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Ponios ir ponai,
Kai kurie valstybės veikėjai ir vadovai 

mato gražių sapnų. Apie vieną sapną ir aš 
norėčiau papasakoti.

Pro spygliuotų vielų užtvarą iš 
koncentracijos stovyklos veržiasi 
žmogus. Jo rankos tuščios, bet kruvinos 
nuo vielų. Jis tikrai neapsirėdęs smokingu 
vakariniam priėmimui, ir jo burnoje mes 
nematome gabalo sūrio, tai yra — 
šypsenos jo veide.

Scenoje yra daugiau dalyvių. Vieni 
spjaudo į tą žmogų, besiveržiantį laisvėn, 
kiti laiko už pavadžių grėsmingai 
urzgiančius šunis, pasirengusius tuoj 
kibti jam į gerklę. Treti kasa duobę, į 
kurią bėglys turėtų įkristi.

Atokiau — grupė stebėtojų su 
smokingais ir vakarinėmis suknelėmis, 
kurie kartais draugiškai pamoja kaliniui 
tarp spygliuotų vielų. Jie turi senų biznio 
ir kitokių reikalų su stovyklos 
prižiūrėtojais ir dabar nenori susipykti.

Kai kurie stebėtojai galvoja, kad 
kaliniui nebuvo labai blogai, nes jis vis 
dar gyvas, ir kad jis pernelyg staigiais 
judesiais destabilizuoja spygliuotas 
vielas. Jie pasikeičia nuomonėmis apie tai 
ir duoda elgesio patarimų.

Dabar įsivaizduokime, kad matėme 
mano šalį, vieną iš trijų paskutinio 
Antrojo pasaulinio karo aukų, dar vis 
gyvą ir tebekovojančią dėl laisvės.

Mes neturime priekaištų Vakarų 
stebėtojams, gerai, kad nors nestumia 
atgal.

Kita vertus, yra būdų, kaip mandagiai, 
beveik be prievartos pastumti atgal į 
gulagą. Tikiuosi, tai įvyksta per 
neapsižiūrėjimą, be blogos valios.

Kai Michailas Gorbačiovas tvarkėsi 
lagaminus ir švarko rankoves prieš 
paskutinį žaismą Vašingtone, trijų 
Baltijos valstybių užsienio reikalų 
ministrai pareiškė: Sovietų prezidentas 
neturi jokių įgaliojimų kalbėtis ir tartis 
dėl ko nors, kas liestų aneksuotų Baltijos 
šalių suverenias teises.

Ir vis dėlto susitarimas, kuriame 
išvardinti Talinas, Ryga ir Klaipėda, 
buvo pasirašytas. Tiesa, Vašingtonas 
atsiuntė paaiškinimą, jog tai nereiškia 
jokių permainų Stalino aneksijos 
nepripažinimo politikoje.

Gal ir taip, bet juk Baltijos regione, 
kaip ir visoje Centrinėje Europoje įvyko 
žymių permainų. Jas buvo galima 
pastebėti, imtis keisti tradicinę dvigubą 
Vakarų politiką mūsų kraštų atžvilgiu.

Antai demokratinės šalys pasveikino 
laisvus rinkimus Lietuvoje ir parlamentą, 
kuris 1990 m. kovo 11 d. vieningai 
paskelbė atstatomą nepriklausomą 
valstybę. Demokratinės šalys paskelbė, 
jog jos niekada nepripažino Molotovo- 
Ribbentropo pakto nulemtos 1940 m. 
Lietuvos aneksijos. Bet demokratinės 
šalys ir toliau spausdina žemėlapius, 
kuriuose Lietuvą tebedažo raudona 
Kremliaus plytų spalva.

Lietuvą ir toliau terorizuoja sovietų 
kariuomenė. Jų smogikai-desantininkai 
gaudo ir išsiveža mūsų jaunuolius, o savo 
revoliucijos švenčių proga išdaužo mūsų 
conservatorijos langus. Jie yra uzurpavę 
mūsų sienų kontrolę, neleidžia laisvai 
bendrauti ir prekiaui su pasauliu, ir už 
naujos geležinės uždangos imasi smaugti 
mus ekonominėmis blokadomis. Tada 
draugiškoji Vengrija, po to ir Vakarų 
šalys — tai yra jų visuomeninės 
organizacijos atsiunčia mums vaistų. Bet 
visuonjeninė organizacija, kuri vadinasi 
Tarptautinis Raudonasis Kryžius, vis dar 
bijo atstatyti teisėtą Lietuvos narystę 
Ženevoje, kurią nutraukė 1940 m. sovietų 
aneksija. Nejau Raudonasis kryžius 
politiškai kapituliuoja prieš raudoną 
žvaigždę? — turbūt todėl desantininkai 
su raudonomis žvaigždėmis nesustoja
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Lietuvoje prieš Raudonojo kryžiaus 
vėliavą.

Lietuva reikalauja išvesti iš jos 
teritorijos svetimą okupacinę 
kariuomenę. Pusantro milijono žmonių 
Lietuvoje jau prieš metus pasirašė po 
tokiu reikalavimu, dabar to vėl 
pareikalavo Lietuvos parlamentas. Bet 
Lietuvoje per maža naftos, kad svetima 
kariuomenė rūpėtų šimtams milijonų 
žmonių Vakaruose. Politikams, tiesa, 
galėtų rūpėti, kiek sovietų dalinių lieka 
Europoje — ir visi dislokuoti Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje turėtų būti 
apskaičiuojami kaip esą už SSSR ribų.

Lietuvoje, kaip ir Latvijoje, Estijoje, 
veikia atkurtas Nacionalinis olimpinis 
komitetas. Jo tikslas — grąžinti Lietuvos 
vardą į tarptautinį olimpinį judėjimą, į 
visas tarptautinių sporto federacijų 
varžybas. Kodėl Lietuvos krepšininkai 
turi skinti laurus sovietams, o ne savo 
Tėvynei Lietuvai? O juk turime 
irklavimą, futbolą, diską, dviračius, 
automobilių ir sklandymo sportą... Ir štai 
matome, kaip Sietlo Geros valios 
žaidynėse pritrūksta geros valios, kaip 
net garbingiausią Tarptautinį olimpinį 
komitetą kankina priklausomybė nuo 
Sovietų. Kilnioji antikos ugnis, deja, 
skleidžia sunkoko kvapo dūmus liūdnojo 
XX a. pabaigoje. Lietuvos 
sportininkams, kurie nenori varžytis ir 
laimėti po svetima vėliava, sakoma: arba 
grįžkite į sportinį gulagą, arba 
parsisamdykit svetimiems klubams, arba 
vegetuokit ir praraskit meistriškumą be 
aukštų tarptautinių varžybų. Kaip įveikti 
šitą blokadą? — dabar ją atakuoja 
Lietuvos šachmatų rinktinė Novy Sad 
turnyre Jugoslavijoje, gal pavyks.

Panaši ir Lietuvos diplomatinė 
blokada, kurią, tiesa, padeda įveikti 
išlikusi kai kuriose šalyse 1918-1940 metų 
Lietuvos Respublikos diplomatinė 
tarnyba. Bet jos nepakanka, norint grįžti 
ir užimti teisėtą buvusios Tautų Sąjungos 
nario vietą dabartinėse valstybių 
organizacijose, tarptautiniuose 
forumuose. Ar Lietuva turėtų būti 
Helsinkio Konferencijos dalyvė? be 
abejo, tai būtų teisinga, atsako vienas, 
kitas ir trečias politinis lyderis šių dienų 
pasaulyje. Ir visada tęsia: tačiau... Todėl 
ir nūnai Paryžiuje, kur ant svarstyklių 
galėtų būti padėta vienoj pusėj tiesa ir 
teisingumas, o kitoj — politinis 
nepatogumas, nežinome ar daug šalių 
pasirinks nepatogumą.

Nepaisant to, aš prisimenu, kad prieš 
daugelį metų viena šalis rinkosi kitą, 
teisingesnę tų svarstyklių pusę. Tai buvo 
Čerčilio mintis padėti Suomijai, 
kovojančiai prieš Sovietų agresiją.

O dabar apie ekonominę, valiutinę, 
kreditų pagalbą. Nestovime atkišę 
kepurę, ir gal todėl atrodome keisti, 
nesuprantami mūsų kovų stebėtojams- 
turtuoliams. Kartais apsvarstoma, nes 
nubalsuojama 10 milijonų dolerių 
pagalba Lietuvai, o paskui vėl 
nubalsuojama neskirti tos pagalbos. 
Betgi Sovietams paskiriama milijardai. 
Ne mūsų reikalas, kur jie dės ir ar jiems 
padės, bet įdomu dar pasvarstyti tą padėtį 
politiškai.

Galėtų juk tie, kurie skiria pagalbą 
sovietams, patys atidalinti gabalėlį 
Lietuvai. Kitaip — nejaugi mano, kad 
mes eisim į Kremlių atsiprašyti ir ko nors 
prašyti? Arba nejaugi norėjo — net iš 
Vakarų — mus nubausti, kad siekiam 
nepriklausomybės? Juk taip išeitų: 
būdami Sovietų respublika, galėtume 
tikėtis „savo“ dalies iš tos pagalbos, o 
dabar jau liekam nuošalyje.

Duok Dieve, kad tokios kainos 
pakaktų už nepriklausomybę! Bet aš 
noriu paklausti: ar Lietuva neturi 
pagrindo tikėtis iš Vakarų demokratijų, 
kad jos daugiau brangintų savo esminį 
dvasinį pranašumą prieš degradavusią 
Sovietiją — krikščioniškos kultūros ir 
moralės likutį politikoje? Kai Lietuva 
susiduria su neįtikėtinais grasinimais ir 
kliūtimis, tarp jų su visišku nepaisymu, 
neatimamos tautos teisės apsispręsti, ir 
kai ji taikiai stoja prieš pasaulinę 
branduolinę galybę, argi mes neturime 
teisės tikėtis, kad bus laikomasi principų, 
kuriais daugelį amžių vadovavosi Jūsų 
garbinga valstybė, kai vyravo įstatymas, 
protas ir teisingumas?

Tokia Vakarų pozicija daugiau padėtų 
ir Rytų kaliniams, ir jų prižiūrėtojams. O 
gal tik taip atrodo. C. Darvino tėvynėje 
bene derėtų galvoti veikiau apie 
negailestingą natūralią atranką, juolab, 
kad ir Lietuvos istorinė paskirtis tokia: 
išliksim, jei būsim verti išlikti.

Vis dėlto, tai ne vienintelis lietuvių 
požiūris. Aš tikiu, kad Europa nėra 
džiunglės. Net ir tada, kai didelės 
kaimynų valstybės vadai su neapykanta 
grūmuoja sudarysią mums nepakeliamas 
gyvenimo sąlygas, mes žinome, kad ne 
visas pasaulis yra nežmoniškas.

PARYŽIAUS KONFERENCIJOJE
Lapkričio 19-21 dienomis Paryžiuje 

vyko Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencija. Joje be 
teisių taip pat dalyvauja ir Baltijos 
valstybių atstovai. Spausdiname Baltijos 
Tarybos pareiškimų.

Artėjant sutarties dėl įprastinės 
ginkluotės sumažinimo Europoje 
pasirašymui Paryžiuje, Baltijos Valstybių 
Taryba kreipiasi į šalis, saugumo ir 
bendradarbiavimo Europoje pasitarimo 
dalyves ir pareiškia.

1. Baltijos Valstybių Taryba palaiko 
šalių — NATO ir Varšuvos sutarties 
narių busimąją sutartį dėl įprastinės 
ginkluotės sumažinimo Europoje. Ši 
sutartis sudaro palankias perspektyvas 
karinei konfrontacijai visoje Europoje 
silpninti, taigi ir sugrąžinti užsienio 
karinius kontingentus į savo valstybių 
teritorijas, įskaitant tarybinių 
ginkluotojų pajėgų išvedimą iš Baltijos 
šalių į Tarybų Sąjungos teritoriją.

2. Baltijos Valstybių Taryba atkreipia 
dėmesį į tai, kad Baltijos valstybių 
teritorija nėra teisėta Tarybų Sąjungos 
teritorijos dalis. Baltijos Valstybių 
Taryba nekartą pabrėžė, jog Baltijos 
valstybių prievartinio įsijungimo į TSRS 
nepripažinimas nesuderinamas su 
sutarčių, nors ir netiesioginiai susijusių su 
Lietuvos, Estijos ir Latvijos teritorija, 
sudarymu su TSR Sąjunga, neturinčia 
jokių suverenių teisių į Lietuvą, Estiją ir 
Latviją.

3. Baltijos Valstybių Taryba kreipiasi į 
visas, sutartį dėl įprastinės ginkluotės 
sumažinimo Europoje pasirašančias 
valstybes ir prašo sutartyje išreikšti savo 
oficialią poziciją dėl aneksijos 
nepripažinimo, taigi ir dėl negalimo 
ignoruoti de jure Baltijos valstybių 
statuso, nes tokį nutylėjimą Tarybų 
Sąjunga galėtų interpretuoti kaip 
netiesioginį prievartinio Baltijos 
valstybių įjungimo į TSRS pripažinimą. 
Negalima leisti įteisinti TSRS karinio 
kontingento buvimo Baltijos valstybių 
teritorijoje arba papildomo jo įvedimo.

4. Valstybių teritorijos vientisumo, 
tautų apsisprendimo teisės ir 
pasipriešinimo prievartinei aneksijai 
principai yra saugumo ir 
bendradarbiavimo Europoje proceso 
pagrindas. Atsižvelgdamos į tai, Baltijos 
valstybės prašo išskirti jas sutartyje dėl 
įprastinės ginkluotės mažinimo, kad jos

(Nukelta į 4 psl.)

LIETUVOJE
Vytauto Didžiojo Diena

Spalio 27 dieną Lietuvoje buvo 
iškilmingai paminėta Vytauto — 
Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio — 
mirties 560-osios metinės

Trakuose, kur savo pilyje neilgai sirgęs 
mirė 80-metis valdovas, tą dieną Trakų 
vidurinei mokyklai buvo suteiktas 
Vytauto Didžiojo vardas ir pašventinta 
mokyklos vėliava.

Vilniuje įvyko iškilmingas vakaras, 
kuriame pranešimą apie Vytautą Didįjį ir 
jo epochą padarė V.P.I. docentas Romas 
Batūra. Instituto choras atliko Juozo 
Žilevičiaus kantatą „Vytautas Didysis“. 
Vilniaus arkikatedroje-bazilikoje, Kaune 
Vytauto Didžiojo bažnyčioje, Trakuose 
bei kitose bažnyčiose buvo laikomos šv. 
Mišios.
Katalikų Akademijos židinys

Šįmet Vilniuje atkurtas Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos židinys. 
Neseniai įvyko lietuvių mokslininkų 
katalikų visuotinas susirinkimas, 
kuriame plačiai buvo aptarta artėjančio 
Lietuvių katalikų mokslo akademijos 
XIV suvažiavimo programa. Pirmą kartą 
per visą pokario metą suvažiavimas vyks 
ateinančiais metais Lietuvoje. Akademija 
buvo įkurta 1922 metais ir veikė iki 
okupacijos. Jos veikla laikinai buvo 
perkelta į Romą.
Kiek pagamins cukraus?

Nepaprastai lietingas oras šiemet 
sutrukdė suimti cukrinių runkelių derlių. 
Lietuvoje veikiantieji keturi cukraus 
fabrikai galės supirkti apie 800 
tūkstančius tonų cukraus. Bet, kaip 
pareiškė ŽŪ M agronomas A. 
Kvedaravičius, Lietuvai reikia metams 
dvigubai tiek cukraus. Kad paskatinus 
runkelių pristatymą, vyriausybė nutarė 
už sunkų darbą, rankomis renkant 
cukrinius runkelius iš išmirkusių dirvų, 
talkininkams parduoti po 10 kilogramų 
cukraus už kiekvieną runkelių toną.
Lietuvos jaunimo forumas

Vilniuje įvykęs Lietuvos komjaunimo 
suvažiavimas nutarė pakeisti savo 
organizacijos vardą. Naujas vardas — 
Lietuvos jaunimo forumas. Pirmininku 
buvo išrinktas 29 metų ekonomistas 
Reimundas Šyvis. Jo pavaduotojais tapo 
V. Žilėnas ir Z. Meškauskas. Buvusiam 
kamjaunimo lyderiui A. Macaičiui, kuris 
rinkimuose nedalyvavo, suvažiavimo 
delegatai sugiedojo „Ilgiausių metų“.

R. Šyvis pasakė, kad Forumas bus 
jaunimo visuomeninė organizacija, kuri 
veiks labdaros, pagalbos jaunimui srityje. 
Lietuvoje šiuo metu yra 14 jaunimo 
organizacijų. Forumas būsiąs lygus su 
kitomis, padės silpnesnioms patalpomis 
bei lėšomis. Iš kitų organizacijų pagrobtą 
turtą ketina grąžinti buvusiems 
šeimininkams.
Žemės savininkų suvažiavimas

Spalio 27 d. Kaune įvyko pirmasis 
Lietuvos žemės savininkų sąjungos 
suvažiavimas. Organizacija vienija 
buvusius (iki 1940 m.) žemės savininkus ir 
jų įpėdinius. Suvažiavimas priėmė LŽSS 
programą ir įstatus. Sąjungos tarybos 
pirmininku išrinktas Aloyzas 
Liaugaudas.
Mokytojų profesinė sąjunga

Spalio 27-28 dienomis Vilniuje įvyko 
Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos 
atkuriamasis suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo apie 500 delegatų ir svečių, 
suvažiavusių iš visos Lietuvos. 
Atvažiavo, taip pat, oficialus IFFTU — 
tarptautinės laisvųjų mokytojų 
profesinių sąjungų federacijos atstovas 
Kristofas Heisė. Suvažiavime dalyvavo ir 
susirinkusius sveikino AT pirmininkas V. 
Landsbergis ir šveitimo ministras D. 
Kuolys. Sąjungos pirmininku išrinktas 
docentas Juozas Uzdila.
Vilniaus karalienė

Naujųjų metų išvakarėse bus 
karūnuota dailiausia vilnietė „Miss 
Vilnius“ titulu. Jau atrinktos devynios 
kandidatės.
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NAUJAS SPORTO LEIDINYS
K. BARONAS

Savo kuklios namų bibliotekos vieną 
lentyną esu paskyręs sportiniams 
leidiniams. Jų daugumą sudaro Vakarų 
Vokietijos ir Lietuvos sportinė literatūra 
bei keli, kiek kuklesni išeivijos leidiniai, 
skirti nepriklausomos Lietuvos 
sportiniam gyvenimui. Tai Jono Narbuto 
kruopščiai surinkta ir per 
bombardavimus Vokietijoje išsaugota 
dviejų tomų sportinė medžiaga „Sportas 
nepriklausomoje Lietuvoje“. Šiuos du 
tomus galima drąsiai pavadinti laisvos 
Lietuvos sportine enciklopedija, kadangi 
juose šis buvęs Kūno Kultūros rūmų 
tarnautojas ne tik aprašo klubų ar 
Lietuvos sportininkų varžybas, bet taip 
pat duoda rezultatus ir datas. Negalima 
pamiršti Kęstučio Cerkeliūno, Sigito 
Krašausko, Prano Mickevičiaus red. 
„Išeivijos lietuvių sporto“, negalima 
aplenkti Jono Šoliūno, „Krepšinio išvyka 
Autralijon“ ar Leono Baltrūno 
„Lietuviai sportininkai Australijoje“, 
keliasdešimties ŠA lietuvių žaidynių 
proga išleistų žiniaraščių — lankstinukų, 
prie kurių reikėtų priskirti K. Cerkeliūno 
XIII, L. L. Rugienienės 1985 m„ 
Hamiltono Kovo 1988, Australijos 1988 
ir t.t. Persikeldamas iš Kanados į Europą 
netekau vienos brangios knygų dėžės, 
kurioje buvo sudėti kanadietiški 
sportiniai leidiniai bei ŠA žaidynių. 
Nežiūrint gauto draudimo įstaigos 
atlyginimo už didelius nuostolius — 
„graužiau nagus“, kadangi pinigai 
niekada neprilygo sportinei archyvinei 
medžiagai.

Staigmena. Nelauktai mane pasiekė 
bičiulio Sigito Krašausko 1989 m. ŠA 
lietuvių krepšinio rinktinės „Vėjas“ 
išvykos į Lietuvą puikiai išleistas leidinys. 
Autorius nukelia skaitytoją į 18 dienų ŠA 
lietuvių sportininkų viešnagę, jų 
rungtynes, priėmimus, įspūdžius.

O tos kelionės „Spiritus movens“ 
reikia laikyti Rimą Miečių, kuris 1985 m. 
Madride užmezgė pirmus ryšius su 
Kauno „Žalgirio“ treneriu, o pačią 
išvyką organizuodamas su savo 
padėjėjais — Andrium Šileika, Arūnu 
Moskūnu, Eduardu Stravinsku — tik po 
kelerių metų.

Visai teisingai leidinio redaktorius S. 
Kašauskas įvade rašo: „Keliasi Lietuva, 
o „Vėjo“ viešnagės metu Tėvynėje 
palikome ir mes... Išvykome 
krepšininkai, sugrįžome būti geresniais 
lietuviais... Seniai lauktas išeivijos 
sportininkų ryšys su Tėvyne tapo realybe 
ir jis, tikime, plėsis. Kur begyventume 
esame Tėvynėje išaugusio želmens dalis, 
prižiūrėkime jį, kad jis augtų ir vešėtų, 
kad mūsų išeivijos jaunoji karta nebūtų 
nurašyta nežiniai.“

Netikėjo Lietuva sulaukti ir išeivijos 
jaunuolių, jų gero žaidimo ir neblogos 
lietuvių kalbos. 1989 m. liepos mėn. 3 d. 
žinoma „Sporto“ laikraščio bendradarbė 
R. Griniūtė-Grimbergienė, stebėda 
„Vėjo“ rungtynes Toronte ir jo galimybes 
Lietuvoje santūriai pasakė — „Vėjui“ 
daug vilčių nėra...“

Iš šešių rungtynių keturios baigėsi 
išeivijos atstovų laimėjimu, gerai 
sužaidžiant prieš garsųjį „Žalgirį“ ir jam 
pralaimint tik 7 taškais, nors kauniečių 
gretose žaidė Lietuvos ir Europos 
krepšinio žvaigždės — Sabonis, 
Kurtinaitis, Jovaiša, Chomičius.

Leidinio red. aprašė ne tik rungtynes, 
priėmimus, bet iliustravo juos 
nuotraukomis bei spaudos komentarais.

O ką rašo žaidėjai sugrįžę iš Lietuvos? 
Štai jų atsiliepimai: „Vykau krepšininkas 
— grįžau lietuvis“, „Ką pergyvenau šioje 
kelionėje — to žodžiais nepajėgčiau 
apsakyti“ (Alvydas Baris). „Ši kelionė 
buvo kaip pasaka. Pamačiau ir pažinau 
tikrą Lietuvą, gražią ir įdomią su sena 
istorija“ (Donatas Siliūnas). „Netikėjau, 
kad mano tėvų žemė tokia graži. Dabar 
labiau patiko žmonių nuoširdumas, 
draugiškumas“ (Ričardas Šimkus). 
Malonu išgirsti tokius atsiliepimus!

Labai teisingai S. Krašauskas pasielgė 
duodamas trumpą leidinio santrauką 
angliškai. Ji palengvins silpnai 
mokantiems lietuvių kalbą susipažinti su 
Lietuvos sportiniu gyvenimu, ar 
dovanojant leidinį tik angliškai 
mokantiems prieteliams. Galbūt 
redaktoriui taip pat reikėjo išversti į 
anglų kalbą krepšininkų pasisakymus 
apie Lietuvą, prierašus po nuotraukomis 
taip pat pateikti anglų kalba.

Knygoje keturi puslapiai skiriami 
išvykom į Pietų Ameriką, Australiją, 
Lietuvą (1967 m.), Europą.

Išvyką stambiai parėmė mūsų 
finansinės įstaigos, pavieniai asmenys. 
Didžiausia yra nepriklausomos Lietuvos 
sportininko Vlado Bakūno — 1863,49 
dol„ o leidinio išleidimui Leonardo 
Kirkilio — 1500 dol.

Nepažymėta kaina, tiražas ir kur 
leidinys gaunamas. Tikiu, kad nepyks 
redaktorius, jei jo antrašu „plauks 
užsakymai“ . Sakau „plauks“, kadangi 
leidinys praturtins kiekvieno sporto 
aistruolio lietuviškų sportinių leidinių 
rinkinį.

S. Krasauskas, 32 Pasadena Gardens, 
Toronto, M6S 4R5, Canada.

IŠ TAUTOS FONDO VEIKLOS
Spalio 14 d. Kultūros Židinyje, 

Brooklyne, Tautos Fondas surengė 
profesoriaus Kazio Antanavičiaus 
paskaitą apie ekonominę padėtį 
Lietuvoje. Atidarė Tautos Fondo 
Tarybos pirmininkas Jurgis Valaitis. 
Žmonių susilaukėm daugiau nei 
tikėjomės. — buvo pilna apatinė salė.

Trumpą įžangą padarė žurnalistas 
Vytautas Kvietkauskas, Vilniaus TV 
redaktorius ir VT deputatas.

Prof. K. Antanavičius yra 
ekonomistas, AT deputatas, Lietuvos 
Socialdemokratų partijos pirmininkas. 
Jis taipgi dirba su Lietuvos invalidais, 
kurių yra apie 200.000. Gimęs 
Žemaitijoje, pasiturinčių ūkininkų 
šeimoje, už ką jo tėvai atkentėjo 10 metų 
Sibire, o jo brolis buvo nukankintas 
Sovietijos kalėjime. Profesoriaus 
akademinis titulas buvo sulaikytas 3 
metus po disertacijos apgynimo tik dėl to, 
kad jo tėvai buvo išvežti į Sibirą.

Vienas iš prof. K. Antanavičiaus tikslų 
Amerikoje buvo dalyvauti 
Socialdemokratų tarptautiniame 
suvaživime. Dalyvavo 91 valstybė. Šio 
suvažiavimo metu Lietuva ir Estija buvo 
priimtos atgal į Tarptautinę 
Socialdemokratų partiją (kuriai 
vadovauja Vokietijos Willy Brandt), 
pilnateisėmis narėmis.

Prof. K. Antanavičiaus paskaita buvo 
Įdomi, nuosekli ir be pagražinimų. Jis 
vaizdžiai apibudino dabartinę padėtį 
Lietuvoje. Planuojamos didelio masto 
žemės reformos ir ūkio atgaivinimas. Jei 
visa tai pavyks įgyvendinti — būtų didelis 
žingsnis pirmyn. Žemės ūkio gaminiai 
sudarė didelę dalį Lietuvos eksporto. 
Mūsų žąselės puošė nevieną švenčių stalą 
Anglijoj ir Vokietijoj.

Mums, gyvenantiems Vakaruose yra 
sunku įsivaizduoti kaip skirtingai yra 
suprantama lygybė. Per 50 metų 
Marksizmo/Leninizmo kalama 
ideologija paveikė ne tik gyventojų 
samprotavimą, jų gyvenimo filosofinius 
pagrindus, bet ir jų dvasią. Koks didelis ir 
ilgas darbas laukia ateityje. Profesorius 
mus palygino su Mozės laikų žydų tauta 
sakydamas: „Mozė vedžiojo žydus po 
tyrus 40 metų, kol jis juos perauklėjo“.

Visi nori būti laisvi — bet kas yra ta 
laisvė? Ko laisvė iš mūsų reikalauja? 
Kokia iš jos nauda? Kokia yra mano 
atsakomybė ir pareiga? Ką aš galiu daryti 
kaip laisvas pilietis, ko negaliu ir ką aš 
turiu daryti? Reikia atminti, kad broliai ir 
sesės tėvynėje nėra daugiau 
kolchozininkai. Jie yra teisėti tos žemės 
įpėdiniai, savo šalies šeimininkai. O geras 
šeimininkas nepraeis pro išvirtusią tvorą 
nepasižiūrėjęs kodėl ji išvirto ir kaip ją 
pataisyti. Ir vėl šaukiam Maironį į 
pagalbą — imkim arklą, knygą, lyrą — 
plaktuką, pjūklą, kompiuterį, šluotą — 
kas ką nutvėrę eikime drauge Lietuvos 
keliu. Kiekvieno iš mūsų darbas gali būti 
skirtingas, bet jis yra vienodai svarbus ir 
reikalingas tėvynės atgimimui: va, čia 
mes rasim lygybę.

Padėkim nutraukti vergijos pančius 
nuo tėvynės rankų. Aukokime Tautos 
Fondui!

Romualda Šidlauskienė
Tautos Fondo Taryboje

Informacijos Skyriaus Pirmininkė

NAUJAS „EL“ REDAKCIJOS 
IR SĄJUNGOS FAXO NUMERIS 

071-221 6164

ŽMOGAUS TEISIŲ SUSITARIMO 
40 METŲ SUKAKTIS

Lygiai prieš 40 metų — 1950-ais metais 
lapkričio 5 dieną, Romoje buvo 
pasirašyta tarptautinė konvencija dėl 
žmogaus teisių ir jo pagrindinių laisvių 
apsaugojimo. Tai buvo pirmasis 
tarptautinis susitarimo aktas — 
įpareigojantis jį pasirašiusias ir 
ratifikavusias šalis gerbti žmogaus teises 
bei laisves. 1948-ais metais paskelbtoji 
Jungtinių Tautų Visuotinė žmogaus 
teisių deklaracija tebuvo programinio 
pobūdžio, neturėjo saistomosios galios. 
Tuo tarpu prieš 40 metų pasirašytoji 
Europos Tarybos Konvencija buvo 
reikšmingas žingsnis pirmyn, nes ji buvo 
paremta tarptautinės teisės galia. Visos 
Konvenciją ratifikavusios valstybės 
įsipareigojo įstatymiškai gerbti žmogaus 
teises ir laisves. Be to, prie Europos 
Tarybos buvo įkurta Žmogaus teisių 
komisija ir žmogaus teisių Europos 
tribunolas. Tai kontrolės organai, 
kuriems pavesta tikrinti, kaip Konvenciją 
pasirašiusios šalys konkrečiai vykdo 
žmogaus teisių bei laisvių apsaugojimo 
srityje prisiimtus įsipareigojimus. 
Pažymėtina, kad ir pavieniai asmenys gali 
įteikti šiem tarptautiniam organam 
skundus dėl žmogaus teisių pažeidimų. 
Tenka taip pat priminti, kad totalistinio 
komunizmo nusikratę Centro bei Rytų 
Europos kraštai, norintys tapti Europos 
Tarybos nariais, pirmiausia privalo 
įrodyti, jog yra įstatyminiai įtvirtinę 
Žmogaus teisių konvencijos skelbiamus 
dėsnius ir demokratijos principus.

PATIKSLINIMAS
Devenių Kultūrinis Fondas prašo 

paskelbti, kad 1990 metais jų išleistos A. 
Gustaičio knygos „Karas braukia 
kruviną ašarą“ kaina ne 27 dol., bet 30 
amer. dol., plius pašto išlaidos. Leidėjų 
adresas: P.O. Box 10782, St. Petersburg, 
FL 33733, U.S.A. Platintojams nuolaida.

KNYGOS IŠ LIETUVOS
KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

„Vyturio“ leidykla siūlo jūsų vaikams 
ir vaikaičiams geriausias pastarųjų metų 
savo knygas. Jas galite užsisakyti, 
pasiuntę čekius: „Vyturio“, Baden- 
Wurtembergische Bank AG, Filiale 
Hechingen, Bankleitzaht 64120030, 
Girokonto 1274640000 ir pranešę apie tai 
„Vyturiui“ (232600 Vilnius, Algirdo 31, 
Lithuania) laišku už kokias knygas 
pasiuntėte.

GYVASIS VANDUO. 389 psl., 234 
spalv. ii. Kietas viršelis. 1990. Kaina su 
persiuntimu $18. Lietuvių liaudies 
stebuklinės pasakos su nuostabiomis 
Irenos Žviliuvienės 234 iliustracijomis. 
Puiki dovana vaikams bet kokia proga.

NEMUNO ŠALIES PASAKOS. 372 
psl., 178 ii. Kietas viršelis. 1989. Kaina su 
persiutimu $15. Su naujomis Algirdo 
Steponavičiaus iliustracijomis 
pakartotinai išleistas P. Cvirkos perkurtų 
pasakų rinkinys. Pripažinta gražiausia 
Lietuvoje pastarųjų metų knyga.

KIŠKIS PISKIS BALTASIS 
BAJORAS. 41 psl. Kaina su persiuntimu 
$3. Danutės Čiurlionytės linksma 
pasakaitė minkštais viršeliais su 10 D. 
Tarabildienės iliustracijų. Gera dovanėlė 
Sv. Velykų proga.

KAS MIŠKE, KAS ŠILE. 171 psl. 
Kietas viršelis. 1990. Kaina su 
persiuntimu $8. Gražiai Nijolės 
Šaltenytės iliustruotos lietuvių liaudies 
pasakos apie našlaitę.

LIETUVIŠKOS PASAKOS. 286 psl., 
49 ii. Kietas viršelis. 1989. Kaina su 
persiuntimu $10. Pasakos iš Jono 
Basanavičiaus rinkinių. Dailininkas 
Vytautas Valius.

AMŽINO ĮŠALO ŽEMEJE. 303 psl. 
Kietas viršelis. Kaina su persiuntimu $9. 
Plačiai išgarsėjusi pirmoji Lietuvoje 
išleista Sibiro tremtinių prisiminimų 
knyga. Iliustruota dokumentinėmis 
nuotraukomis.

LIETUVOS ISTORIJA. Vandos 
Daugirdaitės-Sruogienės. 446 psl. Kietas 
viršelis. 1990. Kaina su persiuntimu $14. 
Si knyga Lietuvoje svarbi kaip padedanti 
atkurti tautinę mokyklą, ji gali būti 
naudinga ir išeivijos jaunajai kartai. Tai 
pakartotinis 100 tūkstančių egzempliorių 
tiražu 1987 m. Chicagoje išleistos knygos 
leidimas, papildytas naujomis 
iliustracijomis, žmėlapiais.

KĄ ŽMONES DIRBA VISĄ DIENĄ. 
Ričardo Skėrio. 94 psl. Kietas viršelis. 
1990. Kaina su persiuntimu $6. 
Amerikiečių autoriaus paveikslėlių knyga 
tik pramokusiems skaityti vaikams. Tinka 
mokyti išeivijos atžalas lietuvių kalbos, nes 
yra daugybė kasdienybėje sutinkamų 
daiktų piešinių ir pavadinimų, darbų 
aprašymų.

SKAITYTOJU LAIŠKAI

KARIUOMENES ŠVENTES PROGA
Siunčiu 30.00 sv. Atsiskaitykite už 

„Europos Lietuvį“, o likusius skiriu 5.00 
sv. Vaikų fondui ir 5.00 Lietuvos fondui.

Artėjant kariuomenės šventei siunčiu 
jums mūsų kariuomenės nuotrauką,

GELEŽINE UŽDANGA 
LIETUVIŲ NAMUOSE

Kai š.m. gegužės mėn. mūsų ministrė 
pirmininkė K. Prunskienė lankėsi 
Didžiojoj Britanijoj, vienu iš įdomiausių 
jos vizito momentų buvo spaudos 
konferencija, kurioje lietuviška publika 
galėjo klausyti premjerės pasikalbėjimo 
su britų žurnalistais ir susidaryti gerą 
vaizdą apie padėtį Lietuvoje ir jos 
tarptautinę situaciją. Tas stipriai padėjo 
išeiviams pasijausti arčiau tėvynės.

Todėl yra labai liūdna, kad lapkričio 
mėn. Angliją aplankiusio prezidento 
Landsbergio spaudos konferencija įvyko 
už „geležinės uždangos“. Nors spaudoje 
plačiai skelbta vizito programa neminėjo 
jokių suvaržymų, specialiai konferencijos 
išgirsti atvykusiems žmonėms buvo 
uždrausta net į salę įeiti. Angliškai 
kalbantys „sargai“ neklausė net Lietuvių 
Namų direktorių valdybos narių ir 
stropiai vedė durų blokadą. Gaila ir 
skaudu, kad Londono Lietuvių Namuose 
lietuviams nebuvo leista pasiklausyti 
Lietuvos prezidento.

DBLS pirmininko komentaras vėliau 
buvo, kad „jie ‘over-reacted’“. Būtų 
įdomu sužinoti kam tokia arši „milicija“ 
yra reikalinga, kam ji atsakinga ir ar 
galima tikėtis, kad ateityje panašių 
ekscesų nebebus.

P. Tričys, Londonas

GALI RAŠYTI TIK LIETUVIŠKAI
Norėčiau susirasti draugę(ą) Anglijoje, 

kuriai būtų įdomu sužinoti, kaip 
gyvename Lietuvoje, provincijoje. Mane 
taip pat domina paprasto, eilinio 
žmogaus gyvenimas pas jus.

Man 21 metai. Dirbu Mažeikių naftos 
perdirbimo gamykloje. Išsilavinimas 
vidutinis. Gimusi ir augusi esu Klaipėdos 
raj„ Gargžduose. Ištekėjusi (greitai bus 
du metai).

Jolanta Kairienė, 235500 Mažeikiai, 
Naftininkų 62-44, Lithuania.

NORI SUSIRAŠINĖTI
Man 14 metų, mokausi 8-je klasėje. 

Domiuosi filatelija — renku įvairių 
valstybių pašto ženklus ir atvirutes su 
miestų ir gamtos vaizdais.

Noriu susipažinti ir susirašinėti su 
panašaus amžiaus ar kiek vyresniu 
tautiečiu iš Anglijos. Susirašinėti galiu 
lietuviškai ar angliškai. Lauksiu 
atsakymo.

Andrius Giedra, 232057 Vilnius, 
Didlaukio 46-4, Lithuania.

PAIEŠKOJIMAS
Ina Lubninienė ieško savo dėdės Adam 

Lauryno, gimusio apie 1903 m. Biržų 
apskr., Joniškėlio valse., Nereikonių k. 
Baigė Kaune farmakologiją. Išvažiavo į 
užsienį apie 1941 m. Gyveno 
Kalifornijoje. Giminės arba apie jį 
žinantieji prašomi parašyti.

Ina Lubninienė, Panevėžys, Smėlynės 
51-5, Lithuania.

LIETUVIS MUZIKAS 
BARBICAN CENTRE

Lapkričio 13 d., 13 vai., Barbican 
Centre koncertavo Leningrado 
Konservatorijos Simfonins orkestras. 
Jam dirigavo Algis Paulavičius. 

nepriklausomybės laikais žygiuojančią 
Kaune, Laisvės alėja. Gal ją galite 
atspausdinti „Europos Lietuvyje“. 
Pagerbtumėte žygiuojančius, kurių jau 
gyvų gal nėra. A. Vitkus, Anglija

REIKALINGOS PAKVIETIMŲ
Esame medikės. Mūsų sena svajonė 

aplankyti Angliją. Norėtume susipažinti 
su kolegų stomatologų ir farmacininkų 
darbu Anglijoje. Jums didelių sunkumų 
nesudarydomos, norime paprašyti iš jūsų 
šalies mums oficialių pakvietimų, nes be 
jų iš mūsų šalies išvažiuoti negalime.

Finansiškai jums mūsų remti nereikės. 
Rašykite: Skirmantė Laurinavičienė, 
Kaunas, Koklių 7-1; Audronė 
Alukauskienė, Kaunas, Tvirtovės ai. 78-1, 
Lithuania.

NORĖTŲ SUSIRAŠINĖTI
Esame inžinieriai-elektrotechnikai. 

Mūsų šeimoje auga dukra Giedrė (17 m.) 
ir sūnus Gediminas (16 m.). Norėtume 
bendrauti su lietuvių šeima iš Anglijos (ar 
kitos pasaulio šalies), ypač vaikams būtų 
įdomu susirašinėti, o gal ir susitikti ar 
kaip kitaip bendrauti su bendraamžiais 
lietuviais iš Anglijos ar kitos šalies. Jei 
neatsirastų lietuvių, tai gali būti ir 
kitataučiai, kalbantys angliškai, nes mes 
visi mokėmės, o vaikai dar tebesimoko, 
anglų kalbą, kurią geriau ar blogiau 
žinome.

Jeigu jums nebūtų sunku, atsiųskite 
adresus lietuvių, norinčių bendrauti, o, jei 
tokių nebūtų, gal yra galimybė paskelbti 
mūsų adresą norintiems bendrauti jūsų 
laikraštyje.

Mūsų interesai labai platūs: kultūra, 
sportas, o vaikai — dar ir rok-muzika.

Jurgis Gubaras, Kaunas, 
Eidukevičiaus 14-40, Lithuania.

Esame jauna šeima, Aušra ir Danielius 
Žigai. Gyvename nedideliame Lietuvos 
miestelyje Tauragėje. Gal jūsų tarpe 
atsiraštų šeima ir pavieniai asmenys, 
kurie norėtų susirasti draugų Lietuvoje. 
Būtų labai malonu sulaukti iš tolimos 
šalies laiškučio.

Man, Aušrai — 25 metai. Baigiau 
Kauno Politechnikos institutą, medienos 
apdirbimo technologijos specialybę. 
Mano vyras baigęs Vilniaus inžinierių 
statybos institutą. Šiuo metu aš niekur 
nedirbu, nes auginame dukrą, kuriai 
greitai sukaks 1 metukai. Vyras dirba 
pagal specialybę. Laisvalaikiu mokausi 
anglų kalbos, mezgu, skaitau.

Laukiame atsakymo: Aušra Žigienė, 
Tauragė, Dainavos 7-24, Lithuania.

PRIIMTŲ GRUPĘ SVEČIŲ
Labai nuoširdžiai dėkojame už 

atsiųstus laikraščius, kuriuos su 
malonumu skaitome ir linkime visam 
redakcijos kolektyvui geros sveikatos, 
daug kūrybingų minčių.

Jeigu kas nors iš jūsų norėtų lietuviškų 
laikraščių ar žurnalų — parašykite man, 
su malonumu atsiųsime.

Taip pat kviečiame atvykti, kad ir 
grupę, pas mus į Panevėžį. Svečiams 
nemokamai suteiksime gyvenamą plotą ir 
maistą. Turime 6-šių kambarių namą su 
visais Lietuvoje esančiais patogumais. Su 
nuosava mašina apvežiosime po 
žymesnes vietoves Lietuvoje. Tik 
norėtume, kad grupėje būtų bent vienas 
lietuvis, nes anglų kalbos beveik 
nemokame. Jeigu norėsite pas mus 
atvykti, tai prašome iš anksto pranešti — 
pasitiksime Vilniuje ar Panevėžyje.

Petras Valiulis, 235300 Panevėžys, 
Bijūnų 42a, Lithuania.
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ŽMONES IR ĮVYKIAI 
<■

Lapkričio 13 d., po spaudos konferencijos AT pirmininkas Vytautas Landsbergis su 
hnona Gražina Londone, Lietuvių Namuose susitiko su vietiniais lietuviais.

DEL VAISTŲ TRŪKUMO 
MIRŠTA VAIKAI

Vaikams remti fondo pirmininkas 
Petras Leonavičius (Peter Levonowich) 
buvo Lietuvoje. Mažeikiuose jis pasimatė 
su giminėmis ir Vilniuje aplankė vaikų 
ligonines. „Europos Lietuviui" jis parašė 
savo įspūdžius.

Neseniai teko lankytis Lietuvoje. 
Vykau ten per Rygą. Tris dienas lankiausi 
pas savo gimines Mažeikiuose ir po to 
spalio 2 d. nuvykau į Vilnių.

Labai buvo maloni viešnagė pas 
gimines, bet skubėjau pasimatyti su vaikų 
globos organizacijų vadovais Lietuvoje, 
nes esu Lietuvos vaikams šalpos fondo 
prezidentas. Vilniuje aplankiau vaikų 
globos įstaigas. Ši organizacija veikia 
kaip junginys, padedantis globos 
namams ir kitoms vaikų globos grupėms.

Taip pat aplankiau Vilniaus vaikų 
ligoninę. Ji yra viena iš trijų ligoninių, 
kurioms mes planavome nusiųsti vaistų ir 
medicinos įrengimų. Bendrai man 
susidarė toks vaizdas, kad ligoninių 
gydomieji skyriai yra labai silpnai 
aprūpinti medicininiais reikmenimis ir 
viskas, ką jie turi, daugiausia yra 
amerikiečių arba vokiečių gamybos ir 
suaukota Vakarų firmų. Sovietų išlaidos 
medicinos reikalams visada buvo 
menkos.

Sužinojau, kad dabar medicinos 
reikmenų tiekimas iš Maskvos yra visiškai 
nutrauktas. Buvo skaudu girdėti, kad dėl 
vaistų trūkumo miršta vaikai, kai 
Vakaruose šie vaistai yra visiems lengvai 
prieinami. Gydytojai mano, kad padėtis 
gali dar pablogėti dėl Sovietų 
ekonomikos žlugimo. Maskva ir toliau 
bando sustabdyti Lietuvos teisėtas 
pastangas siekti nepriklausomybės ir 
įsijungti į laisvų tautų bendruomenę.

Ateinančia savaitę mūsų fondas siųs 
pirmąją vaistų siuntą į Vilnių. Mes 
pirmiausia planuojame siųsti labiausiai 
trūkstamus vaistus. Taip pat ateityje 
galvojame pasiųsti diagnostikos 
aparatūrą.

Dalis Londono lietuvių susitikimo metu.

Petras Leonavičius su Aldona Pociene 
Lietuvoje

AT pirmininkas su žmona Gražina lietuvaičių tarpe Londono Heathrow aerouoste prieš 
jrjždamas į Vilnių, 1990.XI.15 d. Visos nuotraukos: ELR

Viešėdamas Lietuvoje susitikau su 
„Gimtojo krašto“ savaitraščio vyr. 
redaktorium A. Čekuoliu ir naujo 
savatiraščio „Bičiulystė“ leidėjais. Apie 
mūsų fondą ir apie mano kelionės į 
Lietuvą tikslus daviau jiems interviu.

Kelionė buvo labai maloni. Taip pat 
malonu buvo matyti į žmonių veidus 
sugrįžtantį savigarbos jausmą, žinant, 
kad jie Sovietų pavergti išbuvo 50 metų. 
Tačiau buvo graudu matyti žemą vaikų 
sveikatos aprūpinimo lygį.

Paskutinę dieną Vilniuje, susitikau su 
Vilniaus katedros klebonu monsinjoru 
Vasiliausku. Širdį užliejo džiaugsmas, 
lankantis atšventintoje Vilniaus katedroje. 
Visiškai kita nuotaika, negu mano 
ankstesnio lankymosi metu, kai katedra 
dar buvo paversta meno galerija. 
Apžiūrėdamas katedrą, kalbėjausi su 
monsinjoru Vasiliausku apie Lietuvos 
ateitį.

Dabar labiausiai Lietuvai reikia 
prašyti iš Divo didžiadvasiškumo, 
drąsos, išminties, ištvermės, o taip pat 
Lietuva laukia paramos iš kiekvieno 
mūsų.

Lietuvos ateitis yra jos vaikai. Aš 
kviečiu visus įsijungti į Lietuvos vaikams 
pagalbos vajų. Aukokite mūsų Britų- 
Lietuvos vaikams pagalbos fondui. 
Dėkoju už jūsų pastangas ir aukas.

P.F. Leonavičius

LENKIJOJE
6500!!!

ii
Gerb. prof. Meilius, 1989 metų vasarą 

per vakaronę prie Punios ežero stebėjosi 
ir tiesiog gėrėjosi, kad tokiame mažame 
bažnytkaimyje yra net trys lietuviški 
muziejai (tarp jų ir skansenas). Manau, 
kad ypač tas skansenas po 10-15 metų bus 
labiausiai naudingas, kada mūsų 
proanūkiai, jau kalbėdami lenkiškai, 
įsivilkę į tautiškus rūbus, galės pašokti 
turistams lietuviškų liaudies šokių ir 
padainuoti dzūkų dainų.

Nelaikykite gerb. skaitytojai šių mano 
žodžių pikta pašaipa. Pasižvalgykime, 
kokioje aplinkoje mes gyvename. 
Kiekvienas Lenkijos pradžios mokyklos 
mokinys žino, kad prie Žalgirio 
kryžiuočius sumušė Lenkijos karalius 
Jogaila. Bet kad tas karalius buvo 
lietuvis, vargu ar žino. Lenkijos istorijoje 
ir spaudoje daug rašoma ir mokyklose 
mokoma apie lenkų pasiaukojimą, kovas 
dėl kitų laisvės. Labai populiarus toks 
posakis:, už mūsų ir jūsų laisvę! Apie 
Pulaskį, kuris kovojo ir žuvo už 
Amerikos laisvę, apie Vladislovą 
Vamenčiką, kuris žuvo prie Varnos 
(nebeatmenu už kieno laisvę), Sobieski 
prie Vienos, Karolį Chodkievičių prie 
Kirchholmo, Želigovskį prie Vilniaus. 
Dar ir kitus, pav. prie Minsko ir Kijevo.

Bet labai mažai ir nenoriai rašoma apie 
1938 metų žygį į Čekoslovakiją atsiimti 
„savo žemių“ arba apie 1938 m. 
ultimatumą Lietuvai, kada vokiečiai 
atplėšė Klaipėdą.

Mačiau ir aš 1938 m. tokį mitingą 
Seinuose prie šv. Agotos koplytėlės kai 
susirinkusieji šaukė „Vade, vesk mus į 
Kauną“. Tiek daug buvo entuziazmo, 
kad net mūsų lietuviško kooperatyvo 
„Rūtos“ visi langai išbyrėjo. Karčiai 
pasityčiojo istorija, kai po metų, reikėjo 
žygiuoti į Kauną jau be vado. Lietuva 
nepakluso vokiečių raginimams atsiimti 
savo Vilniaus. Nesmeigė lenkų tautai dar 
vieno peilio į pečius. (Apie tai reikėtų 
gerai pagalvoti Nemenčinės 
autonomistams). Dargi deramai priėmė 
internuotus karius, kaip ir tūkstančius 
civilių gyventojų, kurie tuo būdu galėjo 
išsaugoti gyvybę. Tarp daugelio kitų ten 
išsigelbėjo ir Piotr Kossowski, žinomas 
lenkų istorikas, kuris paskutiniu laiku ne 
itin palankiai rašo apie Lietuvą.

Yra toks priežodis, kur sakoma, kad 
svetimoje akyje pamatai krislą, savoje net 
rąsto nepastebi. Dažnai lenkų spaudoje 
rašo žinomas publicistas gerb. Jerzy 
Waldorf ir kiti apie labai apleistas Rasų 
kapines Vilniuje, o taip pat Lyčakovskio 
kapines Lvove. Gal ir tiesa, kad jos gerai 
netvarkomos, bet jos ir toliau ten yra. 
Stovi išlikęs Pilsudskio kapas — 
mauzoliejus. Nors karų sūkuryje galėjo 
jis ir sunykti. Bet lietuviai to nepadarė.

O kaip pasielga su žydų arba vokiečių 
kapinėmis Lenkijoje? Juk tose kapinėse 
ne vien hitlerininkai buvo palaidoti, bet ir 
žmonės nusipelnę menui, kultūrai ir pan. 
Arba kaip atrodo dabar Bieščaduose 
1948 m. ištremtų iš savo žemių 
ukrainiečių cerkvelės? Jeigu nebuvo 
nugriautos, tai visai nuimti dviejų 
kryžmių kryžiai, o uždėti su viena 
kryžme, kas visiškai nesiderina su 
bizantišku cerkvelių stiliumi. 
Nepriminsiu ir nedauginsiu visokių 
neigiamų lenkų įpročių, manau, tai jų 
pačių reikalas. Noriu tik parodyti, 
kokioje aplinkoje gyvename ir kodėl taip 
greit nutautėjome, juo labiau, kad 
neturėjome iš niekur atspirties.

Tiesa, lankėsi Punske patys pažangieji 
rašytojai iš Tarybų Sąjungos: T. Tilvytis 
dar 1951 m., paskui K. Korsakas, o ne 
taip seniai J. Baltušis, o taip pat ir iš 
Amerikos Miraza ir Bimba. Ir visi LKP 
CK pirmieji sekretoriai (be Songailos), 
kurie bent po kelias valandas apsistodavo 
(kaip priežodis sako, padų sušilti) 
Seinuose ar Punske. Bet didesnės naudos 
tai mums nedavė. Dar iki šiol neturime 
savo spaudos. „Aušra“ — nors 
kvartalinė, dabar jau išeina kas pusė 
metų, pagal leidėjo gerą valią. Kaip be 
savo spaudos galima suburti visus 
lietuvius, ne tik gyvenančius Lenkijos 
gilumoje, bet jau vien Suvalkijoje?

Kadangi dabar pavasaris eina Karpatų 
kalnais, tai jis ir mūsų — lietuvių — 
nepamiršta. Jau įsisteigė „Lietuvos 
bičiulių draugija“, „Vilniaus mylėtojų“, 
gal įsisteigs ir Šalčininkų mylėtojų 
skyrius. Jau dažniau ir lenkų spaudoje 
parašoma apie lietuvius. O ir televizijoje

VOKIETIJOJE
ATEITININKAI VASARIO 16 

GIMNAZIJOJE
Šiais mokslo metais Vasario 16 

gimnazija vėl turi veiklią ateitininkų 
kuopą. Valdybą sudaro pirmininkė 
Adriana Karkaitė, sekretorė Kristina 
Sakutė, iždininkė Luciana 
Gaidimauskaitė ir ryšininkė Dainora 
Kupčinskaitė. Ne visi, kurie dalyvauja 
ateitininkų veikloj, yra davę įžodį, bet 
daug žada tam pasiruošti šiais metais.

Veiklos metus pradėjome keliais 
bendrais susirinkimais. Susirenkame 
sekmadienio vakarais bendrabučio 
skaitykloje. Kuopos globėja yra Marytė 
Šmitienė, o dvasios vadas yra kun. Edis 
Putrimas. Marytės Šmitienės pasiūlymu, 
mūsų kuopa susiorganizavo išvykai į 
Prahą. Spalio 5-tos vakare, iš gretimo 
Loršo miestelio, kuopa išvyko dviejų 
aukštų autobusu ir per naktį važiavome į 
Čekoslovakijos sostinę. Po vargingos 
nakties autobuse, atsiradome Prahoje 
apie 8 valandą ryto. Visos ateitininkės 
išsiskirstė grupelėmis savaip pamatyti 
Prahą. Daug kas fotografavo gražius, 
senus pastatus, bažnyčias bei rūmus.

Popiet visi susirinkome kartu nueiti į 
Prahos pilį. Pilis, ant aukšto kalno, buvo 
labai įspūdinga. Joje buvo nuostabi Šv. 
Vito katedra. Nuo kalno matėsi visas 
miestas. Daug įspūdžių liko iš šios 
kelionės. Vakare vėl susirinkom prie 
autobuso grįžimui namo į Hūttenfeldą. 
Labai anksti sekmadienio rytą pasiekėm 
gimnaziją.

Neseniai mūsų kuopa susilaukė svečio 
iš Amerikos. Kun. Antanas Saulaitis 
atėjo į susirinkimą ir pravedė užsiėmimą. 
Diskutavome, o vėliau išvaidinome kaip 
Jėzaus palyginimai mums gali šiandien 
turėti reikšmės. Vakaras smagiai ir greitai 
prabėgo. Dabar kuopa ruošiasi pravesti 
gimnazijos talentų vakarą. Dar daug 
darbo laukia. Taip Vasario 16 gimanzijos 
ateitininkų kuopa praleido pirmus 
mėnesius šių mokslo metų.

Dainora Kupčinskaitė

parodoma keletą vaizdelių pagal per 
daugelį metų nusistovėjusį vienodą 
scenarijų. Tai būtinai lietuvių kalbos 
pamoka, pasikalbėjimas su geresniu 
ūkininku ir pabaigai — dar keli 
fragmentai liaudies šokių. Bet netrukus 
turėsime ir daugiau demokratijos. Žada 
Seinų ir Punsko apylinkėse, kur gyvena 
lietuviai, net vietovardžius rašyti dviem 
kalbom, tai išeina lietuviškai. Taigi prie 
,, Wilkopedzie, Szlinokiemie“ 
pamatysime ir „Vilkapėdžiai, 
Šlynakiemis“. Prie „Ogrodniki“ — 
nevertėtų rašyti senoviško pavadinimo 
„Aradnykai“, o paieškoti tokio, kuris 
atitiktų šiandienai, pav.: „Šilelis“ arba 
dar geriau —'„Taurakiemis“. Juk per šį 
kaimą partiniais metais praėjo tiek taurų, 
kad gal tiek nebuvo ir Gedimino valdose. 
O jeigu jau pamatytume prie Seinų 
ligoninės lentelę po szpital — ligoninė, tai 
jau būtų didžiausias demokratiškumo 
požymis. Nesvarbu, kad pačioje 
ligoninėje net artimiausią mirusį žmogų 
apraudoti reikia lenkiškai. Turbūt, kad ir 
šv. Petras žinotų, iš kur siela atkeliavo.

Nebus su lietuvišku parašu lentelės prie 
pradžios mokyklos Seinuose, nes nėra 
tokios mokyklos, nors lietuvių Seinuose 
daugiau negu tūkstantis. Užtat Punską 
lenkai mielai vadina „lietuvių sostine“. 
Tegu šakojasi ten tame Punske ir 
nesimaišo Seinuose.

Ir lietuviai mielai priėmė primestą 
pavadinimą. Ir dabar jau visokie svečiai, 
labai ir mažiau mieli, važiuoja tik į 
Punską. Dabar koncertų Punske būna gal 
daugiau negu pačiame Vilniuje. Po 
aštuonis kas savaitė.

Todėl visokiausio plauko žurnalistai ir 
kitokie Lietuvos mylėtojai tik važiuoja į 
sostinę. O mūsų vadovai tik giriasi, kad 
čia, Punske, viskas lietuviška. Turime 
savo — t.y. lietuvį — partijos pirmąjį, 
viršaitį, policininką, kleboną. Na gal šis 
ne visai, gal perpus lietuviškas, bet užtat 
duobkasys tai jau tikras lietuvis.

O tuo tarpu Lietuvių kultūros namų 
gal jau penkeri ar daugiau metų dar 
pamatai tik iš požemės lenda. Jaunimas 
progai pasitaikius važiuoja uždarbiauti 
už jūrų ir šiapus. Jau nerasi nei vieno 
kaimo, kur kelios šeimos nekalbėtų 
namuose lenkiškai.

Labai dėkingi esame gerb. prof. 
Vėliaus vadovaujamai etnografų

(Nukelta į 4 psl.)
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Lietuviu Kronika
AUKOS SPAUDAI

N. Butkus — 5.00 sv.
E. Tamašauskienė — 4.00 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVES 
LITHUANIAN HOUSE LTD 

PAREIŠKIMAS
Paskutiniu laiku gauname Bendrovei 

adresuotus laiškus, kuriuose žmonės 
reikalauja grąžinti įmokėtus pinigus, 
depozitą, o kai kurie ir visą sumą, už 
praėjusios vasaros kelionę lėktuvu į 
Lietuvą.

Lietuvių Namų Bendrovės valdyba 
šiuo reikalu yra labai susirūpinusi ir 
užjaučia nukentėjusius. Valdyba į tai 
kreipia labai rimtą dėmesį ir deda visas 
pastangas išaiškinti ir surasti 
atsakomingus asmenis.

Aš, valdybos vardu pareiškiu, kad 
patikrinus Bendrovės posėdžių 
protokolų knygas, neradau, kad būtų 
diskutuotas ar patvirtintas Bendrovės 
įsipareigojimas steigti ir prižiūrėti bet 
kokį Kelionių biurą.

Aš taip pat noriu patvirtinti, kad 
Bendrovės dabartinės valdybos nariai 
neturi ir nebuvo gavę iš Lietuvių Namų 
Bendrovės valdybos jokių įgaliojimų 
Bendrovės vardu organizuoti keliones į 
Lietuvą ir išduoti Lietuvių Namų 
Bendrovės oficialius pakvitavimus ar 
naudotis kitais Bendrovės dokumentais.

K. Tamošiūnas
L.N.B-vės pirmininkas

AUKOS LIETUVOS 
RAUDONAJAM KRYŽIUI

Atvykęs į Londoną sutikti Lietuvos 
AT pirmininką V. Landsbergį, 
Bradfordo lietuvių klubo „Vytis“ 
valdybos pirmininkas V. Gurevičius 
įteikė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
įgaliotiniui 2000.00 sv. auką 
Labaratorijos įrengimams pirkti. 
Dėkojame Bradfordo lietuviams už tokią 
dosnią auką.

Centrifūgos pirkimui gautos aukos: 
2000.00 sv. — Bradfordo „Vyties“ 

| klubas; 50.00 sv. — S. Chlotkevičius; po 
10.00 sv. — D. Gintas, A. Bieliūnas, J. 
Vrubliauskas. Viso 2080.00 sv.

Iki šiol centrifūgos nupirkimui aukų 
gauta 4304.00 sv. Reikėtų surinkti bent 
8000.00 sv. Tad malonėkite ir toliau 
centrifūgai nupirkti aukas siųsti šiuo 
adresu:

LITHUANIAN RELIEF, 2 Ladbroke 
Gabens, London W11 2PT.

PAMALDOS
Nottinghame — lapkričio 25 d„ 11.15. 

vai., Židinyje.
Coventryje — lapkričio 25 d„ 14 val., 

Sv. Elzbietoje.
Leamington Spa — lapkričio 25 d„ 

16.30 val., Sv. Petre, Dormer Place.
Manchesteryje — lapkričio 25 d„ 12.30 

val.
Nottinghame — gruodžio 2d., 11.15 

vai., Židinyje.
Leicesteryje — gruodžio 2 d„ 14 val.,- 

Švč. Širdyje, Mere Rd.
Bradforde — gruodžio 2 d„ 12.30 val.
Eccles — gruodžio 9 d„ 12.15 val.

AUKA PARTIZANŲ LEIDINIUI
„Europos Lietuvio“ 44 Nr., skaitytojų 

laiškų skiltyje Artūras Vitukynas iš 
Vilniaus pranešė apie ruošiamą išleisti 
knygą-albumą — partizanų 
prisiminimus. Pirmasis atsiliepė Balys 
Butrimas iš Londono ir šios knygos 
išleidimui paskyrė 50.00 sv. auką. Jam 
nuoširdžiausiai dėkojame.

Kas dar norėtumėte prie šios knygos 
išleidimo prisidėti, prašau aukas siųsti: 
„Partizanų knyga, 2 Ladbroke Gardens, 
London Wil 2PT.

LONDONE
VAIKAMS REMTI FONDAS

Anglijos katalikų savaitraščiui „The 
Universe“ lapkričio 3 d. laidoje paskelbus 
dr Lino Solomino ir fondo sekretorės 
Hildos Piščikienės pasikalbėjimus, „The 
Universe“ skaitytojai atsiliepė šiomis 
aukomis:

200.00 sv. — F.L. Fijalkowski 
(Humberside); 140.00 sv. — Mrs. B. 
Sklyp (Failsworth); po 50.00 sv. — V. 
Burke (Prestwick), P. P. Kunnear 
(Aberdeen), CAP, Miss C. Harper, Miss 
H. Buckley (Stretford); 25.00 sv. — O. 
Belshish (Startford); po 20.00 sv. — 
Reinorard (London), O. Sullivan (Dolls 
Hill), D. Cady (Cardiff), S. Walton 
(Dewsbury); po 10.00 sv. — M. Grealey 
(Liverpool), H. Dixon (Limehouse), 
C.M. Montgomery (London), Jill Field 
(Billericay), J.D. Flint (Wimbledon); po 
5.00 sv. — R. Vinet (Berkshire), A.M. 
Donnelly (Tyne and Wear), Silvia Skelt 
(St. Neots, Combs.), X.Y. (Grimsby); 25 
dol. — Kenosha News (Viscounsin, 
JAV).

Fondo vadovybė lieka dėkinga „The 
Universe“ skaitytojams už aukas. Fondo 
adresas: British-Lithuanian Relief Fund 
for Children in Lithuania, 21 The Oval, 
London E2 9DT. Tel: 081-579 4657.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
FUTBOLAS

Spalio 28 d. žaidė abi „Lithuanian 
Victoria“ futbolo komandos: I-mos 
divizijos ‘A’ komanda su „Brownlow 
Arms“ sulošė lygiomis 1:1, o IV-tos 
divizijos ‘B’ komanda su „Patriots“ 
laimėjo 0:2 rezultatu.

„Lithuanian Victoria“ ‘B’ šiuo metu 
IV-toje divizijoje yra antroje vietoje.

Lapkričio 11 d. pirmosios divizijos 
„Lithuanian Victoria“ ‘A’ — 5, 
„Middway Colts“ — 0. Ketvirtosios 
divizijos: „Cricketers“ — 3, „Lithuanian 
Victoria“ ‘B’ — 4.

BRADFORDE
KARIUOMENES ŠVENTES 

MINĖJIMAS
Lapkričio 24 dieną Bradfordo 

„Vyties“ klubo ir DBLS-gos Bradfordo 
skyrius ruošia didesnio pobūdžio 
Nepriklausomos Lietuvos Kariuomenės 
Šventės minėjimą. Pradžia 17.30 vai.

Paskaitą skaitys DBLS-gos Politinio 
darbo komisijos koordinatorius Romas 
Kinka. Meninę programą atliks Vincent 
O’Brien vadovaujami „Harmonija“ 
dainininkai.

Prašome visus gausiai dalyvauti
Klubo ir Skyriaus valdybos

SODYBOJE
KARIUOMENES ŠVENTES 

MINĖJIMAS
Lapkričio 24 d., šeštadienį, 16 vai., 

Sodybos didžiojoje salėje įvyks Lietuvos 
kariuomenės minėjimas su programa. 
Bus paskaita, disko šokiai ir loterija. 
Ruošia DBLS-gos Sodybos skyrius. 
Visus kviečiame apsilankyti.

Sk. Valdyba

KALĖDŲ ŠVENTES 
LIETUVIŲ SODYBOJE 

KAINOS
Kūčių vakarienė — £10.00.
Pietūs Kalėdų Dieną — £15.00.
Vakarienė Kalėdų Dieną — £7.50. 
Pietūs Kalėdų II Dieną — £10.00.
Kambario kaina su pusryčiais, atskiru 

dušu ir tualetu — £19.50 asmeniui.
Kambario kaina su pusryčiais, bendru 

dušu ir tualetu — £14.50 asmeniui.
Visiems lietuviams suteikiama 10% 

nuolaida.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
Naujų metų išvakarėse ruošiami šokiai 

su bufetu.
Visais Sodybos reikalais kreiptis šiuo 

adresu: Sodybos vedėja, Headley Park, 
Picketts Hill, Bordon, Hants, GU35 8TE. 
Tel: 0420 472810.

MANCHESTERYJE
MINĖJIMAS

Lapkričio 24 d., 18 vai., Manchesterio 
Lietuvių Klube, 121 Middleton Rd., 
Manchester, LVS-gos „Ramovė“ 
Mančesterio skyrius ruošia

KARIUOMENES ŠVENTES 
MINĖJIMĄ

Programoje V. Bernatavičiaus 
paskaita ir meninė dalis.

Visi tautiečiai yra maloniai kviečiami 
kuo gausiau šiame minėjime dalyvauti.

Skyriaus valdyba

PARYŽIAUS KONFERENCIJA 
(Atkelta iš 1 psl.)

galėtų pačios vėliau vykdyti šią sutartį ir 
tikrinti, kaip ji vykdomąją teritorijose bei 
dalyvauti konfliktų išvengimo centro 
darbe.

5. Baltijos valstybėms taikiai gyventi 
kliudo tai, kad Tarybų Sąjunga atkakliai 
nenori pripažinti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nepriklausomybės, o jų 
teritorijose tarybinės okupacinės pajėgos 
ir toliau gąsdina gyventojus, vartoja 
prievartą. Baltijos Valstybių Taryba 
įsitikinusi, kad betkokie saugumo ir 
bendradarbiavimo Europoje pasitarimo 
veiksmai, taigi ir sutarties dėl įprastinės 
ginkluotės Europoje sumažinimo 
pasirašymas, turi prisidėti prie taikaus 
Baltijos valstybių nepriklausomybės 
atkūrimo. Pagrindinis saugumo ir 
bendradarbiavimo Europoje pasitarimo 
tikslas — taika, stabilumas ir Europos 
suklestėjimas nebus pasiektas, jeigu 
saugumo ir bendradarbiavimo Europoje 
pasitarimas nesiims aktyvios veiklos 
įtikinti Tarybų Sąjungą, kad ji nutrauktų 
Baltijos valstybių okupaciją.

Pasirašė: Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
Respublikų AT pirmininkai — Vytautas 
Landsbergis, Arnoldas Tiutelis, Anatolijus 
Gorbunovas

Vilnius, 1990.XI.9 d.

6500!!!
(Atkelta iš 3 psl.) 

ekspedicijai, kuri dar spėjo surinkti iš 
mūsų atminties dainų ir papročių 
likučius.

Būtų labai naudinga, jeigu atvyktų į 
mūsų kraštą — Suvalkiją — socialogų ir 
psichologų ekspedicija. Gal jie galėtų 
išaiškinti, kodėl mūsų senelių ir tėvų žemė 
taip greit išdyla po mūsų kojomis. Tai 
labai rimtas klausimas ir jau paskutinis 
metas užkirsti tam kelią. Tam reikia 
pagalbos. Mes patys ilgai nebeišlaikysim.

Juozas Maksimavičius

Gal ieškote gyvenimo prasmės 
arba turite rūpesčių, sunkumų?

Atsakymą duoti ir paguodos suteikti 
gali Dievo žodis per 

EVANGELIJOS RADIJĄ
Klausykitės antradieniais ir 

trečiadieniais 21.15 vai. Lietuvos laiku 41 
m. ruože 7.315 kHz dažniu.

Adresai: Trans World Radio Monte 
Carlo (Lithuanina Service), Box 349, 
Monaco arba Evangeliums-Rundfunk 
(Litauishes Progr.), Pf 1444, D-6330 
Wetzlar, Vokietija.

BOLTONE
SKYRIAUS VEIKLA

Lapkričio 10 d. boltoniečiai dar kartą 
susirinko savo einamųjų reikalų aptarti. 
Skyriaus pirmininkas H. Vaineikis 
pranešė, kad susirinkimo tikslas buvo 
išklausyti pranešimo apie tik ką praėjusių 
šokių sąkaitas.

Skyriaus kasininkas H. Silius padarė 
smulkų ir išsamų pranešimą apie šokių 
pajamas ir išlaidas ir paaiškino, kad 
finansiniu požiūriu vakaras praėjo 
patenkinamai. Jo pasiūlymas dalį šokių 
pelno paaukoti kokiam nors Lietuvos 
parėmimo fondui, po labai gyvų 
diskusijų, buvo priimtas.

Skyriaus pirmininkas apibrėžė 
tolimesnę šio darbštaus lietuvių būrelio 
veiklą ir buvo nutarta prieš Kalėdas 
suruošti dar vieną sueigą—vakaronę, bet 
šį kartą ne Boltone, o Manchesterio 
lietuvių klube.

ATVYKSTA LIETUVOS 
RESPUBLIKOS 

TINKLINIO RINKTINE

Gruodžio 3-7 dienomis Oksfordo 
universitetas ruošia tarptautines tinklinio 
rungtynes. Turnyre dalyvaus „Fortūna“ 
iš Danijos, Maskvos, Oksfordo, 
Cambridžo universitetų komandos ir 
Lietuvos Respublikos tinklinio rinktinė, 
kuri dėl esamos politinės padėties 
varžysis Vilniaus Pedagoginio Instituto 
vardu.

Tinklinio varžybos bus aukščiausio 
laipsnio, nes Lietuvos rinktinė pralošė 
prancūzams 3:2, o prieš Izraelį laimėjo 3:1 
rezultatu. Šios klasės žaidynės Lietuvos 
rinktinę iškelia į vieną iš 20-ties geriausių 
tinklinio komandų pasaulyje.

Varžybose taip pat dalyvaus 
Didžiosios Britanijos rinktinė iš Anglijos 
ir Valijos žaidėjų.

Tinklinio varžybos vyks Iffley Road 
Gym, Oxdord. Lietuvos rinktinė žais 
antradienį, gruodžio 4 d., 17.30 vai. prieš 
Oksfordo universiteto komandą, o 
trečiadienį, gruodžio 5 d., 20.00 vai., prieš 
Didžiosios Britanijos rinktinę. 
Ketvirtadienį, gruodžio 6 d., 17.30 ir 
20.00 vai. vyks pusfinaliai, o penktadienį, 
gruodžio 7 d., 20.00 vai. — finalinės 
rungtynės.

Norintieji gauti daugiau informacijų, 
kreipkitės į Joe Ballance, tel: 0865 
724106.

Lietuvos rinktinė atvyksta į Angliją 
sekmadienį, gruodžio 2 d., o išvyksta — 
gruodžio 9 d. Atvyksta šie žaidėjai: 
Liudvikas Razma, Jonas Banys, Julius 
Paltanavičius, Juozas Raišelis, Juozas 
Genevičius, Irma Semėtaitė, Anatolijus 
Tulko, Saulius Ligeika, Juras Banys, 
Faustas Gasiūnas, Rolandas Sipkus, 
Sigitas Sinkevičius, Artūras Srėbė, 
Romualdas Misevičius, Dainius 
Kasperavičius, Gytis Umantas, Kęstutis 
Galdikas, Marius Vasiliauskas, Audrius 
Petrėnas, Vytautas Dailidė, Sergėjus 
Matusevas, Dalius Linda.

PRAŠO PASKELBTI

Ankstesniais metais „Kultūros barų“ 
bičiuliai gaudavo žurnalą oro paštu 
nemokamai. Deja, pastaruoju metu, 
pasikeitus ekonominei padėčiai, žymiai 
išaugo leidybos ir siuntimo kainos, todėl 
1991 metais „Kultūros barus“ užsienyje 
platinti įmanoma tik prenumeratos būdu.

Prenumeratos kaina metams oro paštu 
80 JAV dol., paprastu — 40 dol. Galima 
mokėti atitinkamą sumą ir kita 
konvertuojama valiuta. Prenumeratą 
priimti sutiko mūsų talkininkė, aktyvi 
visuomenininke Ema Datis 
(Dovydaitienė).

Pinigų perlaidą (Money order) arba 
čekį siųsti adresu: Ema Datis — 
„Kultūros barai“, 4741 Cromwell Ave., 
Los Angeles, CA. 90027, U.S.A.

Prenumeratorius prašome nurodyti 
savo adresą laišku redakcijai: „Kultūros 
barai“, 232600 Vilnius, S. Daukanto a. 3- 
8, Lithuania.

Prenumerata priimama iki gruodžio 25 
d. (galima užsisakyti ir pusmečiui).

Už sukauptą valiutą redakcija tikisi 
įsigyti kompiuterį, kuris labai praverstų 
žurnalo atpiginimui ir poligrafiniam 
tobulinimui. Su dėkingumu priimtume ir 
šiam reikalui skirtas aukas. Tikimės ir 
toliau matyti jus tarp savo skaitytojų ir 
Lietuvos kultūros rėmėjų.

V. Chadzevičius,
„Kultūros barų" vyr. redaktorius

Gorbačiovo vargai
Revoliucijos dieną Gorbačiovas ir 

Jeltcinas per Raudonąją aikštę žygiavo 
kartu, atrodė, kad jie surado išeitį iš 
didžiausios krizės. Bado šmėkla gresia 
visam kraštui, o išsigelbėjimo priemonės 
— nesėkmingos. Jeltcino Rusijos 
respublika priėmė gyvenimui pagerinti 
drastišką programą, o Gorbačiovas —jo 
ministro pirmininko Ryžkovo pasiūlytas, 
švelnesnes ekonomines reformas, kurių, 
manoma, Sovietų Sąjungai neužteks, kad 
ji galėtų išvengti bado ir, galbūt, riaušių, 
grasančių net Gorbačiovui. Tautinis 
judėjimas respublikose, ne vien Baltijos 
valstybėse, didėja ir nesimato, kad sutiks 
bendradarbiauti su Maskva. Užsienio 
pažadai padėti Sovietų Sąjungai kol kas 
dar neišsipildė. Europos Bendruomenė 
paramos reikalą atidėjo iki gruodžio 
mėn. posėdžio, nes kol kas nežino, kas 
valdo Maskvoje. Prezidento Gorbačiovo 
kelionė į Vokietiją ir labai draugiškas 
susitikimas su kancleriu Kohl irgi 
nepasisekė, nes Vokietija Sovietams 
nedavė markių. Gorbačiovo palydovai 
net pareiškė, kad tai buvo tik laiko 
gaišinimas ir kuris buvo naudingas tik 
kanclerio Kohl prestižui, prieš gruodžio 
2d. vyksiančius rinkimus.

Lenkai patenkinti
Vokietijos vyriausybė patvirtino 

dabartinę Vokietijos-Lenkijos sieną. Tai 
įvyko Lenkijos premjero Mazowiecki su 
kancleriu dr. Kohl susitikimo metu. 
Manoma, kad tai padės Lenkijos 
premjerui rinkiminėje kampanijoje prieš 
Lech Walęsą. Abu šie buvę geri draugai 
kandidatuoja i prezidentus.

Brežnevas — miškų gynėjas
Sakoma, kad buvęs Sovietų Sąjungos 

vadas Leonidas Brežnevas ir kiti aukšti 
komunistų pareigūnai dažnai šaudydavo 
žvėris Lietuvos miškuose, kartais net iš 
malūnspranių ir tuo išsaugojo medžius. 
Dabar gi vis daugėjantys šernų ir briedžių 
būriai apgraužia ąžuolus, uosius ir kitus 
medžius ir taip naikina Lietuvos miškus. 
Lietuvos miškų ministerija praneša, kad 
laukiniai žvėrys esą pridarę apie 3.5 
bilijono svarų žalos.

Koalicinė vyriausybė Maskvoje?
Rusijos prezidentas Boris Jeltcinas būk 

tai pareiškęs, kad po penkių valandų 
trukusių derybų buvo atsiektas 
susitarimas tarp jo ir prezidento 
Gorbačiovo, sutariant sudaryti koalicinę 
vyriausybę iš jų abiejų pasiūlytų 
kandidatų, kad išgelbėjus Sovietų 
Sąjungą iš ekonominės krizės. Sovietų 
spauda šį susitarimą išgyrė, bet 
Gorbačiovas į tai gan skeptiškai reagavo. 
Mat šis susitarimas įgalintų Rusijos 
Respublikos atstovus paskirti ministrą 
pirmininką (vietoje Ryžkovo?), finansų ir 
krašto apsaugos ministrus. Paskutinėmis 
žiniomis prezidentas Gorbačiovas 
užbėgo už akių ir pasiūlė savo reformas: 
vietoje Prezidentinės Tarybos jis nori, 
kad būtų sudaryta nauja Prezidentinė 
Taryba, kurioje būtų po atstovą iš 
kiekvienos respublikos. Kadangi 
Lietuva, Latvija, ir Estija tokioje taryboje 
gali nedalyvauti, tai joms atstovauti (ir 
vadovauti), turbūt bus paskirtas 
Gorbačiovo vietininkas — Sovietų 
Sąjungos okupuoto krašto 
gubernatorius?

Ir Albanijoje galima melstis
Paskutinė Stalino tvirtovė Europoje, 

Albanija, pagaliau leido muzulmonams, 
katalikams ir kitoms religijoms atidaryti 
savo bažnyčias. Per buvusio vado Enver 
Hoxha valdymo laikus virš 2000 bažnyčių 
buvo uždarytos. Dabartinis prezidentas 
Ramiz Alia, nors ir nėra per daug 
nuoširdus perestroikos šalininkas, vis 
dėlto įvedė daug lengvatų krašto 
santvarkoje. Tikimasi, kad diplomatiniai 
santykiai ir su Britanija bus atnaujinti.

Sankcijos prieš P. Afriką
Reikalaujant rasių lygybės (apartheido 

panaikinimo) buvo įvestos baudžiamos 
ekonominės sankcijos. Nebuvo 
atsižvelgta, kad visos kaimyninės 
valstybės ekonominiai priklauso nuo P. 
Afrikos. Todėl nenuostabu, kad P. 
Afrikos užsienio reikalų ministras Pik 
Botha, neseniai lankydamasis Londone, 
įspėjo valstybių bendruomenes apie 
gresiantį pavojų toje pasaulio dalyje, jei 
bus tęsiamos sankcijos. Pagal jį, jei į tai 
nebus atkreiptas dėmesys, tai daug 
juodųjų gyventojų žiauriai nukentės. Jam 
pritaria Didžiosios Britanijos premjerė
M. Thatcher.
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