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VL1KAS SVEIKINA 
SAVARANKIŠKA LKP

Lietuvos Komunistų Partijai gruodžio 
<9-20 d. 1989 m. atsiskyrus nuo centrinės 
iovietų Sąjungos Komunistų Partijos ir 
askelbus savo nepriklausomybę, 

tyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas pasiuntė šį sveikinimą LKP 
generaliniam sekretoriui Algirdui 
Brazauskui:

Istorinės perinamos vyksta Rytų ir 
Centrinėje Europoje žaibo greičiu. 
Totalitarinių diktatūrų pavergtos tautos ir 
žmonės kyla naujam, laisvam gyvenimui. 
Lietuvių tauta, daug iškentėjusi, irgi 
visomis galimomis priemonėmis siekia 
tautinės, politiniai demokratinės, 
socialinės ir ekonominės laisvės. Visos, 
pavergtos Lietuvos ir laisvojo pasaulio 
lietuvių jėgos jungiasi bendram didžiajam 
tautos atstatymo darbui. Sveikiname 
Lietuvos komunistų partijų atsiskyrusių 
nuo Maskvos internacionalinio politinio 
diktato, priėmusių skirtingų ideologinių ir 
politinių partijų demokratini 
bendradarbiavimų ir viešai įsijungusių į 
didįjį mūsų aukščiausio troškimo 
įvykdymų — nepriklausomos, 
demokratinės Lietuvos valstybės 
atstatymų. Tad visi vieningai į didžiųjų 
tautos pergulą.

Dr. Kazys Bobelis. VLIKas.
(Gruodžio 30 d. Vilniaus radijas pilnai 

perdavė VLIKo sveikinimo tekstų.)
ELTA

LIETUVOS VADAI MASKVOJE
Sausio 3 d., Lietuvos Komunistų 

Partijos bei Lietuvos TSR valdžios vadai 
buvo iškviesti į Maskvą.

Pasak Sąjūdžio Informacijos Agentūrą 
(ŠIA), šie asmenys išvyko į Maskvą: 
Lietuvos Komunistų Partijos (LKP) 
pirmasis sekretorius Algirdas 
Brazauskas. antrasis sekretorius 
Vladimiras Beriozovas. trečiasis! 
sekretorius Justas Paleckis, ketvirtasis 
sekretorius Kęstutis Glaveckas. LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo 
pirmininkas Vytautas Astrauskas, LTSR 
Ministrų Tarybos pirmininkas Vytautas 
Sakalauskas ir LKP biuro nariai 
Romualdas Ozolas ir Rolandas 
Povilonis.

Ozolas yra vienas iš keturių 
i" Persitvarkymo Sąjūdžio seimo tarybos 

narių, kurie užima vietas naujajame 
gruodžio mėn. gale sudarytame Lietuvos 
Komunistų Partijos biure.

Šiuo metu neaišku kokiu tikslu ir kaip 
ilgam šie asmenys buvo pakviesti 
Maskvon.

S1A taipogi praneša, remiantis 
Kremliaus šaltiniais, Mikhailas 
Gorbačiovas atvyks į Lietuvą sausio 10. 
11 ir 12. Buvo manyta, kad jis atvyksiąs 
anksčiau, sausio 6-7 dd., savaitgalyje. 
Sąjūdžio Vilniaus taryba ruošė mitingą 
sekmadienį, sausio 7 d . į kurį norėjo 
pakviesti Gorbačiovą.

SIA-os atstovas Lionginas 
I Vasiliauskas pranešė, kad Gorbačiovui 

būnant Lietuvoje sausio 11 d., bus proga 
dalyvauti LTSR Aukščiausiosios 
Tarybos (AT) sesijoje. Anot Vasiliausko. 
LTSR AT tą dieną turėtų aptarti daugiau 
kaip 300.000 parašų turinčią peticiją, 
reikalaujančią referendumo nuspręsti ar 
vasario 24 d. rinkimuose į AT gali 
dalyvauti sovietų kariuomenės nariai.
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JARAS ALKIS GAVO 
GELEŽINIO VILKO ORDINĄ

Ilgametis DBLS-gos ir Lietuvių Namų 
B-vės pirmininkas J. Alkis už Lietuvos 
skautų veiklą tremtyje gavo aukščiausią 

> skautų ..Geležinio Vilko" ordiną. LSB 
Vyriausias Skautininkas Gediminas 
Deveikis savo laiške jam rašo:

Nuoširdžiausiai sveikinu su Šv. 
Kalėdom ir Naujais metais. Taip pat man 
yra garbė ir privilegija pasveikinti Jus 
gavus Geležinio Vilko ordinų. Kaip žinote, 
yra tik saujelė, kurie buvo pristatyti ir 
apdovanoti šiuo garbingu ordinu. Pakliūti į 
šį išrinktųjų tarpų, reikėjo daug darbo, 
pasišventimo bei asmeniškos aukos dirbant

SENUOSIUS METUS PALYDĖJUS
Dar vieni metai nuslinko praeitin. Ne 

vieno užsienyje gyvenančio lietuvio galvą 
papuošė naujas žilas plaukas, ne vienam 
iš mūsų praėjusieji metai buvo 
kruopštaus darbo ir naujų vilčių metais.

Mes visi, kur bebūtume ir ką 
beveiktume, esame vienos tautos, tos 
pačios didelės šeimos vaikai ir todėl 
savaime aišku, jog palydėję į praeitį dar 
vienus metus, pagrįstai apsvarstome ne 
tik mūsų pačių, bet ir visos lietuvių tautos 
nueitą kelią, nuveiktus darbus.

Kuo buvo lemtingi tie metai lietuvių 
tautai? Jau penkios dešimtys metų 
Lietuvoje šeimininkauja rusiškasis 
okupantas. Okupanto atneštas 
komunizmas jau tiek laiko slegia mūsų 
tautos vaikų pečius. Kas aprašys tuos 
visus vargus ir bėdas, tuos nedateklius ir 
tą visą skausmą, kuriuos iki šiol iškentėjo 
lietuviai? Ir palyginus su tais ilgais vargo 
bei skausmo metais, paskutinieji buvo 
patys įspūdingiausi — pirmų kartą 
lietuviams buvo įduota viltis, jog 
nelaisvės grandys nebe tokios jau stiprios, 
jog bent keli žmogiškosios, politinės bei 
religinės laisvės spindulėliai nusišypsos ir 
mūsų tautai. Rusiškasis komunizmas 
atrodo jau tiek paseno, kad nebeteko 
aštriausių dantų ir tarytum sužeistas 
slibinas vis labiau traukiasi į savo 
tamsiąją olą iš kurios nebeveda joks 
kelias.

Mes visi džiaugiamės tuomi, kad 
Vilniuje, Gedimino pilies bokšte vėl 
plėvesuoja trispalvė — geltona, žalia, 
raudona — tos simbolinės spalvos, kurios 
kalba apie didingą mūsų tautos praeitį, 
apie tuos nuostabius lietuviškuosius 
laukus bei miškus, apie tą pralietą kraują 
už mūsų tautos laisvę. Mes džiaugiamės ir 
tuomi, jog mūsų tauta įgavo bent šiek tiek 
savarankiškumo, kad krašte kuriasi 
naujos partijos ir nauji judėjimai, kad 
lietuviai pirmą kartą po tiek metų pradėjo 
laisviau kvėpuoti.

Ir džiaugdamiesi mes vienbalsiai 
smerkiame rusiškąjį komunizmą atnešusį 
mūsų kraštui tokią siaubingą nedalią: 
dešimtmečiais užsitęsusią okupaciją, be 
saiko nualintą ūkį, nerusiškai galvojančio 
žmogaus prievartavimą, paprasčiausių 
žmogaus laisvės teisių sutripimą. Aš 
pabrėžiu žodį „rusiškasis" ne be 
pagrindo. Rusijoje gimusi, prievartos bei 
apgaulės pagalba išsiplėtojusi, ši 
santvarka pražūtingai nusprendė 
milijonų žmonių likimą. Mūsų tarpe yra 
nemažai žmonių, kurie pasmerkia tik 
komunistinę santvarką, bet ne jos nešėjus 
— rusus. Girdi yra gerų ir blogų rusų, 
tokių pat, kaip ir visi Dievo vaikai...

Mikhailas Gorbačiovas savo nauja 
politika įtaigojo platų laisves judėjimą 
rytų Europoje. Tautos staiga pasijuto 
pačios atsakingos už savo likimą ir vis 
labiau suka vairą kita kryptimi. Rusas 
Gorbačiovas įgalino ir lietuvius atgaivinti 
tautinį judėjimą, pažadino viltis naujai 
Lietuvos krašto ateičiai. Geras rusas?

Mikhailas Gorbačiovas, Sov. Sąjungos 
prezidentas, rusų komunistų Partijos 
generalinis sekretorius, ir toliau sako 
savąjį „net" tiems lietuviams- 
komunistams, kurių galvose subrendo 
mintis atsikratyti Maskvos įtakos, 
atsikratyti tų įkyrių rusiškų pamokymų, 
pataisymų, to rusiškojo šeimininkavimo, 
to okupanto savivaliavimo sprendžiant 
Lietuvos reikalus. Gorbačiovas ir toliau 
visu kietumu tvirtina. jog 
nepriklausomybes reikalavimas tai 
nusikaltimas (1), kad nepriklausomybes 
Lietuvai reikalauja tik pakvaišusios 
galvos. Blogas rusas?

visų gyvenimų, auklėjant lietuviškų 
jaunimų. Jūsų įdėtų dienų, mėnesių ir metų 
joks ordinas negali atstoti. Žinodami, kad 
šis ordinas nėra duodamas kiekvienam, o 
tik tikrai užsitarnavusiems, Brolijai yra 
smagu turėti Jus savo tarpe. Taip put 
žinome, kad dar nepadsote. bet ir toliau 
dirbsite lietuviškų skautiškų darbų.

Paklauskime save: ar komunizmas, jo 
įtaka žmonėms ir kraštams susilpnėtų, jei 
Lietuva atgautų nepriklausomybę? 
Vargu... Bet štai Rusija, ta didžioji 
imperija, kurios vadovai vis garsiau 
šaukia, kad ji yra pati reišmingiausia 
Europos dalis — susilpnėtų. Bent 
mintyse, atimkime iš Rusijos žemėlapio 
Lietuvą, Latviją, Estiją, dalį pagrobtos 
Suomijos ir pamatysime, kaip sumažės ta 
vadinamoji europinė Rusijos dalis. O jei 
dar atimti ir Ukrainą, tai „europinė 
Rusija" staiga liks tik menka sauja. Tiesa, 
Rusijos carai šimtmečių bėgyje užsigrobė 
visą plačiąją Azijos dalį, prasidedančią už 
Uralo kalnų, bet ta dalis neturi veik 
jokios įtakos Europai.

Taigi, tas. kuris išdrįs paleisti kitą tautą 
į laisvę bus ne tiek nevykusiu komunistu, 
kiek Rusijai nenaudingu žmogumi. Tuo 
labiau, kad okupuoti kraštai pelningai 
įjungti rusų imperijos maitinimui bei 
visokeriopam aprūpinimui.

Gal būt Gorbačiovas nėra nei geras, 
nei blogas, o tik rusas...

Negalima sakyti, jog rusai nesugeba 
protauti. Jie žino, kad jei vergams 
neduosi jokių teisių, visiškai atimsi jiems 
duoną ir ko gero visai užgniauši 
pavergtos tautos išdidumą, tai nebegalėsi 
tos tautos sėkmingai išnaudoti. Taigi, 
vadžios šiek tiek atleidžiamos, bet 
kiekvienas iškrypimas iš senų vėžių — 
bandymas iškelti galvą ir bent teoretiškai 
nebesijausti Rusijos kolonija — 
nepageidautinas. Dar daugiau — 
baustinas.

Prasidėjus pasikeitimams Sov. 
Sąjungoje, o tuo pačiii ir Lietuvoje 
daugelis mūsų išeivių pasidavė iliuzijai, 
kad galbūt tai ir yra Lietuvos kelio į 
nepriklausomybę pradžia. Deja, tai tik 
iliuzija. Mes visi, o ypatingai tautiečiai 
gimtoje žemėje, esame dėkingi Dievui ir 
likimui, jog mūsų žmonės gali lengviau 
kvėpuoti. Bet tik tiek. Niekas mums 
jokios nepriklausomybes neduos, bent 
artimiausiais metais. Tai yra nuogi.

VYRIAUSIO LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETO 

SVEIKINIMAS
Brangūs lietuviai.
Smurtą, melą ir priespaudą nešusi 

Sovietų Sąjungos diktatūrinė, totalitarinė 
sistema norėjusi pavergti pasaulį jau 
priėjo paskutinį sugriuvimo slenkstį. 
Europos valstybės — Vengrija. Lenkija. 
Rytų Vokietija. Čekoslovakija. Bulgarija 
— viena po kitos nusikrato Maskvos 
pastatytų ir išlaikytų „valdovų“. Tautos 
atgimsta laivei, demokratijai ir 
neribotoms galimybėms kurti naują 
gyvenimą.

Daugelį metų kentėjusi, pavergta ir 
išblaškyta, komnunistinės priespaudos 
terorizuojama okupuotoje Lietuvoje, 
Sibire ir laisvajame pasaulyje, lietuvių 
tauta niekada neprarado savo 
pasiryžimo, pasišventimo ir tautinio 
sąmoningumo dirbti, kovoti ir aukotis 
dėl pilnos Lietuvos valstybinės 
nepriklausomybės atstatymo. Po 
daugelio sunkių ir vargingų metų laisvės 
diena ateina ir mūsų tautai. Diena, kada 
mes atsikratysime okupanto 
priespaudos, tapsime laisvais ir patys 
galėsime kurti savo ateitį. Bet kova dar 
nebaigta. Mes turime visi vienas kitą 
suprasti, bendrai nuoširdžiai dirbti, vieni 
kitiems padėti ir, svarbiausia, neišjungti 
nei vieno lietuvio dalyvavimo šios taip 
ilgos, sunkios kovos apvainikavime 
galutiniu laimėjimu.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas sveikina jus su šventėmis ir 
naujais 1990 metais ir yra įsitikinęs, kad 
visų mūsų pastangos atneš mums 
didžiausio mūsų troškimo išsipildymą — 
laisvą nepriklausomą Lietuvą. Tad 
dirbkime, kovokime dėl Lietuvos.

Jūsų Dr. Kazys Bobelis.
VLIKo Pirmininkas. 

ligšiolinio gyvenimo patirtimi pagrįsti 
faktai.

Bet štai imkime ir pasvajokime. 
Įsivaizduotkime, kad Lietuva, vistiek 
kokie faktoriai tai nulemtų, vienai dienai 
ir vienai nakčiai taptų laisva, 
nepriklausoma. Per tą vieną parą musų 
gimtojo krašto įmones, įstaigas, 
organizacijas turėtų palikti tūkstančiai 
rusų: tarnautojai, valdininkai, dirigentai, 
įkvepėjai, patarėjai. . valdytojai.

(Nukelta į 3 psl.)

PLB VALDYBOS 
KALĖDINIS SVEIKINIMAS

Kalėdos yra vilties ir laukimo 
išsipildymo šventė. Jos būdavo ypatingai 
gražiai švenčiamos laisvojoje Lietuvoje, 
bet visa tai buvo sunaikinta žiauraus 
ateistinio komunizmo. Lietuva ir jos 
Kalėdos buvo surakintos: be laisvo 
žodžio ir be šviesos. Ir taip prasidėjo 
okupacijos primestas ilgametis adventas. 
Visi laukėme, kad Lietuvoje iškils laisvės 
žvaigždė ir kad ji taip pat atgaivins 
Kalėdų šventę. Ir taip visi laukėme, 
kentėjome ir vylėmės: ir žmonės 
Lietuvoje ir išeiviai išsisklaidę po visą 
pasaulį. Dabar jau galime, pakėlę galvas 
aukštyn, viltis, kad mūsų tautinis 
adventas eina prie galo. Lietuva jau 
atgavo Kalėdų šventę, o su ja ir savo 
laisvės prošvaistę. Štai po tokių ilgų 
okupacijos metų rėžimas tenai 
sušvelnėjo, ir jau antrą kartą Lietuvoje 
bus laisvai švenčiamos Kalėdos: su 
eglutėmis, su šviesomis ir su plotkeiemis 
prie šeimos stalo.

Šių antrųjų laisvų šv. Kalėdų proga 
PLB Valdyba sveikina visus mūsų brolius 
ir seseris Lietuvoje ir visų mūsų 
bendruomenių gyventojus plačiajame 
pasaulyje ir jungiasi su visais lietuviais, 
kur jie bebūtų, išreikšdama mūsų visų 
džiaugsmą dėl prašvitusių laisvių 
Lietuvoje. Suglauskime eiles ir 
susijunkime rankomis, prašydami Dievo 
ir žmonių mūsų tėvynei Lietuvai pilnos 
laisvės ir nepriklausomybės!

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų!

Prof. dr. Vytautas J. Bieliauskas.
PLN Valdybos Pirmininkas.

SURINKTA 300.000 PARAŠU 
REFERENDUMUI DĖL KAREIVIU 

DALYVAVIMO RINKIMUOSE
Gruodžio 7 d. Lietuvos piliečių grupe 

referendumui rengti surinko 300.000 
parašų po peticija dėl Raudonosios 
Armijos kareivių dalyvavimo 
artėjančiuose rinkimuose į Lietuvos TSR 
Aukščiausiąją Tarybą.

Aukščiausioji Taryba neseniai priėmė 
įstatymą pagal kurį Lietuvo piliečiai gali 
reikalauti referendumą specifiniu 
klausimu jei tam bus surinkta bent 
300.000 parašų po peticija.

Lapkričio viduryje Lietuvos 
Demokratų partija, su Sąjūdžio seimo 
tarybos patarimu, ėmėsi iniciatyvos 
paruošti paeticiją. kuri reikalauja 
referendumo nustatyti ar sovietinės 
kariuomenės nariai, kurie nėra pastovūs 
Lietuvos gyventojai, turi teisę dalyvauti 
vasario 24 d. rinkimuose.

Lietuvoje yra susirūpinusių, kad 
kareivių dalyvavimas rinkimuose gali 
paveikti tų rinkimų rezultatus prieš 
lietuvių tautos valią bei interesus. Ypač 
baiminamasi, kad sovietų valdžia nuspręs 
prieš rinkimus Lietuvon įvesti 
papildomus karinius dalinius tam. kad 
kuo daugiau nelietuvių dalyvautų 
balsavime. Nėra tikslių žinių kiek 
sovietinės armijos kareivių šiuo metu 
tarnauja Lietuvoje. Spėliojama, kad gali 
būti tarp 50.000 ir 200.000.

Šiuo metu neaišku kada įvyks 
referendumas. Peticijos tekste pažymėta, 
jog „referendumas turi įvykti iki rinkimų 
į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą."
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LIETUVOJE
Dirbs Lietuvos labui

„Tiesa" (XII.5) paskelbė interviu su 
prof. K. Antanavičium, atsikūrusios 
Lietuvos socialdemokratų partijos 
pirmininku. Jis pasakė, kas LSDP 
gruodžio 2-3 dienomis Vilniuje įvykęs 
suvažiavimas priėmė partijos programą, 
kurios pagrindinis akcentas — žmogus. 
Partija sieks padėti savo tautai sukurti 
klestinčią valstybę, kurioje būtų 
vadovaujamasi demokratijos bei 
socialinio teisingumo principais. Partija 
per būsimus rinkimus į AT kels bendrus 
su Sąjūdžiu kandidatus, rems Sąjūdžio 
kandidatus. Komunistų partija yra 
padariusi socialdemokratijai daug 
skriaudų, todėl tos partijos atžvilgiu teks 
būti opozicijoje.
Tikybos dėstymas

LTSR liaudies švietimo ministras H. 
Zabulis ir Lietuvos vyskupų 
konferencijos pirmininkas kardinolas 
Vincentas Sladkevičius pasirašė bendrą 
raštą del tikybos dėstymo tvarkos.

Mokinių tėvams arba jų globėjams 
pageidaujant, tikyba bus dėstoma 
parapijinėse tikybos mokyklose, 
nustatyta tvarka užregistruotose liaudies 
švietimo skyriuje.
Užsienio profesoriai Kaune

Dar šiais mokslo metais Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete paskaitas 
skaitys šie užsienio lietuviai profesoriai: 
antropoligiją — Ilinojaus universiteto 
prof. Arvydas Žygas, Kalifornijos 
universiteto prof. Liucija Baškauskaitė, 
gamtos pažinimo kursą— prof. Martinas 
Yčas, filosofiją — Kęstutis Skrupskelis iš 
Pietų Karolinos ir Vytautas Daniela iš 
Australijos, ekonomiką — prof. Rimas 
Kalvaitis iš JAV, apskaitą— prof. Henris 
Dauderis, anglų kalbą — Milda Danyte. 
Marksizmo pagrindus dėstys Indianos 
universiteto prof. Julius Šmulkštys, o 
religijotyrą — Grigaliaus universiteto 
prof, monsinjoras Vytautas Kazlauskas. 
Visi dirbs savo atostogų sąskaiton.
Partijos skyrybų byla

1989 m. gruodžio 25-26 dienomis 
Maskvoje įvyko Tarybų Sąjungos 
komunistų partijos (TSKP) centro 
komiteto neeilinis plenumas Lietuvos 
komunistų partijos (LKP) XX 
suvažiavimo nutarimams (dėl partijos 
savarankiškumo) apsvarstyti.

Dviejų valandų įžanginį pranešimą 
padarė M. Gorbačiovas. TSKP 
generalinis sekretorius, po kurio pasisakė 
kiti: A. Brazauskas. LKP pirmasis 
sekretorius; M. Burokevičius, atskilusios 
LKP (prosovietinės) laikinojo centro 
komiteto sekretorius, ir daug kitų 
plenumo dalyvių.

„Pravdoje“ (XII.26-27) buvo 
paskelbtas M. Gorbačiovo pranešimo 
turinys ir tuo klausimu priimtas 
nutarimas. tačiau kitų dalyvių 
pasisakymai nebuvo paskelbti.

M. Gorbačiovas pasakė, kad 1989 m. 
gruodžio 20 d. Vilniuje įvykęs LKP XX 
suvažiavimas priėmė „Deklaraciją dėl 
Lietuvos komunistų partijos 
savarankiškumo", nutarimą apie LKP 
statusą, LKP programą ir LKP statutą. 
Suvažiavimas paskelbė, jog LKP tampa 
savarankiška ir jos svarbiausias tikslas — 
atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę. 
Su TSKP ir kitomis partijomis LKP 
ketina palaikyti santykius 
lygiateisiškumo ir partnerystės pagrindu. 
Gorbačiovas pasakė, kad tie nutarimai 
prieštarauja TSKP nuostatams.

Del Lietuvoje susidariusios padėties 
M. Gorbačiovas apkaltino LKP 
vadovybę (A. Brazauską ir V. Beriozovą) 
ir Sąjūdį. Lietuvoje įsisteigė politinės 
partijos ir organizacijos, kurios skelbia 
separatistines idėjas ir diskredituoja 
socializmą, sovietų valdžią ir ginkluotas 
pajėgas. Tam tikslui bandoma panaudoti 
ir katalikų Bažnyčią.

M. Borbačiovas pasakė, jog partijos ir 
valstybės vadovybė neleis valstybei iširti. 
„Negali būti jokių iliuzijų dėl centro 
valdžios sugebėjimų".

Plenumas nutarė patvirtinti M. 
Gorbačiovo pranešimą ir supažindinti su 
juo visus TSKP narius bei darbo žmones. 
Pareiškė pageidavimą, kad M. 
Gorbačiovas nuvyktų į Lietuvą ir. po to. 
pratęstų plenumo posėdį nutarimui 
padaryti.

1



2 EUROPOS LIETUVIS 1990 m. sausio 12 d. Nr. 1 (2086)

„GIMTINĖ“ SODYBOJE
Mūsų ansamblio „Gimtinės“ vardas 

yra daug kam girdėtas, bet jo paskirtis ir 
tikslas, kam jis buvo įkurtas, gal ir 
nepilnai žinomas.

Kaip ir kiekvieno lietuviško meno 
vieneto, taip ir „Gimtinės“ tikslas yra 
puoselėti ir platinti lietuvių tautinį meną. 
Bet tai nėra vienintelis tikslas. Gyvenant 
daug metų toli nuo tėvynės mūsų tautinis 
repertuaras mažėja. Dainuojame ir 
šokame tuos pačius šokius ir dainas, 
kurios pasenusios pradeda nusibosti. Šio 
ansamblio tikslas ir yra atgaivinti tą 
susiaurėjusi repertuarą naujais 
negirdėtais ir dar nenusibodusiais 
dalykais. Duoti ką nors naujo, kad 
kiekvienas galėtų pasigerėti ir prisiminti 
senesnio pobūdžio tautinį meną. Tai 
pirmasis ansamblio tikslas.

Antrasis — gal net svarbesnis. Norima 
apjungti, sudominti ir pritraukti prie 
lietuviškos veiklos čia gimusį lietuvių 
kilmės jaunimą. Anksčiau esame turėję 
tautinių šokių grupes, dainų vienetus, 
chorus. Bet tai buvo atskirų šakų veikla, 
kuri po daugelio metų vistik nebedomi. 
Ansamblis apjungia viską — tiek šokius, 
tiek dainas ir dabar atsiradusius tautinės 
muzikos instrumentalistus.

Kai kuriems nemokant ar silpnai 
mokant lietuvių kalbą, veikla buvo 
apribota tik tautiniais šokiais. Dabar 
atsiradus instrumentalistams, akiratis 
prasiplečia. Tad ir nenuostabu, kad 
jaunimas domisi liaudies instrumentine 
muzika. Tai buvo galima pastebėti 
Sodyboje 9-10 dienomis įvykusioje 
„Gimtinės“ repeticijoje. „Lietuvos" 
šokėjai, kurie yra ansamblio dalis, labai 
susidomėjo kankliais bei skudučiais. Ir 
tas susidomėjimas visus suartino į 
stipresnį vienetą, nes anksčiau ansamblis 
buvo iš dviejų grupių ir tai buvo 
pastebima scenoje: vieniems ką nors 
darant, kiti stovėdavo.

Po repeticijos vyko bendra vakarone, 
kurios metu pasidalinta nuomonėmis, o 
jaunesnieji supažindinti su senesnės 
kartos vargais ir pergyvenimais karo 
metu. Kalbėta apie galimybes ir nutarta 
organizuoti ansamblio kelionę į Lietuva. 
Y ra gautas oficialus pakvietimas šių metų 
gegužės mėn. vykti į Lietuvą, kad 
pasitobulinus liaudies meno srityje ir 
pamačius Lietuvą bei jos dabartinį 
gyvenimą. Kvietimą jiems išrūpino 
praeitą vasarą Anglijoje viešėjęs 
„Vorutos“ ansamblis.

Ansamblio vakaronės metu apsilankė 

tuo metu Sodyboje viešėjęs Vilniaus 
Universiteto prof. Laimutis Valeika, 
pirmasis Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio anglų kalbos vertėjas, aprūpinęs 
užsienio spaudą Lietuvoje vykusių įvykių 
raidos vertimais.

Būnant Sodyboje ansamblis buvo 
pakviestas vasario 3 d. išpildyti folklorinę 
programą „ Rotary“ klubo nariams, 
kurie kas savaitę susirenka Sodyboje 
pietums. Tai yra plačiai, žinoma 
organizacija, kurios narių susidomėjimas 
mūsų kultūra yra ansamblio pastangų 
vaisius.

Sekančią dieną, sekmadienį, visi 
ansambliečiai dalyvavo šv. Mišiose, 
kurių metu kun. A. Geryba tautiniai 
emociniame pamoksle paminėjo, kad 
mūsų tautos gyvenimas, kaip ta pušelė, 
turi visuomet žaliuoti. Parodė ant 
Marijos statulos altoriuje pakabintą dar 
nuo rudens žalią pušies šakelę, kurią ten 
paliko naujai pašventintas vyr. skaučių 
būrelis „Pušelė“.

Po pietų skirstantis namo, nutarta 
sekančią repeticiją daryti sausio 20 dieną 
Nottinghame. Jaunesnieji, kuriems įdomi 
tautos praeitis ir jos menas, visuomet yra 
mielai kviečiami prisidėti prie ansamblio 
veiklos.

Šis vertingai praleistas savaitgalis ne 
tik buvo pasipraktikavimas ateities 
pasirodymams, bet buvo kelrodis į 
ansamblio bendros veiklos ateitį. O 
išvyka į Lietuvą ir tautos gyvenimo 
pamatymas bei pajautimas dar labiau 
suvienys vienintelį Anglijoje esantį 
kultūros vienetą.

Ansambliečių vardu noriu padėkoti A. 
Ivanauskui, J. Šlepertui, Leonui Cicėnui 
ir Rimui Daukšai už ansamblio 
repeticijoms kambario įrengimą 
„Žaliojoje Girelėje“. Henrikas Gasperas

A. MICKEVIČIAUS RAŠTAI 
ANGLU KALBA

• Lietuvių kilmės rašytojas Adomas 
Mickevičius (1798-1855) rašė lenkiškai. 
Lietuvišku romantiškumu perpinti 
veikalai Konradas Valenrodas ir Gražina 
1989 m. iš lenkų k. išversti ir išspausdinti 
anglų k. Vertė Irena Suboczewski. 
gyvenanti 5225 Pooks Hill Road, 
Apartment 910 South, Bethesda, MD 
20814, USA. Knygos pradžioje 
atspausdintas Algirdo Gustaičio 
sudarytas Lietuvos žemėlapis (iškarpa) su 
veikaluose minimom vietovėm. Knyga 
gražiai išleista, kietais viršeliais.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATU 
PARTIJOS XIV SUVAŽIAVIMO 

KREIPIMASIS
Jungtinių Amerikos Valstijų 

Prezidentui George Bush 
ir Tarybų Sąjungos AT Prezidentui 

Michailovui Gorbačiovui
Lietuvių tauta, 1940 metais netekusi 

savo nepriklausomybės, okupuota ir 
inkorporuota į Tarybų Sąjungos sudėtį, 
sparčiai žengdama pertvarkos ir 
demokratijos keliu, ryžtingai siekia 
laisvės ir jos tikro suvereniteto.

Lietuvos Socialdemokratų partija 
kreipiasi į Jus dėl nepriklausomos 
demokratinės Lietuvos valstybės 
atkūrimo. Mes nesutinkame su praeityje 
toleruota mažų tautų intereso 
ignoravimo praktika, kai tautų likimas 
buvo sprendžiamas už jų nugaros. 
Kiekviena tauta savo gyvenimą turi 
tvarkyti savanoriškai — tai yra 
prigimtinė tautų teisė. To nepaisant, 
iškyla pavojus tarptautinei taikai ir 
politiniam stabilumui.

Lietuvos Socialdemokratų partija 
viliasi, jog šis teisėtas lietuvių tautos 
reikalavimas, ne kartą reikštas ir 
anksčiau, bus Jūsų suprastas ir priimtas 
taip, kaip to reikalauja Tarptautine 
Žmogaus Teisių Deklaracija ir Suvienytų 
Nacijų chartija.

PRAŠOME PARAMOS 
ATSIKŪRUSIAI LIETUVOS 

SOCIALDEMOKRATU PARTIJAI 
Jau tikriausiai daug kam teko spaudoje 

skaityti apie Lietuvos Socialdemokratų 
partijos atsikūrimą. XIV partijos 
suvažiavimas. įvykęs 1989.XII.2-3 d.d. 
Vilniuje, buvo kartu ir atkuriamasis.

Atsikūrusi partija neturi nė minimalios 
materialinės bazės, kuri būtinai 
reikalinga veiklai vystyti. Pasikalbėjus su 
partijos prezidiumo nariu ir „Lietuvos 
socialdemokrato“ redaktorium poetu 
Gintautu Iešmantu pasirodė, kad labai 
naudingas būtų pajėgesnis kompiuteris, 
kurio nupirkimui reikia apie DM 10.000. 
Susitaręs su Lietuvos Socialdemokratų 
partijos Užsienio Delegatūros (LSDP 
UD) Vykdomojo komiteto pirmininku 
M. Pranavičiumi Čikagoje, kreipiuosi į 
Lietuvišką visuomenę su prašymu 
paremti šio projekto įgyvendinimą. 
Aukas prašau siųsti šiuo adresu: J. 
Vilčinskas. 5 Holmside Rd., London 
SW12 8JR, England. Iš anksto dėkojame 
visiems rėmėjams.

Kasparas Dikšaitis
LSDP UD atstovas Vakarų Vokietijoje 

ir prie Europos Parlamento

Pabaltijis Maltos konferencijoje
JAV valdžios atstovai teigia, kad 

Pabaltijo klausimas buvo iškeltas Maltos 
konferencijoje gruodžio 2-3 dd.

Gorbačiovo pavaduotojas Genadis 
Gerasimovas, gruodžio 3 d. Vakarų 
spaudos paklaustas, ar prezidentas 
Bushas iškėlė Pabaltijo Šalių klausimą 
Maltos konferencijos metu, atsakė: 
„Žinoma, kad nekėlė. „Vienas 
Vašingtono korespondentas LIC-ui 
pranešė, kad kai jis tą patį klausimą 
Maltos spaudos konferencijos metu 
privačiai buvo pateikęs aukšto rango 
JAV valdžios atstovui, tasai irgi atsakęs 
neigiamai.

Tačiau, nei Gerasimovas nei minėtas 
aukšto rango JAV atstovas nedalyvavo 
visuose pasitarimuose tarp Busho ir 
Gorbačiovo. Pastarieji turėjo ir privatų 
pokalbį per vertėjus, bet be kitų 
pagrindinių pavaduotojų. Busho bei jo 
valdžios atstovų pasisakymai po Maltos 
duoda pagrindą manyti, kad Pabaltijo 
klausimas vienokiu ar kitokiu būdu buvo 
paliestas per tas privačias diskusijas.

Gruodžio 4 d. Briuselyje įvykusioje 
spaudos konferencijoje Bushui buvo 
pateiktas sekantis klausimas: „Ar 
Prezidentas Gorbačiovas paprašė jūsų 
pakantumo, reikalui esant, jeigu jis 
nuspręstų numaišinti disidentus? Jeigu 
taip, ką jis sakė arba koks buvo etninio ir 
Pabaltijo disidentizmo klausimo 
vaidmuo jūsų susitikime?“

Bushas atsakė: „Atsakymas į pirmąją 
klausimo dalį yra ,ne‘ ir atsakymas į 
antrąją dalį yra toks: aš jo paprašiau man 
apibūdinti vidaus problemas, tautybių 
problemas Sovietų Sąjungos viduje ir jis 
tai padarė gana detaliai.“

Gruodžio 5 d. JAV Valstybinio 
saugumo tarybos vadas Brent Scowcroft 
Baltruosiuose rūmuose susitiko su 
spaudos atstovais aptarti Maltos 
konferenciją. Korespondentas jam 
pateikė tokį klausimą apie Pabaltijo šalis: 
„Prezidentas vakar sakė, kad jis ... iš 
pono Gorbačiovo plačiai girdėjo apie 
etnines problemas Sovietų Sąjungoje, bet 
jis nesakė, ką jis ponui Gorbačiovui 
pasakė apie Amerikos požiūrį į jas. Ar 
prezidentas ką nors pasakė apie JAV 
nusistatymą dėl nepriklausomybės ar 
autonomijos judėjimų. pavyzdžiui 
Pabaltijo valstybėse, ir ar mes tai laikome 
vidiniu reikalu ar tokiu dalyku apie kurį 
mes turime nusistatymą?“

Scowcroft atsakymas, kaip ir Bušo, 
buvo atsargus: „Jie aptarė etninę padėtį ir 

Generalinis sekretorius bendrais bruožais 
apibūdino jo problemas bei užtikrino, 
kad jis nori tas problemas išspręsti 
taikingu būdu, ir prezidentas išdėstė savo 
pažiūras apie visą laisvo apsisprendimo 
klausimą.“ Paklaustas, ar jis sutiktų 
daugiau detalių atskleisti. Scowcroft 
atsisakė, pridurdamas, „Prezidentas savo 
pažiūras visai pakankamai išdėstė.“

Nors Scowcroft atsakymai buvo 
santūrūs, jis daugiau atkleidė, negu 
Bušas, tvirtindamas jog pastarasis 
Gorbačiovui aiškino savo nusistatymą 
dėl laisvo apsisprendimo teisės. Kaip 
žinia, oficiali JAV politika Baltijos 
valstybių atžvilgiu šiuo metu kaip tik 
pagrįsta „laisvo pasisprendimo“ (self- 
determination) principu. Nėra jokių 
įrodymų, kad JAV valdžios užsienio 
politika sąmoningai taiko tą principą 
kitom sovietų respublikom.

Valstybės departamento atstovai davė 
užtikrinimus prieš Maltos konferenciją, 
kad JAV-ės Pabaltijo klausimą kels. Po 
Maltos konferencijos, gruodžio 6 d.. 
Valstybės departamento Rytų Europos 
bei Juogoslavijos reikalų skyriaus 
direktorius James Swihart susitiko su 
Latvijos liaudies fronto bei Amerikos 
latvių sąjungos atstovais. Swihart 
žiniomis, Pabaltijo klausimas buvo 
iškeltas Maltoje, bet jis nepateikė 
smulkesnių informacijų. L1C

ATSIUSTA PAMINĖTI
Lapkričio mėn. (1989) „Lietuvių 

Dienų" iliustruoto žurnalo lietuviškoje 
dalyje rašoma: Katruo veidu į Lietuvą? 
Juozo Kojelio — Lietuvaitė CNN 
televizijos stoties žinių redaktorė. Juliaus 
Kelero— Eilėraščiai. Vytauto Volerto — 
Vijokliai ir smiltys (novelė). Igno 
Medžiuko — Vilniaus Universitetui 41-jį 
dešimtmetį peržengus. Alės Rūtos — 
Istorinė A. Kairio knyga. Vajos — Los 
Angeles lietuviai ok. Lietuvoje (Vyrų 
kvartetas ir L.A. Dramos Sambūris). 
Svečiai iš ok. Lietuvos. Xl-tas Amerikos 
lietuvių kongresas. Spaudoj ir gyvenime.

Anglų kalbos dalyje — Rima 
Janulevičiūtė. Alberto Cizausko — 
Religijos politika. Alės Rūtos— Kalėdos 
rugsėjy. Jim Gring— Po Lietuvos vėliava 
(ok. Lietuvos buriuotojai Amerikoje), 
Eric Heinsheimer — Americans over 
Lithuania (Amerikiečiai parašiutininkai 
ok. Lietuvoje. Radijo programos 
lietuviškai).

Metraštis Nr. 3

LITERATŪRINIS PAŠNEKESYS 
SU DVIEM ĮŽANGOM

Algirdas Titus Antanaitis

III
Gudaitis — labai introvertiškas žmogus, persekiojamas įvairiausių 

baimių, — pasakojo jo draugas poetas Henrikas Nagys. — Jis ir 
tikruoju vardu pasirašinėti bijo, ir žinių apie save Lietuvių 
Enciklopedijai duoti... Kelis metus Montrealyje gyvenome kartu. 
Skaitydavome viens kitam savo kūrybą ir, taip sakant, pasitarnaud
avome kaip atšokimo lenta, taigi „bouncing board“... Rašant jisai — 
didžiausias pedantas ir perfekcionistas. Dėl žodžio kankinasi 
mėnesiais... Tas perfekcionizmas jį ir priveda prie viešumos baimės ir 
savo kūrybos spausdinimo vengimo... Ir AGUONAS IR SMĖLJ išleisti 
mes jį tiesiog privertėm...

Iš tikrųjų Eugenijaus Gruodžio eilėraščiuose netrūksta 
dienoraštiško intymaus atsivėrimo. Ne viename jų nesunku išskaityti 
poeto kasdieninius rūpesčius, nusivylimus pasauliu ir savimi. Tačiau 
pedantiškas tinkamo žodžio ieškojimas taipgi nedvejotinai jaučiamas. 
O ir surastas tasai žodis, užuot išryškinęs ar nušvietęs mintį, ją 
savotiškai kausto, žaboja, siaurina akiratį. Daugiaprasmiais žodžiais, 
keliareikšmiais įvaizdžiais besiremianti poezija iš skaitytojo irgi daug 
reikalauja. Nenuostabu, kad tada jis ima ilgėtis atvirumo, nuoširdumo, 
aiškiais ir visiems be didesnių pastangų suprantamais žodžiais 
išsiliejančio jausmo, kasdieniško ir savo... Toksai man kadaise pasirodė 
Vlados Prosčiūnaitės eilėraštis „Motinos laiškas dukteriai“, prieš 
kokius 25-keris metus spausdintas Draugo moterų skyriuje ir mane 
pasiekęs po keliolikos mėnesių praleistų nelietuviškoje aplinkoje 
(tarnavau amerikiečių kariuomenėje ir buvau užjūryje). Tada šis 
eilėraštis mane pripildė kažkokiu palaimingu jaukumu ir padarė 
graudžiai melancholišką, o kartu tokį gaivinančiai mielą įspūdį:

Prieš dvidešimt trejus metus
pavasario lietus
lašeliais blizgančiais obels žiede virpėjo.
Ir šiltame vakariam vėjuj,
kaip delnas kūdikio švelniam,
tu pirmą kart gyvent akis pravėrei
ir pravirkai.
Tyliam vidurnakty rasoti suposi žiedai
vakariniam vėjuj.

Pavasariai viens kitų vijos, tartum paukščiai, 
auksiniai rudeniai plaukė į aruodus, 
ir man dar šiandien rodos, 
kad atkakli žiema nė karto nesibeldė 
1 mūsų židinio duris: 
gyvom, šiltom rugiagėlėm žydėjo vis 
ir dvelkė tavų akių mėlynė.

O rudenio gūdžiaisiais vakarais, 
kai raganų tau kaulėta ranka vaidenosi už lango, 
mūs pasaulėlyje skardeno vyturiai 
ir upeliu skaidriu čiurleno tavo juokas, 
o sutaršytais kūdikio plaukais 
mums vilnijo kaitrus rugpiūčio auksas 
ir švietė varpos — brandžios ir prinokę...

Nutirpo metų daug giedriai jaukių, 
kaip dienos rudenio ankstyvo, — 
iš sutaršytų kūdikio plaukų 
dvi tamsios kasos susipynė, kaip kaštanai. 
Vėlai tą vakarą namų duris pravėrei 
ir ištarei: — Kam pykti, mama, 
jei parugėm pabraidžiot noriu vakarais? 
Juk tu pati kodais 
jauna buvai... Man įsisvėrė 
knygas nešiot. Nuo jų ir galvą gelia...

Nepasakei tą vakarą labanakt 
ir smilkinių pražilusių nebučiavai, 
tiktai girdėjau, kaip gulėdama ilgai 
dar niūniavai prancūzišką dainelę...

Praėjo vėl keli pavasariai. Staiga 
tu taip puošniai ėmei šukuot kasas kaštano, 
ir akys ežero žalsvom gelmėm suspindo. 
Birželio vakarą palangėj rymojai svajingai, 
atsidusai, švelniai kaip žemuogė nuraudus, 
ir ištarei: — Zinai ką, mama...
— Žinau, vaikei. — Ir kam atodūsiai tie skaudūs? 
Kaip ir kas vakarą, šiandien Tristanas 
sušvilps Izoldai mano tris kartus po langu...

Taip nebegrįžtamai ir greit 
visi pavasariai pavandeniui nuėjo, 
o aš nerimsta vis šiltam vakariam vėjuj 
ir tau be reikalo rašau:

kai gausi laišką šį — žinau —
tik atsidūsi. „Jau be skaičiaus
vėl tie laiškai, ir vėl mama!
O jau kuri diena
aš nuo žalsvų akių
ir nuostabaus romėno veido jaunikaičio,
nesu nė žodžio skaičius!"

Vlada Prosčiūnaitė, tada literatūros kritiko Juozo Brazaičio 
žmona, nedaug teparašiusi, iš viso dingo iš lietuviško horizonto. Poroje 
antologijų surasti kiti jos eilėraščiai, o juo labiau AIDUOSE 
spausdintas draminis veikalas PROFESORIUS VIZGIRDA nei iš tolo 
„Laiškui“ prilygstančio įspūdžio nepadarė. Šiandien savotiškai 
vengčiau ir to laiško kritiškiau prisiliesti, bijodamas užtemdyti ar 
iškreipti tą šviesų ir giliai prasmingą paveikslą užsilikusį tolimiausiuose 
prisiminimų labirintuose. Tegul jis ten toksai ir...

Ne vien lietuvių poezija turi eilę vienos dainos, giesmės, vieno 
eilėraščio poetų, dažniau minimų, apšnekamų, diskutuojamų netgi už 
tuos, kurie pluoštus prirašė, ar po keletą knygų išleido. O ir eilėraščiui 
suspindėti, įsirėžti mintyse kažkada nukritusio meteoro liepsna nereikia 
netgi viso posmo, dažnai pakanka vieno gero įvaizdžio, vieno 
palyginimo, vieno skambaus, nuotaiką pagaunančio išsireiškimo, 
sugebančio vaizduotę prikelti ir uždegti. Maždaug kaip: „Mylimas, 
viskas dainuoja“... (Literatūros lankai Nr. 3., 1953.)

Mylimas, viskas dainuoja 
(ne žolę, ne vėją
aš kalbu:
gili daina jų ir prasminga), 
viskas, viskas dainuoja: 
smėlis saulėj lietas per pirštus 
pavirsta tūkstančiu gaidų 
spalvotų, spindulingų, 
ir kriauklių šukės 
skamba keista melodija: 
liūdnai dainuoja kandis 
trečioj gyvenimo dienoj. 
Viskas dainuoja, mylimas: 
net mirę gėlės 
(gamtoj ir negyvieji 
gieda raudas sau).

(Mylimas, viskas dainuoja)

(Bus daugiau)

2



Nr. 1 (2086) 1990 m. sausio 12 d. EUROPOS LIETUVIS 3

POLITINIS SEMINARAS
1989 m. gruodžio mėn. 1-3 dienomis 

Vokietijos LJS valdyba kvietė į savo 
rengiamą politinį seminarą, kuris vyko 
naujai atstatytoje Romuvos pilyje 
Hūttenfelde. Dalyvavo per 40 jaunuolių 
ir svečių, kurių tarpe buvo ir keletas 
Vasario 16-tos gimnazijos mokinių. Rytų 
Europoje vykstančios permainos įgalino 
ir Rytų Vokietijoje gyvenančius lietuvius 
dalyvauti šiame suvažiavime. Atvažiavo 
trys atstovai.

Penktadienį, gruodžio 1, atvykę 
dalyviai ir svečiai susirinko „Vynmedžio“ 
svetainėje susipažinimo vakarui.

Šeštadienio rytą VLJS pirmininkas 
Tomas Bartusevičius atidarė politinį 
seminarą, pasveikino suvažiavimo 
dalyvius bei svečius ir pristatė bendrą 
temą: Hitlerio-Stalino paktas ir jo 
padariniai dabartinių įvykių šviesoje.

Pirmą pranešimą padarė Vasario 16- 
tos gimnazijos mokinės Rita 
Bartusevičiūtė ir Ankė Lepaitė-Skalvė. 
Jos trumpai įvedė į tematiką, 
nušviesdamos Hitlerio-Stalino pakto 
pasirašymo istorines aplinkybes. Savo 
pranešimą jos paįvairino 
vaizdajuostėmis.

Dienos pirmą paskaitą skaitė istorikas 
dr. Saulius Girnius, Laisvosios Europos ir 
Laisvės radijų mokslinis bendradarbis. Jis 
apžvelgė ir įvertino paskutiniųjų dviejų 
metų įvykius Lietuvoje, ypač plačiai 
palietė ir Hitlerio-Stalino pakto 
klausimą. Tuo reikalu Lietuvos AT buvo 
sudaryta komisija, kuri š.m. rugpjūčio 22 
pareiškė, kad Raudonosios armijos 
įvedimas į Lietuvą buvo okupacija. Ji 
buvo įvykdyta be faktinio ir teisinio 
pagrindo. S. Girnius taip pat aptarė 
Lietuvos pilietybės įstatymą. Norint tapti 
Lietuvos piliečiu, reikia mokėti 
lietuviškai ir dešimt metų išgyventi 
Lietuvoje. Jo nuomone, ūkinio 
savarankiškumo įstatymas yra labai 
svarbus, nes tik valstybė, kuri tvarko savo 
ekonomiją, gali tapti nepriklausoma.

Po trumpos pertraukos seminaro 
dalyviai išklausė Liutauro Labanausko iš 
Leipzigo pranešimus apie Rytų 
Vokietijos valdžios požiūrį į Hitlerio- 
Stalino paktą ir Rytų Vokietijoje 
gyvenančių lietuvių padėtį.

Sekantis kalbėjo ekonomistas dr. 
Gediminas Radzevičius iš Vilniaus, šiuo 
metu besistažuojantis Heidelberge. Jis 
nušvietė Lietuvos ūkio sunkumus ir jo 
ateities perspektyvas. Reali padėtis rodo, 
kad Lietuvai tapus nepriklauosmai, tuoj 

j pat geriau nebus. Jau dabar turi būti 
! išspręstos kai kurios problemos, kaip tai 
į inflacijos, ekonominio valdymo, žaliavų 
' įsigijimo, spekulacijos ir kt.

Paskaitininkas nurodė, kad rublis šiuo 
. metu turi 6 skirtingas vertes ir funkcijas.
Pačiame krašte oficialiai keičia turistams 
1:3,40 DM, prekiavimo su užsieniu 
kursas 3:1 DM, o juodos rinkos kursas 
1:9. Kitos problemos, kurios dabar kyla, 
yra šešėlinė ekonomika (kas prieina prie 
žaliavų?), centralizuotas žemės ūkis, 
senos gamyklos ir kt. Tikimasi, kad 
ūkinio savarankiškumo ir pilietybės 
įstatymai atneš teigiamų rezultatų. Pagal 
Radzevičių pirminis ekonomikos 
uždavinys yra kraštą aprūpinti 
svarbiausiomis prekėmis ir tik tada 
galima bus galvoti apie eksportą. Gal po 
5 ar 10 metų padėtis pagerės.

įį Paskutinę šios dienos paskaitą skaitė 
p ekonomistas Ričardas Bačkis, 
' Prancūzijos LB pirmininkas. Jis pristatė 

Sąjūdžio sunkumus siekiant 
nepriklausomybės. Lietuvoje žmonėms 
dabar kyla du svarbūs klausimai: Kaip 
atsiekti nepriklausomybę ir ką rytoj 
valgyti? Sąjūdis turi nemažai vidaus 
problemų. Pavyzdžiui Sąjūdis išsirinko 
sau pirmininką, bet nesugeba išsirinkti 
valdybos. Kodėl? Tai žymė gilaus 
nesutarimo tarp narių, jeigu jie neįstengia 
išsirinkti sau organo, kuris galėtų veikti ir 
kalbėti visų vardu. Užsienyje 
besilankantys Sąjūdžio atstovai dažnai 
apie vieną ir tą patį reikalą skelbia 
skirtingas nuomones. Tas rodo ir tam 
tikrą demokratijos nesupratimą. Jeigu 
demokratiškai padarytas sprendimas, tai 
ir su juo nesutinkanti mažuma turi 
laikytis bendro nutarimo, o ne 
propaguoti savo asmenišką nuomonę. R. 
Bačkis taip pat mano, kad Sąjūdis turi 
išsirinkti visom sritim kompetentingus 
atsakomingus asmenis. Ir naujai 
atsikūrusios partijos tampa Sąjūdžiui 
problema, nes jų nariai yra kartu ir 

Sąjūdžio nariai. Išvada tokia: jeigu 
Sąjūdis nesusipras susiorganizuoti, jis 
nebus tokia jėga kaip iki šiol. Po visų 
paskaitų ir pranešimų vyko gyvos 
diskusijos.

Vakare buvo žaistas žaidimas 
lietuviškasis „trivialus persukas“, kurį 
paruošė ir pravedė D. Baliulytė, T. 
Baulys ir R. Čuplinskas.

Sekmadienį, paskutinę seminaro 
paskaitą skaitė sociologas Vincas 
Bartusevičius, Lietuvių kultūros instituto 
vedėjas. Paskaitos tema: Vokiečių 
požiūris į Lietuvos nepriklausomybės 
siekimo pastangas. Paskaitininkas 
vokiečių laikyseną taip apibūdino: 
Vokiečiai pripažįsta tautoms laisvo 
apsisprendimo teisę ir kartu pasisako už 
sienų neliečiamybę Europoje. Dalis 
mano, kad tautinės valstybės neturi 
ateities. Juos visus pirma domina taikos 
palaikymas, įtampos sumažinimas ir 
ramus sugyvenimas tarp Rytų ir Vakarų. 
Tautybių klausimas Sovietų Sąjungoje, 
ypač Pabaltijo kraštų siekiai, vokiečių 
nuomone bereikalingai apsunkina 
Gorbačiovo politiką net stato pavojun 
visą pertvarkos ir viešumo eigą. Todėl 
Pabaltijo kraštų išstojimo iš Sovietų 
Sąjungos pastangoms nepritariama ir jos 
neriamiamos. Atsižvelgiant į tai, reikėtų 
dėti sustiprintas pastangas betarpiškai 
informuoti Vakarų kraštus apie Lietuvos 
padėtį ir lietuvių tautos siekius jiems 
suprantama kalba, remiantis jiems 
suprantamais argumentais.

Suvažiavimas baigėsi katalikų 
pamaldomis, kurias laikė ir pamokslą 
pasakė kun. E. Putrimas, ir bendrais 
pietumis.

Pasirodė, kad tiems, kurie domisi ir 
seka įvykius Lietuvoje, politinis 
seminaras suteikė daug naujų žinių bei 
minčių. Bet jaunesniems, kurie dar arčiau 
nesusipažinę su tematika, buvo gana 
sunku sekti specialistų kalbas ir 
diskusijas. Ateičiai planuojama, kad 
programa bus paįvairinta diskusijų 
būreliais, kad visi išdrįstų pokalbiuose 
dalyvauti.

Tomas Bartusevičius

SKAITYTOJU LAIŠKAI
PAREIŠKIMAS IR PATIKSLINIMAS

Š.m. lapkričio 19 Bonnoje buvo 
sušauktas Vokietijos Lietuvių 
Socialdemokratų Draugijos (VLSDD) 
narių suvažiavimas, kuris aprašytas 
„Europos Lietuvio“ Nr.47, 1989.XII.6.

J. Vytauto Bylaičio išsiuntinėtame 
pakvietime su pasiūlyta dienotvarke 
buvo teigiama, kad suvažiavimas 
šaukiamas VLSDD valdybos daugumos 
nutarimu ir pagal statuto 8b straipsnį. 
Tai yra netiesa!

Paskutinį kartą 1980 metais gegužės 3- 
4 d.d. Bonnoje įvykusiame VLSDD narių 
suvažiavime išrinkta sekančios sudėties 
valdyba: J. Vytautas Bylaitis — 
pirmininkas, Kasparas Dikšaitis — 
vicepirmininkas, Irena Dikšaitienė — 
valdybos narė ir išdininkė a.a. Zinaida 
Glemžienė. J revizijos komisiją tuomet 
buvo išrinkti Kristina Šereikienė ir a.a. 
Jonas Glemža.

J. V. Bylaitis sušaukė minėtą 
suvažiavimą be kitų dviejų valdybos 
narių pritarimo bei informavimo. Nuo 
kada vienas iš trijų yra dauguma? Kitiems 
prikišant demokratiškumo stoką, reikia 
visų pirma pačiam tai praktikuoti. Tuo 
tarpu kai Rytų Europa sparčiai žengia 
demokratijos link, šiuo atveju einama 
priešinga kryptimi. Ar tai ne skaldymas, 
ir kas stovi už jo?

Suvažiavimo protokole nepasakyta, 
nei kas ir nei kiek VLSDD narių 
dalyvavo. Sprendžiant pagal aprašymą 
„Europos Lietuvyje“ ir kitus raštus, 
VLSDD suvažiavime dalyvavo tik du 
pilnateisiai nariai: J. Vytautas Bylaitis ir 
Algis Pacevičius. Suvažiavimo šaukimui 
nebuvo išpildytas ir nė vienas VLSDD 
statuto 8b straipsnio reikalavimų.

Jau prieš keliolika metų reportažo 
autorius ir suvažiavimo dalyvis Romas 
Šileris ir Algis Klimaitis dėl politinių 
pažiūrų skirtumo iš VLSDD išstojo. 
Mečys Kiužauskas taip pat 1977 metais 
pasitraukė iš draugijos. Andrius Bylaitis 
dar nėra VLSDD narys. Jis praėjusią 
vasarą buvo tik kooptuotas sąryšyje su 
kelione į Lietuvą ir su susitikimu su 
socialdemokratais Vilniuje.

ITALIJOJE
N. SADŪNAITĖ VATIKANE

„Nuoširdžiai sveikinu maldininkus iš 
Lietuvos. Džiaugiuosi, kad lietuvių tauta 
visada liko ištikima Kristui ir Jo 
Bažnyčiai. Meldžiuosi kartu su jumis, 
kad Dievas laimintų jūsų pastangas 
ugdyti Lietuvoje tikėjimą, dorą ir 
brolišką meilę. Telaimina Visagalis 
Viešpats jus, jūsų šeimas ir jūsų brangią 
Tėvynę.“

Tokiais žodžiais Popiežius Jonas 
Paulius II-sis pasveikino bendrojoje 
audiencijoje dalyvavusią lietuvių grupę. 
Ją sudarė daugiau nei šešiasdešimt 
asmenų, Romoje besilankantys lietuviai 
iš Lietuvos, prie kurių prisidėjo ir naujų 
emigrantų šeimos, čia laukiančios 
leidimų įsikurti Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Tarp lietuvių maldininkų 
šiandieninėje audiencijoje dalyvavo 
Romoje viešinti buvusi sąžinės belaisvė 
Nijolė Sadūnaitė, viename Romos 
bažnytiniame universitete studijas 
gilinantis kunigas Jonas Ivanauskas. 
Lietuvius maldininikus į audienciją 
palydėjo popiežiškosios švento 
Kazimiero kolegijos Romoje rektorius 
prelatas Algimantas Bartkus. Lietuviam 
maldininkam Didžiojoje audiencijų salėje 
buvo skirtos pirmosios eilės, netoli nuo 
Popiežiaus. Kai kurie grupės nariai laikė 
rankose Lietuvos trispalves vėliavėles. 
Popiežiui įžengus į salę, lietuviai 
mojuodami vėliavėlėmis sutiko ir 
pasveikino Šventąjį Tėvą. Buvo išskleista 
ir viena didesnė Lietuvos trispalvė.

Jonas Paulius II-sis, baigęs pagrindinę 
kalbą — katechitinį pašnekesį — 
audiencijos dalyviam, ir atskirai 
pasveikinęs gausesnes maldininkų 
grupes, tarp jų — lietuviu kalba, — ir 
lietuvių grupę, priėjo prie lietuvių su kai 
kuriais jų asmeniškai pasikalbėdamas... 
„Ar jūs lietuviai!“ — garsiai lietuviškai 
paklausė Popiežius prisiartinęs prie 
grupės iš Lietuvos. Šventasis Tėvas 
lietuvių grupėje tuoj atpažino Nijolę 
Sadūnaitę, kurią šiltai pasveikino ir 
palaimino. Popiežius, tarp kita ko, 
pasakė Nijolei Sadūnaitei, kad yra skaitęs 
jos prisiminimų knygą. Popiežius taip pat 
pasveikino ir kunigą Joną Ivanauską, 
pasiteiraudamas, kur dirbo Lietuvoje ir 
kurioje mokslo šakoje gilina studijas čia 
Romoje. Apie lietuvių dalyvavimą 
bendrojoje audiencijoje pranešė 
Vatikano dienraštis „L’Osservatore 
Romano", atspausdindamas Popiežiaus 
sveikinimo lietuviam lietuvišką tekstą ir 
jo itališką vertimą.

PRANCŪZIJOS LB PIRMININKAS 
R. BAČKIS LIETUVOJE

Gruodžio 9 d., iš Paryžiaus į Lietuvą 
išvyko privačios prancūzų televizijos 
stoties TF1 žurnalistų ir filmininkų trupė, 
kuriai yra pavesta parengti specialų 
reportažą apie Lietuvą. Prancūzų 
televizija dabar labai domisi įvykių raida 
Rytų Europoje, nesitenkindama vien 
informacinio pobūdžio pranešimų 
suvaizdais perdavimu, bet taip pat dažnai 
transliuodama specialiai parengtus 
reportažus, kuriais yra siekiama išsamiau 
pavaizduoti padėtį kuriame nors Rytų 
Europos krašte, jame vyraujančias 
nuotaikas. Tokiose reportažuose yra 
perduodami pasikalbėjimai tiek su 
vietinės valdžios pareigūnais, tiek su 
opozicinių grupių ir, apskritai, su įvairių 
visuomenės sluogsnių ir profesijų 
atstovais. Tokį reportažą prancūzų 
televizijos stotis TF1 dabar parengs ir 
apie Lietuvą. Prancūzų televizijos trupę į 
Lietuvą lydi Paryžiuje gyvenantis 
Prancūzijos LB pirmininkas Ričardas 
Bačkis.

Suvažiavusieji „įstaigė“ ir Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos Užsienio 
Delegatūros (LSDP U D) skyrių Vakarų 
Vokietijoje, išsirinkdami valdybą. Iki šiol 
LSDP U D nėra numačiusi steigti skyrių. 
Nors 1971 metais per socialdemokratų 
susitikimą Londone buvo nutarta 
persiorganizuoti į Užsienio Delegatūros 
skyrius D. Britanijoje ir Vakarų 
Vokietijoje, bet tik susitarus su LSDP 
Užsienio Delegatūros Vykdomuoju 
komitetu. Tačiau toks susitarimas 
nebuvo iki šiol padarytas. Minėto 
skyriaus įsteigimas yra todėl nelegalus.

Mes, teisėta VLSDD valdybos 
dauguma, tolinamės nuo šitokių darbų.

Kasparas Dikšaitis,
LSDP UD Vakarų Vokietijoje ir prie 

Europos Parlamento Socialistų frakcijos

Pokalbis su Maskvos ideologu!
Vilniuje, gruodžio 6 d., įvyko Lietuvos 

opozicinių politinių partijų, 
visuomeninių organizacijų bei judėjimų 
atstovų susitikimas su Vilniuje viešėjusiu 
TSKP Centro Komiteto ideologinio 
skyriaus pirmuoju pavaduotoju 
Aleksandru Degeteriovu. Dvi valandas 
trukusiame pokalbyje buvo pasikeista 
nuomonėmis aktualiaisiais Lietuvos, 
Sovietų Sąjungos ir tarptautinio 
gyvenimo klausimais. Kaip pastebi 
spaudos agentūros, į daugelį kalusimų 
sovietų kompartijos pareigūnas neatsakė, 
nes buvo pateiktos jam nepriimtinos 
sąvokos, kaip okupacija, aneksija. Į 
klausimą, kodėl taip ilgai neskelbiamos 
sąjunginės komisijos išvados Molotovo- 
Ribbentropo paktui tirti, svečias iš 
Maskvos atsakė, jog tai pasaulinio masto 
problema ir jai ištirti reikia nemažai 
laiko. Agentūros pastebi, jog tai jau nebe 
pirmas toks Maskvos pasiaiškinimas dėl 
uždelsimo paskelbti komisijos išvadas. 
Valdžios atstovas, betgi, pažymėjo, kad 

Senuosius metus palydėjus
(Atkelta iš 1 p si.)

sergėtojai, cenzoriai, stebėtojai, partijos 
veikėjai, direktoriai, vidaus reikalų 
ministerijos viršininkai, slaptosios 
tarnybos šulai, sovietinės armijos 
karininkai, jų žmonos ar meilužės — kas 
ir suskaičiuos tuos visus rusiškojo 
antplūdžio atstovus? Sakykime, kad jie iš 
Lietuvos grįžtų į Rusiją. Ir kam jie būtų 
ten reikalingi ar naudingi? Ta visa 
dykaduonių armija, okupuotoje 
Lietuvoje išmokusi naudotis tik svetimo 
prakaito vaisiais, įpratusi vergvaldžiauti 
ir prisigėrusi ponų dvasios, staiga taptų 
paprastais žmonėmis, kuriems jų tėvynėje 
nebeliktų jokių privilegijų. Be to juos 
visus reikėtų įdarbinti, o kas gi mielai 
sutiks būti darbininku, kai okupuotame 
krašte buvo įtakingu asmeniu?

Tai tik menkutis faktas iš milžiniškos 
problemų krūvos, kuris dar kartą 
pabrėžia sekančią išvadą: Rusijoje gimęs 
ir tenai „ištobulintas“ komunizmas tapo 
ne pažangia žmonijos santvarka, o tik 
Rusijos plėtojimosi ir jos įtakos didėjimo 
įrankiu, privilegijų šaltiniu rusams ir 
komunistų partijos nariams.

Rusiškosios galios didinimu pasaulyje, 
jos įtakos plėtojimu Europoje, 
besirūpinanti sovietinė valdžia nepaleis 
Lietuvos iš smaugiančio glėbio. Jau prieš 
šimtmečius grobuoniški carai laikė 
Lietuvą Rusijos dalimi, ta dalimi ji 
tebelaikoma ir šiandien. Kad Lietuva 
girdi esanti lygiateisė respublika 
„darnioje tautų šeimoje“ yra tik 
propagandinis akių dūmimas, tik 
bandymas parodyti Rusiją „Tautų 
meilės“ šviesoje.

Paskutiniuoju metu kažkuriam iš 
politikų vakaruose atėjo mintis 
pasinaudoti žodžiu „destabilizavimas“ ir 
staiga daugybė įtakingų žmonių 
linksniuoja tą žodį kur reikia ir kur 
nereikia. Jų nuomone, pavergti Pabaltijo 
kraštai neturėtų taip garsiai reikalauti 
nepriklausomybės. Tokie reikalavimai 
gali tik destabilizuoti Sov. Sąjungą ir tada 
nebebus įmanoma blaiviai vertinti bei 
numatyti rusų imperijos valdovų 
politikos. Paprastais lietuviškais žodžiai 
tariant: elkitės taip, kad rusai nesupyktų. 
Šią nuolatinę vakarų nuolaidą rusams 
diktuoja daugiau ar mažiau paslėpta 
baimė, kad vieną gražią dieną rusai 
užsimos žygiuoti į vakarus. Nepaisant to, 
kad vakarų spauda, radijas ar televizija 
labai dažnai pabrėžia pas mus 
gaminamos karinės technikos pranašumą 
— palyginus ją su sovietinės armijos 
naudojama technika — tačiau baimė vis 
dar nepalieka daugelio politikų galvų. Ta 
baimė turi gilias, toli siekiančias šaknis. 
Persikelkime akimirkai į žilą praeitį — 
anuo metu vakaruose žydinčią Romą 
sutriuškino ne kokia pažangi santvarka, 
atėjusi iš kitų kraštų, ne kokios naujos 
mokslu ir patyrimu pagrįstos idėjos, o ... 
alkanų barbarų gaujos. Rusai jau seniai 
nebėra barbarais, bet jie vis dar alkani — 
alkani duonai ir mėsai, rūbams ir 
avalynei, buities reikmenims ir 
automobiliams, baldams ir gyvenamajam 
plotui... ir... ir...

Vakarų valstybėms Sov. Sąjungos 
nusiginklavimas yra žymiai svarbesnis, 
nei kokių mažų, laiko bėgyje veik 
pamirštų kraštų nepriklausomybės 

išvados būsiančios pateiktos gruodžio 
dvyliktąją prasidedančiam antrajam 
TSRS liaudies deputatų suvažiavimui. 
Maskvos atstovas taip pat pažymėjo, jog 
priklausąs dabartinei komunistų partijai 
ir dėl to neatsakąs už praeityje padarytas 
klaidas. Pradėjus diskusiją apie politinį 
pliuralizmą, palygindamas Lietuvą su 
Bavarijos kraštu Federacinėje 
Vokietijoje, kur egzistuoja tik šiam 
kraštui būdingos specifinės partijos. 
Atsakinėdamas į klausimus tarptautine 
tematika, Maskvos pareigūnas pareiškė 
nemanąs, jog Europos struktūra jau 
galutinai susiformavusi. Visą laiką neigęs 
nepriklausomos valstybės atkūrimo 
idėją, pareigūnas priminė Gorbačiovo 
tezę apie „laisvą tautų apsisprendimą“. 
Šypsena buvo pritarta Lietuvos 
demokratų partijos nario Jono Gelažiaus 
nuomonei, kad „geriau turėti gerą 
kaimyną, negu bjaurų šeimos narį“.

V AT. R.

reikalavimai. Tiems reikalavimams 
pritariama, apie juos daug kalbama, 
teikiama šiokia tokia moralinė parama— 
bet ką čia erzinsi .tokį didelį kaimyną, 
kaip Rusija?

Susumavę pasakytas mintis 
pastebėsime, jog tolesnis mūsų tautos 
kelias ir jos ateitis yra tik mūsų pačių 
rankose. Lietuvos kelias į laisvę yra labai 
sunkus. Jį nueiti bus galima tik tada, jei 
mes, lietuviai, pasinaudosime pačiu 
stipriausiu ir mums visiems priklausančiu 
ginklu — lietuviška vienybe. Tik tautos 
vienalytiškumas, tik jos negęstanti dvasia 
yra tais pagrindais, kurie privalo nulemti 
mūsų pirmąjį ir paskutinįjį žingsnį į 
laisvę.

Veik penkios dešimtys rusų 
viešpatavimo Lietuvoje metų nepraėjo be 
pėdsakų. Sovietinės propagandos 
išauklėti žmonės atprato savistoviai 
protauti (už juos protauja partija), be 
baimės išreikšti mintis bei valią, planuoti 
ateitį. Gyvenama tik šiandien, gyvenama 
„iš rankos į bumą“. Bet lietuviškoji 
dvasia nepalūžo ir jos buvimą aiškiai 
demonstruoja nauji tautos polėkiai, nauji 
bandymai atsikratyti visko, kas yra 
svetima, rusiška, visko, kas varžo ne tik 
žmogaus, bet ir visos tautos laisvę.

Mums, išeiviams, nederėtų dabar 
savąją tautą pradėti grupuoti į 
komunistus ir nekomunistus, ir į laisvės 
siekiančius ir nesiekiančius ( vargu ar 
tokių Lietuvoje dar yra. Jei taip, tai 
tikriausiai jie yra rusiškos pavardės 
nešiotojai). Vieninteliu atrankos žodžiu 
dabar turėtų būti klausimas — yra jis 
lietuvis, ar ne? Jei šiandien Lietuvos 
komunistų partijos nariai 855 balsais 
prieš 162 balsus pasisako už atsiskyrimą 
nuo Maskvos ir nuo Sov. Sąjungos 
komunistų partijos, tai blaiviai galvojant 
tas elgesys nėra Lietuvos „kairiųjų“ 
savivaliavimas, o lietuviškas žingsnis, 
pagrįstas gimtojo krašto ir gimtosios 
tautos vertinimu. Nepamirškime, kiek 
grąsinimų Maskva, pats Gorbačiovas 
asmeniškai, pasiuntė Lietuvos komunistų 
adresų. Ir kai tik todėl šį lietuvių žingsnį 
reikia vertinti ne tik tautiniu, bet ir 
tarptautiniu mastu. Savotišką klaidą 
šiandien daro tas, kuris bando sakyti, jog 
visi Lietuvos komunistai—tai tik rusų 
pasekėjai ir okupantų valios vykdytojai. 
Mums nėra reikalo sutikti su koministine 
pasaulėžiūra, bet būtina aukštai vertinti 
visus lietuvius — visai vistiek kokioms 
partijoms jie bepriklausytų — kurie 
visam pasauliui demonstruoja tautinę 
drąsą, tautinį susipratimą ir tautinį 
gyvybingumą.

Štai kodėl, palydėję senuosius metus, 
neturėtume pamiršti mūsų gyvybingumo 
šaltinio — lietuviškosios vienybės, kuri 
tiek praeityje, tiek šiandien yra mūsų 
tautos egzistavimo pagrindu. 
Palinkėkime vienas kitam, visai mūsų 
lietuvių tautai ir ateityje kantrybės, 
ištvermės ir lietuviško sutarimo. Tegu 
šios savybės ir ateinančiais metais buna 
mūsų veiklos, mūsų siekių ir mūsų ryžto 
įkvėpėjais. Tegu ateinantieji metai 
nužymi dar vieną, naują, lietuvių tautos 
žingsnį į laisvę!

Algis Sadauskas
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Lietuvių
KAS— KADA—KUR?

Sausio 13— LLMM trimestro pradžia.
Sausio 20 — ansamblio „Gimtinė" 

repeticija Nottinghame kartu su 
„Lietuvos“ šokėjais.

Vasario 3 — „Gimtinės“ ansamblio, 
kartu su „Lietuvos“ šokėjais, 
pasirodymas Sodyboje, Rotary klubo 
nariams.

Vasario 16 — Nepriklausomybės 
šventės minėjimas Londone, Bishopsgate 
Instituto salėje 19.30 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 — VH-tas Lietuvos 
gydytojų suvažiavimas. Kreiptis: LGS 
sekretoriatas, P.O. Box 1011, 233007 
Kaunas, Lietuva, USSR.

201-ji SKAITYTOJA
1990 m. Marina Gordockienė iš 

Anglijos pirmoji užsisakė „Europos 
Lietuvį“. Ji yra 201-ji „Europos 
Lietuvio“ skaitytoja.

AUKOS TAUTOS FONDUI
J. Jelinskas — 50.00 sv.
J. Ambrasas, D. Gintas ir K. Vitkus po 

5.00 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

KELIONĖ l 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 W11 2PT. Tel: 01-727 
2470.

KRIKŠTYNOS
Švenčių išvakarėse, gruodžio 23 d., 

Londono lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčioje buvo pakrikštytas Aldonos 
Pukštytės-Wright ir Martin Wright sūnus 
Tomas, Edvardas. Jis gimė 1989 m. 
lapkričio 27 d. ir svėre 9 sv. ir 12 un. 
Sveikiname tėvelius ir sūnelį.

PAMALDOS
Eccles — sausio 14 d., 12.15 vai.
Nottingame—sausio 14d., 11.15 vai.. 

Židinyje.
Nottinghame—sausio21d„ 11.15 vai.. 

Židinyje.
Derbyje— sausio 31 d., 14 vai.. Bridge 

Gate.
Prestone — sausio 21 d., 12.30 vai.
Nottinghame — sausio 27 d., pai. J.

Matulaičio šventė 19 vai.. Židinyje.
Nottinghame—sausio 28 d., 11.15 vai.. 

Židinyje.
Manchesteryje — sausio 28 d., 12.30 

vai.
Bradforde — vasario 4 d., 12.30 vai.

Kronika
AUKOS SPAUDAI

P. Vasis — 5.00 sv.
A. Petkevičius — 5.00 sv.
J. Vaškelis — 4.00 sv.
N. Žvirblis — 5.00 sv.
Z. Dzemyda — 24.00 sv.
A. Kundrotas — 3.64 sv.
P. Ritbergeris — 8.50 sv.
D. Jelinskas — 5.00 sv.
D. Gintas — 9.00 sv.
Kun. V. Kamaitis — 5.00 sv.
K. Pažėra — 5.00 sv.
A. Pupelis — 4.00 sv.
B. Radzevičius— 10.12 sv.
J. Maslauskas — 4.00 sv.
Dr. K. Valteris — 17.50 sv.
A. Pračkys— 2.61 sv.
V. Balčikonis — 10.00 sv.
A. Miliūnas — 4.00 sv.
A. Pačkauskas — 4.00 sv.
J. M. Liūdžius — 29.00 sv.
J. G. Ashbourne — 4.00 sv.
A. Kadžionis — 1 sv.
A. Dziuvė — 14 sv.
Marijonai kunigai — 10.00 sv.

Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

NUOŠIRDUS KOLEKTYVINIS AČIŪ!

Kiekvieno lietuvio yra didelė svajonė 
pamatyti nepakartojamą Džeinės Eir 
Tėvynę ir jos nuostabiuosius miestus: 
Londoną, Liverpulį, Mančesterį, 
Bradfordą...

Vilniaus aukštesniosios polytechnikos 
mokyklos jaunuolių chorui ta svajonė 
virto realybe. Kupino didžiausių įspūdžių 
po 10 dienų trukusios viešnagės laimingai 
sugrįžome į savo gimtąją Lietuvą.

Nuoširdų ačiū tariame visų pirma, 
Boltono miesto Muzikos centrui, 
organizavusiam mūsų viešnagę. Ilgai 
neužmiršime to centro vadovo Franko 
Wood, Boltono miesto aktyvisto 
Henriko Vaineikio, mūsų maitinimą 
organizavusios Marijos Pauliukonienės 
ir daugelio kitų žmonių jautraus 
nuoširdumo.

Esame be galo laimingi, kad savo 
dainomis sujaudinome ir anglų, airių, ir 
Anglijos lietuvių širdis. Tikrai malonu 
buvo dainuoti ir mišriai visuomenei, ir 

Buvo aptarti socialiniai-ekonominiai. 
chorinės dainos mylėtojams. Visi mūsų 
atidžiai klausėsi ir negailėjo nei katučių, 
nei ovacijų.

Bet ypatingai malonu mums buvo 
koncertuoti lietuvių klubuose 
Mančesteryje, Bradforde ir Londone. 
Net mūsų pačių iki vieno širdis giliai 
jaudino, matant drėkstančias vietos 
Lietuvių akis, beskambant „Tautiškai 
giesmei“, „Marija, Marija“, „Lietuva 
brangi“... O kokie malonūs vėliau 
tęsdavosi pašnekesiai apie Lietuvos žemę, 
apie atgimimo procesus joje, apie 
„atrastus“ bendrus pažįstamus.

Nuostabi šalis yra Didžoji Britanija, o 
dar nuostabesni yra jos žmonės, tame 
tarpe ir taip mums artimi lietuviai, atradę 
ten antrąją savo Tėvynę.

Dar kartą nuoširdus Jums brangieji, 
kolektyvinis ačiū. Šv. Kalėdų proga 
širdingai sveikiname Jus visus ir linkime 
Jums tvirtos sveikatos, kaip kad Lietuvos 
ąžuolas yra; santarvės ir meilės, kaip kad 
Lietuvos pušynuose ankstyvą vasaros 
rytą skamba šimtabalsė paukštelių dama.

Rimantas Lukša
Lietuvos Vilniaus aukšteniosios 

politechnikos mokyklos jaunuolių choro 
vadovas.

MANČESTERYJE
METINIS SUSIRINKIMAS

LKVS-gos „Ramovė“ Mančesterio 
skyriaus metinis 

SUSIRINKIMAS
įvyks šeštadienį, sausio 20 d. 18 vai., 
Mančesterio lietuvių klube.

Programoje praeitų metų ir ateities 
veikla ir naujos skyriaus valdybos 
rinkimai.

Visi ramovėnai yra kviečiami šiame 
susirinkime dalyvauti.

Ramovėnų Valdyba

BRADFORDE
METINIS SUSIRINKIMAS

Sausio 28 d., sekmadienį, 14.30 vai.. 
Vyties klubo valdyba šaukia metinį 
visuotinį narių susirinkimą, kuriame 
valdyba ir revizijos komisija padarys 
pranešimus, bus svarstomi klubo reikalai 
ir renkama valdyba 1990-tiems metams.

Narius prašome būtinai dalyvauti.
Kvorumui nesusirinkus nustatytą 

valandą susirinkimas bus atidėtas vienai 
valandai, o po to pravestas, 
neatsižvelgiant į susirinkusių narių 
skaičių.

Vyties klubo Valdyba

ROCHDALĖJE
SUSIRINKIMAS

Vasario mėn 10 d., šeštadienį, 18 vai.. 
Ukrainiečių Klube, 80, Molesworth Str., 
kviečiamas DBLS Rochdale skyriaus 
metinis susirinkimas. Bus valdybos ir 
revizijos komisijos pranešimai, naujos 
valdybos ir atstovo į Sąjungos 
suvažiavimą rinkimai, ir aptariami S-gos 
reikalai.

Jei pritariate ir norite, kad skyrius 
egzistuotų, prašome visus narius 
susirinkime dalyvauti ir išrinkti naują 
valdybą.

Skyriaus Valdyba

STOKE-ON-TRENT
SUŽIEDUOTUVĖS

1989 metai užbaigti šauniomis 
sužiedotuvėmis. DBLS-gos Stoke-on- 
Trent skyriaus valdybos narių Bronės ir 
Broniaus Puodžiūnų sūnus Vidas, buvęs 
„LYNES“ redaktorius ir Kriaučialiūno 
premijos laureatas susižiedavo su 
Reginos ir Boleslovo Pakalniškių iš 
Kanados dukra Anita. Sužieduotuvės 
vyko Stoke-on-Trent, tėvų namuose. Be 
sesers Reginos ir brolių sužiedotuvėse 
dalyvavo Vido ir Anitos artimi bičiuliai. 
Solistė Anita Pakalniškytė 1988 m. 
lankėsi Londone su „Volunge“ iš 
Kanados.

PRAŠO ATSILIEPTI
Nuoširdžiai prašau atsiliepti Anglijoje 

mirusio Antano Bartusevičiaus 
artimuosius bei kitus apie veliuonį ką 
nors žinančius. Prašo atsiliepti mirusio 
Bartusevičiaus pusbrolis, gyvenantis 
Lietuvoje, 232030 Vilnius, Daukšos 3/2 
Ha. Rašyti „EL“ Redakcijos adresu.

KLAIPĖDOJE
LPS MIESTO TARYBA

Spalio 14 d. įvyko Il-oji Klaipėdos 
Sąjūdžio konferencija. Dalyvavo daugiau 
kaip 260 delegatų ir apie 200 svečių.

politiniai, ekologiniai ir kultūros 
klausimai, išrinkta naujoji LPS miesto 
taryba iš 25 narių. Joje aštuoni nauji 
nariai, palyginti su ankstesniąja. 
Padidėjo KP narių skaičius taryboje. 
Buvo aštuoni, dabar vienuolika. 
Konferencija priėmė rezoliucijas „Dėl 
politinės padėties“, „Dėl miesto 
ekonominio savarakiškumo“, „Dėl 
Mažosios Lietuvos kultūros“ ir kt.

Tarybos posėdyje buvo išrinktas 
naujas pirmininkas ir patvirtintas jo 
pavaduotojas. Sąjūdžio Klaipėdos 
tarybos pirmininku tapo Narcizas 
Rasimavičius, o jo pavaduotoju — 
Vytautas Plečkaitis. Abu Sąjūdžio Seimo 
nariai.

Klaipėdoje, kaip ir visoje Lietuvoje, 
vyksta pasiruošimas rinkimamas į 
Lietuvos AT. Kai kurios miesto 
įgaliotinių grupės ir Klaipėdos 
Darbininkų sąjunga atsisako remti 
Sąjūdžio komunistus rinkiminėje kovoje. 
Nemaža dalis gyventojų bijo patikėti 
aukščiausią Lietuvos valdžią 
komunistams, kad ir einantiems po 
Sąjūdžio vėliava. Koministus atsisako 
remti ir Klaipėdos LLL grupė. Sąjūdžio 
miesto taryba nusprendė paaukoti trečio 
Klaipėdos katalikų bažnyčios statybai 
3000 rub. Plečkaitis

PALANGOJE
KOMERCINIS SIMPOZIUMAS

Visą savaitę pradedant gruodžio 9 d. 
Palangoje vyko Tarptautinis komercinis 
simpoziumas. Šiandien komercine veikla 
domisi visi: įmonės ir organizacijos, 
kooperatyvai ir pavieni asmenys, 
ūkininkai ir kt. Apie 80 žmonių susirinko 
į simpoziumą, kurį tiksliau būtų galima 
buvo pavadinti seminaru. 
Organizatoriai: Lietuvos Nacionalinė 
Kooperatyvų Asociacija ir „Libertas“ — 
tai firma užsiimanti informacija, 
kontaktais, leidyba, seminarais ir 
komerciniais patarimais ekonomikoje 
tiek Europoje, tiek ir kitose šalyse. Be 
anksčiau paminėtos veiklos „Libertas“ 
analizuoja seminarų ir kitų renginių 
poveikį, pateikdamas surinktas žinias 
įvairių šalių vyriausybėms, biznio 
asociacijoms ir privačiai besidomintiems 
šia tema. Nelieka nuošalėje ir nuo 
politinių įvykių, nes jų nuomone politika 
ir ekonomika, ypač rytų Europoje eina 
kartu. „Libertas“ užsiima ir 
kompiuteriniu prognozavimu. Štai, kad 
ir toks faktas, kad E. Honeckerio 
politinės veiklos „uždanga“ dar prieš 
metus buvo atspėta savaitės tikslumu. 
Kur kas sunkiau prognozuoti 
ekonomikoje. Būtų puiku jei artimiausiu 
laiku Lietuva pajungtų didžiuosius 
ekonominius protus įsijungimui į 
Europos ekonominį gyvenimą. Lietuvoje 
samprotaujama šioje srityje labai 
panašiai kaip ir Europos šalyse, ir jei dar 
pridėsime geografinę padėtį ir eilę kitų 
aspektų, tai perspektyvos tikrai nėra 
blogos. Šias mintis pareiškė „Libertas“ 
prezidentas H.J. Zahorka. Pačiame 
seminare H.J. Zahorka plačiai kalbėjo 
apie Vakarų ir Rytų mikro ir makro 
ekonomines sistemas paliesdamas eilę 
kitų klausimų, kuriuos padiktavo patys 
klausytojai. Neapsieita be dažnų 
nukrypimų į politiką. Savarankiškas 
ekonominis tvarkymasis matyti padidino 
tokį susirinkusiųjų aktyvumą. Seminare 
dalyvavusios M. Delaney tema — 
marketingas, o U. Hirschburger — 
finansiniai, buhalteriniai reikalai.

Seminaro eigoje svečiai pusdieniui 
buvo nuvykę į Klaipėdą. įdomus 
susitikimas įvyko kalbų ir ryšių su 
užsienio šalimis koledže. Svečiai 
domėjosi darbu autokooperatyve ir 
kooperatyve „Du broliai“. Pasigrožėjo 
neseniai atstatyta Anikės skulptūra.

Seminare pranešimus padarė Lietuvos 
Akcinio Inovacinio banko valdytojas A. 
Balkevičius, Lenkijos „Promotor“ 
komercinės firmos prezidentas J. Herman 
ir bendros įmonės su VFR direktorius Z. 
Bernotas. Pirmą kartą pravestas 
Lietuvoje panašaus pobūdžio seminaras 
padiktavo kai kurias išvadas: reikia visais 
būdais plėsti menedžmento apmokymą, 
šis seminaras galėtų būti pradžia 
ekonominio teorinio ir praktikinio 
bendradarbiavimo su „Libertas“ ir jo 
filialais įvairiose šalyse. Dauguma 
klausytojų teisingai suprato, jog per 
savaitę visų komercinių gudrybių 
neišmoksi, bet nors gerą supratimą apie 
visą tai tikrai galima susidaryti. Ateityje 
reikia orientuotis į siauresnį atskirų 
klausimų svarstymą. Papildyta seminaro 
medžiaga bus išleista atskira brošiūra 
lietuviškai („Libertas“ leidykloje). Ten 
pat bus apibendrintos ir paskelbtos 
užpildytų anketų išvados. Jas užpildė 
seminaro dalyviai ir jos nemokamai bus 
įtrauktos į komercinio bendravimo 
katalogą. Artimiausiu laiku Vakarų 
Vokietijos vyriausybė bus panašių 
renginių ir publikacijų oficialus sponseris. 
Lietuvos Nacionalinė kooperatyvų 
asociacija ir seminaro dalyviai tarėsi dėl 
tolimesnių ryšių su „Libertas“.

Z. Kazėnas

NIDOS PRAŠYMAS

„Europos Lietuvio“ leidėjai prašo 
paskelbti ir paprašyti, kad siunčiant 
užuojautą, sveikinimą, padėką ar šiaip 
skelbimėlį nepamirštumėt kartu į voką 
įdėti £11.50. Tai būtų minimali 
skelbimėlio kaina. Didesnius skelbimus 
spausdinsime tik iš anksto susitarę dėl jų 
kainos.

Jeigu panorėtumėte užsisakyti Nidos 
Knygų Klubo leidinių ar kitų „Europos 
Lietuvyje“ skelbiamų knygų, prašome 
aiškiai parašyti jų pavadinimus, kur ir 
kam jas pasiųsti bei pridėti reikiamą 
sumą už knygas ir jų persiuntimą.

PASAULYJE
Kai „Europos Lietuvis“ atostogavo...
Per labai trumpą laiką Europoje įvyko 

dideli pasikeitimai. Negana, kad Lenki) t 
ir Vengrija visiškai atmetė komunizmą :. 
pasirinko kapitalizmą su rinkos 
ekonomija, Čekoslovakija išrinko 
prezidentu buvusį sąžinės kalinį Vaclovą 
Pavelį, o seimo pirmininku — paniekintą 
Aleksandrą Dubček. Bulgarijoje, nors 
komunistai dar spardosi, bet be jokios 
vilties ilgiau išsilaikyti prieš žmonių valią. 
Didžiausią sensaciją sukėlė įvykiai 
Rumunijoje, kur beveik visa tauta sukilo 
prieš nekenčiamą diktatorių ir įsiveržė į jo 
rūmus. Prezidentas Ceausescu buvo 
suimtas kartu su žmona, nuteistas ir tuoj 
pat sušaudytas. Jdomu pastebėti, kad 
Sovietų Sąjunga tuojau pat prižadėjo 
materialinę paramą naujai Rumunijos 
vyriausybei.

Nemažiau sensacingi įvykiai Rytų 
Vokietijoje sugriovė Berlyno sieną, 
pašalino Politbiurą ir sudarė naują 
vyriausybę, kuri jau tarėsi su Vakarų 
Vokietijos vadais. Čia gal ir gali iškilti 
nauji konfliktai, nes atrodo, kad abi 
Vokietijos norės susijungti. Tam prišinasi 
kitos Europos valstybės, ypatingai 
Prancūzija. Vokietija pasidarytų 
didžiausia valstybe Europoje ( 80 mil.) ir 
savo ekonominiu pajėgumu dominuotų 
visą Europą. To negana, vokiečiai gali 
pradėti reikalauti sienų pakeitimų, nes po 
karo nemažai Vokietijai priklausančių 
žemių buvo atiduotos Lenkijai (Silezija), 
Čekoslovakijai (Sudetai) ir Rusijai 
(Prūsija). Daug vokiečių iš tų kraštų buvo 
išvietinti.

Visų tų įvykių akivaizdoje klausiama, 
kiek ilgai išsilaikys Komunistų Partija 
pačioje Sovietų Sąjungoje? Jau Lietuvos 
komunistai su savo vadu Algirdu 
Brazausku atsiskyrė nuo Maskvos. Net ir 
pats Gorbačiovas lakydamasis Lietuvoje 
nepajėgė šio Lietuvos komunistų partijos 
atsiskyrimo sulaikyti.

Ar Gorbačiovas komunistas?
Tokį klausimą verčia statyti 

paskutinieji įvykiai Rytų Europoje. 
Gorbačiovas nepasmerkė tų įvykių, bet 
pasveikino naujus vadus. Net ir Lietuvos 
atveju jis neuždraudė Lietuvos 
komunistų partijai atsiskirti nuo 
centrinės komunistų partijos, bet tik dar 
ne dabar, kada eina bruzdėjimas visose 
kitose respublikose. Lietuviams gi buvo 
svarbu atsiskirti kuo greičiau, nes kitaip 
komunistų partija gali pralaimėti vasario 
mėn. rinkimus.

M. Gorbačiovas yra pakankamai 
inteligentiškas, kad nematytų kokį 
skurdą atnešė komunizmas per 
paskutiniuosius 70 metų. Jeigu jis iki šiol 
nepasmerkė komunizmo, tai nereiškia, 
kad jis juo tebetiki. Jis taip pat yra gudrus 
politikas ir nori išsilaikyti valdžioje. 
Tačiau matydamas kaip buvę 
komunizmo vadai Honnecker Rytų 
Vokietijoje ir Ceausescu Rumunijoje 
gyveno prabangoje, o žmonių masės 
badavo, negi jis gali tikėti į tokį 
komunizmą?

Kur eis Moldavija?
Moldavija buvo prijungta prie Sovietų 

Sąjungos pagal to pačio Ribbentropo- 
Molotovo susitarimą. Moldavai yra 
giminingi su rumunais, bet kol Rumuniją 
valdė dktatorius, moldavai kovojo už 
savo nepriklausomybę. Pasikeitus 
valdžiai Rumunijoje, moldavai yra 
kryžkelėje — ar reikalauti 
nepriklausomybės ar prisijungti prie 
Rumunijos?

Ir Albanija bruzda
Europoje tik viena Albanija liko 

ištikima Stalinui, bet ir čia jau pradeda 
pūsti kiti vėjai. Atrodo yra noras 
prisigerinti prie Amerikos, nes neseniai 
Albanijos prezidentas Ramiz Alia turėjo 
pasikalbėjimus su dviem albanų kilmės 
amerikonais, kun. Liolin ir milijonierium 
Anthony Athanas, kuris po to lankėsi 
amerikiečių valstybės departamente. 
Spėliojama, kad šis milijonierius 
tarpininkavo laiškų pasikeitime tarp tų 
valstybių prezidentų.

Noriega gali būti paleistas
Buvusio Panamos diktatoriaus likimo 

gal nežinosime dar ilgai, nes jo bylos 
paruošimas gali užtrukti kelis metus. Dėl 
to spėliojama, kad advokatai gali 
susitarti ir bylą nutraukti. Mat generolas 
Noriega kadaise buvo gerai apmokamas 
amerikeičių slaptos policijos (ČIA) 
agentas, o tos policijos viršininku tada 
buvo dabartinis valstybės prezidentas 
George Bush. Noriega yra kaltinamas 
narkotikų prekyba Amerikoje ir iš to 
gautų pinigų pasinaudojimu.

Yra įvelta ir Izraelio slaptoji policija 
Mossad, kurios agentas Mike Harari 
Panamoje paslaptingai atsirado Izraelyje 
prieš pat amerikiečių invaziją. Sakoma, 
kad jis įspėjęs Noriegą apie būsimą 
invaziją ir prižadėjęs Noriegai prieglobstį 
Izraelyje, kur generolas turi namus.
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