas mokėjo 
nieko nejausti. Ir vis dėlto jis mus valdė, 
tvarkė, lygino ir derino mūsų nuotaikas. 
Visą tai jis darė nesisitengdamas, sakytum, 
nieko nedarydamas. Jis leido mūsų 
gyvenimui pačiam susirasti savo 
pusiausvyrą. Ir atrodo, jis labai neklydo, 
(audrintos bangos pačios suduždavo ir 
nurimdavo, o jis išlikdavo šalia ir viršum 
viso. Jis buvo savotiška numaldymų uola: 
pasižiūri į jį, ir pasidaro kažkaip ramiau. 
Taip „valdė“ jis mus pusantrų metų“.

Tą patį galime pasakyti mes visi, kurie 
jj pažinojome ir su juo draugavome. Mes, 
Švedijos lietuviai, pasiliekame savyje jo 
šviesų prisiminimą, jungiamės liūdesy su 
jo artimaisiais ir linkime jam ilsėtis 
ramybėje.

Povilas Čalnaris
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Lietuvių
KAS— KADA—KUR?

Lapkričio 22-26 — Pasaulio lietuvių 
Centre Lemont, Illinois, JAV., įvyks VI 
mokslo ir kūrybos simpoziumas. (EL nr. 
24-2059, 2 psl.).

Gruodžio 9 — LLMM trimestro 
pabaiga ir 10.30 vai. kalėdinė „Eglutė“.

Gruodžio 9-10 — Ansamblio 
„Gimtinė“ repeticija Sodyboje.
1990 m.

Sausio 13— LLMM trimestro pradžia.
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. (EL. nr. 24- 
2059, 3 psl.).

AUKOS TAUTOS FONDUI
Algis Bieliūnas — 7.50 sv.
Nuoširdžiai dėkoja,

TFA D.Britanijoje

VARPO METU
UŽBAIGIMO VAKARONĖ

Lietuvių Švento Kazimiero klubas, 
rengia Varpo 100-mečio metu užbaigimo 
vakaronę, kurios metu bus išpildoma 
programa, susiejusi su Varpo istoriniu 
suskambėjimu, kuris ir šiandien 
tebeskamba: Kelkitės, Kelkitės, 
Kelkitės...!

Vakaronė įvyks š.m. gruodžio mėn. 9 
dieną (šeštadienį) 5 vai., vakaro. 
Londono lietuvių parapijos svetainėje, 21 
The Oval, Hackney Road, London E2.

Po programos bendras pobūvis prie 
suglaustinių ir kavos ar alaus.

Su šimtamečio Varpo skambesio 
dūžiais, klubo valdyba kviečia visus 
atsilankyti: Ateikite, Ateikite, Ateikite!

PABALTIEČIŲ MOTERŲ 
KALĖDINIS BAZARAS

Šis tradicinis Bazaras įvyks gruodžio 2 
d., Latvių Namuose, 72, Queensborough 
Terrace, Bayswater, W.2.

Bazarą atidarys Mr. Hilary King. 
Bazaras bus atidarytas šeštadienį nuo 11 
vai iki 18 vai.

Veiks kavinė, loterija.
Artinasi Kalėdos, yra gera proga 

apsirūpinti Kalėdų dovanėlėmis šiame 
Bazare. Bus parduodami įvairūs 
rankdarbiai, audiniai, gintarai, tautinės 
juostos ir dalykai, tinkami Kalėdinėms 
dovanėlėms.

Maloniai kviečiame atsilankyti ir 
paremti dainaviečių darbą.

„Dainavos“ Sambūrio Valdyba

PAMALDOS
Birminghamc — lapkričio 25 d., 

šeštadienį, 17 vai., Šv. Onoje, 96 Bradford 
St.

Manchesteryje—lapkričio 26 d., 12.30 
vai.

Nottinghame— lapkričio 26 d., 11.15 
vai. Židinyje

Stoke-on-Trent — gruodžio 2 d., 
šeštadienį, 17 vai. Šv. Vulstane

Nottinghame — gruodžio 3 d„ 11.15 
vai., Židinyje

Corbyje — gruodžio 3 d., 14 vai., Šv. 
Patrike

Northamptone—gruodžio 3 d., 18 vai., 
Šv. Lauryne, Craven St.

Bradforde — gruodžio 3 d. 12.30 vai.

Kronika
KALĖDINIAI SVEIKINIMAI 
„EUROPOS LIETUVYJE“

Kalėdų ir Naujųjų Metų sveikinimai 
„Europos Lietuvyje“ yra geriausias būdas 
prisiminti savo gimines bei pažįstamus 
švenčių proga.

Sveikinimus spausdinsime Kalėdiniame 
„Europos Lietuvyje“ Nr. 49-50. 
Vienskiltinio sveikinimo kaina £10, o 
dviskiltinio — £20. Sveikinimus ir pinigus 
siųskite „EL“ redakcijos vardu, kaip 
galima greičiau. Pažadame visus 
Kalėdinius sveikinimus gautus iki gruodžio 
11 d. atspausdinti.

LIETUVIŲ SODYBOJE
KŪČIŲ VAKARAS

Sodyba maloniai kviečia visus 
tautiečius dalyvauti tradicinėje lietuviškų 
Kūčių vakarienėje (19.30 vai.). Kaina 
suaugusiems 12 sv., vaikams 3 sv.. 
Bernelių Mišios 10 vai.. Prašome 
nedelsiant užsisakyti.

KALĖDŲ DIENA
Pietūs: 13-15 vai. Kaina suaugusiems 

£12, vaikams £3.
Vakarienė: 19-21 vai. Kaina 

suaugusiems £10, vaikams £3.

KALĖDŲ ANTRA DIENA
Baras veiks normaliai, bus bufetas. 

Dienos metu valgykloje bus galim gauti 
užkandžių (šaltas maistas).

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
Disko/Bufetas. įėjimas £5 nariams, 

nenariams £6, vaikams £2.
1 visus parengimus prašome kuo 

greičiausiai užsisakyti. Tai labai daug 
padės rengėjams ir išvengs galimų 
nesusipratimų. Tai ypatingai liečia 
kambarius, nes jų tik keletas liko.

MŪSŲ LIGONYS
Albertas Ritbergeris (Sodybos vedėjos 

tėvas) gavo smūgį. Yra paralyžuotas. 
Guli Manor Hospital, Wallsall.

Sodyboje rimtai serga Antanas 
Masiulionis, Sodybos skyriaus 
kasininkas ir ilgametis veikėjas. Jį 
kamuoja visas kompleksas negalojimų.

BRADFORDE
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Lapkričio 25 d„ šeštadienį, 18.00 vai. 
„Vyties“ klube rengiamas

Kariuomenės Šventės Minėjimas
Programoje: Henriko Vaineikio 

paskaita, o meninę dalį atliks vietinės 
meno pajėgos. Kviečiame visus gausiai 
dalyvauti.

Klubo ir skyriaus valdybos

DERBYJE
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Lapkričio 26 d., sekmadienį, DBLS 
Derby skyrius ruošia kuklų Kariuomenės 
šventės

MINĖJIMĄ
Minėjimas įvyks ukrainiečių klubo 

patalpose, 27 Chamwood Str. Derby, 
14.00 vai.

Visus vietos bei apylinkės tautiečius ir 
svečius maloniai kviečiame į minėjimą 
gausiai atsilankyti. Bendrai atšvęsime šią 
reikšmingą šventę ir pabendrausime.

Sk. Valdyba

LEIGH
MIRĖ JONAS DAMOSEVIČIUS
Spalio 30 d. nuo plaučių vėžio Leigh 

ligoninėje mirė J. Damosevičius, sulaukęs 
beveik 73 metus amžiaus. Gyveno 
Lowtone, prie Leigh.

Jonas gimė 1916 m. gruodžio 2 d. 
staliaus šeimoje Panevėžyje, kur ir 
gyveno. Būtiną tarnybą atliko 
priešlėktuvinėje Kaune ir užsitarnavo j. 
puskarininkio laipsnį. Karo metu buvo 
savisaugos daliniuose. Apsivedė ir 
susilaukė sūnaus Algirdo, kuris dabar 
gyvena Klaipėdoje. Karui baigiantis, 
atsidūrė Vokietijoje. 1947 metais atvyko į 
Angliją ir, lig gavo atleidimą, dirbo 
anglių kasyklose. Nupirkęs keletą namų, 
suremontavęs pardavė ir praturtėjo — 
vien pinigai susideda iš šešių skaidinių. 
Apsivedė su Analyza ir susilaukė sūnaus 
Ričardo bei dukters Elenos. Žmona mirė 
nuo vėžio 1976 metais. Dar liko du 
broliai, kurių vienas — Julius — gyvena 
Nottinghame, kitas — Vytas — JAV. 
Jonas buvo DBLS Leigh skyriaus ir MLS 
klubo nariu, lankė bažnyčią ir lietuviškus 
renginius, skaitė lietuvišką- spaudą, 
prisidėjo aukomis.

Laidotuvės įvyko lapkričio 3 d. 
Pomirtines apeigas Leigh Sacred Heart 
bažnyčioje ir vietos kapinėse atliko 
minimos bažnyčios airių kilmės kun. 
McHarty. Dalyvavo 72 žmonės, kurie 
sunešė daug gyvų gėlių.

Ilsėkis, Jonai, ramybėje.
Po laidotuvių buvo visi pakviesti į 

ukrainiečių klubą arbatėlei. Jo brolis 
Julius padėkojo visiems, kurie dalyvavo 
laidotuvėse.

Jonui Damosevičiui mirus, jo šeimos 
nariams ir giminėms visi gilią užuojautą 
reiškiame ir kartu liūdime.

A. P-kis

LAZDIJUOSE
MOTIEJAUS GUSTAIČIO 

MUZIEJUS
Kuriantis Nepriklausomai Lietuvai, 

Seinus užėmė Lenkijos kariuomenė, 
išvijo tenai veikusią lietuvių gimnaziją, 
kuri, vadovaujama lituanistui kun. 
Motiejui Gustaičiui, įsikūrė Lazdijuose.

Dabar Lazdijų vidurinėje mokykloje 
kuriamas Motiejaus Gustaičio vardo 
muziejus, veiks jaunų istorikų grupelė. Jie 
džiaugtųsi gavę iš užsienyje spausdintų 
lietuviškų knygų, gaidų, paveikslu, kitos 
spaudos. Dovanas siųsti: Lazdijų 
vidurinė mokykla, Motiejaus Gustaičio 
muziejus, Lazdijai 234560, Lithuania 
USSR.

Turistai kviečiami stabtelti Lazdijuose, 
žvilgterti į organizuojamą muziejų. 
Užsienyje gyvenantieji lietuviai mokiniai 
ir kiti kviečiami parašyti tos gimnazijos 
direktoriui, mokytojams ir mokiniams.

Algirdas Gustaitis

Bažnytinės muzikos mokykla
Per paskutinius dešimtmečius 

Lietuvoje ne tik ūkinis gyvenimo lygis 
blogėjo ir per. karą sugautas arba 
sudegintus maldos .namus nebuvo 
leidžiama atstatyti, bet ir relinginė- 
liturginė muzika bei giedojimai negalėjo 
daryti pažangą — dėlei religinės 
priespaudos.

Su laisvėjimo banga prasidėjus 
atgimimui, Lietuvoje atsiveria galimybė 
kultyvuoti, gerinti ilgai trukdytą ir 
apleistą religinės kultūros sritį — 
Bažnyčios liturgiją su muzika bei 
giedojimais.

Šitą Bažnyčios gyvenime labai svarbią 
sritį kultyvuoti, gerinti užsibrėžė šiais 
metais Marijampolėje įkurta bažnytinės 
muzikos mokykla. Naujajam vyskupui 
Juozui Žemaičiui laiminant bei remiant, 
mokyklą suorganizavo jaunas kunigas 
Gracijus Sakalauskas; jis yra paskirtas 
šios muzikos mokyklos direktoriumi- 
vedėju.

Laiške man, kunigui K. Senkui, šių 
metų spalio 9 d. vyskupas Juozas 
Žemaitis rašo:

„Labai džiaugiuosi direktoriaus kun. 
Gracijaus veikla. Jis, kiek suspėdamas, 
dirba bažnyčioje, laiko šv. Mišias, sako 
puikius pamokslus, klauso išpažinčių ir 
labai daug jėgų atiduoda bažnytinei 
muzikai. Kaip kompozitorius dalyvauja 
Kompozitorių sąjungos renginiuose, 
filharmonijos koncertuose. Jo kūriniai 
skambėjo ne tik Lietuvoje, bet ir 
Maskvoje, Ukrainoje, Moldavijoje, 
Novosibirske. Jo suorganizuota Č.

NORI SUSIRAŠINĖTI
Lietuviai Lietuvoje ieško tautiečių 

užsienyje ir nori su jais susirašinėti:
Arvydas Reketis, 23 m.,

Basanavičiaus 18-55, Vilnius.
Marytė Petrauskienė, 33 m.,

Pušinio 3-1, Marijampolė.
Saulius Zapkus, 23 m.,

Ramunių 14, Telšiai.
A. Matkevičius, 40 m„ (A,V),

Keramikų 26-7, Vilnius.
Aurelija Vakulskienė, 37 m„

Markso 33-63, Vilnius.
Pranas Sinkevičius, 50 m.,

Dūkštų 22-100, Vilnius.
Rita ir Zigmas Vainiškiai, 

Geinkevičiaus 20-36, Šiauliai.
Ona Viškelienė,

Bagramiano 15-40, Vilnius.
Marija Valienė, 40 m., (A),

Perkūno 10 bt. 72, Vilnius.
Petras Valiulis, 50 m„

Bijūnų g-vė 42E, Panevėžys.
K. Vilimas, 32 m„

Vilniaus g-vė 174-3, Vilnius.
Vaidotas Stepšys, 21 m.,

Kalvarijų 176-4, Vilnius.
Leonas Vilčiauskas, 34 m.,

Vyšniūnų Km., Prienų Raj.
E. ir G. Skerpstūnai, 22 m„

Taikos pr. 53-24, Kaunas.
Vanda Ignatavičiūtė, 15 m.,

Statybininkų 28-27, Panevėžys.
Vanda Staliūnaitė, 22 m.,

Antakalnio 82-8, Vilnius.
Sigitas Sipavičius, 25 m.,

Kalniečių 186-528, Kaunas.
Ričardas Balsevičius,

Baltupio 41-507, Vilnius.
Virginijus Ridulis, 26 m.,

Komjaunimo 2A-18, Švenčionys.
A. Sasnauskas,

Bagramiano 11-74, Vilnius.
T. Šerpytis, (A), 

P.O. Box 20, Tauragė.
Virginija Puškorienė, 24 m., 

Debreceno 18-64, Klaipėda.
Rasa Žalynaitė, 16 m., (A,P), 

A. Jonyno 25-28, Alytus.
Asta Bitinaitė, 16 m„ 

Kosmonautų 69-5, Vilnius.
D.E. Poškai, 30 m., 

Dubijos 11-17, Šiauliai.
Ramunė Gaišytė, (A), 

Musninkų 20-95, Vilnius.
Lina Prespaliauskaitė, (A), 

Musninkų 20-51, Vilnius.
Dalia Čistovaitė, 19 m., (A), 

Taikos pr. 105-61, Kaunas.
A. Liejūnaitienė, 60 m., 

Pilėnų 26-2, Panevėžys.
Antanas Kakanauskas, 

Kęstučio 15-1, Telšiai.
Virgina Trečiokienė, 30 m..

Skliausteliuose pažymėtos raidės 
reiškia: (A) — kalba angliškai; (P) — 
prancūziškai; (V) — vokiškai.

Sasnausko choro muzikos mokykla yra 
pirmoji Lietuvoje bažnytinė (giedojimo ir 
muzikos) įstaiga. Šalia bendro muzikinio 
ir estetinio lavinimo disciplinų mokiniai 
gaus ir licėjinį religinio lavinimo kursą. Jo 
vadovaujamas Marijampolės Č. 
Sasnausko vardo vaikų ir jaunimo choras 
yra registruotas Kultūros ministerijoje; 
jis gieda ne tik bažnyčioje, bet dažnai 
dalyvauja profesionaliuose 
koncertiniuose renginiuose; jis yra 
padaręs įrašų kino studijai, Valstybiniam 
radijo fondui. Dabar kun. G. 
Sakalauskas ruošiasi įrašyti plokštelių 
ciklą. Be kitako, jis yra Lietuvos vargonų 
komisijos narys, vargonų meistras, 
vadovauja „Sūduvos vargonų dirbtuvės“ 
meninei veiklai.

„Nors mūsų atsikūrusios vyskupijos 
kasa dar negausi — rašo vysk. Žemaitis 
— nors teks atstatyti keliolika per karą 
sugriautų ar sudegintų bažnyčių, bet kiek 
galėdamas finansuoju ir muzikos 
mokyklos darbą, išmoku septyniems 
dėstytojams algas, nes turiu viltį pakelti 
labai nusmukusį bažnytinės muzikos lygį 
Lietuvos parapijose“, baigia savo 
pranešimą vyskupas.

Religinė muzika apskritai, ypač 
giesmės be giedojimai sudaro svarbią, 
esminę dalį Bažnyčios liturginiame 
gyvenime. Lietuviškos religinės giesmės, 
choro arba visų tikinčiųjų gražiai 
giedamos, kelia žmonių dvasią, juos 
labiau suartina ir padeda geriau garbinti 
Dievą ir vienybę stiprinti.

Kun. K. Senkus

PASAULYJE!
Pasikeitimai Rytų Vokietijoje!

Vos spėjus Egon Krenzui iš 
pasitraukusio Honnecker perimti ' 
valdžią, visa Willi Stoph vadovaujama 44 
asmenų vyriausybė atsistatydino. Vėliau 
atsistatydino 18 asmenų partijos 
politbiuras ir prisiėmė visišką kaltę už 
paskutinius įvykius — masinius piliečių 
bėgimus į Vakarų Vokietiją ir dideles 
demonstracijas, reikalaujančias laisvės ir 
demokratinių rinkimų. Dėl tų masinių 
bėgimų susirūpino ne tik Rytų Vokietija, 
netekusi jaunų specialistų, bet ir Vakarų ! 
Vokietija, turinti aprūpinti maistu, darbu 
ir butais naujai atvykusius. Iki šiol 
daugiau nei 200.000 vokiečių atbėgo per 
Čekoslovakiją ir kitais keliais. Berlyno 
siena pasidarė nereikšminga. Kalbama 
apie Vokietijos suvienijimą. Kanzleris 
Kohl prižadėjo paramą Rytų Vokietijai, 
jei ten bus pravesti laisvi demokratiniai 
rinkimai. Speciali komunistų partijos 
konferencija padėčiai apsvarstyti yra 
šaukiama kitą mėnesį.

„Keičiasi“ Lenkijos komunistai
Lenkijos komunistų partijos vadovybė 

priėmė pakeitimus, pagal kuriuos 
komunistų partijos vardas bus pakeistas į 
socialdemokratų, siekiančios vakarų 
stiliaus parlamentinės demokratinės 
sistemos. Vengrijos komunistai tai jau 
padarė.

Izraelis nusileido
9 balsais prieš 3 Izraelio 
priėmė kiek pakeistą JAV

Pagaliau 
vyriausybė 
valstybės sekretoriaus James Baker planą 
taikos deryboms su palestiniečiais. 
Pirmas tokio plano uždavinys yra 
Izraelio okupuotose srityse išrinkti 
palestiniečių atstovus deryboms su 
Izraelio vyriausybe. Susitarimas buvo 
pasiektas James Baker padarius 
nuolaidą, kad Izraelis galės nesutikti su 
jai nepatinkamais, kad ir išrinktais, 
palestiniečių atstovais.

Azerbaidžaniečiai seka 
pabaltiečių pavyzdžiu

Azerbaidžano Liaudies Fronto | 
vadovybės narė Leila Unusova 
prisipažino, kad jų veiklai pavyzdį davė 
Baltijos respublikos. Azerbaidžanas 
Sovietų Sąjungos okupaciją kenčia per 
paskutinius 70 metų. Liaudies Frontas 
siekia visiškos nepriklausomybės.

Namibija balsuoja už 
nepriklausomybę

Pietų Afrikos valdomos Namibijos 
gyventojai pirmą kartą balsavo už krašto 
nepriklausomybę. Rinkimus prižiūrėjo P. I 
Afrikos ir JT pareigūnai. Jokių 
susikirtimų nebuvo. Rinkimus laimėjo 
marksistinių pažiūrų SWAPO partija, 
kuriai vadovauja Sam Nujoma, neseniai 
grįžęs iš egzilės. Baltieji nežino, kas 
daryti: ar pasilikti, ar pasitraukti į Pietų 1 
Afriką. Ūkiškai Namibija visiškai 
priklauso nuo P. Afrikos.

Kuris sakė tiesą?
Kalbėdama TV programoje apie 

finansų ministro Nigel Lawson 
atsistatydinimą, Britų vyriausybės galva, 
premjerė Margaret Thatcher pareiškė, 
kad ji nežinanti, kodėl jis atsistatydino. 
Kiek vėliau, panašioje TV programoje 
Nigel Lawson pareiškė, kad jis 
atsistatydino todėl, kad Margaret 
Thatcher nesutiko atleisti iš pareigų 
patarėjo Sir Alan Walters, su kuriuo 
Lawson nesutiko dėl Europos valiutinės 
sistemos. Jis tai pasakęs premjerei. 
Paklausta parlamente, Marga re* 
Thatcher atsakė, kad ji netikėjusi, jog4 
finansų ministeris, po šešių metų, 
atsistatydinęs ne dėl principų, bet dėl 
patarėjo, kurio pareiga tebuvo patarti, o 
ministro — valdyti. Ministerės 
pirmininkės patarėjas Sir Alan irgi 
atsistatydino.

Britanijos įėjimas į valiutinę Europos 
sistemą tebėra kliūtis. Konservatorių 
partijoje vyrauja skirtingos nuomonės. 
Vieni nori skubiai įsijungti, bet Margaret 
Thatcher siūlo neskubėti, nes ji 
nesutinkanti su sistemą pasiūliusio 
prancūzo Del Lores projektu. Ji aiškina, 
kad bendras bankas ir bandra valiuta 
kėsinasi į valstybinį savarankiškumą.

-
PLEČIAMAS ORO SUSISIEKIMAS

„The Times“ (X.28) pranešė, kad 
Skandinavijos oro linijų bendrovė SAS 
susitarė su Suomijos Finnair ir' 
Šveicarijos Swissair suderinti Šiaurės 
Europos erdvėje tų bendrovių keleivių 
transportą. Tas susitarimas pradės veikti 
nuo 1990 m. kovo mėnesio.

Tų bendrovių lėktuvai, pagal 
susitarimą, skraidys tarp Skandinavijos 
valstybių (Norvegijos, Švedijos, Danijos 
ir Suomijos) ir Šveicarijos. Pagal SAS ir 
Finanir paskelbtą planą, jų keleviniai 
lėktuvai taip pat skraidys į Baltijos 
valstybes, kur laukiama ekonominės 
veiklos pagyvėjimo.
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