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Gruodžio 7 d. Lietuvos TSR 
parlamentas pakeitė konstitucijos 6 
straipsnį, pagal kurį iki šiol komunistų 
partijai buvo garantuota teisė valdyti ir 
pagal kurį dabar komunistų partija turės 
varžytis rinkimuose su kitų politinių 
partijų ir organizacijų kandidatais dėl 
Lietuvos vyriausybės sudarymo. 
Lietuvos TSR parlamentas šį nutarimą 
padarė, nežiūrint to, kad tai prieštarauja 
Sovietų Sąjungos prezidento M. 
Gorbačiovo norams ir jo visasąjunginės 
federacijos planams. Dabartiniame 
Lietuvos TSR konstitucijos 6 straipsnyje 
vietoje, kad komunistų partija yra 
vienintelė pagrindinė organizacija turinti 
teisę sudaryti vyriausybę ir valdyti, bus 
įrašyta, kad „partijos, organizacijos ir 
kiti legalūs sąjūdžiai gali veikti 
konstitucijos rėmuose“. Tai reiškia, kad 
nuo šių Kalėdų Lietuvos komunistų 
partija bus lygiateisė su kitomis, neseniai 
įsikūrusiomis ar atsikūrusiomis, 
teisėtomis Lietuvos partijomis ir 
organizacijomis. Šis parlamento 
nutarimas darys didelę įtaką būsimam, 
gruodžio 19, Vilniuje šaukiamam 
komunistų partijos atstovų suvažiavimui, 
kurio darbotvarkėje bus svarstomas 
Lietuvos komunistų partijos atsiskyrimas 
nuo Sovietų Sąjungos.

Apie šį Lietuvos parlamento nutarimą 
plačiai informuoja ir komentuoja 
užsienio spauda. Negalėdami pakeisti 
savo įsitikinimo, kad Pabaltiečių tautinės 
ir valstybinės aspiracijos poreiškiai 
kenkia grandioziniam Gorbačiovo 
ateities planui, įtakingieji Londono 
dienraščiai neslepia susirūpinimo, kad 
jeigu tuo ką Lietuvos parlamentas 
pradėjo, paseks kitos Sovietų Sąjungos 
respublikos, tai visa sovietų imperija 
subyrės ir nukentės pasaulio taikos 
stabilumas, o svarbiausiai — sovietiniai 
konservatoriai tuo pasinaudodami galės 
priversti prezidentą Gorbačiovą 
pasitraukti nuo valdžios vairo.

Centrinio komiteto pasitarimuose 
Maskvoje, prezidentas Gorbačiovas 
įvertinęs dabartinę komunistų partijos 
padėtį Rytų Europos kraštuose, griežtai 
pasipriešino svarstyti kongrese TSRS 
konstitucijos 6-jį straipsnį, sakydamas, 
kad komunistų partija yra Sovietų 
Sąjungą jungianti organizacija ir šiuo 
reikalu konstituciniai pakeitimai tegali 
būti svarstomi tik vėliau, priklausomai 
nuo vykdomų pakeitimų pažangos. Jam 
pritarė Vadim Medvedevas, Aleksander 
Jakovlevas ir kiti. Tame pačiame 
Centrinio komiteto posėdyje, praneša 
The Independent žurnalistas Rupert 
Cornwell iš Maskvos, prezidentas 
Gorbačiovas vėl viešai išbarė Algirdą 
Brazauską, sakydamas: „Drauge 
Brazauskai, aš sakau tau tai tiesiog prieš 
visą Centro komitetą, nemažink savo 
Lietuvos komunistų partijos pirmojo 
sekretoriaus atsakomybės. Mūsų pareiga 
yra neperžengti tos ribos, už kurios slypi 
pavojus partinės organizacijos 
vientisumui, konsoliduojančiąm visos 
Sovietų Sąjungos vienybę“. Jis taip pat 
kreipėsi į Lietuvos delegaciją ir prašė jų, 
kad atidėtų konstitucinius pakeitimus iki 

į komunistų partijos 28-jo kongreso, 
numatomo 1991 m. vasario mėn.

Į Maskvoje. ELR
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i. Tiesa (XI. 19) praneša, kad Raseinių 
• rajone, 196-ajame kelio Vilnius-Klaipėda 

kilometre, esant slidžiam keliui, nuo jo 
nuvažiavo ir apsivertė automobilis,

I vairuojamas Vilniaus kultūros ir meno 
( propaguotojų Spindulio susivienijimo 
. darbuotojo Z. Bliumenzono. Avarijoje 
. susižalojo automobiliu važiavęs 
. Didžiosios Britanijos pilietis, dirbantis 

Maskvoje The Guardian biuro šefu 
Tarybų Sąjungoje S. Steele ir jo uošvė — 
Pietų Afrikos pilietė H. Gardin.

1989 METŲ
Mieli Broliai, Sesės,
Šventąją Kalėdų naktį mes 

instinktyviai prisimename pirmųjų 
Kalėdų vaizdą, užeigos šeimininką, 
sakantį Marijai ir Juozapui ,jums nėra 
vietos“, šaltą ir nešvarią gyvulių olą, 
ėdžiose paguldytą ką tik gimusį Kūdikėlį, 
nustebusius piemenis, tylioje meilėje ir 
pagarboje paskendusius Mariją ir 
Juozapą, angelus, giedančius „Garbė 
Dievui aukštybėse ir ramybė žemėje geros 
valios žmonėms.“

Kaip gražus ir prasmingas yra 
prisiminimas šio istorinio, prieš 2000 
metų atsitikusio įvykio, tačiau juo 
negalime apsiriboti apmąstant Kalėdų 
paslaptį. Dievo įsikūnijimo paslaptis nėra 
vien istorinis, prieš 2000 metų atsitikęs 
įvykis. Dievo įsikūnijimo, pasaulyje 
pasilikimo paslaptis yra sykiu ir dabarties 
tikrovė, tebesitęsianti nuo pirmojo 
Marijos atsakymo angelui „Fiat“ — 
tebūnie taip kaip tu man pasakei, iki pat 
šios dienos, iki pat pasaulio pabaigos. 
Kas įvyko Marijoje fiziniu būdu, 
dvasiniai atsikartoja kiekviename iš 
mūsų. Kiekviename žmoguje per krikšto 
sakramentą Dievo Sūnus, Šv. Dvasios 
veikimu, ateina atnaujinti savo gyvenimo 
žemėje, tęsti išganymo misijos pasaulyje, 
skelbti garbę Dievui ir nešti taiką 
žmonėms.

Prieš įžengdamas į dangų Kristus 
pažadėjo pasilikti su mumis iki pasaulio 
pabaigos, per mus krikščionius plėsti 
savo taikos ir meilės karalystę žemėje. Bet 
mes, negalėdami pilnai suprasti krikšto 
pasėkų, Kristaus pasilikimą žemėje 
apribojame sakramentais, Jo išganymą 
teikiančios misijos tęsimą priskiriame tik 
popiežiui, vyskupams ir kunigams. 
Tai tėra tik dalis tos 
paslaptingos tikrovės. Sakramentai ir 
kunigija tėra tik tarpininkai, priemonės, 
kuriomis Kristus ateina pas mus. Tai yra 
mes, aš, Jūs ir kiekvienas krikščionis, 
kuriuose Kristus atnaujina savo 
gyvenimą žemėje, per kuriuos kuria savo 
karalystę, teikia garbę Dievui ir neša 
taiką pasauliui. „Gyvenu aš, bet jau ne aš, 
o Kristus gyvena manyje“, sako šv. 
Paulius apštalas. Iš tikrųjų ar nėra tiesa, 
kad šiandien Kristus neturi kitų rankų, 
kuriomis jis laimina, o tik mūsų; kitų 
kojų, kuriomis lanko ligonius ir 
gyvenimo nuskriaustuosius, o tik mūsų; 
kitos širdies, kuria išreiškia Dievo meilę
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Šv. Kalėdų ir N. Metų proga DBLS Skyrių valdybas,
narius ir visus lietuvius sveikina

H DBLS VALDYBA

Akcininkams ir kitiems savo rėmėjams 
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų N. Metų linki 

LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVES VALDYBA

„Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klubo nariams ir visiems 
bendradarbiams linki linksmų šv. Kalėdų ir laimingų N. Metų 

„EUROPOS LIETUVIS“ ir NIDOS KNYGŲ KLUBAS

Visus mielus savo vasarotojus ir Lietuvių Sodybos rėmėjus 
šv. Kalėdų ir N. Metų proga nuoširdžiai sveikina 

LIETUVIŲ SODYBA

KALĖDOS
žmonėms, o tik mūsų. Kristus neturi kito 
matomo, žmogiškame kūne gyvenimo, 
kuriuo skelbtų pasauliui, kad Dievas yra 
visų žmonių Tėvas, o mes esame vienas 
kito broliai ir seserys, turį pareigą 
rūpintis vienas kito gerbūviu. Tai mūsų 
— jūsų, mano ir kiekvieno krikščionio 
konkretus gyvenimas.

Kaip mielai gėrimės pirmųjų Kalėdų 
suromantinta Dievo įsikūnijimo 
paslaptimi, taip nenoromis, su savotišku 
pasipriešinimu ir netikėjimu kratomės 
Kalėdų paslapties pasekmių mumyse, iš 
krikšto sakramento išplaukiančių 
įsipareigojimų — būti Kristaus gyvenimo 
žemėje pratesėjais.

Su meile ir dėkingumu apmąstydami 
Kalėdų paslaptį, neapsiribokime vien 
istoriniu, prieš 2000 metų atsitikusiu 
įvykiu — Dievo Sūnaus įsikūnijimu 
Marijoje ir Jo gimimu Betliejaus 
prakartėlėje. Pabandykime tyliame 
susikaupime apgalvoti Kalėdų paslapties 
pasekmes mūsų asmeniniame gyvenime, 
pažiūrėti, kaip aš, krikščionis, leidžiu 
Kristui atnaujinti savo gyvenimą manyje, 
šiame dvidešimtame amžiuje, kiek leidžiu 
pasinaudoti mano rankomis, mano 
kojomis, mano lūpomis, mano protu, 
mano širdimi, man Dievo duotais 
talentais.

Šv. Pranciškus Asyžietis tobulai leido 
Dievo Sūnui atnaujinti savo gyvenimą 
žmogiškame kūne. Prašykime sykiu su šv. 
Pranciškum: Viešpatie, aš noriu nešti 
Tavo taiką; kur neapykanta, leisk man 
atskleisti Tavo meilę; kur įžeidimas — 
Tavo atlaidumą; kur abejonė— tikėjimą; 
kur neviltis — Tavo šviesią viltį; kur 
tamsa — Tavo saulės spindulius; kur 
nuliūdimas — tikrą džiaugsmą Tavyje.

Šios šv. Pranciškaus kalėdinės dvasios 
ypatingai yra išsiilgę keturiadešimt 
penkerius su virš metų nužmoginimą 
kentėję mūsų broliai ir seserys 
okupuotoje tėvynėje. Malda, gražiu 
krikščioniško gyvenimo pavyzdžiu bei 
nusiųsta gera religine knyga padėkime 
nualintai tautai atsiekti pilną, autentišką 
atgimimą, pagelbėkime Betliejaus 
kūdikyje atpažinti Viešpatį Išganytoją, 
per krikšto sakramentą pratęsiantį savo 
misiją pasaulyje kiekvieno krikščionio 
asmenyje.

Džiugių ir prasmingų šv. Kalėdų ir 
Dievo palaimos Naujuose metuose.

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje,
Vysk. Paulius A. Baltakis, O.F.M.
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LSDP XIV 
SUVAŽIAVIMAS

Gruodžio 2-3 dienomis Vilniuje įvyko 
Lietuvos socialdemokratų partijos 
(LSDP) XIV suvažiavimas. Erdvią 
Profsąjungų rūmų salę pripildė per 
tūkstantį delegatų, organizatorių bei 
svečių.

Garbės prezidiuman buvo pakviestas 
partijos veteranas adv. Alfonsas 
Jakubėnas, vienintelis paskutiniojo 
Nepriklausomoje Lietuvoje įvykusio 
(XIII) suvažiavimo dalyvis ir nuo 1931 
metų LSDP CK narys. Šalio jo užimti 
vietą buvo pakviestas atvykęs iš Londono 
Klemensas Tamošiūnas, LSDP Užsienio 
Delegatūros atstovas bei Organizacijos 
D. Britanijoje pirmininkas ir dr. Vytautas 
Bylaitis, Vakarų Vokietijos Liet, 
socialdemokratų draugijos pirmininkas.

Suvažiavimą įžanginiu žodžiu atidarė 
adv. Alf. Jakubėnas ir pakvietė rimties 
minute pagerbti mirusius LSDP narius. 
Suvažiavimą sveikino Užsienio 
Delegatūros atstovas K. Tamošiūnas ir 
WLSDD pirmininkas V. Bylaitis. Po to 
sveikinimo kalbas pasakė broliškų 
partijų delegatai, atvykę iš kitų Europos 
kraštų: Duisburgo miesto burmistras 
Josef Krings, Vokietijos socialdemokratų 
partijos SPD vardu; Švedijos parlamento 
atstovė Anneli Hulthen, Švedijos S.D. 
partijos vardu; Ralf Pittelkow, Danijos 
S.D partijos vardu; Rasmus Bung, 
Danijos socialistinio jaunimo vardu; 
David Blackman, Europos parlamento 
Socialistų frakcijos sekretoriato vardu; 
Lenkijos socialistų PPS delegatas, 
atvykęs iš Varšuvos; Estijos socialistų 
partijos delegatas, atvykęs iš Talino; 
Latvijos S. D. partijos delegatas, atvykęs 
iš Rygos; Rusų bendraminčiai iš 
Maskvos ir Leningrado, Gruzijos 
socialdemokratas ir daug kitų, kurie 
sveikinimus atsiuntė laiškais bei 
telegramomis. Lietuvos komunistų 
partijos sveikinimus perdavė Justas 
Paleckis ir prof. Genzelis, Sąjūdžio — 
prof. V. Landsbergis, Lietuvos 
demokratų partijos — tos partijos 
atstovas.

Pagrindinius pranešimus suvažiavime 
padarė: V. Andriukaitis — „LSDP 
programa“ ir prof. K. Antanavičius — 
,,LSDP uždaviniai ir veikla 
šiuolaikiniame etape“. Po to sekė gyvos 
diskusijos ir dokumentų priėmimas.

Slaptu balsavimu suvažiavimas išrinko 
prof. Kazimierą Antanavičių — LSDP 
pirmininku. Išrinkus LSDP Tarybą (į 
kurią įėjo ir užsienyje gyvenantieji K. 
Tamošiūnas ir V. Bylaitis) buvo 
sudarytas Tarybos Prezidiumas. Taip pat 
išrinkta Revizijos komisija ir Garbės 
teismas.

Suvažiavimas, kad organizatoriams ir 
neturint didesnio patyrimo, buvo gerai 
paruoštas ir tvarkingai pravestas. 
Sugiedojus Lietuvos himną, suvažiavimo 
dalyviai su pakelta nuotaika išsiskirstė 
namo, įsidėję į lagaminus surinktą 
literatūrą ir rūpestingai paruoštą 64 
puslapių knygutę: ,,Lietuvos 
socialdemokratų partijos programa, 1989 
m. naujasis projektas“. Knygutės 
įžangoje tarp kitko pasakyta:

„Gyvename sudėtingą laikotarpį, 
pažymėtą naujų politinių galimybių 
viltimis... Susidarė istorinė galimybė 
atstatyti Lietuvos nepriklausomybę ir, 
sutelkus nacijos pastangas, pradėti kurti 
demokratinę Lietuvą“.

K.T.

KALĖDINĖ DOVANA
Nidos 1990 m. sieninis kasdien 

nuplėšiamas kalendorius yra graži 
dovana, bet kur gyvenančiam lietuviui.

Šio kalendoriaus kaina £7.50, Nidos 
Knygų Klubo nariams ir „Europos 
Lietuvio“ skaitytojams pigiau. 
Užsisakyti jį galima: NKK., 2 Ladbroke 
Gardens, London Wil 2PT.

1990 metų kalendorių redagavo 
Liutauras Kazakevičius.

LIETUVOJE
Ginčas viešūnėse

Gruodžio 2 dieną Britanijos spauda 
pranešė, kad tuo pat laiku kai M. 
Gorbačiovas aplankė Popiežių, Sovietų 
politbiuras pareiškė papeikimą Lietuvos 
komunistų partijos pirmajam sekretoriui 
A. Brazauskui, kad jis nesustabdė 
respublikoje pasireiškusių 
„nacionalistinių bei socialdemokratinių 
tendencijų“.

Vadim Medvedev, Sovietų komunistų 
partijos ideologijos reikalų sekretorius, 
atvykęs į Vilnių, perskaitė LKP CK biuro 
posėdyje Kremliaus politbiuro raštą, 
kuriuo perspėjo A. Brazauską, jog bet 
kokie poslinkiai atsiskirti nuo Sov. 
Sąjungos „Bus didelis smūgis 
perestroikai, ir tai įvyks kritiškiausiu 
laiku“. Lietuvos kompartijos lyderis A. 
Brazauskas nesutiko su tokiu aiškinimu 
ir pakarotjo jau žinomą šūkį „Lietuva be 
suvereniteto — Lietuva be ateities“.

Kremlius yra susirūpinęs nauja 
Lietuvos komunistų partijos programa, 
kurios projektas bus svarstomas LKP 
XX-ame suvažiavime, įvyksiančiame š.m. 
gruodžio 19 dieną. Todėl lapkričio 16 
dieną į Maskvą buvo iškviesta visa LKP 
vadovybė, kuri TSKP CK politinio biuro 
posėdyje turėjo paaiškinti apie 
„Respublikos partinių organizacijų 
darbą“. Kaip pranešė Tiesa (X.IA7), 
posėdyje buvo „plačiai ir principingai 
pasikesta nuomonėmis“. Politbiuras 
mandagiai palinkėjo Lietuvos 
komunistams konsoliduoti partijos 
gretas ir „sėkmingai spręsti ekonominius 
ir socialinius pertvarkos uždavinius“. 
Bet, lietuviams iš Maskvos išvykus, 
Kremlius po dviejų savaičių atsiuntė į 
Vilnių savo žymiausią ideologą ir nevisai 
mandagų laišką.

Rinkimų data
LTSR AT Prezidiumas lapkričio 15 

dienos posėdyje nutarė sudaryti komisiją 
Lietuvos valstybingumo atkūrimo planui 
rengti. Taip pat nutarė rinkimus į 
Respublikos Aukščiausiąją Tarybą 
surengti 1990 metų vasario 24 dieną. Nuo 
sausio 1 dienos Ministrų Taryba leis 
savaitraštį Valstybės žinios.

Kariuomenės šventė
Tiesa (XI.24) pranešė, kad po daugelio 

metų pertraukos Kaune lapkričio 23 
dieną pirmą kartą buvo paminėta 
Lietuvos kariuomenės šventė.

Tūkstančiai kauniečių, taip pat iš visų 
Lietuvos kampelių suvažiavę 
nepriklauosomybės kovų veteranai, 
Lietuvos kariuomenės savanoriai, kariai 
ir karininkai rinkosi Istorijos (buvusio — 
Karo) muziejaus sodelyje. Čia, minint 
Lietuvos Respublikos kariuomenės 
įkūrimo 71-ąsias metines, iškilmingai 
padėti pirmieji atstatomo paminklo 
„Žuvusiems už Lietuvos laisvę“ 
akmenys. Pirmąjį akmenį padėjo 
Lietuvos aviacijos veteranas Simas 
Stanaitis.

Paminklas buvo sunaikintas pokario 
metais.

Tiesa rašo, kad bus atkurtas ir 
Nežinomojo kareivio kapas, buvęs prie 
minėto paminklo.

Švedų viešnagė
Lietuvoje viešėjo žinomi švedų 

nutekamųjų vandenų valymo specialistai: 
K-Konsult firmos atstovai profesoriai J. 
Rennerfeltas ir K. Ramstriomas bei 
Lidingo Komun firmos inžinierius A. 
Jormorskis.

Kaip žinia, Lietuvoje kilo daug ginčų 
dėl Kauno nutekamųjų vandenų valymo 
įrenginių statybos vietos. Svečiai 
pabuvojo Pramonės statybos 
projektavimo institute, susitiko su 
komunalinio ūkio specialistais. 
Susipažinę su ruošiamu projektu, jie 
žadėjo patiekti savo pastabas.

Svečiai taip pat susipažino su Vilniaus 
miesto nutekamųjų vandenų įrenginiais, 
aplankė Kauno, Trakų ir Vilniaus 
žymesnes vietas.

Švedų specialistus priėmė Ministrų 
Tarybos pirm. V. Sakalauskas. Tartasi 
dėl valymo įrenginių projektavimo, dėl 
medžiagų ir personalo rengimo. 
Pokalbyje dalyvavo suinteresuotų įstaigų 
vadovaujantys asmenys.
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Dėl 8-osios armijos politinio skyriaus 
darbuotojo Kompaneico iš TSRS 
gynybos ministerijos archyvo gavome du 
atsakymus. Viename nurodoma, kad 
Kompaneicas dingo be žinios. Antrajame 
rašoma, kad Kompaneicas 1941 m. 
rugpjūčio 20 d. žuvo mūšiuose prie 
Kingisepo miesto. Šiuo metu 
tebesiaiškiname jo likimą.

Tiriant Rainių epizodą, iš esmės viškai 
atkurtos nužudymo aplinkybės, surasti 
lavonai.

Tardant taip pat rasta nemažai 
baudžiamųjų bylų, kuriose buvo 
kaltinami Rainių miškelyje nužudyti 
kaliniai. Šių bylų apžiūros metu nustatya, 
kad du asmenys 1941 m. gegužės 24 d. 
ypatingojo pasitarimo buvo nuteisti 5 ir 8 
metams laisvės atėmimu, nemažai daliai 
kalinių pateikti kaltinimai pagal 
nusikaltimus, už kurių įvykdymą 
nenumatoma mirties bausmė.

Taigi mūsų tardymo grupė ne tiktai 
siekia išsiaiškinti kalinių nužudymo 
aplinkybes, bet lygiagrečiai atlieka ir kitą 
darbą — peržiūrint visų tuo metu 
kalėjusių baudžiamąsias bylas bei 
reabilituojant apkaltintus šiose bylose 
asmenis. Šiuo metu jau reabilituoti 24 
žmonės.

A.K. Kiek aš supratau, Respublikos 
teisininkai nekompetentingi (kol kas?) 
kaltinti P. Raslaną, kaip vieną iš Telšių 
kalėjimo „politinių“ kalinių likvidavimo 
organizatorių. Kol to imsis karinė 
prokuratūra (jeigu imsis?), P. Raslanas 
„atgailaus“ laisvėje. Ar tik jis vienas?

J.V. Tardymo keliu nustatėme, kad 
šiuo metu dar yra ir daugiau gyvų 
buvusių atsakingų Telšių apskrities 
atitinkamų organų pareigūnų, kurių 
veiksmai tiesiogiai siejasi su žemaičių 
kankinių likimu. Pavyzdžiui, Vilniuje 
gyvena atsargos pulkininkas M. 
Taurinskas. 1941 metų birželio mėnesį jis 
buvo Telšių apskrities VRLK skyriaus 
viršininkas, kuriam buvo pavaldi ir 
milicija, ir kalėjimo administracija. 
Užuot rūpinęsis kalinių paleidimu ar 
etapavimu tolyn nuo artėjančio fronto, jis 
birželio 23 dieną pats pasistengė išsprukti 
į šalies gilumą. Kartu su juo išskubėjo ir 
Telšių apskrities milicijos viršininkas 
Pavlenka, šiuo metu taip pat gyvenantis 
Vilniuje. Yra nustatyta ir daugiau 
asmenų, tiesiogiai „sodinusių“ ir 
tardžiusių kalinius, vėliau nužudytus. 
Taigi atgailos jausmas turėtų apimti ne 
tik P. Raslaną...

KALTINAMIEJI IR KALTINTOJAI
(Algirdo Kratulio straipsnis. Pradžia 48 Nr.)

A.K. Užsiminėte apie šių 
nelaimingųjų bylas. Gal galėtute 
pacituoti, kuo jie buvo kaitinami?

J.V. Prašom.
KATKUS Kazimieras, Antano, gim. 

1901 m., savamokslis, ūkininkas, turėjo 
12 ha žemės. Areštuotas 1940 m. liepos 13 
d. Apkaltintas pagal RTFSR BK 58-10 p. 
už tai, kad kalbėjo, jog TSRS žmonės 
miršta badu, neturi kuo apsirengti, kad 
TSRS kare su suomiais pasirodė kariškai 
silpna. Be to, kalbėjo, kad dabartinė 
valdžia — tai žydų ir ubagų valdžia.

JOGMINAS Adolfas, Danieliaus, 
gim. 1911 m., baigęs 3 klases, tarnautojas, 
dirbo buhalteriu. Areštuotas 1941 m. 
sausio 15 d. Apkaltintas pagal RTFSR 
BK 58 str. 10 p. už tai, kad kalbėjo savo 
bendradarbiams, jog Raudonoji armija 
apiplyšusi, alkana, kad karo su suomiais 
metu parodė savo žemą lygį, o jei kiltų 
karas su vokiečiais, būtų dar blogiau. 
Kalbėjo, kad tarybinė pramonė bloga, 
pas juos nieko nėra, Sąjungos gyventojai 
neturi kuo rengtis, ką valgyti, kad Stalino 
saulė šviečia ne visiems, kad dabartinės 
socialistinės santvarkos gyvenimas yra 
nepakenčiamas.

Arba štai dar dvi bylos, kurias vedė 
pulkininkas Nachmanas Dušanskis, 
tuometinis VRLK Telšių skyriaus 
aperatyvinis įgaliotinis.

GAILIUS Vaclovas, Kazimiero, gim. 
1900 m., ūkininkas, turėjo 10 ha žemės, 
bemokslis, kaltinamas pagal RTSFR BK 
58 str., 10 p. už tai, kad reiškė nuomonę, 
jog nereikia balsuoti už kandidatus į 
TSRS AT, kandangi šių kandidatų niekas 
nekėlė, rinkėjai jų nepažįsta. Be to, 
Gailius kalbėjo, kad raudonieji greitai 
atims žemę ir grūdus.

ANTANAVIČIUS Jonas, Saliomono, 
gim. 1912 m., dirbantis savo tėvo, 
turėjusio 30 ha žemės, ūkyje, kaitinamas 
pagal RTFSR BK 58 str. 10 p. už tai, kad 
1940 m. spalio 20 d. savo tėvo namuose 
vykusiame mitinge išnešė iš kambario 
didelę lempą ir atnešė mažą lempą, kuo 
sutrukdė Ročiui baigti mitinge daromą 
pranešimą.

A.K. Ką galėtumėt pasakyti dėl kitų 
žudynių vietų?

J.V. Dėl Pravieniškių epizodo 
nustatyta, kad pataisos darbų stovyklos 
kalinius ir prižiūrėtojus sušaudė 5-osios 
armijos karinio padalinio kariai. 
Dirbama siekiant konkretizuoti tai 

įvykdžiusį karinį padalinį, nustatyti jame 
buvusių kariškių likimą.

Iš likusių gyvų šios stovyklos kalinių 
parodymų galima atkurti tik bendras šio 
įvykio aplinkybes. Todėl pagrindinis 
šaltinis konkretiems asmenims nustatyti 
yra TSRS gynybos ministerijos centrinis 
archyvas. Turint galvoje, kad 
dominantys tardymą duomenys yra apie 
50 metų senumo, tikėtis operatyvaus 
rezultato negalima.

Dirbama ir kad būtų nustatytas 
nužudytų kalinių skaičius, išsiaiškintos jų 
pavardės. Šis darbas ne mažiau svarbus 
negu kaltininkų nustatinėjimas. 
Visapusišką Pravieniškių epizodo 
ištyrimą apsunkina ir tai, kad nei 
Lietuvos TSR centrinis valstybinis, nei 
VRM archyvas neturi dokumentų, 
liečiančių šią stovyklą, negali pateikti 
duomenų nei apie stovyklos kalinių 
sudėtį, nei visų duomenų apie buvusius 
šios stovyklos darbuotojus.

A.K. Gal kas aiškiau Panevėžio 
tragedijoje?

J.V. Tiriant Panevėžio epizodą, 
nustatyta, kad, prasidėjus karui, 
Panevėžio miesto ligoninėj buvo guldomi 
sužeisti raudonarmiečiai. Juos operavo 
gydytojai A. Gudonis, S. Mačiulis ir kiti. 
1941 m. birželio 25 d. apie 11 vai. 
gydytojus J. Žemgulį, A. Gudonį, S. 
Mačiulį išsivedė du kariškiai ir vienas 
civilis asmuo. Kariškių pavardžių, jų 
priklausomumo kariniam daliniui 
nustatyti nėra galimybės. Dėl civilio 
asmens nustatyta, kad jo pavardė 
Jonušas.

Dėl gydytojų nužudymo aplinkybių, 
asmenų, įvykdžiusių šį nusikaltimą, 
byloje iškeltos ir tikrinamos 4 versijos. 
Tardant nustatyta, kad gydytojų J. 
Žemgulio ir A. Gudonio lavonai buvo 
teismo mediciniškai tirti. Jų lavonus tyrė 
komisija, sudaryta iš Ereslau universiteto 
profersoriaus Buthz, Tartu universiteto 
teismo medicinos profesoriaus Rooks bei 
Vytauto Didžiojo universiteto teismo 
medicinos katedros profesoriaus Oželio. 
Tyrimo metu nustatyta, kad daktaras 
Žemgulis žuvo nuo kulkos, kuri įėjo iš 
užpakalio tarp dešinės mentės žemutinio 
kampo ir stuburo ir išėjo priešakyje 
širdies, ją sudraskydama. Kaktos 
dešinėje pusėje rastas nedidelis minkštųjų 
audinių dūžio gumbelis. Daktaras 
Gudonis mirė nuo kulkos, kuri įėjo 

juosmens srityje iš užpakalio ir iš dešinės, 
o išėjo priešakyje aukščiau kairio klubo, 
tuo būdu mirtinai sužeisdama pilvo 
organus bei kraujagysles. Pakaušio 
srityje rasta smūgių žymių. Kitų kūno 
sužalojimų, be nurodytųjų, ant šių 
gydytojų lavonų nerasta. Daktaro 
Mačiulio lavonas mediciniškai tirtas 
nebuvo, nes jo žmona nedavė sutikimo.

Tikrinant grupės asmenų nužudymo 
prie cukraus fabriko aplinkybes, yra 
iškeltos ir tikrinamos dvi versijos. 
Pagrindą iškelti šioms versijoms davė 
liudytojų parodymai.

Pagal vieną iš jų čia žmones šaudė 
kariškiai, pagal kitą — NKVD 
darbuotojai.

A.K. Kai šie nusikaltimai buvo viešai 
paskelbti, dar ne vienas kaimas, apylinkė 
prisiminė savo skriaudas.

J.V. Taip. Be mūsų aptartų bylų, 
prokuratūra tikrina gyventojų 
pareiškimus dėl pavienių žmonių ar 
žmonių grupių nužudymo pirmomis karo 
dienomis, taip pat 1944-46 metų 
laikotarpiu. Šiuo metu esame gavę 49 
tokius pareiškimus. Daugelio jų tolesnį 
tyrimą turėtų, deja, atlikti karinė 
prokuratūra, nes sušaudymus vykdė 
kariškiai.

A.K. Nuo šių tikrai šiurpių, 
nežmoniškų nusikaltimų prabėgo tik 
dvejais metais mažiau negu šiandieną 
sukanka Jums. Sveikinu brandaus 
vyriško jubiliejaus proga ir linkiu 
sveikatos dirbti Respublikos labui tiek 
nušluostant dulkes nuo piktadarybių 
mūsų istorijoje, tiek slopinant pašėlusiai 
kylančią nusikaltimų bangą šiandieną.

J.V. Dėkoju.

„EL" Redakcijos prierašas.
Kas tas vyriausiasis justicijos patarėjas 

Juozas V1LUT1S, kuriam pavesta 
vadovauti tardymo grupei 1941 ir kitų 
metų žmonių nužudymo aplinkybėms tirti? 
Kadjis yra stalinietis čekistas patvirtina jo 
elgesys su tardomaisiais 1980 rugsėjo 15- 
16 d. pogyd. Algirdo STATKEVlClAUS 
teismo. LTSR prokuratūroje Vilniuje, 
1980 rugsėjo 15 d. J. V1LUTISgrąsino N. 
SADŪNAJTE1 kriminaline byla ir 
pabrėžė, kad jie tardymo melu kankina 
tardonuosius, nes „kitaip iš jų parodymų 
negautume...“ Apie VILUTĮ rašo Nr.45 
Kronika (6 tomas - 311 pus!.), kad J. 
VILUTIS grąsinoN. SADUNAlTEIJeiji 
dar kartą bandys dalyvauti polit. teisme — 
3 metų laisvės atėmimu...

ATSIUSTA PAMINĖTI
Šį rudenį Italijoje išleidžiama italų ir 

lietuvių kalbomis penkių mūsų poetų-, 
žemininkų poezijos antologija, pavadinta 
„La Nostalgia dei 'terrestri'“ Žemininkų 
ilgesys). Antologija parengta puikiai 
lietuviškai kalbančio ir rašančio baltisto 
Pietro U. Dini rūpesčiu. Ją leidžia italų 
leidykla — Mauro Baroni Editore.

Šiuo metu mus čia pasiekė anonsinė 
leidyklos brošiūra, jau reklamuojanti 
antologijos pasirodymą. Pati brošiūra 
didelio puošnaus formato, skoningai 
sutvarkyta. Jos viršelį puošia Gražinos 
Didelytės grafika, o puslapuose Giuseppe 
Cordoni, aptardamas bedrąją šių dienų 
poezijos situaciją, gražiai jon įjungia ir 
lietuviškąjį įnašą, spacialiai poetus 
žemininkus. Ta aptartis brošiūroje 
spausdinama dviem kalbom — itališkai ir 
angliškai. Toliau dedama po vieną 
kiekvieno poeto eilėraštį italų ir lietuvių 
kalba, priglaudžiant šalia ir 
bibliografines informacijas. Pateikiamas 
jau ir visas laukiamos antologijos detalus 
turinys, iš kurio matyti, jog antologijoje 
bus Vytauto Mačernio 15 eilėraščių, 
Alfonso Nykos-Niliūno — 13, Henriko 
Nagio 13, Kazio Bradūno — 16 ir 
Juozo Kėkšto — 14.

Tai bus planuojamos leisti serijos 
„Baltica“ pirmoji knyga. O čia minimą 
dvikalbę žemininkų poezijos antologiją 
jau dabar galima užsisakyti, rašant 
leidyklai šiuo adresu: Mauro Baroni 
Editore, Via Rosmini, 22:55049 
Viareggio; Italia. Knygos kaina: 24.000 
itališkų lyrų; 17 JAV dolerių; 34 vokiškos 
markės.

Apie J. VILUTĮ rašo Nr.6 LKB 
Kronikos rinkinyje, kad tai didelio netakto 
komunistinis pareigūnas. 311 pusi, kuris 
1980.IX.15 Andrių TUCKŲ išvadino 
beždžione, grąsino jam trenksiąs į veidą, 
pasodino 15 parų dėl to, kad stovėjo 
koridoriuje gyd. A. STATKEVlClAUS 
teismo metu... 1980.1X.16 terorizavo V. 
BOGUTĮ, kėliojo jį ir valandai įgrūdo į 
kamerą... Apie J. VILUTĮ rašo N r.7 LKB 
Kronikos rinkinyje, 237 pusi. — 
1980.IX.12 išsikvietęs Robertą GRIGĄ į 
Vilniaus m. prokuratūrą vadino jį 
buožvaikiu, amerikonu, visuomenės 
atpleiša ir įspėjo Robertą dėl lankymosi 
vadinamuose „atviruose" politiniuose 
teismuose, grąsino baudžiamąja 
atsakomybe...

Metraštis Nr. 3

LITERATŪRINIS PAŠNEKESYS 
SU DVIEM ĮŽANGOM

Algirdas Titus Antanaitis

II

l maždaug šitokių bendrų normų besilaikant mano atrinktą 
reikšmingiausių išeivijos rašytojų dešimtuką greičiausiai (nebūtinai tąja 
tvarka) įeitų: Henrikas Radauskas, Alfonsas Nyka-Niliūnas, Antanas 
Škėma, Algimantas Mackus, Antanas Gustaitis, Marius Katiliškis, 
Vincas Ramonas, Jurgis Jankus, Bronys Raila ir Kazys Almenas.

Reikalas tąjį savo „išrinktųjų“ dešimtuką ginti ar teisinti, žinoma, 
atpuola savaime, nes reikšmingųjų kūrėjų ar jų kūrybos nepasirinkau 
šio pokalbio tema.

Beje! Svarstydamas tematines galimybes jaučiau pagundą sustoti ir 
prie grupės rašytojų, kuriuos, nors ir Lietuvoje gimusius, būtų galima 
laikyti „išeivijos produktais“ ta prasme, kad tiktai už gimtojo krašto 
ribų jų kūryba iškilo, buvo pastebėta ir įvertinta. Turiu omenyje tokius, 
kaip Algimantas Mackus, Liūne Sutema, Jonas Mekas, Rimas Vėžys, 
Vitalija Bogutaitė ar Danguolė Sadūnaitė poezijoje arba Aloyzas 
Baronas, Birutė Pūkelevičiūtė, Kazys Almenas, Eduardas Cinzas, 
Nijolė Jankutė, Danutė Brazytė prozoje, Algirdas Landsbergis ir 
Kostas Ostrauskas dramoje, o pagaliau (ir tai jokiu būdu ne paskutinėje 
vietoje) Rimas Šilbajoris, Viktorija Skrupskelytė, Delija Valiukėnaitė, 
Vytautas A. Jonynas ar Ilona Gražytė kritikoje. Kalbėti apie šią grupę 
daugiau ar mažiau kaip apie vienetą bene didžiausią kliūtį statė 
trūkumas prasmingesnių bendrųjų vardiklių, kurie tokį pašnekesį ar tai 
vidiniai (idėjiniai) ar išoriniai (forminiai) apjungtų.

Ne tiktai vardiklių, bet ir solidesnės bazės pritrūko bandant 
mintyse užmegzti pokalbį išeivijoje gimusių ir jau šiek tiek žinomų 
autorių kūrybą išmėtytą periodikoje, ar geriausiu atveju sutelktą 
kukliame debiutiniame rinkinėlyje. Tai: Eglė Juodvalkė, Živilė 
Bilaišytė, Austė Pečiūraitė, Teresė Pautieniūtė, Viktoras Dirda, Jurgis 
Bradūnas, Aleksandras Pakalniškis jr„ Remigijus Bičiūnas ir dar vienas 
— kitas, iš tikrųjų tesiblaškąs pirminėje kūrybinės individualybės 
formavimo stadijoje.

Šitaip man tematinio susiaurėjimo klystkeliuose beklampojant, 
tartum meteoras tamsiame danguje blyksterėjo netolimos praeities 
epizodas, kada mokytojų vasaros stovykloje Dainavoje, amžinos 
atminties bičiuliui Leonui Barauskui su iliustracijomis talkininkaujant, 
skaičiau paskaitą apie nepriklausomos Lietuvos rašytojus. Ją irgi iš 
anksto buvo užsakiusi Audronė Kubiliūtė, viena iš tos stovyklos 
organizatorių. Porai savaičių iki termino belikus, ji prieina prie manęs ir 
susirūpinusi sako: Kaip čia dabar padaryt, kad išvengus duplikavimo? 
Apie reikšmingiausius pirmaeilius Lietuvos rašytojus prižadėjo kalbėti 
Ilona Gražytė... — Nesirūpink, Audrone, — pasakiau. — Tada aš 
pakalbėsiu apie mažiau reikšmingus ir antraeilius.. Ir pakalbėjau. O 
klausytojų reakcija anaiptol negaliu skųstis.!

Tai va šitoksai epizodas ir paskatino mane panašiai pašnekėti apie 
išeivijos rašytojus. Va tokiu būdu ir pasirinkau šiam pašnekesiui 
etiketę, kurios paskelbimu „apvainikuosiu“ šią ilgokai užtrukusią 
įžangą. Mielos klausytojos ir klausytojai, visą tą reikalą pavadinkim:

PRISIMINIMO VERTI PAMIRŠTIEJI IŠEIVIJOS 
RAŠYTOJAI

Pati tema, savo ruožtu, reikalauja šiokios tokios įžangos.
Pirmiausia turėčiau skubiai klausytojus suraminti, kad dėstymas 

nebus toks jau nesvietiškai ilgas, kaip kad iš įžangos galėjo pasirodyti. O 
tuos, kurių nė šitoksai suraminimas nepaguos, bandysiu nors dalinai 
laimėti bent iliustraciniu paįvairinimu, kurį, kaip matote, atlieka Antro 
Kaimo vaidintojai, ką tik grįžę iš itin sėkmingų gastrolių New Yorke: 
Eugenijus Būtėnas ir Romas Stakauskas. (Turėjo skaityti ir pora 
merginų, bet joms užsiėmus kitur, kai ką juostoje skaitys Auksė 
Antanaitienė ir Guoda Antanaitytė).

Reiklesnieji ir literatūros kokybiniu svarumu susirūpinę 
skaitytojai gali užsirūstinti aprijoriniai manąją temą supratę kaip 
vidutiniškumo propagavimą literatūroje. Šito aš anaiptol nesiekiu, nors 
nedvejodamas prisipažįstu, kad literatūrinėje kūryboje, kaip ir kituose 
menuose, esama savotiškų lygių ar pakopų, kuriomis neišvengiamai 
kopia kiekvienas skaitytojas ir rašytojas. Taip, kad „šekspyrinis lygis“, 
toli gražu ne iš karto ir ne visų rašytojų pasiekiamas, ir ne visų 
skaitytojų įvertinamas. Yra gerų, įdomių, vertingų kūrybinių atsiekimų 
išbarstytų ir žemesniuose lygiuose (ar, jei norit, pakopose), tolygių 
supratimo laipsnių, tolygių skonių, tolygių nuotaikų skaitytojams 
duodančių nemažesni dvasinį peną, estetinį džiaugsmą ar 
pasitenkinimą kaip ir pačiose viršūnėse įsitvirtinusių.

O ir atsakymai į klausimus „Kas yra menas?“ „Kas yra grožis?“ 
„Kas yra tiesa ar vertė mene?“ — nėra visų vienodi. Tie žodžiai ne 
visiems tą patį reiškia, jie ne visų vienodai suvokiami. Antra vertus, 
būtų visiškai klaidinga manyti, kad į kiekvieną čia iškeltų klausimų yra 
tik vienas absoliučiai tikras ir nesikeičiantis atsakymas.

Pagaliau gi didieji kūrėjai tokiais iš karto netampa; ir jie iš nieko 
neatsiranda. Reikia atmosferos, kurią sudaro ne vien skaitytojai, netik 
vertintojai, bet ir kiti kūrėjai, kurių kiekvieno ūgį ar svorį tegalime 
vertinti santykyje su kitais, kurių kiekvienas savo ruožtu įtakoja kitus, 
jei ne tiesioginiai, tai bent savąja kūryba pasitarnaudamas mastu ar 
pakopa kitos išaukštinimui.

Tikro ir tikslaus masto kuriuo būtų galima visais laikais ir visų 
kūrėjų kūrybos vertę nustatyti nėra išrasta ir nemanau, kad kada nors 
bus. Kriterijai keičiasi ne vien su kūryba ir jai statomais reikalavimais... 
Henrikas Radauskas priimdamas Lietuvių Rašytojų draugijos premiją 
už eilėraščių rinkinį ŽIEMOS DAINA, savo kalboje užsiminė didįjį 
lietuvių poetą, šiemetinį sukaktuvininką Oskarą Milašių. Kada vienas 
garsus prancūzų literatūros kritikas jį skyrė prie trijų pačių 
reikšmingiausių Prancūzijos poetų, kitas, nemažiau garsus, Milašiaus 
ne tiktai poetu nelaikė, bet ir iš viso jam jokio talento nepripažino...— 
Kas yra poezija? — klausė tada Henrikas Radauskas. — Well, Sir, - 
kažkada į šį klausimą atsakė anglų poetas, — Aš jums geriau pasakysiu 
kas ji nėra...

Kas jinai bebūtų, poezija veikiau sužavi, pagauna, nuteikia 
jaunesniuosius. Galbūt dėl to. kad jie mažiau kritiški, jautresni tiek 
savo pačių, tiek ir aplinkos atžvilgiu, jie imlesni, jų pojūčiai aštresni. 
Jiems poezija, toji jausmo, nuotaikos ir minties koncentracija, labiau ir 
reikalinga... Todėl, atvykus į šį kraštą iš Vokietijos stovyklų maždaug 
1948-49-tais metais ir tenai palikus dar gana gyvą literatūrinį ar išviso 
kūrybinį gyvenimą ir čia negalint to paties susirasti, ne kartą atrodė 
gana nyku. Apie tai pakalbėdavome tada dažnuose ir itin gausiai 
lankomuose piknikuose, vakaruškose, kur senomis gaidomis 
dainuodavom ir liaudies dainas ir Miškinio, Aisčio ar Keliuočio 
eilėraščių posmus... Šitaip benusistovinčioje ir įsisenėjančioje 
atmosferoje staiga ausį užgavo negirdėti akordai...

Gražu, kai žaibas žemę daužo, 
gražu, audroj kad gyveni — 
kada nušvinta akys graudžios 
baisioj perkūnijos ugny.

Galiu aukštai, aukštai skrajoti 
virš debesynų mėlynų: 
per maža žemėj idiotų, 
kad man sulaužytų sparnus.

Nėra man mylimos, nei draugo,
nei popierinių pinigų;
bet aš. kaip šungrybis, užaugau
po kepure ir po dangum.

(Laimingas vaikas)
(Nukelta į 3 psl.)
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Europos KD Kongresas Maltoje Neįsileidžia kun. M. Bourdeaux
Š.m. lapkričio 5-7 d.d. Maltoje įvyko 

XXIII-čiasis Europos Krikščionių 
Demokratų Unijos (UEDC) kongresas.

Šiame kongrese dalyvavo 24-rių 
Europos kraštų krikščionių demokratų 
partijų delegatai, kurių tarpe matėsi 
įvairių valstybių vyriausybių nariai, 
parlamentarai ir senatoriai.

Lietuvių Krikščionių Demokratų 
Sąjungą atstovavo inž. A. Venskus (iš 
Paryžiaus)— LKDS Valdybos Įgaliotinis 
larptautiniams ryšiams. Iš Pabaltijo 
kraštų taip pat dalyvavo Estijos 
Krikščionių Demokratų Sąjungos 
pirmininkas lllar Hallaste ir Valdybos 
narė Karin Jaani.

Pagrindinė UEDC kongreso tema: 
„Tarp-Europėjiniai ryšiai“. Ypatingas 
dėmesys buvo skirtas Vidurio ir Rytų 
Europai. Tarp kitų įvairių kraštų 
kalbėtojų, išsamų pranešimą apie 
dabartinę okupuotos Lietuvos padėtį 
padarė Lietuvių Krikščionių Demokratų 
Sąjungos atstovas inž. A. Venskus.

Be esamų tamprių ryšių su V. Europos 
Krikščionių Demokratų partijų 
atstovais, užmegzti labai artimi ryšiai su 
Švedijos ir Norvegijos delegacijomis.

UEDC kongreso pabaigoje, tarp eilės 
kitų rezoliucijų, priimta taip pat speciali 
rezoliucija, kurioje pasmerktas 
Molotovo-Ribbentropo paktas, ryšium 
su juo susidariusi dabartinė okupuotų 
Pabaltijo kraštų padėtis ir pabrėžta jų 
teisė į laisvą, nepriklausomą gyvenimą.

UEDC kongreso dalyvius gražiai 
globojo Maltos Krikščionių Demokratų 
partija. Iškilmingus priėmimus ta proga 
suruošė Maltos prezidentas Vincent 
Tabone prezidentūros rūmuose. Maltos 
ministeris pirmininkas Edward Fenech- 
Adami, UEDC pirmininkas Emilio 
Colombo ir Europos Parlamento 
Krikščionių Demokratų Grupės 
pirmininkas dr. Egon Klepsch.

LKDS Informacija

LKDS CENTRO KOMITETAS
Šių metų Krikščionių Demokratų 

Sąjungos konferencijoje išrinktas Centro 
Komitetas pirmame posėdy 1989 metais 
rugsėjo 16 d. pasiskirstė pareigomis ir 
aptarė galimus ryšius su bendraminčiais 
Lietuvoje ir laisvam pasauly. Pareigomis 
pasiskirstyta sekančiai:

Pirmininkas — Česlovas Masaitis, 
pirmasis vicepirmininkas — Alfonsas 
Stankaitis, vicepirmininkas 

tarptautiniams reikalams — Adolfas 
Venskus, sekretorius ir informacija — 
Antanas Razgaitis, Iždininkas — 
Justinas Šidlauskas, VLIKo atstovas — 
Vladas Šoliūnas, ypatingiems reikalams 
gen. sekr. Pranas Povilaitis, nariai — 
Alfonsas Dzikas, Bronė Kuodienė ir 
Stasė Škėrienė.

NAUJAS „TĖVYNĖS SARGO“ 
ADMINISTRATORIUS

Nuo lapkričio mėn. 1 d. „Tėvynės 
Sargo“ administravimą perima Pranas 
Razgaitis, 6755 Parkgate Oval, Seven 
Hills, Ohio, 44131. Visais „Tėvynės 
Sargo“ administravimo ir atsiskaitymo 
reikalais prašome kreiptis į jį. Dėkojame 
buvusiam „TS“ administratoriui 
Adomui Viliušiui už pašventimą kelių 
metų šiam gražiam darbui.

LKDS CK

1989 m. VLIKO SEIMO DALYVIAI

Dalis dalyvių VLIKo Seime, įvykusiame š.m. lapkričio 3-5 dienomis Baltimorėje, MD., (JAV) po uždaromojo posėdžio. Iš 
kairės sėdi — P. Pečiulaitis, A. Terleckas, J. Mugevičius, dr. E. Armanienė, dr. K. Bobelis, dr. D. Krivickas, V. Petkus, A. Buračas. 

Nuotrauka: Br. Čikoto.
VL! Kas — Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas — apjungęs du buvusius junginius, siekiančius Lietuvos išlaisvinimo, 

įsikūrė 1943 m. lapkričio 25-tą dieną okupuotoje Lietuvoje. 1944 m. vasario 16 dieną, Tautos Šventės proga, VLIKas paskelbė savo 
deklaraciją „Į Lietuvių Tautą!“

Pirmame VLIKo posėdyje pareigomis pasiskirstyta taip: pirmininkas proj. St. Kaminskas-Kairys (socialdemokratas), 
vicepirmininkai — proj. inž. A. Damušis (Lietuvių Fronto) ir agr. B. Gaidžiūnas (tautininkas). Nariai: ekonomistas J. Audėnas 
(valstiečių liaudininkų), inž. K. Brunius (Nacionalistų Partijos), proj. adv. A. Tumėnas (Krikščionių Demokratų), teis. J. Katilius 
(Darbo Federacijos) ir B. Kazlauskas (Vienybės Sąjūdžio). Sekretorium buvo ne VLIKo narys adv. J. Bieliukas.

(iš „Lietuva ir VLIKas“)

Kun. Michael Bourdeaux turėjo 
lankytis Sovietų Sąjungoje nuo 8-to iki 
13-to spalio kaip Didžiosios Britanijos 
Užsienio Reikalų Ministerijos žmogaus 
teisių delegacijos narys. Spalio 6 dieną 
sovietai atsisakė jam išduoti vizą, nors jie 
jau keletą savaičių žinojo, kad jis buvo 
vienas iš pasiūlytų delegacijos narių. 
Tada Užsienio Reikalų Ministerija 
atšaukė visą vizitą. Spalio 10 dieną 
sovietų užsienio reikalų atstovas Gennadi 
Gerasimov pareiškė „apgailestavimą“, 
sakydamas, kad „Anglų motivacija 
atšaukiant visą delegaciją, susidedančią iš 
vienuolikos asmenų tik dėl to, kad 
vienam asmeniui neišduota viza, man 
atrodo, švelniai tariant, neįtikėtina“.

Kun. Michael Bourdeaux Sovietų 
Sąjungoje pirmą kartą lankėsi 1959 
metais ir po to, iki 1979 m. lankėsi 
septynius kartus. 1981 metais jis turėjo 
vadovauti Keston Kolegijos vizitui į 

Vidurinę Aziją. Pradžioje jam viza buvo 
išduota, bet vieną savaitę prieš išvykimą 
buvo atšaukta. Canterbury 
Arikivyskupas užprotestavo, jam buvo 
pasakyta, kad savo ankstyvesnio vizito 
metu kun. Bourdeaux „nusižengė prieš 
įstatymus, nes dalyvavo nelegaliame 
jaunimo susirinkime“. Matomai, tai lietė 
jo 1979 m kelionę į Irkutską, kur jis 
dalyvavo pamaldose baptistų bažnyčioje. 
Po to pastorius pakvietė jį į maldos 
susirinkimą, kuriame dalyvavo apie 20 
jaunų žmonių. Kun. Bourdeaux tame 
susirinkime nekalbėjo.

1983-1987 metais kun. Bourdeaux 
prašė vizos vykti į Sovietų Sąjungą beveik 
kasmet. Visi jo prašymai buvo atmesti. 
1988 metų vasarą jis turėjo vadovauti 
Tarpbažnytinei grupei dalyvauti Sovietų 
Sąjungoje tūkstanties metų krikščionybės 
jubiliejaus iškilmėse. Jo prašymas vizai 
buvo atmestas ir tik vėliau, po 

informacinių priemonių ir po Britų 
Užsienio reikalų ministerijos bei 
bažnyčios vadovų intervencijos — viza 
buvo išduota. To vizito metu šiai grupei 
visos durys buvo atdaros, o sovietų 
spaudos agentūra „Novosti“ pakvietė jį į 
susirinkimą, kur Kestono Kolegija buvo 
apibūdinta, kaip svarbiausias balsas apie 
sovietų religiją Vakaruose ir buvo 
pareištas noras bendradarbiauti su 
Keston Kolegija pasikeičiant 
informacija. Tačiau sekančiais metais 
visos pastangos tai vykdyti nedavė jokių 
rezultatų. Ir „Novosti“ pakvietimas 
Keston Kolegijai apsilankyti balandžio 
menėsį buvo atidėtas.

1989 m. vasario mėn. Vilniaus 
Vyskupas Lietuvoje pakvietė kun. 
Bourdeaux dalyvauti Vilniaus Katedros 
rekonsekracijoje. Ir vėl jam vizos iš 
pradžių nedavė, bet Užsienio reikalų 
ministerijai įsikišus. Sovietų 
Ambasadorius jam išdavė vienkartinę 
vizą su pastaba, kad „Jis (kun. Michael 
Bourdeaux) tebėra juodajame sąraše“. 
Grįžtant iš Lietuvos, Maskvoje jam buvo 
pasakyta, kad jis važiuodamas į Vilnių ir 
ten neužsiregistruodamas milicijoje 
nusikalto tokių kelionių rekalavimų 
taisyklėms. Nors faktiškai, išduodant 
vizą jam buvo leista vykti į Vilnių, o jo 
šeimininkai Vilniuje jam padėjo atlikti 
visus formalumus su milicija, kaip kad ir 
kitiems svečiams, kurie tuo metu ten 
lankėsi.

Nuo to laiko kun. Bourdeaux vizos 
prašymo nepatenkino du kartus, o 1989 
m. rupjūčio mėn. jo prašymas buvo 
atmestas todėl, kad jis „nusižengė 
paskutinio vizito metu". Vėliau, spalio 
mėn. jam viza nebuvo išduota nes , Jis 
nelegaliai lankėsi Baltijos valstybėse“.

Yra aišku, kad Keston Kolegijos 
atžvilgiu yra taikomos dvilypės sąlygos. 
Jau 1988 m. vasarą kun. Bourdeaux 
vizito metu užsieniečiams taikomoje 
„Novosti“ agentūros brošiūroje anglų 
kalba ir platinamoje Kijevo areouoste 
„Sąžinės belaisviai Sovietų Sąjungoje ir jų 
užtarėjai“, Kęsto Kolegija apibūdinama 
kaip „Anti-sovietinė šnipų ir subversijos 
organizacija“. Keston Kolegija griežtai 
pareiškai, kad tokie kaltinimai yra gryna 
fikcija ir kad Kolegija visuomet buvo 
pasišventusi tiktai ,,bone fide“ 
tyrinėjimams.

KNS

LITERATŪROS PAŠNEKESYS...
(Atkelta iš 2 psl.)

Su pakilimu, džiaugsmu ir nuostaba vėliau dažnai ir daug kartų 
vartėm naujos mažos knygelės puslapius. Tai buvo Prano Kozulio 
eilėraščių rinkinėlis DULKĖS EŽERE, išleistas Kanadoje, Toronte, su 
1950-tųjų metų balandžio pirmosios data.

Kaip Anatolijaus Kairio 1946-tais išleistieji BLAŠKOMI LAPAI 
buvo pirmoji lietuviška knyga išleista Vokietijoje Antrojo Pasaulinio 
karo pabėgėlių, kaip Medardo Bavarsko PILKIEJI NAMAI (1947) 
buvo pirmasis išeivijos romanas, taip DULKĖS EŽERE, bent man, 
buvo pirmasis eilėraščių rinkinys naujosios bangos karo ateivių išleistas 
išsikėlus naujame kontinente. Tiesa, pora metų prieš tai čia pasirodė J. 
Aisčio NEMUNO ILGESYS (1947), tačiau gi J. Aistis savęs niekada 
pabėgėliu nelaikė, nes karo užkluptas bestudijuojant Prancūzijoje jisai į 
savo kraštą nebegalėjo grįžti susidėjusių aplinkybių dėka.

Prano Kozulio posmai mus pagavo savo gaivališkumu, 
šmaikštumu, neįprastais įvaizdžiais, kiek sofistikuotais, bet visada 
natūraliai skambančiais palyginimais ir iš viso plačiu jaunatvišku 
mostu:

Vanduo į kiaurą batą sunkias, 
per kūną eina šiurpuliai — 
taip iš dienos dienon, kaip slunkius, 
keliauju rudenio keliais.

Gi, žiūriu — juodą karstą veža 
apkartą visą žolynais — 
gyvenimą tas baigė gražų 
ir išvažiuoja dviem arkliais...

Kas tu buvai: gal koks šventasis, 
o gal padugnė koks tamsus?
Tiek to — dabar tu jauskis drąsiai 
ir išdidžiai — prieš mus visus.

All right, — žmogau, — nebetrukdysiu; 
kad jau pradėjai, tai keliauk.
Puikus tas kelias — vieškelis didysis, 
bet aš — keliausiu kiek vėliau...

(Ruduo ir žmogus)
Tada, kaip tik šį P. Kozulio rinkinį recenzuodamas, jam talentą 

(„ir galbūt ne eilinį“) pripažino ką tik minėtas J. Aistis, komplimentais 
jaunesniesiems paprastai gana šykštus, gi A. Vaičiulaitis, vėliau 
aptardamas P. Kozulio kūrybą visos išeiviškosios literatūros kontekste 
(knygoje LIETUVIŲ LITERATŪRA SVETUR jį išskyrė kaip 
(amžininkų tarpe turintį „bene tyriausią lyrinį toną“. Tai tikrai 
nemenkas komplimentas turint galvoje, kad tie amžininkai buvo ne kas 
kitas kaip žemininkų karta ne vien išeivijos, bet ir aplamai lietuvių 

poezijoje pelniusi užtikrintą vietą pirmosiose gretose. Praną Kozulį, 
rytų aukštaitį, rokiškietį, prisimenu iš fotografijos išspausdintos ar tai 
ATEITYJE, ar STUDENTŲ DIENOSE mūsų nepriklausomybės 
saulėlydžio metais draugų poetų — Kazio Bradūno, Eugenijaus 
Matuzevičiaus ir, berods, Pauliaus Jurkaus draugėje, šauniomis to 
meto kariūnų uniformomis, baltais diržais, baltomis pirštinėmis, ir 
plačiomis šypsenomis spindinčiais veidais...

Pranas Kozulis ir vienu mažu rinkinėliu sugebėjo susikurti gana 
ryškų ir nesunkiai atpažįstamą kūrybinį veidą. Jo kūryba turėjo kažko, 
ko neturėjo nė vieno žymiai aukščiau iškilusio bendraamžio kūryba. 
Savo eilėraščiuose jisai buvo kažkaip aukštaitiškai platus, 
nesismulkinantis, aristokratiškas, besibodintis pedantiškumu ar detalės 
išdailinimu. Kaip galėjote pastebėti iš ką tik cituotų posmų. P. Kozulio 
eilėraščius ne kartą skaidrina sąmojis ir autoironija nuspalvintos 
hiberbolės. Betgi jo humoras niekada neužgaulus, nežeidžiantis, 
didžiadvasiškai geraširdiškas, pašiepiantis nebent save. O ir toje 
pašaipoje nerastum masochistiško savęs plakimo, o greičiau netgi 
savotišką atlaidumą savo ydoms, ar net pasitenkinimą:

Visi kovos draugai jau krito,
tik aš kažkaip išsilaikiau, 
lyg lapas rudenio apvytęs, 
tarp žemės ir dangaus.

Nutilo viesulas pašėlęs, 
aiškėja rytmetys švelnus; 
vėl auga šungrybiai ir gėlės 
iš kapinynų amžinų.

Palengva kiūtinu griuvėsiais
ir jokio ženklo nerandu,
kad būtų kritę žvaigždės šviesios
tiesiog iš šilko debesų.

(Žemės trauka)
Gerokai skirtingas, už Kozulį pora metų jaunesnis, bet taipgi prie 

jo bendraamžių skirtinas, vos ne kartu su juo Lietuvoje pirmuosius 
žingsnius moksleivių žurnaluose žengęs, tačiau su pirmuoju (taipgi 
vieninteliu) eilėraščių rinkiniu tiktai po dešimties metų pasirodęs poetas 
bendravardis Pranas Gudaitis, gimęs 1920-taisiais, baigęs Kauno 
Jėzuitų gimnaziją ir vėliau ten pat dar studijavęs.

Pats populiariausias Prano Gudaičio eilėraštis jaunimo lūpose 
okupacijų metais skambėjo gal dažniau nei bet kuris kitas kūrinys, 
tačiau jo autorius tiktai nedaugelio buvo žinomas ar pažįstamas. Turiu 
galvoje, žinoma, ir šiandien plačiai tebedainuojamą dainą „Neišeik tu iš 
sodžiaus“, kuri tikrumoje tolimesnei P. Gudaičio kūrybai nėra 
charakteringa. Tiesa, tos tolimesnės kūrybos gana ilgą laiką, bent 
kelioliką metų, berods, iš viso niekur nesimatė ir nesigirdėjo, taip, kad 
1955 metais LITERATŪROS LANKUOSE pasirodęs pluoštelis 

brandžių, madingai modemiško braižo posmelių ne vieną maloniai 
nustebino. Kad tasai naujasis autorius — Eugenijus Gruodis — buvo 
senokai pamirštas Pranas Gudaitis, manau, nedaug kas teatpažino... O 
jei ir atpažino, tai gal ne tiek iš kūrybos, kiek iš čia pat pridėtos 
nuotraukos. Po poros metų išėjęs rinkinys AGUONOS IR SMĖLIS 
Eugenijų Gruodį atskleidė stipresnėje šviesoje. Sentimentalių nuotaikų, 
plačiau išsilieti linkęs lyrikas virto vienu iš taupiausiai žodį vartojančių 
poetų:

Reikia, kad kas nors rašytų 
apie šį gyvenimą mažytį.

Apie saulę, vėją, drugį, 
apie pilką alksnio ūgį.

Apie žvėrį, paukštį, javą, 
ir kaip smilga sudejavo------

Reikia, kad kas nors kalbėtų: 
jie yra analj'abetai...

(Mažieji broliai)

Trumpasakiškumas — viena is pagrindinių Eugenijaus Gruodžio 
dorybių. Tuo jis primena Kazį Bradūną. Tačiau nežiūrint šykštumo 
žodžiuose, Eugenijaus Gruodžio posmai daugumoje yra tiršti, 
prasmingi, giliai įsimenantys, nes jisai moka užgriebti esenciją, moka 
atsikratyti balasto, „nusunkti vandenį“, moka neužkasti žarijų 
pelenuose.

Nors, sekdamas laiko dvasią, E. Gruodis savo eilėraščių 
primygtinai rimuoti nebando, griežtesnių ritmų nenaudoja, tačiau, man 
rodos, tie elementai nesunkiai randami ir atpažįstami visuose 
geresniuose eilėraščiuose. Jų pobūdis daugiau impresionistiškas, 
pasižymintis mažai kuo rišamų įvaizdžių klojimu vienas ant kito, 
skaitytojui leidžiant pačiam susidaryti pilną vaizdą.

Pasilenk dar kartą 
ir rašyk: 
lietaus brūkšnius 
ant lango, 
lempos šviesą, 
laikrodžio tiksėjimą, 
moters vulgarų balsą 
gatvėje už lango:

pilkus ir absurdiškus 
ieroglijus, 
be skonio, be spalvos, 
be sąryšio------
gal būt, viena akimirka, 
kaip piktas peilis, 
pervers gelsvą tuštumą, 
ir tavo žodis bus gyvas.

(Egzortacijos)
(Bus daugiau)
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LDS PIRMININKAS AMERIKOJE ĮVYKIAI IR ŽMONĖS
Lietuvos Darbininkų Sąjungos 

pirmininkas Kazimieras Uoka susilaukė 
ypatingai šilto priėmimo JAV darbininkų 
suvažiavime, kuris įvyko Vašingtone 
lapkričio 13-16 d.d.

Kazimieras Uoka atvyko į Vašingtoną 
lapkričio 11 d. dalyvauti Amerikos 
Darbininkų Federacijos (American 
Federation of Labor - Congress of 
Industrial Organizations, arba AFL- 
CIO) suvažiavime. AFL-CIO apmokėjo 
Uokos kelionės išlaidas bei pragyvenimą 
ir jį traktavo kaip ypatingą garbės svečią.

K. Uoka tris kartus viešai prabilo 
suvažiavimo metu. Antradienio rytą, 
lapkričio 14 d. iš daugiau kaip 100 
užsienio darbininkų sąjungų atstovų, 
dalyvaujančių suvažiavime, buvo 
suteikta proga tiktai Vengrijos, Lietuvos. 
Čilės, Pietų Afrikos, Hong Kongo ir 
Lenkijos atstovams viešai pasveikinti 
delegatus. Kiekvienas kalbėtojas, atėjęs į 
amerikietiško futbolo aikštės dydžio salę 
Seraton Vašington viešbutyje, buvo 
pagerbtas kelių tūkstančių delegatų bei 
dalyvių atsistojimu ir ovacijomis. 
Ilgiausias ovacijas susilaukė Lech 
Walęsa, o antroj vietoj buvo Uoka. 
Klausytojai jo kalbą pertaukė plojimais 
net septynis kartus. Publika išreiškė 
solidarumą plojimais kai Uoka užsiminė 
Lietuvos okupaciją 1940 metais. (Žiūr. 
pilną kalbos tekstą žemiau.)

Po antradienio rytinės programos, keli 
užsienio garbės svečiai buvo pakviesti 
pietauti kartu su AFL-CIO tarybos 
nariais. Prie to paties stalo su Uoka 
sėdėjo Walęsa, AFL-CIO pirmininkas 
Lane Kirkland bei sekretorius-iždininkas 
Thomas Donahue. Tą vakarą, 
iškilmingoj vakarienėj, kurioje dalyvavo 
šimtai delegatų, Uoka vėl buvo 
pakviestas prie Kirkland stalo.

K. Uoka antrą kartą kalbėjo 
trečiadienį, lapkričio 15 d. per pusryčius, 
suruoštus svečiams iš užsienio. 
Vieninteliai kalbėojai: Uoka ir TSRS 
nepriklausomos žurnalistų sąjungos 
atstovas Sergei Grigoryant. Jiedu 
nagrinėjo Sovietų Sąjungos 
nepriklausomų darbininkų sąjungų 
tikslus bei problemas.

Tą vakarą K. Uoka, kartu su Vengrijos 
mokslinių darbininkų sąjungos atstovu 
bei S. Grigoryants, kalbėjo JAV 
Socialdemokratų suruoštam priėmime. 
Susirinkusiems jis pranešė, jog ne tik jisai 
pats priklauso socialdemokratų partijai, 
bet ir su keturiais kitais TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos nariais iš 
Lietuvos yra sudaręs toje taryboje 
socialdemokratų frakciją.

Prieš atvykstant į Vašingtoną, Uoka 
kai kurių amerikiečių tarpe jau buvo 
žinomas ne tik kaip Lietuvos Darbininkų 
Sąjungos pirmininkas, bet ir visos Tarybų 
Sąjungos darbininkų judėjimo 
organizatorius. AFL-CIO suvažiavimo 
metu jis tą dvilypę reputaciją patvirtino. 
Pertraukų metu susiskambino su Maskva 
bei Vorkuta patirti kaip sekasi 
streikuojantiems šachtininkams 
Vorkutoje. Sužinojęs, kad sovietų valdžia 
atsisako oficialiai pripažinti 
nepriklausomą šachtininkų sąjungą bei 
paskelbti jų streiką legaliu ir, kad 
šachtininkai bijo galimo valdžios smurto, 
Uoka tuojaus ryžosi jiems padėti. Ragino 
AFL-CIO vadovybę pasiųsti delegaciją į 
Sovietų ambasadą apginti šchtininkų 
teises ir antradienio popietę, kaip TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos narys, per 
ambasados atstovus suorganizavo 
delgacijos priėmimą sekančią dieną.

Trečiadieni pietų pertraukos metu 
AFL-CIO delegacija, susidedanti iš 
maždaug 20 narių, jų tarpe šeši 
vicepirmininkai, nuvyko į ambasadą. 
Delegacijai vadovavęs JAV mokytojų 
federacijos pirmininkas Albert Shanker 
išreiškė susirūpinimą, kad bus 
naudojamas smurtas prieš šachtininkus ir 
reikalavo, kad sovietai leistų AFL-CIO 
stebėtojų grupei nuvykti į Vorkutą. 
Sovietų ambasados pirmasis sekretorius 
Ruben Grigorian, kuris priėmė delegaciją 
ir kalbėjo angliškai, apsidžiaugė jos 
atvykimu į ambasadą, apgailestaudamas, 
kad praeityje AFL-CIO atsisakė turėti 
bet kokius ryšius su TSRS oficialiom 
profsąjungom. Shanker pabrėžė, kad ir 
toliau AFL-CIO nenorinti ryšių su 
tokiom valdžios organizacijom ir siekia 
tik ryšių su nepriklausomom darbininkų 
sąjungom.

Iki to laiko, diskusijos vyko anglų ir 
rusų kalbomis. Kai atėjo Uokos eilė 
kalbėti, jis atsisakė rusiškai kalbėti ir 
šachtininkų reikalavimus užtarė lietuvių 
kalba. Vertėjas Grigorianui bei kitiems 
jo mintis pateikė angliškai.

Suvažiavimo metu ir per pertraukas 
Uoka nuolat ieškojo ryšių su įvairių 
kraštų darbininkų sąjungų atstovais. 
Pavyzdžiui, atskirai tarėsi su Švedijos, 
Didžiosios Britanijos, Vakarų Vokietijos, 
Suomijos, Pietų Afrikos, Austrijos, 
Olandijos, Hong Kongo ir kt. šalių 
atstovais, kvietė juos aplankyti Lietuvos 
darbininkus bei TSRS darbininkų 
sąjungas. Ieškojo sąlyčio su JAV 
darbininkų sąjungom, kurios atstovauja 
tų pačių profesijų darbininkams, kaip 
Lietuvos sąjunga. Buvęs 
ekskavatorininku bei buldozerininku, 
jam rūpėjo užmegzti ryšius su JAV 
mašinistų sąjunga. Tos sąjungos 
vadovybė jį įrašė į savo garbės narių eiles 
ir prižadėjo suvažiavimui pasibaigus jam 
Klevelande sudaryti galimybes 
susipažinti su naujausia mašinistų 
technika. Kitą dieną jis Lietuvos 
autobusų vairuotojų pavedimu tarėsi su 
darbininkų sąjungų vadais, kurie 
atstovauja autobusų vairuotojams 
Bostone, Seattle bei Čikagoje ir norėjo 
sužinoti apie jų darbo sąlygas bei 
organizacinę struktūrą.

Šalia visų šių pasimatymų, Uoka taip 
pat davė pasikalbėjimus įvairiai spaudai, 
įskaitant St. Louis Post-Dispatch ir 
Philadelphia Inquirer. Po jo pirmos 
kalbos iki suvažiavimo pabaigos 
delegatai nuolat jį kalbino ir sveikino, 
paspausdami „broliui Uokai“ ranką ir 
išreikšdami jam pagarbą bei solidarumą.

Uokos atvykimo į JAV-es iniciatorė 
buvo Klevelando lietuvių veikėja Gaila 
Klimaitė, turinti pažinčių AFL-CIO 
vadovybėje. Jinai tai vadovybei piršo 
mintį, kad Uoka, kaipo naujosios 
laisvosios darbininkų sąjungos atstovas, 
būtų pakviestas į AFL-CIO suvažiavimą. 
Vytautui Landsbergiui besilankant 
Vašingtone liepos mėnesį ir JAV Lietuvių 
Bendruomenei tarpininkaujant, 
Landsbergiui buvo išrūpintas 
pasimatymas su AFL-CIO pirmininku 
Kirkland. Pastarasis Sąjūdžio 
pirmininkui įteikė kvietimą Uokai, kurį 
jis parsivežė į Lietuvą. Vėliau, AFL-CIO 
pareigūnai pavedė Lietuvių Informacijos 
Centro Vašingtono skyriaus vedėjui 
Viktorui Nakui Uoką lydėti suvažiavime 
ir būti jo vertėju.

Po AFL-CIO suvažiavimo, Uokos 
susitikimus su JAV valdžios pareigūnais 
tvarkė JAV Lietuvių Bendruomenės 
atstovė Asta Banionytė. Iš Vašingtono 
Uoka keliavo į Klevelandą. Numatyti jo 
apsilankymai ir Čikagoje, Detroite bei 
New Yorke.

(Toliau seka K. Uokos kalbos AFL- 
CIO suvažiavime tekstas.)

Pone Prezidente,
Gerbiami darbininkų judėjimo kolegos!

Lygiai prieš metus Lietuvoje, Kaune 
susirinkę darbininkai įkūrė 
nepriklausomą darbininkų sąjungą, 
norėdami kalbėti patys už save, 
atsikratydami nusibodusių valdančio 
režimo kalbų pasaulinio proletariato 
vardu. Mes nebenorime užvaldyti 
pasaulio, nenorime vienpartinės 
sistemos, nenorime ištisai suvalstybintos 
ekonomikos. (Plojimai) Mūsų šūkis 
Kaune buvo toks: „Visų šalių proletarai 
— tapkite žmonėmis!“

Šių metų lapkričio 7 d. jau Maskvoje 
įvyko didelė opozicinė demonstracija ir 
vienas iš nešamų šūkių ten buvo toks: 
„Visų šalių proletarai — atleiskite 
mums!“ (Plojimai)

Darbininkų judėjimas TSRS niekada 
nebuvo nurimęs. 1962 metais 
Novočerkaske buvo sušaudyta 
darbininkų demonstracija — šiandien 
judėjimo gretose mes turime to laiko 
disidentų. Prieš 10-15 metų drąsūs vyrai 
pabandė įkurti nepriklausomą judėjimą 
SMOT — ir visus juos sukišo į kalėjimą ir 
psichines ligonines. Tik visai neseniai 
paleisti paskutiniai drąsuoliai.

Mano kartos organizatoriams teko jau 
lengvesni išbandymai. Mums neleido 
važinėti, susitikti, neduodavo salių, 
trukdė asmeninę profesinę karjerą. 
Svajonė buvo ką nors išspausdinti, 
prabilti į darbininkų auditoriją.

Tačiau, palaipsniui, ypač po karinio 
perversmo Lenkijoje, taikydami gudrias 
diplomatines priemones, įgijome išėjimą į 
oficialias masinės informacijos 
priemones, radome būdų susisiekti 
didžiulėje imperijoje ir net pradėjome 
leisti savo laikraštį. Išsiugdėme savo 
lyderius keliose dešimtyse stambiausių 
miestų.

Šiandien nepriklausomas darbininkų 
judėjimas yra viena rimčiausių viso 
demokratinio ir nacionalinio 
išsivaduojamojo imperijos judėjimo 
dalis.

Lietuvoje mūsų judėjimas pirmasis 
įsiteisino todėl, kad lietuvių širdyse labai 
skaudi 1940 metų tragedija, kai 
bolševikai okupavo mano tėvynę. 
(Plojimai) Absoliuti dauguma lietuvių su 
tuo niekada nesusitaikė ir visais 
įmanomais būdais priešinosi. Šiandien, 
praėjus metams mūsų veiklos, 
keliasdešimtyje stambiausių įmonių 
minimalus atostogų laikas pratęstas iki 
24 dienų metuose. Mes sugebėjome 
atsispirti prievartai atidirbinėti taip 
vadinamus Juoduosius šeštadienius“. 
Daug kur darbininkų judėjimas užtikrina 
įvairių tautybių žmonių solidarumą, nes 
politiniai judėjimai vienybę užtikrinti ne 
visada sugeba. (Plojimai)

Bet didžiausias mūsų rūpestis dar 
ateityje. Nė viena pasaulio tauta nėra 
praėjusi kelio nuo stalinizmo link 
ekonomikos reprivatizacijos — ir 
Lietuvoje mūsų laukia šis sunkus, 
neišbandytas kelias.

Mes rūpinamės panaikinti valstybinį 
oficialių profsąjungų pobūdį. (Plojimai) 
Dabar jų įtaka laikosi tik mažų kąsnelių 
dalinimu darbininkams.

Po mūsų, darbininkų sąjungos įsisteigė 
Latvijoje ir Donbase. Ruošiami 
Baltarusijos ir Novokuznecko 
darbininkų sąjungų suvažiavimai. Kitur 
veikia darbininkų klubai arba streikų 
komitetai, iš kurių šią vasarą streikavo tik 
maža dalis. Dauguma jų veda derybas su 
administracija ir po truputį plečia savo 
veiklą, politizuojasi. Mūsų veikla be 
politikos neįmanoma, nes visur aplinkui 
žiaurus režimas ir suvalstybinta 
ekonomika.

Lietuvoje palaipsniui gimsta nauja 
Europos valstybė su savitu socialiniu 
gyvenimu ir ji bus tiek teisinga, kiek 
efektyviai ir protingai veiksime mes 
žiandien. Mes suprantame savo misiją ir 
bandome būti demokratijos idėjų tiltu 
toliau į Rytus, kiek galime padedame 
Rusijos darbininkams ir demokratiniams 
judėjimams.

Aš perduodu sveikinimus nuo Lietuvos 
Darbininkų Sąjungos kaip jos 
pirmininkas. Taip pat perduodu 
sveikinimus nuo šimtų darbininkų 
juudėjimo aktyvistų, kuriuos aš pažįstu 
— iš Latvijos, Estijos, Baltarusijos, 
Gruzijos, Armėnijos, Ukrainos, 
Maskvos, Leningrado, Murmansko, 
Čeliabinsko, Jaroslavilo, Čeboksarų, 
Gorkio, Saratovo, Kulbyševo, Tūlos, 
Novosibirsko, Krasnojarsko, Irkutsko, 
Sverdklovsko, Novokuznecko ir 
Karagandos. (Plojimai) Vorkutos 
darbininkai šiuo metu streikuoja ir 
perduoda ypatingai karštą solidarumo 
sveikinimą. Jie visi labai domisi Vakarų 
darbininkų judėjimu ir mielai priimtų jus, 
jei atvyktumėte į svečius. Didelio 
komforto mes pažadėti negalime, 
daugelyje miestų oficiali valdžia gali net 
išvyti darbininkų pasikviestuosius 
svečius iš užsienio, gali neduoti salių, 
neįleisti į auditorijas — bet mes kviečiame 
surizikuoti ir atvykti. Jei jau kitur jūsų 
neįsileistų, tai Lietuvoje iki galimo 
perversmo galiu pažadėti patenkinamą 
viešnagę. (Plojimai)

Broliai ir seserys! Linkiu sėkmės 
suvažiavimo darbe ir jums asmeniškai 
sveikatos! (Ovacijos)
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KALĖDINIS BAZARAS
Pabaltiečių moterų tradicinis Kalėdinis 

bazaras įvyko gruodžio 2 d. Latvių 
Namuose, 72 Queensborough Terrace, 
Bayswater. Londone.

Latvių Namai Londone yra miesto 
centre, viešbučių rajone, prieš garsųjį 
Hyde Parką šalutinėje gatvėje. Kaip ir 
Lietuvių. Latvių Namai Londone 
aptarnauja Britanijoje gyvenančius 
latvius ir yra „Daugavs Vanagų“ 
organizacijos centras. Pačiuose namuose 
gyvena latvių tautybės asmenys, yra 
Latvijos Atstovybė, biblioteka ir 
socialinis klubas. Pirmame aukšte, 
didžiojoje salėje kas metai vyksta 
pabaltiečių moterų Kalėdinis bazaras. 
Lietuvės moterys susibūrusios Londono 
lietuvių moterų organizacijoje 
„Dainava“ šiame pabaltiečių bazare 
atstovauja lietuvius. Bazaro pelnas yra 
skiriamas labdarybės tikslams, 
eksponatai parodėlei ir loterijai dovanos 
yra renkamos per ištisus metus. 
„Dainavietės“ ir šiame bazare sugebėjo 
sudaryti gausią, įvairią ir dailią tautinių 
rankdarbių bei meno rinkinių parodėlę.

Jau iš vakaro „Dainavietės“ 
susirinkusios Latvių Namuose planavo ir 
puošė jom paskirtą salėje vietą 
lietuviškais tautiniaias išdirbiniais, 
ornamentais ir spalvomis. „Dainavos“ 
pirmininkės Janinos Kerienės 
vadovaujamos ligi vėlaus vakaro triūsė S.

Ruseckienė, Ž. Matukienė, D. 
Ribokienė, N. Dargienė ir kitos darbščios 
moterys. Turbūt pirmą kartą bazarui 
suruošti talkininkavo ir moterys 
atvykusios iš Lietuvos.

Bazarą atidarė pabaltiečių bičiulis 
Hillary King. Jis įdomiai papasakojo apie 
pereito karo baisumus, paminėdamas ir 
tai, kad netoli jo gyvenvietės, Škotijoje, 
yra palaidoti nuskendusio Latvijos laivo 
jūreiviai ir kad jų kapus dažnai aplankyti 
iš tolimų vietovių atvažiuoja latviai.

Pabaltiečių moterų Kalėdinis bazaras 
buvo atidarytas nuo 11 vai iki 18 vai. ir jį 
aplankė daugelis asmenų. Žinoma, vietos 
būtų užtekę ir tiems, kurie šiais metais 
neatvyko. Jie prarado progą įsigyti 
įvairių rankdarbių, audinių, gintaro 
išdirbinių, tautinių juostų ir kitų dalykų, 
tinkamų Kalėdinėms dovanėlėms ir savo 
aukomis prisidėti prie taip savarbaus 
„Dainaviečių“ labdaros darbo.

V AL

PADĖKA
Londono Moterų Sambūris 

„Dainava“ nuoširdžiai dėkoja visiems 
rėmėjams, kurie prisidėjo prie Kalėdinio 
Bazaro renginio: pinigais, daiktais ir 
darbu.

Šv. Kalėdų progą sveikiname visus 
tautiečius, linkime sveikatos, laimės ir 
Laimingų N. Metų!

Dainavietės

Dainavietės Kalėdiniame bazare: iš kaires Ž. Matukienė, D. Ribokienė ir J. Kerienė
Nuotrauka: ELR
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LIETUVIU SIELOVADA JAV

Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
gyvena daug lietuvių; yra keliasdešimt 
lietuvių kunigų ir trys vyskupai: vyskupas 
Karolis Salatka, Vyskupas Paulius 
Baltakis, popiežiaus įgaliotinis lietuvių 
sielovadai ir vyskupas Vincentas Brizgys, 
kuriam lapkričio 11-ąją dieną 
sukako 86 metai

“• vaidyba sveikina
§ lankytojus si; Kalėdomis ir Imki
* laimingų 1990 metų.

S.l .K. A aldyba

Mokiniai it mokytojai
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Švenčiu proga sveikinu savo 
pažįstamus ir draugus ir linkiu 
jiems linksmų sv Kalėdų ir 
laimingų Naujųjų Metų

Vietoje Kalėdinių sveikinimų 
aukoju 15.50 sv spaudai

V. ir M. Žemaičiai

Šventų Kalėdų proga 
sveikiname visus prietelius ir 
pažįstamus. linkėdami linksmų sv. 
Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų.

V. ir H Gasperai ir jaunimas 
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S

em « ** •

Mielus draugus ir pažįstamus 
sveikinu šv. Kalėdų proga.

Vietoje Kalėdinių kortelių 
spaudai aukoju 15 svarų

Vlada Sližienė
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Šv. Kalėdų proga visus savo klientus sveikina 
ir Imki laimingų 1990 metų 

BALTIC STORES 
(Z. Juras)

11 London Lane. Bromley, Kent, England 
Tel. 01-460 2592
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TRYS KOVOS PERIODAI Krikščionių Demokratų Internacionalo Kongresas
KUNIGO ALFONSO SVARINSKO 
PRANEŠIMAS APIE „TAUTINĘ 
KRIZĘ SOVIETU SĄJUNGOJE“

Spalio 13-tą dieną Romoje, (vyko 
Koordinacinio Komiteto ,,Demokratija ir 
Nepriklausomybė" konferencija tema 
„Tarybų Sąjungos tautos nacionalinės 
politikos krizės akivaizdoje". (Žiūrėk 
,EL" N r.44) Konferencijos vakariniame 
posėdyje kalbėjo kun. Alfonsas Svarinkas. 
Nupiešęs Lietuvos kovą už Bažnyčią ir 
Tėvynę per penkiasdešimt metų, jis išskyrė 
tris kovos periodus.

Pirmas — 44-53-čių metų ginkluotos 
kovos metai. Partizanų sutriuškinimas, 
masines deportacijos ir kolchozų 
sukūrimas — 48-53-čiais metais iššaukė 
didžiausią mūsų tautoj neviltį. Pirmojo 
etapo metu Bažnyčia labai nukentėjo. 
’46-tais metais iš penkių, areštuoti keturi 
vyskupai. Vyskupas Borisevičius 
sušaudytas, arkivyskupas Reinys mirė 
Vladimiro kalėjime, vyskupai — 
Matulionis ir Ramanauskas atbuvę 
lagerio bausmę mirė vidaus tremtyje. 
Uždarytos trys Kunigų Seminarijos, o 
ketvirtoji — Kauno limituota iki 25-kių 
studentų. 1948-tais metais uždaryti visi 
vienuolynai Lietuvoje ir iki šiol jie 
pogrindyje. Man atrodo, kad nelaikąs 
legalizuotis.

Antras — Mirus Stalinui įvykiai keitėsi 
gera kryptimi. Pradėjo paleisti politinius 
kalinius. '56-tais metais Nikita 
Kruščiovas paleido apie du šimtus 
tūkstančių politinių kalinių. Grįžo daug 
lietuvių inteligentų ir paprastų žmonių. 
Visi buvo gerai nusiteikę ir pilni ryžto 
kovoti ir toliau už Tėvynę ir Bažnyčią. 
Todėl man atrodo, reikia laikyti 55-56- 
tuosius metus atgimimo metais ir naujo 
kovos etapo pradžia. ’69-tais metais buvo 
įkurtas Eucharistijos Bičiulių judėjimas.

’72-ais metais Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika gimė — labiausiai 
išgarsinusi Lietuvos vardą po visą 
pasaulį. Ir 1976-tais metais sukurta 
Helsinkio grupė, kuri veikia ir šiandien. 
1978-ais metais lapkričio 13-tą dieną 
gimė Katalikų Komitetas. Tikinčiųjų 
Teisėms ginti, kuriam Vakaruose 
atstovauju ir dabar. Na, ir galop, ’88-ųjų 
metų Vasario 16-tos dienos ir Birželio 14- 
tos dienos įvykiai užbaigia aną laikotarpį.

Ir pernai metais prasidėjo Trečiasis — 
pats sunkiausias kovos etapas — 
viešosios kovos etapas, kuriuo visi 
Lietuvoje džiaugiasi ir didžiuojasi. Jei 
nebūtų buvę pirmųjų dviejų etapų — tai 
nebūtų buvę ir šio trečiojo, taip masiško. 
Dabartinė mūsų kova gali būti palyginta 
su Šventraščio Dovydo ir Galijoto kova. 
Su Dievo pagalba Dovydas nugalėjo. Jei 
Dievas laimins ir mes būsime 
pakankamai vienigi, ryžtingi ir pilni 
aukos dvasios — laimėsime. Bet kely į 
laisvę ir Nepriklausomybę — turime 
nugalėti savo ydas ir nuodėmes: 
girtuoklystę, narkomaniją, pasileidimą ir 
panašiai. Džiaugiantis įvykiais Lietuvoje 
— savaime auga ir baimės jausmas. 
Romėnai sakydavo: „Timeo dona 
ferentes“ (bijau duodančiųjų dovanas). 
Mes visi žinome šios sistemos žvėrišką 
prigimtį. Ar jos tariamas gerumas 
neverčia mus dvigubai būti budresniems 
ir laiku atskleisti klastą. Kažkur skaičiau, 
kad Sąjūdžio delegatai įteikė 
Gorbačiovui laišką, kad leistų tautai 
laisvai apsispręsti. Mes, lietuviai, 
apsisprendėm jau 40-tais metais birželio 
15-tą dieną. Ir šiemet, rugpjūčio 23-čią 
dieną susikabinę rankomis Vilnius, Ryga, 
Talinas, visam pasauliui rodėm savo 
nusiteikimą. Tarp kitko, šitas 
susikabinimas rankomis rado didžiausią 
atgarsį pasaulyje. Plebescitas mums 
nepriimtinas:

1. tai paniekintų tūkstančiais žuvusias 
aukas. Reikia išvesti svetimą 
kariuomenę ir atstatyti Nepriklauomybę;

2. daleisdami plebescitą — pavestume 
savo brolius latvius ir estus. Lietuviai, 
turėdami aštuoniasdešimt procentų 
gyventojų savo Tėvynėje — galėtų tikėtis 
laimingos baigties, bet vis dėlto netenka 
užmiršti, kad dvidešimt šeši procentai 
suvalkiečių balsavo už „Kapsuko“ vardą 
vietoj „Marijampolės". O ką tada darytų 
latviai. turėdami keturiasdešimt 
septynius nuošimčius ar estai 
šešiasdešimt nuošimčių?

Taigi, melskimės ir būkime budrūs, nes 
anot Šventraščio — mūsų priešas velnias 

eina aplinkui riaumodamas ir tyko ką 
praryti.

Dievo palaimos visiems kovojantiems 
už Lietuvą.

VIKTORAS PETKUS IR 
ANTANAS TERLECKAS ČIKAGOJE

Spalio 26-lapkričio 1, pakeliui iš 
Amerikos Lietuvių Tarybos surengtų 
dienų Los Angeles, į Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Seimą 
Baltimorėje, Čikagoje viešėjo du žinomi 
kovotojai už nepriklausomą Lietuvą V. 
Petkus, vienintelis likęs gyvas okupuotoj 
Lietuvoj Helsinkio grupės narys bei LKD 
sąjungos/partijos atgaivinimo grupės 
branduolio pirmininkas ir Antanas 
Teleckas — Lietuvos Laisvės Lygos 
pirmininkas. Abu stiprūs, nepalaužti 
vyrai, kentėję 25 ir 17 metų kalėjimus, 
koncentlagerius, abu atidavę savo 
gyvenimą Tėvynei Lietuvai, nežada 
sustoti ir dabar.

Spalio 29 d. padarė pranešimą Čikagos 
lietuvių visuomenei. Tauta yra gyva ir 
sąmoninga. Atgimimo reikia tik tiems, 
kurie buvo valdžioje, ėjo su Maskvos 
komunistų partija. Dėkojo, kad pabėgom 
nuo okupacijos, nes tuo būdu apsaugojo! 
dalį kultūros, padėjot kaliniams ir 
garsinot padėtį pavergtoj Lietuvoj. 
Ragino nesiųsti pinigų į okupuotą 
Lietuvą, o vietoj to taupyti pinigus 
Lietuvai kai ji taps nepriklausoma. 
Nežiūrint kai kurių nedateklių, esą 
apsirengę ir ne alkani. Trūksta tik knygų 
ir spausdinimo priemonių. Rusai laisvu 
noru niekad negrąžins Lietuvai 
nepriklausomybės. Reikia nuolatinių 
taikių demonstracijų, nuolatinio 
spaudimo, tarptautinio teismo. Sąjūdyje 
yra daug gerų žmonių, bet ten esąs ir visas 
komunistų aktyvas, kuriuo negalima 
pasitikėti.

Abu svečiai taktiškai atsakinėjo į 
gausius klausimus. Paminėsim tik vieną, 
kuris lietė ir mus. Persitvarkymo Sąjūdžio 
atstovė ir korespondentė Čikagoje 
paklausė: „Aš norėčiau paklausti gerb. 
Petkaus paaiškinti, kodėl jūs pasitraukėt 
iš krikščionių demokratų partijos ir 
sukūrėte Sąjungą ir ar yra skirtumai tarp 
tų dviejų ideologijoje?“

„Aš iš niekur nepasitraukiau ir nieko 
nesukūriau... Lietuvoje, jei galima taip 
grubiai pasakyti, yra trys jėgos... 
Maskvos stovinti partija... tai reiškia 
valdišką jėgą. Apieją nekalbėsim. Toliau, 
atėjęs pereitais metais Persitvarkymo 
Sąjūdis. Trečioji jėga, apie kurią čia buvo 
kalbama, kad ji nei valandėlei nenutrūko 
nuo pat 1940 m. birželio 15 dienos. 
Pasibaigė rezistencinė kova, buvo 
sunaikinta virš 50,000 patizanų, žuvo 
10,000 konclageriuose ir kalėjimuose, bet 
nebuvo tų metų Lietuvoje ir po šitų 
įvykių, kad nebūtų rengiami teismai, kad 
nebūtų teisiami žmonės. Nebuvo 
Lietuvoj tokios Vasario 16, kad nebūtų 
iškelta tautinė vėliava. Tai Tautos 
sąjūdis, nepriklausomybės sąjūdis, 
einantis iš kartos į kartą. Tai trečioji jėga. 
Šiandien bandoma ją irgi daugiau ar 
mažiau konsoliduoti. Gegužės 25 sukurta 
Lietuvos Nepriklausomybės Sąjunga. Ją 
sudaro 7 politinės grupuotės. Kada 
vasario mėn. atsikuriant kitoms 
partijoms, buvo stengiamasi atkurti ir 
Lietuvos krikščionių demokratų partiją. 
Susidarė lyg du sparnai. Vienas sparnas, 
kuris orentavosi į Tautos sąjūdį ir antras 
sparnas, kuris orentavosi į Persitvarkymo 
sąjūdį. Tie, kurie orentavosi į Tautos 
sąjūdį galvojo šitaip: Persitvarkymo 
sąjūdis yra gimęs tik pernai. Tai nėra tik 
Lietuvos reiškinys. Jo ideologas yra 
Maskvoj ir jo pavardė gruziniška — 
Kurašvili. Su savo straipsniais rusų 
spaudoj išjudino sąjūdžio bangą. Iš 
Pabaltijo respublikų, kaip minėjau, 
pirmiausia Estiją. Lietuvos krikščionių 
demokratų sąjunga, nuėjusi garbingą 
kelią, daug prisidėjusi prie Lietuvos 
valstybės atkūrimo 1918 metais, šešetą 
metų vadovavusi nepriklausomai 
Lietuvos valstybei — ir būtent šitam 
sparnui atrodė, kad nereikia susidėti su 
Persitvarkymo Sąjūdžiu, nes neaišku, kas 
su tuo sąjūdžiu bus rytoj ar poryt. Kad 
krikščionys demokratai turi remtis savo 
praeitimi, savo tradicija, savo ideologija 
— ir būtent aš ir pasilikau šitame sparne, 
o nesukūriau — kokį kitą sparną“.

LKDS Biuletenis

KDI Kongresas Gvatemaloje vyko 
rugsėjo 18-29 d.d. Kongrese dalyvavo 
158 delegatai iš 52 kraštų. KD 
Internacionalą šiuo metu sudaro 58 
valstybių partijos ir judėjimai. Lietuvių 
krikščionių demokratų sąjungai 
Kongrese atstovavo Dr. Kazys Bobelis, 
Dalia Bobelienė ir Pranas Povilaitis.

Kongrese buvo vartojamos penkios 
kalbos: anglų, italų, ispanų, prancūzų ir 
vokiečių.

Buvo susipažinta su eile garbingų ir 
Lietuvos bylai naudingų žmonių. Tenka 
paminėti Internacionalo prez. Flaminio 
Piccoli, Int. gen. sekretorių ir buvusį 
Venecuėlos prez. Luis Herrera Campins, 
Europos KD sąjungos (PPE) pirm, ir 
Luxemburg© min. pirm. Jacques Santer, 
Sen. Renan Fuenteealba — Amerikos 
KD pirm., Paul Ssemogerere— Ugandos 
VP ir užsienių reikalų minister), Hanja 
Maj-Weggen — Europos Parlamento 
KD grupės (PPE) VP, Thomas Jansen, 
Europos KD Sąjungos gen. sekr. ir t.t. Su 
jais ir eile kitų buvo proga pasikeisti 
mintimis ir paprašyti paramos Lietuvai. 
Buvo miela girdėti, kad didelė delegatų 
dauguma yra gerai informuoti ir pasisako 
už laisvą Lietuvą ir laisvą Pabaltijį.

Nauju Internacionalo pirmininku 
buvo išrinktas venecuelietis Eduardo 
Fernandez. Tai 49 metų vyras, studijavęs 
Europoje ir Amerikoje ir. nežiūrint gana 
jauno amžiaus, turi didelę patirtį kaip 
profesorius, parlamentaras, politikas. 
Jam talkininkaus 10 VP — po vieną iš 
Italijos, Prancūzijos, Panamos, 
Urugvajaus. Vokietijos, Libano, 
Ugandos, Lenkijos, Filipinų ir Naujosios 
Zelandijos. Generaliniu sekretorium 
išrinktas mums labai palankus Andre 
Louis. Jam talkininkaus Bryan Palmer iš 
Urugvajaus.

Posėdžiai tęsėsi nuo 9 vai. ryto iki 6-7 
vai. vakaro. Vakare — priėmimai, 
iškilmingi pietūs. Tarp jų minėtini: 
priėmimas ir pietūs pas Gvatemalos 
prezidentą, dalyvaujant valdžios 
atstovams ir diplomatiniam korpusui 
prezidento rūmuose, priešpiečiai, kuriuos 
sponsoriavo Belgijos ambasadorius su 
ponia, Gvatemalos KD partijos pirm, ir 
prezidento kandidatas Alfonso Cabrera.

„Kentish Times" korespondentas 
Clive Page 1989 m. rugsėjo 21d. laidoje, 
visą laikraščio puslapį su iliustracijomis 
užimančiame straipsnyje, aprašo 
pasikalbėjimą su Londono priemiesčio 
Abbey Wood gyventoju britu, 
pabaltiečių, ypatingai lietuvių bičiuliu, 
DBLS nariu, Michael Manning-Lobb. 
Pasikalbėjime jis pasakoja apie Lietuvos 
istoriją, Sąjūdžio veiklą, paskutinį 
Sovietų Sąjungos KP pareiškimą dėl 
įvykių Baltijos respublikose ir tų 
respublikų į tą pareiškimą reakciją.

Michael Manning-Lobb su sūnumi prie savo lietuviško rinkinio. Nuotrauka: Courtesy of Kentish Times

Visų pritarimu buvo pravesta Lietuvai 
palanki rezoliucija. Rezoliucijos tekstas 
yra šis:

Kandangi KDI gen. asamblėja sutinka 
su vakarų valstybėmis, kad Hitlerio- 
Stalino paktas ir jo slapti protokolai 1939 
m. buvo viena iš antrojo pasaulinio karo 
priežasčių, privedusių prie nelegalios 
Baltijos valstybių — Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos okupacijos ,

Kadangi KDI gen. asamblėja remia 
Tautų ir žmogaus teises,

Kadangi KDI Kongresas remia 
pabaltiečius ir žino, kad estai, latviai ir 
lietuviai siekia nepriklausomybės,

Kadangi KDI remia žmonių teisę 
kontroliuoti savo pačių likimą ir pasirinkti 
savo valdymosi formą.

Todėl Krikščionių Demokratų 
Intenacionalas pasmerkia Sovietų 
Sąjungos Baltijos valstybių okupaciją ir 
nuolatinius žmogaus teisių pažeidimus ir 
solidarizuodams su vakarų valstybėmis ir 
Europos Parlamentu, reikalauja išvesti 
Sovietų Sąjungos okupacines jėgas iš 
Pabaltijo vastybių ir atstatyti 
nepriklausomas Estiją, Latviją ir Lietuvą.

Dr. Kazys Bobelis delegatams priminė 
Lietuvos istoriją ir krikščionių 
demokratų įnašą kuriant demokratinę 
Lietuvos respubliką. Priminė, kad 
Lietuva buvo Tautų Lygos narė ir 
Hitlerio-Stalino sandėrio dėka, 
pasiremiant jų slptais paktais, buvo 
Sovietų Sąjungos okupuota ir aneksuota. 
„Deja pabaltiečių noras būti laisvais ir 
nepriklausomais niekad nebuvo 
palaužtas ir privedė prie šių dienų 
pastangų atstatyti nepriklausomas 
valstybes“ —kalbėjo dr. Bobelis. Priminė 
kongresui delegato, Ugandos užsienių 
reikalų ministerio žodžius, kad „mūsų 
taikingas įsikišimas, remiąs 
demokratinius procesus, būtų 
suintensyvintas“. Todėl mes prašome, 
kad KDI užimtų labiau matomą poziciją 
ginant žmogaus ir tautų teises, paneigtas 
diktatorinių jėgų, ateinančių iš kairės ar 
dešinės. „Kviečiame visus Krikščionių 
Demokratų Internacionalo narius 
susikibti rankomis, kaip tai įvyko 
Pabaltijo valstybėse prieš maždaug tris 
savaites, sudarant žmonių grandinę nuo

Vietinė spauda apie lietuvius ir
Michael Manning-Lobb dabar laukia 

tos dienos, kada jis galės aplankyti savo 
motinos bočių kraštą — Lietuvą. Jis 
Lietuva pradėjo domėtis dar būdamas 
jaunas, kai jo teta jam parodė senas jo 
šeimos nuotraukas. Nuo to laiko jis labai 
domisi Lietuvos istorija ir kultūra, 
pritraukdamas prie šio darbo ir savo 
sūnus, 15 ir 7 metų amžiaus berniukus. Jis 
domisi lietuvių kalba (jis ir jaunesnysis 
sūnus mokėsi Londono lietuvių 
Maironio mokykloje) ir kanklėmis, 
kurias jis įsigijo. Jo namo vartai visuomet 

Vilniaus, Lietuvoj, iki Rygos Latvijoj ir 
Talino Estijoj, pademonstruojant 
pasauliui, kad tragiškos Hitlerio-Stalino 
pakto pasėkos vis dar neatitaisytos“ — 
užbaigė prelegentas. Ugandos ministeris 
Paul Ssemogerere padėkojo dr. K. 
Bobeliui, kad šis atkreipė dėmesį į jo 
mintis.

Delegatai yra gerai informuoti ir 
palankūs mūsų Tėvynei Lietuvai. Iš eilės 
delegatų patyrėm, kad jie gauna ir vertina 
ELTą ir ja dažnai pasinaudoja.

LKDS Biuletenis

LABDAROS SIUNTINYS LIETUVAI

Spalio mėnesio pabaigoje Vilnių 
pasiekė du sunkevežimiai iš Vakarų 
Vokietijos su kroviniu Lietuvos 
krikščioniškajam labdaros fondui. Po 
muitinės formalumų, krovinys buvo 
perduotas Krikščioniškojo labdaros 
fondo pirmininkui ir įkūrėjui Otonui 
Balčiūnui. J Lietuvą buvo atveržtas 
beveik šešių tūkstančių penkių šimtų 
kilogramų krovinys, kurio vertė siekė 
aęie 44-ris tūkstančius penkis šimtus 
Vakarų Vokietijos markių. Krovinį 
sudarė medikamentai, vitaminai, 
drabužėliai vaikam, batai, žaislai, 
sausainiai, duona ir kiti produktai 
vaikam.

.Lietuvos krikščioniškasis labdaros 
fondas susikūrė šių metų vasarą, tačiau 
oficialiai jis buvo užregistruotas tik po 
Lietuvos ministrų tarybos sprendimo. 
Fondas gauna jau antrą labdaringą 
siuntą iš Federacinės Vokietijos: pirmąją 
siuntą sudarė penkiasdešimt tūkstančių 
religinių knygų, kurios pasiekė Lietuvą 
šių metų vasaros pradžioje. Antrosios 
siuntos dovanas fondas išdalins vaikų 
namam ir šeimom, auginančiom likimo 
nuskriaustus vaikus. Dalis dovanų buvo 
perduota Akemenės vaikų namam. 
Federacinės Vokietijos religinės labdaros 
misijos atstovas pažymėjo, kad jei ir 
toliau nebus dirbtinių kliūčių, Lietuvos 
našlaičiai gali tikėtis dar šiais metais gauti 
ir Kalėdinių dovanų.

ŠIA

Lietuvą
yra papuošti Lietuvos trispalve, Britų 
vėliava (Union Jack) ir Vytimi.

Michael Manning Lobb yra Lloyds 
krovinių draudimo vedėjas ir Abbey 
Wood gyventojų asociacijos pirmininkas. 
Jis taip pat rašo Abbey Wood vietovės 
istoriją, kur jo šeima gyvena jau ilgus 
metus.

Prie to paties straipsnio „Kentish 
Times“ patalpino žinias apie Lietuvos 
gyventojus, Vilnių, tautos religiją ir 
istoriją.

J.B.
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Sovietiniai kariškiai Lietuvoje
„Tiesoje" (XI.10) rašoma apie Lietuvos 

TSR Ministrų Tarybos pirmininko 
pavaduotojo Petro Ignoto informaciją apie 
TSKP Centro ir TSRS Vyriausybės 
nutarimų dėl lengvatų aprūpinant 
gyvenamosiomis patalpomis kai kurių 
kategorijų asmenis (kariškius) galiojimo 
sustabdymą Lietuvos TSR teritorijoje. Dėl 
šios informacijos vykusiose diskusijose 
paaiškėjo šie reikalai.

Diskusijose pirmasis kalbėjo 
deputatas, Šiaulių miesto Tarybos 
vykdomojo komiteto pirmininkas 
Povilas Morkūnas.

Skirstant gyvenamąjį plotą kariškiams, 
mums tenka išklausyti nemažai 
priekaištų iš dalinių, kurie išdėstyti aplink 
Šiaulius. Štai į atsargą išėję kariškiai lieka 
mieste. Jie sutiktų gyventi ir kituose šalies 
rajonuose, tačiau reikalaujama pastatyti 
jiems butus tenai. O tokių galimybių mes 
neturime. Todėl siūlome tuos 10 
nuošimčių nuo Šiaulių miestui skiriamų 
kapitalinių įdėjimų iš karto nukreipti į 
kitus šalies miestus. Mums opus ir karinio 
aerouosto, kurį siūlome iškelti, 
klausimas. Miestui jo daromos žalos 
niekas nekompensuoja.

Suprantama, kariškius reikia aprūpinti 
gyvenamuoju plotu. Tačiau bėda, kad 
gyvenamųjų namų statyba dabar 
mažinama, o naujų-kariškių atvyksta 
nuolat. Praktiškai yra taip, kad 
išvykstančiojo vietą užima atvažiavę 
giminės. Mano nuomone, kariškiai 
turėtų disponuoti tam tikru kiekiu 
gyvenamojo ploto, ir problema būtų 
išspręsta. O dabar pasitaiko ir taip, kad, 
žiūrėk, vienas dalinys išsikėlė, o 
kariškiams, atvykusiems į jo vietą, 
gyventi nėra kur. Mūsų mieste į butus 
įsikėlė 14 kariškių be orderių. Beje, butų 
problemą komplikuoja ir nereguliuojama 
žmonių migracija. Mechaninis gyventojų 
prieaugis Šiauliuose siekia net du 
trečdalius!

Aš pritariu pateiktam įstatymo 
projektui dėl lengvatų įsigyjant butus kai 
kurių kategorijų asmenims sustabdymo.

Diskusiją šiuo klausimu pratęsė TSRS 
liaudies deputatas, Šiaulių pedagoginio 
instituto Klaipėdos fakulteto docentas 
Vytautas Čepas.

Karinių dalinių dislokacija, norim mes 
to ar nenorim, yra realybė. Yra kariškiai, 
— reikalingos jiems ir gyvenamosios 
patalpos. Tačiau tiesa ir tai, kad kariškių 
sąskaita labai skriaudžiami vietiniai 
gyventojai. Ir, matyt, problema nevien 
dėl butų. Su karinių dalinių buvimu 
susijusios politinės, socialinės, 
ekonominės, ekologinės problemos. 
Tačiau, jeigu pabandysime bent kiek 
paklibinti kariškių reikalus, tuoj pat 
atsakys: kokią teisę turi kalbėti, jeigu nesi 
šios srities specialistas. Bet ar galime su 
tokia argumentacija visad sutikti?

Štai keletas pavyzdžių iš mūsų pajūrio 
ir pamario gyvenimo. Beveik visas pajūris 
nuo Klaipėdos iki Palangos 
militarizuotas. Dabar ten lyg ir galima 
vaikščioti. Bet juk pajūris — mūsų aukso 
fondas. Mes jame turėtume kažką statyti, 
kad Respublikos biudžetas gautų 
valiutos. Deja, kaip tik gražiausiose 
vietose yra įsikūrę kariniai daliniai. Kitas 
atvejis. Klaipėdos kanalas — miesto 
vandenvietė. Daugiau negu pusė 
uostamiesčio gyventojų iš jo gauna 
geriamą vandenį. Prie to kanalo įrengtas 
tankodromas. 20 metrų nuo vandentiekio 
iškasti grioviai, į kuriuos patenka nafta. 
Tokia karinio dalinio kaimynystė 
geriamo vandens tikrai nepagerina. 
Klaipėdiečiai įsitikinę, kad yra priešingai.

Klaipėdoje šiais metais laukia butų, jei 
neklystu, 29 dimisijos kariškiai. Tik du j 
karinę tarnybą išėjo iš Lietuvos. Yra 
žinoma, kad Kaliningrade tarnavęs 
kariškis palieka butą savo giminaičiams 
ir reikalauja trijų kambarių kooperatinio 
buto Klaipėdoje. Jeigu ir toliau bus tokia 
netvarka, butų problemos neišspręsime 
ne tik iki 2000-ųjų metų. Pabrėžiu, aš ne 
už tai, kad kariškiams nereikia duoti 
butų. Kariškis toks pat žmogus ka:p ir 
visi. Tačiau reikėtų įsivesti tvarką pačioje 
kariuomenėje, kad kariškis nebūtų kaip 
vėjo lapas mėtomas iš vieno dalinio į kitą. 
Štai man parašė laišką majoras 
Krivošejevas. Pasirodo, jis per 25 metus 
tarnavęs bene dvylikoje vietų. Kyla 
klausimas, kas jis—subtilių elektroninių 
sistemų reguliuotojas ar Karo mokslų 
akademijos narys, kad būtina taip dažnai 

kilnoti iš vieno dalinio į kitą? 
Suprantama, tai kariškių vidaus 
problemos, tačiau kol patys jų neišspręs, 
miestų vykdomieji komitetai ne ką 
tepadės.

Žinau, kad mūsų vyriausybė labai 
rūpinasi jaunuolių tarnyba Tarybinėje 
Armijoje. Tačiau visuomenė ta veikla ne 
visiškai patenkinta, tiksliau — 
nepatenkinta. Matyt, taip yra dėl to, kad 
šie klausimai nesprendžiami plačiu 
aspektu.

V. Čepas pagarsino Neringos miesto 
Liaudies deputatų tarybos kreipimąsi į 
Lietuvos TSR Ministrų Tarybą. Jame 
reiškiamas susirūpinimas, kad mieste — 
landšafttiniame draustinyje, kuris 
netrukus turėtų tapti nacionaliniu 
parku,— susikaupę daug ekologinių, 
urbanistinių, tarp jų ir su karinių dalinių 
dislokavimu susijusių problemų. 
Keliamas klausimas, ar visi penki 
Neringoje esantys kariniai daliniai ir 
postai būtini. Nusiskundžiama, kad kai 
kurie kariniai įrenginiai kelia pavojų 
žmonių sveikatai, neturi sanitarinių pasų. 
Kartu didėja ir socialinė įtampa. 
Kariškiams reikalingi butai. Tačiau 
laisvo ploto gyvenamųjų namų statybai 
Neringos miesto ribose, kaip numatyta jo 
generaliniame plane, beveik nėra. Taryba 
prašo Lietuvos vyriausybę išspręsti šiuos 
sudėtingus, visai Lietuvai svarbius 
klausimus.

Kai kuriuos kariškių santykių su 
ūkiniais organais ir organizacijomis 
klausimus savo pasisakyme gvildeno 
TSRS Liaudies deputatas Kazimieras 
Antanavičius. įmonės, ūkiai ir 
organizacijos nuo šių metų pradėjo dirbti 
ūkiskaitos ir finansavimosi sąlygomis. 
Tad kodėl kariniai komisariatai ir toliau 
reikalauja be apmokėjimo pateikti jiems 
transporto priemones, traktorius, 
autokranus? Be to, įmonės, ūkiai ir 
organizacijos turi mokėti vidutinį 
atlyginimą šaukiamiems pakartotiniam 
apmokymui. Tuo reikalu dar rugpjūčio 
mėnesį buvo kreiptasi į Lietuvos TSR 
Aukščiausiąją Tarybą.

Kariniai komisariatai remiasi TSKP 
CK ir TSRS Ministrų Tarybos 1981 metų 
liepos 29 dienos ir Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos 1982 metų sausio 27 dienos 
atitinkamais nutarimais. Aš prašiau 
atšaukti šių nutarimų veikimą Lietuvos 
TSR teritorijoje, kadangi jie prieštarauja 
1987 metais priimtam TSRS valstybinės 
įmonės įstatymui. Deja, ir anksčiau, ir 
dabar sesijoje šie dalykai nutylimi.

Vis kalbame apie butus. Čia reikėtų 
įvesti ekonominę tvarką. Butai 
kariškiams turi būti finansuojami iš 
karinio biudžeto. Tarnavusiems 
Afganistano kare jaunuoliams pašalpos 
ir butai taip pat turi būti skiriami iš jo. 
Jeigu Tėvynė rūpinasi savo vaikais, tai ji 
žino, kur sugrįš kariuomenėje tarnavęs 
jaunuolis. Tačiau pradedama spekuliuoti 
gailestingumu: štai jie sugrįžo, o jūs 
nesirūpinat! O kas turi rūpintis? Negi 
įstaiga, kurioje žmonės eilėje laukia butų? 
Tas, kas siuntė vaikinus į Afganistaną ir 
žino, kur jie turi sugrįžti, turi pasirūpinti, 
kad grįžusieji gautų buto raktus ir kitas 
privilegijas, kurios pelnytai priklauso. 
Dabar gi viskas suverčiama visuomenei. 
Vėl kažkas turi kentėti nuo tų, kurie 
neapgalvotai priima vienus ar kitus 
sprendimus. Todėl reikia į svarstomą 
nutarimą taip pat įrašyti nuostatą, kad 
kariniams specialistams butai statomi ir 
suteikiami iš karinio biudžeto lėšų. Kiek 
Respublikai ar miestui jų bus skirta, tiek 
kariškiai gaus butų.

DŽIAZO ŠVENTĖ VILNIUJE
Spalio 12-15 dienomis Vilniuje įvyko 

trečiasis tarptautinis džiazo festivalis — 
Vilnius Jazz’ '89. Festivalio 
organizatoriai Vilniaus komjaunimo 
komiteto laisvalaikio organizavimo 
susivienijimas „Centras“ sukvietė 
nemažą būrį muzikų-instrumentalistų iš 
įvairių šalių: Austrijos, VDR, Anglijos, 
Šveicarijos, Švedijos, JAV, Vakarų 
Vokietijos, Japonijos, Rusijos ir 
Lietuvos. Angliją atstovavo populiarus, 
vienas iš geriausių saksofonistų kvartetas 
pasaulyje „Itchy Fingers“ ir solo 
virtuozas — džiazo saksofonistas — 
Courtney Pine. Festivalis vyko 
Profsąjungų kultūros rūmuose, 14 ir 15 
dienomis po du koncertus.

SUSITIKIMAS MASKVOJE
Vakarus pasiekė papildomos 

informacijos apie neseniai Maskvoje 
įvykusį Lietuvos komunistų partijos 
biuro susitikimą su Sovietų Sąjungos 
kompartijos politiniu biuru. Susitikime 
Maskvoje Algirdas Brazauskas 
paaiškino, jog iniciatyva sukurti 
savarankišką Lietuvos komunistų partiją 
kilo iš „apačios“ ir kad nesiruošiama iš 
kart nutraukti visų ryšių su TSKP. 
Politbiuras atkreipė dėmesį į tai, kad 
atvirai vyksta pasiruošimas Lietuvos 
išstojimui iš TSRS. I tai Lietuvos 
kompartijos viršūnės atsakė, kad 
nesiruošiama iš kart nutraukti visų ryšių. 
Lietuvos kompartijos biuras paprašė 
TSKP vadovų nepriimti tokių 
dokumentų, kaip kad pareiškimas dėl 
padėties Pabaltyjyje. Ministras 
Ševardnadzė susirūpinęs kalbėjo, kad 
Lietuvos kompartijos atsiskyrimas nuo 
TSKP gali sukelti visą grandinę 
analogiškų veiksmų ir kitų respublikų 
partijose. Nustebino Nikalojaus 
Ryžkovo pareiškimas, jog jau dabar 
galima perduoti Lietuvai 168-nias 
sąjunginio pavaldumo įmones, tačiau tik 
trys ar keturi darbo kolektyvai to nori. 
Viktoras Vorotnikovas krimtosi, kad 
Lietuvos žmonės gyvena geriausiai, o
vargšė Rusija vargsta. Ligačiovas
kategoriškai pasisakė prieš šeštojo 
Lietuvos Konstitucijos straipsnio
pakeitimą. Valerijonas Baltrūnas,
kalbėdamas ideologine tema, griežtai 
sukritikavo tiek centrines, tiek Lietuvos 
masinės informacijos priemones. 
Lietuvos komunistų delegacija 
priekaištavo TSKP vadovybei, kad ji 
nepasako, kokią naują TSRS 
įsivaizduoja. Akcentavo mintį, jog 
situacija Lietuvoje priklauso jau ne tik 
nuo komunistų partijos norų. Pokalbyje 
sovietiniai pareigūnai paminėjo ir Sąjūdį 
kaip organizaciją, nukrypusią nuo savo 
programinių tikslų. Lietuvos deputatai, 
klausę Kęstučio Zaleckio pranešimo apie 
Maskvoje įvykusį susitikimą, šiek tiek 
nusivylė informacijos skurdumu.

ŠIA

LIETUVIAI DĖKOJA POPIEŽIUI 
JONUI PAULIUI II

Užsienio spaudos agentūros 
pranešė, kad daugiau negu 60 užsienio 
lietuvių veikėjų, daugiausiai iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių, pasiuntė laišką 
Popiežiui Jonui Pauliui II, dėkodami 
Šventajam Tėvui už pastoviai rodomą 
palankumą katalikiškąjai Lietuvai ir 
nuolatinį rūpestį jos problemomis ir 
prašė, kad susitikimo su prezidentu 
Gorbačiovu metu, užtartų Lietuvos 
tikinčiuosius, dar neatgavusius pilnos 
religinės laisvės, ir paremtų lietuvių 
tautos teisę atkurti nepriklausomą 
valstybę. Atkreipę dėmesį, kad Lietuva, 
kaip ir kitu du Pabaltijo kraštai — Estija 
bei Latvija, — prarado savo 
nepriklausomybę vokiečių ir sovietų 
suokalbio pasekmėje, priminę, kad 
demokratinės pasaulio valstybės, tarp jų 
ir Apaštalų Sostas, nėra pripažinusios 
Pabaltijo įjungimo į Sovietų Sąjungą. 
Laiško autoriai pažymi, jog teisingumas 
reikalauja, kad visom Europos tautom, 
be išimties, turi būti pripažinta teisė 
laisvai apspręsti savo likimą pagal 
tautines tradicijas.

Tuo pačiu reikalu Popiežiui laišką 
pasiuntė taip pat ir pasaulinė Pabaltiečių 
taryba, kurioje Lietuvai atstovauja dr. 
Kazys Bobelis. Italijos lietuvių 
bendruomenė pasiuntė telegramą 
Vatikano valstybės sekretoriui 
kardinolui Casaroli, taip pat išreikšdama 
dėkingumą Apaštalų Sostui už pastoviai 
liudyjamą palankumą katalikiškai 
lietuvių tautai ir prašydama ir ateityje 
paremti lietuvių pastangas atgauti pilną 
religinę ir tautinę lasvę.

V A T. R

AUSTRALIJOS 
LIETUVIU DIENOS

Melbourne jau yra sudarytas 
ateinančių Australijos Lietuvių Dienų 
organizacinis komitetas. 16-osios 
Australijos Lietuvių Dienos įvyks 1990- 
ųjų metų pabaigoje. Komitetui vadovauti 
yra išrinktas jaunosios kartos atstovas 
Henrikas Antanaitis, pirmininkavęs VI- 
ąjam Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresui. Paskutinėse Australijos 
Lietuvių Dienose, pirmą kartą dalyvavo 
taip pat svečiai iš Lietuvos: grupė 
Lietuvos sportininkų ir pavienių asmenų.

Ekonominio Savarankiškumo Įstatymas
Lapkričio 27 d. Sovietų parlamente 

Maskvoje buvo priimtas Pabaltijo 
Respublikų Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
ekonominio savarankiškumo įstatymas. Jį 
spausdiname ištisai:

Respublikų ekonominio 
savarankiškumo įstatymu siekiama 
tikslų, atspindinčių TSR Sąjungos 
demokratizavimą ir ekonominės 
politikos pertvarkymą. įstatymas 
įtvirtina suverenią teisę savarankiškai 
tvarkyti ūkį ir numato lygiateisišką jų 
dalyvavimu tarprespublikinėje 
sąjunginėje veikloje.

Šio įstatymo nuostatai galioja 
respublikoms, esančioms TSRS 
federacinėje sistemoje, {statymas remiasi 
šiais principais:

respublikų ekonominio 
savarankiškumo derinimu su 
nustatytomis TSR Sąjungos funkcijomis;

prekinių-piniginių santykių respublikų 
vidaus ir tarprespublikiniuose 
ekonominiuose ryšiuose plėtojimu ir 
veiksmingos TSR Sąjungos rinkos 
kūrimu;

respublikų ekonominio 
savarankiškumo derinimu su vietinių 
organų ir ūkiskaitinių įmonių savivalda;

geresnių sąjunginių respublikų 
vystymo specifinių sąlygų panaudojimu;

respublikų ir vietinių valdymo organų 
suinteresuotumu ir atsakomybe už 
gyvenimo lygio, ekonominio potencialo 
augimą ir TSR Sąjungos stiprinimą šiuo 
pagrindu.

1 STRAIPSNIS. Respublikose, perei
nančiose prie ekonominio 
savarankiškumo, aukščiausi jų 
valstybinės valdžios ir valdymo organai 
TSRS įstatymų ribose;

1 priima įstatymų aktus, 
užtikrinančius respublikos ekonominės ir 
socialinė sistemos pertvarkymą ir 
funkcionavimą;

2 valdo, naudoja ir tvarko žemę bei 
kitus gamtos išteklius savo teritorijoje 
respublikos ir TSR Sąjungos interesais;

3 ekonomiškai reguliuoja visų 
respublikos teritorijoje esančių ūkio šakų 
ir subjektų veiklą;

4 vadovauja respublikos finansų 
sistemai ir respublikinių bankų (išskyrus 
TSRS valstybinio banko sistemos 
įstaigas) veiklai;

5 formuoja respublikos valstybinių 
pajamų sistemą sutinkamai su respublikų 
ir TSR Sąjungos įstatymais ir sudaro 
savarankiškus respublikinius ir vietinius 
biudžetus;

6 numato diferencijuotas darbo 
apmokėjimo, pensijų, stipendijų ir 
pašalpų sąlygas, nustato kainodaros 
tvarką respublikų teritorijoje;

7 vadovauja respublikos tarptautinei 
ekonominei veiklai, laikydamiesi 
suderintų normų, nustatytų tarp 
respublikų ir TSRS Sąjungos;

8 tvarko valstybinį gamtos išteklių 
fondą, nustato gamtonaudos 
maksimalius limitus, normatyvus ir 
teisines normas, taip pat išduoda su tuo 
susijusius leidimus įmonių, organizacijų 
ir ūkių veiklai ir ją uždraudžia;

9 kuria finansų rinką, pritraukdami 
kitų respublikų ir užsienio šalių lėšas, taip 
pat sąjunginius finansinius išteklius 
savitarpiškai naudingais pagrindais.

2 STRAIPSNIS. Naujo respublikų 
ūkio mechanizmo pagrindas yra 
ūkiskaitos ir visų nuosavybės formų 
lygiateisiškumo principais veikiančių 
įmonių, įstaigų, organizacijų ir ūkių 
savarankiškumas. įmonės gali 
savarankiškai sudaryti sutartis su 
ūkiniais partneriais ir savanoriškais 
pagrindais stoti į respublikines, 
tarprespublikines, sąjungines ir kitas 
asociacijas. Tačiau tokios įmonės, 
įstaigos ir organizacijos, kaip ir anksčiau, 
laikosi respublikos įstatymų.

TSRS vyriausybės ir respublikos 
vyriausybės susitarimu sąjunginės 
ministerijos, komitetai ir žinybos 
perduoda respublikos liaudies 
kompetencijai įmones ir ūkines 
organizacijas su visomis pagrindinėmis ir 
apyvartinėmis lėšomis. Biudžetinės 
pajamos gaunamos respublikos 
teritorijoje, paskirstomos tarp sąjunginio 
biudžeto ir sąjunginės respublikos pagal 
TSR Sąjungos ir sąjunginės respublikos 
įstatymus.

TSR Sąjungos ir respublikos 
susitarimu Sąjungos nuosavybei 
priskiriamos Ginkluotųjų Pajėgų 

priemonės, magistraliniai naftotiekiai ir 
dujotiekiai bei kiti bendrą sąjunginę 
paskirtį turintys objektai.

Pagrindinių ir apyvartinių lėšų 
perėjimas respublikos nuosavybėn 
nekeičia esamų vieningų technologinių 
struktūrų (transportas, elektros 
perdavimo linijos ir 1.1.).

Tarprespublikinių atsiskaitymų 
pagrindu naudojamas rublis.

3 STRAIPSNIS. Ekonomiškai 
savarankiška respublika turi biudžetą, 
nustato biudžetinių lėšų gavimo šaltinius 
ir dydį. Respublikos valstybinio biudžeto 
(neįeinančio į TSR Sąjungos biudžetą) 
sudarymo ir naudojimo tvarką, taip pat 
biudžetinių asignavimų tvarkytojų teises 
ir pareigas nustato respublikos 
valstybinės valdžios ir valdymo organai.

Respublika savitarpiškai naudingais ir 
savaranoriškais pagrindais prisideda prie 
bendrų sąjunginių (tarprespublikinių) 
mokslo ir technikos programų, aplinkos 
apsaugos draudimo fondų finansavimo iš 
savo biudžeto, taip pat rezervinių ir kitų 
piniginių fondų sudarymo, kad normaliai 
funkcionuotų sąjunginė rinka.

4 STRAIPSNIS. Respublikos 
valstybinės valdžios ir valdymo organai 
užtikrina respublikos rinkos perėjimą 
daugiausia prie finansinių ir piniginių- 
kreditinių reguliavimo svertų. 
Reguliavimą atlieka atitinkami organai 
pagal jų kompetenciją.

5 STRAIPSNIS. Atitinkami TSRS ir
respublikų organai užtikrina, kad būtų 
palaikomi ir plėtojami tarprespublikiniai 
ūkiniai ryšiai taip pat piniginiai santykiai, 1 
kuriuose negali būti jokių ekonominės 
diskriminacijos formų. Respublikos 
priima sutartinius tarprespublikinės 
prekių apyvartos įsipareigojimus, 
atsižvelgdamos į centralizuotą išteklių, 
fondų ir limitų paskirstymą. Kol bus 
visiškai pereita prie didmeninės 
prekybos, TSRS valstybinis plano 
komitetas ir TSRS valstybinis
materialinio-techninio tiekimo komitetas 
pagal tvarką, nustatytą visam respublikų 
Ministrų Taryboms centralizuotai 
skirstomų išteklių limitus, 
nepaskirstydami pagal šakas ir kryptis.

6 STRAIPSNIS. Ekonominius 
santykius Lietuvos Tarybų Socialistinėje 
Respublikoje, Latvijos Tarybų 
Socialistinėje Respublikoje ir Estijos 
Tarybų Socialistinėje Respublikoje 
reglamentuoja respublikų Konstitucijos. 
Lietuvos TSR įstatymas „Dėl Lietuvos 
TSR ekonominio savarankiškumo 
pagrindų“, Latvijos TSR įstatymas „Dėl 
Latvijos TSR ekonominio 
savarankiškumo“, Estijos TSR įstatymas 
„Dėl Estijos TSR ūkiskaitos pagrindų" ir 
atitinkami TSR Sąjungos įstatymai.

Nustatyti, kad TSRS įstatymų aktai, 
reguliuojantys ūkinius santykius, minėtų 
respublikų teritorijose galioja tiek, kiek 
jie netrukdo joms pereiti prie ekonominio 
savarankiškumo.

Lietuvos TSR, Latvijos TSR ir Estijos 
TSR, pereinančios prie ekonominio 
savarankiškumo pirmosios, gali 
savarankiškai dalyvauti aprobuojant ir 
įgyvendinant TSR Sąjungos, sąjunginių 
respublikų organų parengtas radikalios 
ekonomikos reformos priemones, 
susijusias su respublikos ekonominiu 
savarankiškumu.

įstatymas įsigalioja bendra tvarka.
Ekonominio savarankiškumo įstatymą 

pasirašė TSRS Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas M. Gorbačiovas

1989 m. lapkričio 27 d.

LANKOSI LIETUVIAI
Iš Lietuvos atvykę tautiečiai aplanko ir 

„Europos Lietuvio“ redakciją. Šią 
savaitę iš Klaipėdos atvykę lietuviai 
pramonininkai aplankė Britų pramonės 
centrus ir grįždami į Lietuvą užėjo į „EL“ 
redakciją. Atvykusių vardu Petras 
Kravtas, „Sirijaus“ kolektyvo 
direktorius, Švenčių proga pasveikino 
„EL“ skaitytojus. Juos kelionėje lydėjo 
londoniškis, „Projectlab“ direktorius 
Jurgis V. Oniūnas.

„EL“ redakcijoje taip pat lankėsi LOS 
„Centro“ direktorius Gintautas 
Babravičius. Jo vadovaujama 
organizacija rūpinasi laisvalaikio 
užsiėmimu: modernios muzikos koncertų 
renginiais, vienintelės nepriklausomos 
radio stoties programomis, naujojo 
jaunimui skirto laikraščio leidimu ir 
turistinėmis kelionėmis.
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ŽIAURŪS LIETUVIAI
Toronto lenkų laikraštyje „Polski 

Express" (vienas jo redaktorius K. 
Paušinskis yra lenkų okupacijos metu 
dvarininkų Vilniuje leisto „Slowo“ 
dienraščio bendradarbio sūnus — K.B.) 
š.m. lapkričio 7 d. tilpo „skundas“ prieš 
lietuvius. Jo autorius yra lenkų kilmės 
amerikietis (sako, kad jo seneliai į JAV 
atvyko prieš 100 metų) Benjamin 
Chapinski. Jis su liūdesiu priėmė 
skaudžią žinią, kad dabar vyksta aštri 
kova tarp lietuvių ir lenkų. Gavęs 
kvietimą iš Lietuvos (jis taip pat yra JAV 
laikraščių bendradarbis, jų tarpe ir 
lenkiškų) nutarė nuvykti į mūsų tėvų 
žemę. Jo nuomone, lietuviams nėra 
prasmės būti lenkų priešu, kadangi lenkų 
pasaulyje yra apie 60 milj. (sic! — K.B.). 
Tad geriau lenkus laikyti savo draugais.

Deja, jam viešint Lietuvoje ir net 
kalbant su lietuviais kunigais jis įsitikino, 
kad ir dvasiškiai yra griežtai nusistatę 
prieš lenkus, kartu tvirtindami, kad už 
Bugo upės gyvenę tik sulenkinti žmonės 
(Bugo upė skiria Lenkiją ir Sov. Sąjungą. 
Tai dalis buv. Lenkijos okupuotų žemių 
— K.B.). Kiti lietuviai vėl tvirtino, kad 
Jogaila yra lietuvių tautos išdavikas. 
Aplankęs Rasų kapines, jis radęs 
oficialioje informacinėje lentoje tik 
lietuvių ir rusų kalbą.

Ir kaime, kur lenkai sudaro 75-85% 
gyventojų, taip pat visi užrašai tik 
lietuviški ir rusiški. Šių kaimų gyventojai 
neturi lenkiškų knygų, lenkiškų 
televizijos laidų, jie atskirti nuo Vakarų 
Lenkijos informacijos.

„Aš myliu lietuvius, tačiau kartu žinau, 
kad lietuviai, laikydami Vilniaus krašto 
lenkus tamsoje, daro skriaudą patys sau, 
visai lietuvių tautai“ — sako lenkas.

Aplankęs Vilniaus arkikatedrą jis taip 
pat radęs tik lietuviškus užrašus, nors 
Vilniuje gyveną 105 tūkst. lenkų (tik 75 
tūkst. — K.B.) o aplink Vilnių 300 tūkst. 
(Lenkų Lietuvoje priskaitoma apie 250 
tūkst.). Lenkai yra katalikai, tačiau 
Katedroje nėra lenkiškų Mišių. Tie 
vargšai lenkai (ei biedni Polacy) valdžios 
organuose neturi net 10% atstovų. 
Panaši padėtis ir švietime: tūkstančiui 
lietuvių tenką 200 mokinių aukštesnėse 
mokyklose, rusų — 150, o lenkų rodyklė 
rodo tik 50.

Jis lankė mokyklas, kalbėjosi su 
mokiniais. Vaikai skundėsi, kad lenkai 
Lietuvoje yra lietuvių diskriminuojami. 
Vilniaus krašte jie neturi telefonų. Jis 
matė lenkiškas mokyklas su išmuštais 
langų stiklais. Lietuviai nuolatos 
kolonizuoja lenkų gyvenamas sritis.

„Sąjūdžio“ patalpose (jis rašo 
„budynek“ — pastate) amerikietis 
pradėjo kalbėti lenkiškai, tačiau tuoj pat 
pagrąsintas fiziškai. Kada pradėjo kalbėti 
angliškai — beveik visi puolė ant kelių.

Viešose vietose, krautuvėse, gatvėje ir 
t.t. jam kalbant tik lenkiškai — lietuviai 
elgėsi labai blogai. Jis aplankė 100 
pasaulio kraštų niekur neturėdamas 
rūpesčio su lenkų kalba. Tik Lietuvoje!...

Lietuviai norėjo lenkui įrodyti, kad 
Pilsudskis buvo toks pats kaip ir Stalinas. 
Bet juk Pilsudskis masiniai nežudė 
lietuvių, visuomet sakydamas esąs 
lietuviu.

Lietuviai, pažeisdami žmogaus teises 
lenkų atžvilgiu, patys sau daro skriaudą, 
prarasdami moralinę teisę, reikalaujant 
sau teisių. Pabaigoje jis sako: „rašau, 
kadangi esu amerikietis ir myliu lietuvių 
tautą“. Pasirašė Benjamin Chapinski, 
Rockville, CT. Redakcijos prierašas; 
keista, ankščiau buvo dvi pagrindinės 
nesutarimo priežastys — tautinė ir 
visuomeninė. Dabar lenkai yra žemesnės 
klasės, o konfliktas nemažėja.

Kazys Baronas

MIRĖ BUVĘS KELEIVIO 
REDAKTORIUS JACKUS SONDA
Šiemet spalio 14 d„ artėdamas į 

Lietuvą ir į savo 97-jų metų amžiaus 
sukaktį, Maskvos aerouoste mirė buv. 
Keleivio paskutinis redaktorius, 
išgarsėjusio dirigento Sauliaus Sondeckio 
tėvas — Jackus Sonda. Mirė jis ten savo 
dukters, jį pasitikti atvykusios, dr. 
Danguolės Gurauskienės rankose...

O kaip tai simboliška visai senajai 
mūsų išeivijos kartai! Tironų išskirti, 
pagaliau tik prieš mirtį galime aplankyti 

; savo brangius gyvuosius ir mirusiuosius. 
! ir patys numirti savo vaikų glėbyje. O 
i kokia tai didi ironiško likimo „paguoda“! 
i DIRVA

Komisija Nepriklausomybei atstatyti Atsikuria Lietuvos Ateitininkai
Italijos laikraščiai ir užsienio spauda 

plačiai rašo apie Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos sprendimą 
sudaryti specialią komisiją, jai pavedant 
svarstyti Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo galimybes. Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimas yra be 
abejonės pats esminis visos lietuvių 
tautos dabartinis tikslas, rašo įtakingasis 
Italijos dienraštis La Šlampa. Vienintelė 
problema yra ta, kuriuo būdu šis tikslas 
esamomis aplinkybėmis gali būti 
atsiektas. Problemai išspręsti Lietuvos 
Aukščiausioji Taryba kaip tik ir sukūrė 
specialią komisiją, kurią sudaro 31-nas 
narys. Komisija svarstys įvairias 
nepriklausomybės atstatymo galimybes: 
tuo reikalu, pavyzdžiui, galėtų būti 
užmegztos tiesioginės derybos su 
Maskva, jose siekiant iš pradžių susitarti 
dėl Lietuvos ekonominės ir politinės 
autonomijos, arba galėtų būti pravestas 
tautos referendumas, kuriam, tačiau, ne 
visos politinės jėgos Lietuvoje pritaria. 
Referendumui priešingos jėgos Lietuvoje 
pagrįstai tvirtina, jog lietuvių tauta jau 
yra, 1918-ais metais, apsisprendusi už 
nepriklausomybę, šį savo apsisprendimą 
paliudijo ir vėlesniais laikais, sukilimu 
prieš sovietinę okupaciją 1941-ais metais, 
partizanų kovomis, nuo pat krašto 
okupacijos pradžios vykusia pasyvia 
rezistencija prieš sovietinę priespaudą, 
galop, didinga demonstracija už laisvę ir 
nepriklausomybę šių metų rugpjūčio 
mėnesį, pavadinta „Baltijos Keliu“. 
Pastaruoju laiku ir visos politinės jėgos, 
įskaitant komunistinę partiją, yra labai 
aiškiai pasisakiusios už 
nepriklausomybės atstatymą. Tad, kai 
kurių lietuvių politinių jėgų įsitikinimu.

PREMJERA
NIGHT OF THE FOX

George Mikeli yra vienas iš 
tarptautinio garso artistų vaidinančių 
dviejų dalių mini-serijiniame TV filme 
Night oj the Fox" (Lapes naktis). Garsaus 
autoriaus Jack Higgins parašytoje ir 
visame pasaulyje skaitomoje “best
seller“ knygoje aprašomi II-jo Pasaulinio 
karo metu vokiečių okupuotoje Jersey 
saloje atsidūrusio amerikiečių karininko 
ir skubančių jį surasti britų, amerikiečių ir 
vokiečių karininkų nuotykiai. Šiame TV 
filme taip pat vaidina Amerikos, 
Prancūzijos, Britų, Vokietijos bei Italijos 
aktoriai ir pasaulinio garso filmo 
žvaigždės: George Peppard, Deborah 
Raffin, Michael York, Sir John Mills ir 
David Birney.

Šį mini-serijinį filmą, kuriame vyrauja 
dramatiškas, pilnas eklektrinės įtampos 
veiksmas ir romantika pastatė Michael 
Viner, režisavo Charles Jarrott, o TV 
tekstą paruošė Bennett Cohen.

George Mikeli (jo tikra lietuviška 
pavardė Jurgis Mikelaitis. o ne Mikelis, 
kaip aš parašiau praėjusį kartą, už klaidą 
labai atsiprašau— Z.) yra lietuvis, kurio 
tėvų ir giminių, buvusių kariškių, šaknys 
lietė Kaizerinę Vokietiją ir Caristinę 
Rusiją: jo dėde, iš motinos pusės, buvo 
Caro dvaro muzikos masteris.

Jurgis gimė Lietuvoje, Tauragėje ir su 
šeima apkeliavęs Europą, po karo. 

George Mikeli, George Peppard ir Deborah Raffin mini-serijiniame filme „Night of the Fox“. Photograph — Courtesy oj ITC

nesą jokio reikalo pravesti referendumą. 
Privalo būti atkurta nepriklausomybė, 
kuri buvo smurtu panaikinta. Italijos 
laikraštis atkreipia dėmesį, kad Maskva 
dar nereagavo į Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos sprendimą sudaryti komisiją 
nepriklausomybės atkūrimo klausimu, 
bet yra pagrindo manyti, rašo laikraštis, 
kad reakcija nebūsianti palanki.

VLIKO PIRMININKAS PANEIGIA 
„PRAVDOS“ KALTINIMĄ

1989 m. rugsėjo 13 d. „Pravda“ 
paskelbė straipsnį apie rugpjūčio 6 d. 
Gotlando saloje paskelbtą ten 
dalyvavusių okupuotos Lietuvos ir 
laisvojo pasaulio veikėjų komunikatą. 
Komunikatas ten perspausdintas 
netaisyklinga anglų kalba, o paskutinis 
sakinys apie visų lietuvių aukščiausią 
tikslą paliktas lietuviškai. Straipsnyje 
puolamas Justas Paleckis, Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio atstovai ir dr. 
Kazys Bobelis už tokio komunikato 
pasirašymą. Ypatingai kaltinamas dr. 
Bobelis, kad jis sufalsifikavęs 
komunikatą anglų kalba.

VLIKo pirmininkas dr. Kazys Bobelis 
pareiškia, kad Gotlando saloje buvo 
bendrai pasirašytas okupuotos Lietuvos 
bei išeivijos organizacijų veikėjų ir 
Lietuvos komunistų partijos ideologijos 
skyriaus vedėjo Justo Paleckio 
komunikatas lietuvių kalba. Jokio 
oficialaus vertimo į bet kokią kitą kalbą 
nebuvo ir niekas to komunikato kita 
kalba nepasirašė. Todėl visi kaltinimai 
VLIKo pirmininkui, kad jis sufalsifikavęs 
komunikatą anglų kalba neatitinka 
tikrenybės. Komunikatą greičiausiai 
sufalsifikavo pati „Pravda“. ELTA 

apsistojo Vakarų Vokietijoje. 
Oldenburge. Čia būdamas jis studijavo 
Valstybinėje Teatro akademijoje ir 
mokėsi groti akordeonu muzikos 
mokykloje. Dar būdamas jaunas 
išemigravo į Australiją. Po eilės įvairių 
darbų jis buvo pakviestas įsijungti į 
dramos teatro grupę „Old Vic 
Company“, kuri tuo metu gastroliavo 
Australijoje ir kuriai vadovavo Katherine 
Hepburn ir Robert Helpman. Jurgiui 
Mikelaičiui, žinomam kaip aktorius 
George Mikeli, sugrįžus į Europą jis buvo 
pakviestas vaidinti filme „The One that 
got away“ (Vienas, kuris ištrūko). Tai 
buvo jo debiutinis filmas, o po to sekė 
svarbios rolės šiuose žinomuose filmuose: 
„The Guns of Navarone“ (Nevaronės 
patrankos), „The Double Man“ 
(Dvigubas vyras), „Scorpio“ (Skorpio), 
„Escape to Victory“ (Bėgimas į pergalę), 
„The Sea Wolves“ (Jūros vilkai) ir 
„Tamarind Seed“ (Tamarind sėkla). 
Vaidindamas filmuose nepamiršo ir 
dramos teatro, kuriame taip pat sukūrė 
svarbių vaidmenų.

Dviejų dalių mini-seriale „Night ofThe 
Fox“ jis vėl grįžo prie Vokiečių kariškio 
vaidmens, vaidindamas Jersey salos 
komendantą Majorą Necker. („Night of 
the Fox“, Dove Inc.-ITC ‘Entertainment 
Group’ produkcija).

Zaidelis

Žurnalo „Katalikų Pasaulis“ 
redakcijos nario Petro Kimbrio telejoninis 
pranešimas iš Vilniaus apie Ateitininkų 
Federacijos atkuriamąjį suvažiavimą.

Virš pusės tūkstančio dalyvių 
jaunesniųjų ir vyresniųjų moksleivių, 
studentiško amžiaus jaunuolių ir 
garbingų sendraugių iš visos Lietuvos ir 
net išeivijos susitelkė praėjusį savaitgalį
— dvi dienas, lapkričio 25-26 trukusiame 
Lietuvos Ateitininkų Federacijos 
atkuriamajame suvažiavime. Abiems 
dienoms deramą nuotaiką suteikė 
iškilmingos koncelebratinės Mišios 
arkikatedroje, kurioms šeštadienį 
vadovavo kardinolas Vincentas 
Sladkevičius ir pamokslą sakė vyskupas 
Juozas Žemaitis, o sekmadienį — 
arkivyskupas Julijonas Steponavičius, 
skambant įtaigiems vyskupo Antano 
Vaičiaus pamokslo žodžiams.

Pirmosios dienos suvažiavimo 
plenariniuose posėdžiuose buvo 
išklausyti programiniai pranešimai — 
pasaulėžiūros, kultūros, ir ideologijos bei 
organizacinės veiklos klausimai. Daug 
vertingų ir svarbių minčių klausytojai 
išgirdo iš tokių kalbėtojų, kaip kunigas 
Vytautas Toleikis, Vaiva Kuzminskaitė, 
fizikas Algirdas Saudargas; sendraugiai
— profesorius Antanas Dambrauskas, 
docentas Antanas Patackas, ne tik 
išeivijoje, bet jau ir Lietuvoje gerai 
pažįstamas profesorius Arvydas Žygas ir 
kiti.

Antroji suvažiavimo diena buvo skirta 
Atgimimo programos, statutų, įstatų 
svarstymams. Federacijos Valdybos ir 
Tarybos rinkimams. Šį kartą dalyviai 
buvo pasiskirstę sekcijomis — 
moksleiviai, studentai, mokytojai, 
mokslininkai ir dvasios vadai.

Dvasios vadovai pasiūlė ir 
sendraugiams atnaujinti orgaizuotą 
veikimą sušaukiant savo konferenciją. 
Moksleiviai pasidalijo savo rūpesčiais, 
pavyzdžiui: jie yra parengę sąrašą knygų, 
kurias būtina perskaityti, bet dabar 
Lietuvoje labai sunku jas gauti. Katalikai 
mokytojai pasiryžo atgaivinti Katalikų 
Mokytojų Sąjungą ir išsirinko atkūrimo 
Komitetą, kuriam pirmininkaus 
pedagogas Šimkus. Nenusileido ir 
katalikai mokslininkai — sudarė 16-kos 
narių organizacinį Komitetą ir paskelbė 
tokį pareiškimą:

„Lietuvos katalikai mokslininkai 
dalyvavę Ateitininkų Federacijos 
atkuriamajame Suvažiavime Vilniuje 1989 
metų lapkričio 25-26 dieną įgaliojo mus 
pareikšti: per penkis ateistinės 
propagandos dešimtmečius į jaunosios 
kartos sąmonę brukti oficialūs teiginiai 
neatitinka mūsų istorinės ir mūsų pačių 
asmeninės patirties. Šeši šimtai metų 
katalikybės Lietuvoje iškalbingai liudija 
netiesą ateistinio teiginio, kad Bažnyčia 
esanti mokslo ir pažangos stabdis. 
Priešingai — Lietuvoje visais laikais 
Bažnyčia rėmė, skatino mokslinį bei 
mokomąjį darbą, priešingai, negu teigia 
susikompromitavusio „mokslinio ateizmo 
skelbėjai, kad mokslas ir tikėjimas 
nesiderina. Mūsų asmeninis patyrimas 
mums sako, kad tikėjimas į Dievą — 
visatos gamtos ir žmogaus Kūrėją — mūsų 
moksliniam darbui davė daug gražių 

paskatų — mums teikia džiaugsmą 
žinojimas, kad imdamiesi mokslinio darbo 
mes skelbiame nuostabius darbus To, 
Kuris visa sukūrė.

Skaudi 20-to amžiaus patirtis mus moko, 
kokia žmonijos rykšte gali tapti mokslo 
laimėjimai, jei jie patenka į rankas 
žmonėms, kurie nepaiso Dievo įsakymų 
krikščioniškos doros dėsnių. Totalinės 
diktatūros, atominio susinaikinimo 
pavojus, ekologinė krizė— tai akivaizdžiai 
patvirtina. Todėl mes kreipiamės į visus 
atgimstančios Lietuvos mokslininkus, 
kviesdami atmesti senus prievarta įpirštus 
stereotipus ir išeiti į mokslinės kūrybos 
darbą vadovaujantis sąžine, krikščioniškos 
doros principais, bei gerbiant per 
šimtmečius mūsų tautos brangintą 
katalikų tikėjimą. Mes, katalikai 
mokslininkai pasiryžę atkurti Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos darbą 
Lietuvoje. Sveikiname išeivijos katalikus 
mokslininkus ir siūlome bendromis jėgomis 
ateinantį eilinį tos Akademijos 
suvažiavimą 1991-ais metais sušaukti 
Lietuvos Sostinėje Vilniuje.

Pasirašė: Vytautas Ališauskas, Kazys 
Ambrozaitis, Antanas Balašaitis, 
Mindaugas Blaznelis, kun. Jonas Boruta, 
Giedrė Butkienė, Birutė Ignatvičiūtė, 
Petras Kimbrys, Egidijus Klubys, 
Rimantas Marcinkevičius, Rimantas 
Raškinis, Algirdas Sandargas, Giedrius 
Uždavinys, Egidijus Vareikis, Angelė 
Vyšniauskaitė, Arvydas Žygas.

Pasiūlymų, minčių, sumanymų 
suvažiavime būta tiek daug ir tokių 
įdomių, jog sudaryta redacinė komisija, 
kuri į juos visus atsižvelgs baigdama 
galutinai parengti Atgimimo programą, 
statutus ir įstatus.

Po audringų svarstybų suvažiavimas 
nutaria Lietuvos ir Išeivijos Ateitininkus 
laikyti vieno Sąjūdžio dalimis, kurių 
simboline ir dalykine jungtimi lieka 
vienas visos pasaulio Ateitininkijos vadas 
Juozas Polikaitis. Tuo tarpu Lietuvos 
Federacijos Pirmininku, visiems kitiems 
iškeltiems kandidatams atsiėmus savo 
kandidatūras — Suvažiavimo dalyviai 
vieningai išrinko profesorių Arvydą 
Žygą. Jam ir kitiem Federacijos 
vadovams neblogą paramą žada teikti 
Taryba, kurioje figūruoja tokios žinomos 
asmenybės, kaip Petras Plumba, Algirdas 
Patackas, kun. Robertas Grigas, 
Vaidotas Žukas, Algirdas Sandargas ir 
kiti.

Bene pirmą kartą moksleivių Rūmuose 
vyko toks šventiškas renginys, prasidėjęs 
ir baigęsis įkvėpta visų suvažiavimo 
dalyvių malda. Beveik metus trukusį 
Ateitininkų atkūrimo komitetą, kuriam 
vadovavo gydytojas Vincentas Rastenis, 
triūsą apvainikavo šis atkuriamasis 
suvažiavimas. Turbūt ne tik jauniesiems 
dalyviams įstrigo širdin kardinolo 
Vincento Saldkevičiaus dar 1931-ais 
metais įsijungusiam į ateitininkų šeimą 
sveikinimo kalbos žodžiai: „Kristus yra 
Vienybės šaltinis, kol būsime vienybėje su 
Kristumi, tol būsime gyva tauta. Pavasarį 
atsinaujina kiekvienas medis, jei tik jis yra 
gyvas. Jūs, jaunuoliai, gyvojo 
ateitinikijos medžio pumpurai, tad būkite 
ir toliau vienybėje su Kristumi ir vienas su 
kitu.

Lietuvos Ateitininkų atkuriamojo 
suvažiavimo rėmuose buvo surengtos 
kelios parodos „Iš Ateitininkų pasaulio“, 
būtent. Ateitininkų dailininkų, įvairių 
Ateitininkų spaudos leidinių. Ateitininkų 
rašytojų ir poetų kūrinių ir išeivijos 
Ateitininkų spaudos leidinių paroda. Be 
to, buvo taip pat surengta foto paroda iš 
Ateitininkų gyvenimo. Buvo 
eksponuojamos nuotraukos iš 
organizacijos atsikūrimo laikų, taip pat 
vaizduojančios Ateitininkų gyvenimo 
akimirkas krašte ir išeivijoje, 
organizacijos vadus.

ATKASTI PARTIZANŲ 
PALAIKAI

Spalio 24-ąja Vainuto miestelyje, 
Šilutės rajone, buvo atkasti devynių iš 
šešiolikos čia palaidotų Lietuvos 
partizanų palaikai. Iškilmingas jų 
perlaidojimas įvyko Visų Šventųjų dieną, 
lapkričio pirmąją. Lietuvos partizanų 
palaikų atkasimo ir perlaidojimo akciją 
organizavo Persitvarkymo Sąjūdžio 
Šilutės taryba. Tremtinio klubas, 
medikai, Caritas organizacija.
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Lietuvių
KAS— KADA—KUR?

Gruodžio 27 — ONE Kalėdinių 
giesmių pamaldos St. Mary’s bažnyčioje,. 
Hockley, Nottingham, 19 vai.

1990 m.
Sausio 13— LLMM trimestro pradžia.
Vasario 16 — Nepriklausomybės 

šventės minėjimas Londone, Bishopsgate 
Instituto salėje 18.00 vai. ir svečių 
priėmimas.

Vasario 17 — Nepriklausomybės 
šventės minėjimas ir koncertas 
Nottinghame.

Kovo 24-25 — DBLS-gos atstovų ir 
LNAB-vės akcininkų metinis 
suvažiavimas Londone.

Gegužės mėn. — DBLS „Gimtinė“ 
folklorinis ansamblis ir „Lietuva“ 
tautinių šokių grupė vyksta į Lietuvą 
dalyvauti folklorinių ansamblių šventėje 
„Skamba, skamba kankliai“.

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

AUKOS SPAUDAI

K. Kairys — 4.00 sv.
A. Širvaitis — 4.00 sv.
J. Tamulaitis — 4.00 sv.
A. Mažeika — 3.00 sv.
J. Saukauskas — 2.00 sv.
Dr. J. Mockus — 50.00 sv.
Kun. Fr. Skėrys — DM 10.00
S. Ruseckienė — 6.00 sv.
P. Vičas — 2.00 sv.
S. Gabrilaitis — 4.00 sv.
J. Navickas — 2.00 sv.
C. Navickas — 9.00 sv.
A. Šalčius — 5.00 sv.
K. Kubilius — 2.00 sv.
J. Gudynas — 10.00 sv.
J. Plepys — 4.00 sv.
S. Vaitkevičius — 5.00 sv.
J. Zdanavičius — 4.00 sv.
M. Valikonis — 40.00 sv.
V. Žemaitis — 15.50 sv.
I. Klumbys — 4.00 sv.
B. Kuzminskaitė — 4 sv.
J. Kuliukas — 4.00 sv.
J. Domeika — 10.00 sv.

Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

KELIONĖ I LIETUVĄ
Ruošiama kelionė į Lietuvą 1990 m. 

vasarą. Skridimas tiesiog iš Londono į 
Vilnių kainuos £265. Norintieji 
smulkesnių informacijų prašomi rašyti B. 
Butrimui ar J. Raišienei, 2 Ladbroke 
Gardens, London Wil 2PT. Tel: 01-727 
2470.

PAMALDOS
Lietuvių bažnyčioje Londone Bernelių 

šv. Mišios bus 24 vai., gruodžio 24 d., 
sekmadienį. Kalėdų rytą, kaip ir 
visuomet, Mišios bus 9 ir 11 vai.

Nottinghame—gruodžio 24d., Kalėdų 
I ir II dieną, gruodžio 31 d. ir sausio 7 d., 
11.15 vai. Židinyje.

Nottinghame — Naujuos Metuos — 
sausio 1 d.. Trijuos Karaliuos — sausio 6 
d., 19 vai. Židinyje.

Manchesteryje — Kalėdų I d., 12.30 
vai.

Huddersfielde—gruodžio 31 d., 13 vai.

Kronika
AUKOS TAUTOS FONDUI

Dr. Jonas ir Magdalena Mockai — 
200.00 sv.,

S. Avižienius— 1.50 sv.,
Elena Gerutienė, Šveicarija — 5.00 sv.
Nuoširdžiai dėkoja,

TFA D. Britanijoje
DBLS SUVAŽIAVIMAS

Metinis DBLS-gos atstovų ir LNAB- 
vės akcininkų metinis suvažiavimas įvyks 
1990 m. kovo mėn 24-25 dienomis 
Londone.
KALĖDINIS „EUROPOS LIETUVIS“

Šis Kalėdinis „Europos Lietuvis“ yra 
šiais metais paskutinis. Pirmąjį naujųjų 
1990 metų numerį išsiuntinėsime sausio 
mėn 11 d.

Visiems „Europos Lietuvio“ 
skaitytojams ir bendradrbiams linkime 
linksmų švenčių.

BRADFORDE
ŠVENTĖS „VYTIES“ KLUBE

Kalėdų antrą dieną, 26 gruodžio, baras 
bus atdaras nuo 11.30 vai. iki 23.30 vai. 
atsilankiusieji klubo nariai ir rėmėjai bus 
pavaišinti.

Naujų metų sutikimo proga, bus 
vaišinami „Naujųjų Metų“ tostu. Sausio 
6 d., šeštadienį, 14.30 vai. klubas rengia 
eglutę narių vaikams. Tėvai prašomi 
užrašyti vaikus iki gruodžio 26 dienos.

Vyties klubo valdyba

LIETUVIŲ SODYBOJE
MIRĖ A. MAS1ULIONIS

Ilgametis Sodybos gyventojas ir 
DBLS-gos Sodybos skyriaus valdybos 
narys Antanas Masiulionis gruodžio 10 
d. mirė Basingstoko ligoninėje. Jį 
nuolatos lankė ir budėjo Sodybos vedėja
L. Zokienė, paskutinius Sakrementus 
suteikė kun. A. Geryba.

SUNKIAI SERGA
Sodybos gyventoja-pensininkė 

Bernadeta Arminienė sunkiai serga. Po 
priepuolio ji yra dalinai paralyžiuota ir 
nuolatinėje gydytojo priežiūroje. 
Vyriausiai musu Sodybos gyventojai 
linkime sustiprėti.

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).

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
Naujuosius 1990 metus pasitikti 

Sodyboje ruošiamas maskaradinių 
kostiumų balius (Fancy-dress). Veiks 
disko ir bufetas. įėjimas nariams £5, 
nenariams £6, o vaikams £2.

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

BRADFORDE
VILNIAUS TECHNIKUMO CHORAS

Boltono Muzikos Centro pakviestas 
Vilniaus Technikumo studentų choras 
turėjo galimybės, be kitų vietovių, 
aplankyti ir Bradfordo Vyties klubą.

Trumpu viešnagės metu, jaunieji 
choristai suspėjo apsirengti nors labai 
trumpam koncertui. Savo patriotinius ir 
religinius jausmus gražiai išreiškė 
sugiedodami tautos himną, „Marija, 
Marija“ ir dar porą dainų. Choristai ir jų 
vadovai pavaišinti ant greitųjų paruoštais 
uždandžiais. Paskutinėmis minutėmis dar 
skambėjo jų daina „Mes ginsim 
Gedimino pilį!“

Poros valandų viešnagė, aišku, 
negalėjo apimti visų pokalbių, bet 
susitikime dalyvavę klausytojai, skubėjo 
dėkoti už dainas ir dovanas, kurias 
choristai ir jų vadovai išdalino.

Klubo valdyba, išreikšdama padėką, 
įteikė chorui čekį 250 sv.

KAIMYNU VIEŠNAGĖ
Vyties klubo valdyba ir nariai 

pasikvietė pas save pasisvečiuoti Boltono 
ir Mančesterio klubo narius. Prie vaišių 
susėdo apie 60 asmenų. Sveikino Vyties 
klubo pirm. S. Grybas. Kalbėjo 
Mančesterio klubo pirm. A. Podvoiskis, 
Boltono skyriaus pirm. H. Vaineikis ir 
vietinių vardu A. Bučys.

Nuotaikingas vaišes dar labiau 
pralinksmino Pr. Vasis, solo padainavęs 
keletą kupletų.

Kalbose buvo pabrėžta, kad šitas 
susitikimas vyksta istoriniu momentu, 
kai Berlyne laužiama siena ir Lietuvoje 
veržiamąsi iš vergijos į laisvę.

Susitikimas užsitęsė visiems bendrai 
išpildant ilgą dainų repertuarą!

Vaišes paruošė R. Vaičekauskaitė su 
padėjėjomis ir už tai jas apdovanojo H. 
Vaineikis.

Programai vadovavo A. Traška.

KARIUOMENĖS MINĖJIMAS
DBLS-gos Bradfordo skyriaus ir 

Vyties klubo valdybos surengė lapkričio 
25 d. Kariuomenės minėjimą.

I Minėjimą atvykusius pasveikino 
skyriaus ir klubo pirmininkas S. Grybas 
ir paprašė visus atsistoti vėliavų 
pagerbimui. I. Gerdžiūnienė, skautiškoje 
uniformoje. įnešė į salę mūsų trispalvę, o 
A. Jakimavičius, persijuosęs tautiška 
juosta, Veteranų S-gos „Ramovė“ 
Mančesterio skyriaus vėliavą.

Paskaitą skaitė nepailstantis ir visados 
energingas oratorius H. Vaineikis. 
Pakartojo apsaugos ministerio 
atšaukimą kviečiantį savanorius ginti 
Tarybos paskelbtą Lietuvos 
Nepriklausomybę 1918 m. lapkričio 23 d. 
Savanoriai ir pašaukti kariai ryžtingai 
atliko savo pareigas. Vėliau kariuomenė 
ugdė Lietuvos jaunuolius fiziškai ir 
patriotinėje dvasioje. Lietuvos 
tragiškomis dienomis nors nebeturėjo 
galimybės pasipriešinti, bet vėliau 
masiškai sukilo ir įrodė, kad Lietuva nori 
būti lasva ir Nepriklausoma. Ta viltis ir 
dabar nepalaužiamai gyva!

1. Gerdžiūnienė padeklamavo porą 
atatinkamų eilėraščių.

Vietoj meninės platesnės programos, 
P. Pucevičius per televizorių parodė 
ištraukas iš savo filmuotų juostų.

Visi vaišinosi I. ir A. Gerdžiūnų 
paruoštais užkandžiais.

Programai vadovavo A. Traška.
A-tas B.

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėką visiems, 

kurie padėjo palaidoti mano sūnų 
Vytautą Malinauską.

Ypatingai dėkoju kan. V. Kamaičiui už 
atliktas laidojimo apeigas St. Patrick 
bažnyčioje ir Blackley krematoriume ir 
D. Banaičiui už pasakytus jautrius 
atsisveikinimo žodžius.

P.V. Verbickams, O. Verbickaitei, R. 
Jukneliui, V.M. Bylams, V. Gurevičiui, 
V.G. Ašmenskams, A. Giedraitienei, T. 
Groblienei, VI. Liaugaudienei, N.G. 
Gasiūnams, O.S. Žilinskams, A.T 
Kaminskams, A. Podvoiskienei ir O. 
Dainauskienei už gėles ir pareikštas 
užuojautas.

V. F. Motuzams už užuojautą ir 
padarytas nuotraukas bažnyčioje ir 
koplytėlėje.

P. A. Keturakiams ir O. Ramonienei už 
paruošimą atbatėlės Mančesterio LS 
Klube ir visiems kitiems, kurie vienokiu 
ar kitokiu būdu prisidėjo prie laidotuvių, 
tariu nuoširdų ačiū. E. Sasnauskienė

BIRMINGHAME
MIRĖ PETRAS LAUCIUS

Lapkričio 24 d. su šiuo pasauliu 
atsiskyrė Petras Laucius. Gimęs 1921 m. 
Užpaliuose, Utenos apskr. Karo metu 
buvo kariuomenėje ir kovojo Rytų 
fronte. Po karo, per Vokietiją atvyko į 
Angliją, kurį laiką gyveno Gloucesteryje, 
vėliau apsigyveno Birminghame, čia 
apsivedė ir susilaukė sūnaus Antano.

Velionis buvo draugiškas, skaitė 
lietuvišką spaudą ir priklausė DBLS-gos 
skyriui. Palaidotas gruodžio 4 d. Wilton 
kapinėse. Susirinko gražus būrelis 
tautiečių bei kitų pažįstamų. Religines 
apeigas atliko kun. S. Matulis, MIC. 
Atsisveikino — S. Jezerskis.

Paliko liūdinčią žmoną Neste, sūnų 
Antaną ir kitas gimines. Tebūna Tau, 
Petrai, lengva šio krašto žemelė, o Dievas 
tesuteikia amžiną atilsį.

S. J.

MŪSŲ SERGANTIEJI
Jau kuris laikas yra paralyžiuotas 

Bronius Simanaitis. Negaluoja Vincas 
Zokas ir Albertas Ritbergeris. Visi trys 
yra DBLS-gos nariai. Ligoniams linkime 
greitai pasveikti.

Skyriaus valdyba ir nariai

a.a. Petrui Lauciui mirus, 
jo žmoną Nestę, 

sūnų Antaną ir gimines 
giliai užjaučiame ir liūdime

Skyriaus valdyba ir nariai

„EUROPOS LIETUVIO“ 
REDAKCIJOJE

Po sėkmingų gastrolių su Čikagos 
lietuvių satirinio ir bendrai 
kontroversinio teatro grupe „Antras 
kaimas“ Lietuvoje, pakeliui į Ameriką, iš 
Belgijos dienai į Londoną atvyko 
literatūros ir meno kritikas, „Akiračių“ 
žurnalo redaktorius ir „Antrojo kaimo“ 
prievaizda-režisierius Algirdas Titus 
Antanaitis. Trumpai papasakojęs savo 
įspūdžius iš viešnagės Lietuvoje, jis 
Švenčių proga perdavė linkėjimus 
„Europos Lietuvio“ skaitytojams. Po to 
jis aplankė Vladą Šlaitą ir Kazimierą 
Barėną. Iš Londono jis grįžo į Belgiją ir 
apsistojo pas rašytoją E. Cinzą.

„Europos Lietuvio“ atkarpoje 
spausdiname Algirdo Tito Antanaičio 
paskaitą „Literatūrinis pašnekesys su 
dviem įžangom“.

LIETUVOS ŽURNALISTŲ 
FORUMAS LIETUVOJE

Gerbiamas tautieti ir kolega, naujam 
gyvenimui pakilusi Lietuva buria 
plačiame pasauly pasklidusius savo 
vaikus. Visiems tapo aišku, kad yra tik 
viena Tėvynė, vieninga tautos istorija, 
literatūra, menas. Mes džiaugiamės, kad 
didelę pagalbą savo tautai šiandien 
pradeda teikti mokslininkai, 
biznesmenai, menininkai, žurnalistai. 
Susirūpinome savo archyvais, 
išbalškytomis meno vertybėmis, 
leidiniais. Vienas po kito už apvalaus 
stalo sėda įvairių profesijų ir įvairių 
įsitikimų tautiečiai.

Lietuvos žurnalistų sąjungą, šių metų 
sausio mėnesį atsikūrusi kaip 
savarankiška ir kūrybinė organizacija ir 
laikanti save Lietuvos respublikos metų 
Žurnalistų sąjungos tradicijų natūralia 
paveldėtoja, mano kad atėjo laikas už 
tokio stalo susėsti ir pasaulio lietuviams 
— žurnalistams. Nutarta 1990 metų 
birželio pabaigoje — liepos pradžioje 
sušaukti pasaulio lietuvių-žurnalistų 
Forumą. Jis turėtų įvykti amžinojoje 
mūsų sostinėje Vilniuje vienu metu su 
garsiąja Lietuvos dainų ir šokių švente.

Lietuvos žurnalistų sąjunga Forumo 
svečiams apmokėtų 12-14 dienų pilną 
išlaikymą bei kitas išlaidas.

Mes būtume labai dėkingi, jeigu šį 
mūsų sumanymą pagarsintumėte 
lietuviškoje spaudoje bei atsiųstumėt 
savo pasiūlymus, pageidavimus, taipogi 
praneštumėt apie savo arba pažįstamų 
žurnalistų norą dalyvauti Forume.

Išanalizavę pasiūlymus, suplanuosime 
Forumo dienotvarkę ir pranešime, kada 
Jūsų lauksime Lietuvoje.

Kuo greičiau Jūs atsiliepsite — tuo 
įdomesnis ir turiningesnis bus mūsų 
susitikimas.

Su pagarba, Domas Šniukas 
Lietuvos žurnalistų sąjungos pirminkas 

232600 Vilnius, Vilniaus 35

PASAULYJE
Margaret Thatcher perrinkta

Kiekvienais metais naujai parlamer 
sesijai prasidedant, Britanijos partijo- 
turi teisę išrinkti ar perrinkti savo vadus 
Konservatoriai šia teise pirmą k 
pasinaudojo po 14metų. Tai sukėlė g< 
diskusijas visame krašte. Sir Antim- 
Meyer, nors ir žinojo, kad rink. ; 
nelaimės, išstatė save kandidatu prieš 
ministerę pirmininkę, kad suvoktų 
nepatenkintų konservatorių skaičių. 
Premjerė yra kaltinama už jos 
diktatorišką laikyseną ir už jos šaltą 
atsinešimą Europos vienybės reikalu. Ji 
nenorinti, kad Briuselio biurokratai, o ne 
Britų parlamentas, nurodinėtų 
vyriausybei kaip valdyti. įvykusiuose 
rinkimuose už Margaret Thatcher 
balsavo 314, o 57 balsavo už Meyer arba 
visai nuo balsavimo susilaikė. Premjėr-
M. Thatcher sako, esanti paten', 
rezultatu, bet darbiečiai aiškina, kau 
esanti Thatcher eros pabaigos pradžia.

Brazausko atsakymas Gorbačiovui
Svarbiame komunistų partijos 

politbiuro posėdyje Maskvoje, 
komunistų ideologijos vadas 
Medvedevas Lietuvos komunistų partijos 
vadams perskaitė Gorbačiovo apeliaciją, 
kad šiuo sunkiu persiorintavimo laiku 
reikalaudami nepriklausomybės 
negriautų perestroikos. Lietu”cs 
komunistų partijos pirmasis sekreto::-. 
Algirdas Brazauskas į tai atsakęs-, 
„Lietuva be nepriklausomybės yra 
Lietuva be ateities“.

Nežiūrint Gorbačiovo apeliacijos 
Lietuvos Vyriausias Sovietas beveik 
vienbalsiais (vienas prieš) priėnr 
nutarimą pakeisti Lietuvos konstituciją . 
leisti visiškai laisvus rinkimus. Tas aišk 
afima teisę komunistų parti;, 
vadovaujančią rolę krašto tvarkyme

Ir popiežius su „žaliaisiais“
Atskirų kraštų „Žaliųjų“ partijos ; 

nuo seniai kovoja prieš aplinka 
užteršimą. Baltijos valstybėse šis re;k>- ..... 
yra ypač aktualus, nes kaip upės, taip ir ’ 
Baltijos jūra yra užterštos, net nėra «.ui 
maudytis. O be to, visokios dujos d 
fabrikų ir automobilių užteršia orą ir 
gadina ozono juostą, kuri apsaugo žemę 
nuo tiesioginių saulės spindulių, šildančių 
atmosferą ir tirpdančių ledynus.

Popiežius Jonas Paulius II kreipėsi į 
visų valstybių vadus, kad pravestų 
kryžiaus kelius ir išsaugotų aplinką. Savo 
dokumentą popiežius pavadino „Taikai 
su Dievu Kūrėju, taika su visa Aplinka“1 
ir išleido jį, kad paminėti katalikų 
Bažnyčios Pasaulio Taikos Dieną, kuri 
švenčiama sausio 1 d. Aplinkos apsauga 
yra žmonijos teisė.

Nesutarimai Amerikoje?
Jau nebe pirmą kartą JAV vice-* 

prezidentas Dan Quayle savo nuomone 
prieštarauja prezidento Busho. Po 
Maltoje įvykusio susitikimo su 
Gorbačiovu. Bushas pareiškė, kad 
Viduržemio jūroje buvo palaidotas šaltas 
karas, jo vice-prezidentas specialiai 
sukviestoje spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad būtų klaidinga manyti, kad 
po Maltos konferencijos Maskvos 
užsienių reikalų politika pasikeitė. Jis 
sako, kad sovietai ir toliau pristato 
ginklus Nikaragvos Sandinistų/ 
vyriausybei, kuri kovoja su amerikiečių' 
remiamais Kontra partizanais.

Karo nusikaltėlių byla 
Britanijos parlamente

Britanijos Lordų ir Žemieji Rūmai po 
tris valandas svarstė, taip vadinamų karo 
nusikaltėlių įstatymo pakeitimą ta 
prasme, kad karo meto nusikaltėliai, nors 
ir ne britų piliečiai, būtų teisiami 
Britanijos teisme. Iš 300 tokių karo 
nusikaltėlių pavardžių, kurias išdavė 
Simon Wiesenthal Centras, tik prieš tris 
buvo rasta pakankamai kaltinamos 
medžiagos, kad juos būtų galima traukti į 
teismą. Dėl šių trijų ir norima pakeisti 
Britanijos įstatymą. Parlamentarai tai 
pastebėjo ir pabrėžė, kad joks teismas 
negali gauti teisingų paliudijimų po 
beveik pusės šimto metų ir kad tie 
„nusikaltėliai“ jokiu būdu nesusilauks 
teisingo sprendimo po tiek daue 
aprašymų spaudoje ir televizijoje 
sulyginant jų nusikaltimus su baisiausiai- 
holokausto žiaurumais. Vyriausi,. - 
rabinas lordas Jakobovitz teigė, kad 
įstatymo pakeitimas, leidžiantis tariam ■ ■ 
karo nusikaltėlius teisti, garantu .iii 
ateities kartoms, kad „nekalto kra> j 
upės niekuomet neužterš pasauli
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