
Nr. 38 (2023) Londonas, 1988 m. spalio 5 d. XLII

BALTIJOS ATSTOVAI 
PASITARIMUOSE VAŠINGTONE, 
VALSTYBES DEPARTAMENTO

BALTIJOS SKYRIUJE
Ryšium su įvykiais Baltijos kraštuose, 

Lietuvos atstovas Vašingtone, kartu su 
Latvijos bei Estijos atstovais turėjo ilgą 
pasitarimą su valstybės Departamento 
rytų Europos skyriaus direktoriumi ir jo 
padėjėjais. Susitikime dalyvavo taipgi 
neseniai Baltijos skyriaus vedėju pas
kirtas, p. John W. Zerolis.

Pasitarimo tikslas buvo galimai iš
samiau painformuoti Valstybės De
partamentą apie padėties evoliuciją 
Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje ir 
padaryti atitinkamas išvadas.

Šia proga reikia pasidžiaugti, kad 
Valstybės Departamento Baltijos skyrius 
buvo sustiprintas ir visiškai atskirtas nuo 
kitų valstybių reikalų.

Vašingtonas, 1988 m. rugpjūčio mėn. 
31 d.

KOMPARTIJOS KARAS 
PRIEŠ PERSITVARKYMO 

SĄJŪDĮ
Lietuvos kompartijos vadovybė, pag

rįstai vadinama „stalinizmo bastionu“ 
nesiliauja puolusi Persitvarkymo Sąjūdį. 
Anot liepos 20 d. „Tiesos“ LKP CK 
liepos 19 d. įvykusiame pasitarime buvo 
pabrėžti „vidiniai prieštaravimai“ Sąjū
džio veikloje. Nors joje esama „daug 
pozityvaus“, tačiau „pasireiškia ir 
konfrontacinių nuotaikų partinių ir 
valstybinių organų atžvilgiu, pasigirsta ir 
perdaug emocingų gaidų, kai kartojami 
vis tie patys reikalavimai, nors juos jau 
priėmė partinė konferencija, į juos jau 
atsižvelgiama. Kartais reiškiami ir 
nerealūs šūkiai, net prieštaraujantys 
valstybiniams, tarybinių tautų draugystės 
stiprinimo interesams. Nors Sąjūdžio 
iniciatoriai pareiškia savo atsiribojimą 
nuo atvirai nacionalistinių ekstremistų, 
tačiau šie visi bando šlietis prie Sąjūdžio ir 
ne visada gauna iš jų pusės ryžtingą 
atkirtį“.

Akcijoje prieš Sąjūdį vienas kompar
tijos ginklų yra jos kontroliuojama 
spauda bei kitos medijos. Išskyrus 
„Gimtąjį Kraštą“, laikraščiuose nespaus
dinami, radijuje ir televizijoje neskel
biami Sąjūdžio pranešimai, renginių 
vietos ir datos. Dezinformacija apie 
Sąjūdį ypač pasižymi „Tiesa“, „Vaka
rinės naujienos“ ir „Sovietskaja Litva“. 
Pastaroji savo 171 nr. išspausdino 
Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininko ir 
XIX partinės konferencijos Maskvoje 
dalyvio Vytauto Martinkaus atvirą 
laišką, kuriame šis apkaltina dienraščio 
korespondentą V. Gelbachą klastote — 
Martinkus pareiškė tikįs Persitvarkymo 
Sąjūdžio reikalingumu, o Gelbacho 
reportaže tas pats Martinkus tiesiogiai 
kaltina Sąjūdį „nacionalizmu“. (Dienraš
čio redakcija Martinkaus atsiprašė).

Daugiau simpatijų Persitvarkymo 
Sąjūdžiui reiškia Rašytojų sąjungos 
savaitraštis „Literatūra ir menas“, kuris 
liepos 30 d. išspausdino poeto Sigito 
Gedos liepos 9 d. Vingio parke 
įvykusiame masiniame mitinge pasakytą 
patriotinę kalbą. Eilėraštyje „Sąjūdžio 
Žinios“ Vladas Brazūnas rašo: „Dar 
nebuvo, kad šitaip į valdžią,/pastatytą 
aukštai, — nepamaldžiai/sau spoksotų 
pritvinkusios minios/Vingio parke ar 
Gedimino/aikštėje... Kad Kalbėti dabar 
— /ne į minią — kalbėtį į tautą./ Ją tik 
vėtė ir mėtė, ir barė.../ Ji atėjo — savęs 
reikalauti“.

Pažymėtina, kad Persitvarkymo Sąjū
dis yra nuosaikesnis už panašius latvių ir 
estų sambūrius. Savo veiklos principų 
projekte Sąjūdis atsargiai tepareiškia 
siekiąs „didesnio Lietuvos TSR savaran
kiškumo“ ir užtikrina, kad jo galutinis 
tikslas esąs „teisinė tarybų Lietuvos 
valstybė, lygiateisiškumo pagrindais 
įeinanti į TSRS sudėtį“ (Sąjūdžio Žinių 7 
nr.). Nepaisant to, Sąjūdis Lietuvoje 
aršiausiai puolamas ir jam labiausiai 
trukdoma. Elta

Neramumai Vilniaus Gedimino Aikštėje
500 milicininkų apsivilkę maištui 

malšinti specialia apranga, su šalmais ir 
skydais, su guminėmis lazdomis mušė 
demonstruojančius Gedimino aikštėje.

Norėdami paminėti Molotovo- 
Ribentropo Akto, antrojo slapto pro
tokolo sukaktį, Lietuvos Laisvės Lyga 
rugsėjo 28 d., ruošė mitingą Gedimino 
aikštėje, Vilniuje. Šiam mitingui Vilniaus 
miesto KP vykdomasis komitetas leidimo 
nedavė.

Vieną valandą prieš mitingo pradžią, 
uniformuoti milicininkai ir kareiviai 
apsupo visą Gedimino aikštę ir nieko į ją 
neįleido. O kai minia demonstrantų 
susirinko prie Gedimino kalno, tai 
milicininkai grupėmis, tarp 6.00 ir 6.40 
vai. p.p., keturis kartus puolė norėdami 
juos išvaikyti. „Savo guminėmis lazdomis 
jie mušė visus, net vaikus ir senas 
moteris“ — pasakojo šių įvykių liudin
inkas. „Žmonės bėgo į visas šalis, bet 
susigrupavę vėl grįždavo skanduodami: 
fašistiniai okupantai, pasitraukite iš 
Lietuvos! Milicininkai vėl juos puolė ir 
mušė guminėmis lazdomis“.

„Apie dvidešimt žmonių, įskaitant ir 
kunigą, buvo žeme velkami į netoliese 
esančias automašinas ir nuvežti į 
nežinomas vietoves“ — toliau pasakojo 
šių įvykių liudininkas.

Atsiskyrusi nuo pagrindinės žmonių 
minios, giedodami giesmes, 5000 de-

Ryšium su rugpjūčio mėn. 23 d. 
Ribentropo-Molotovo Pakto pasirašymo 
sukaktimi, Šveicarijos Lietuvių Bend
ruomenė, pasiuntė Šveicarijos vyri
ausybei memorandumą.

ATSIŠAUKIMAS —

MEMORANDUMAS

MININT VOKIEČIŲ-SOVIETŲ 
PASIRAŠYMO

1939 RUGPJŪČIO 23 D. PAKTĄ

Reagano-Gorbačiovo susitikimo 
proga Ženevoje 1985 m., Užsienio 
reikalų politinis departamentas, savo 
laiške (p.B. 66.1128 16) WG/dt) 1985 
metų spalio 26 d. pasiųstame Lietuvių 
Bendruomenei Šveicarijoje dar kartą 
užtikrino — Sov. Sąjungos Baltijos 
Kraštų okupacijos nepripažinimą, ir kad 
toji pozicija nebus pakeista.

1939 m. rugpjūčio 23 d. buvo 
pasirašytas V. Molotovo — už Sov. 
Sąjungą ir V. Ribentropo už Vokietiją 
Paktas su savo dviem slaptais priedais 
apie teritorialinių įtakų pasidalinimą, 
pagal kuriuos Baltijos kraštai perėjo į 
Sovietinę įtakos sferą. Tas paktas leido 
Vokietijai išvystyti savo karinę veiklą 
Europoje.

Baltijos kraštai iškelia to Pakto ir 
Baltijos kraštų okupacijos nelegalumą; 
pasmerkia, kaip ir visa žmonija, Sovietų 
Sąjungos ir III-jo Reicho nusikaltimus; 
ypatingai Stalino, kuris, net ir dabartinių 
Komunistų partijos vadų tvirtinimu, sėjo 
terorą pavergdamas milijonus žmonių, jų 
tarpe moteris ir vaikus.

49-tų metinių tos sutarties proga, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė prašo 
kraštų vyriausybes iškelti okupacijos 
nelegalumą ir reikalauja, kad Sov. 
Sąjunga atšauktų tarp dviejų krimina
listų pasirašytą sutartį.

Atšaukdama MOLOTOVO- 
RIBENTROPO Paktą ir atstatydama, 
Baltijos kraštų nepriklausomybę, Sov. 
Sąjunga pasielgtų pagal dabartinę savo 
Perestroikos politiką, ir pasmerktų savo 
buvusių vadų nusikaltimus.

Šveicarijos Lietuvių Bendruomenė 
dėkoja Šveicarijos Vyriausybei už jos 
nusistatymą praeityje ir tiki, kad ir 
ateityje visuose laisvės pažeidimo at
vejuose, rems VIENOS TAUTOS TEISĘ 
SAVE PAČIAI VALDYTI.

N. Prielaida,
Šveicarijos LB Pirmininkas 

Ženeva, 23.8.1988 

monstruojančių patraukė Aušros Vartų 
link.

Maždaug 7.30 vai. p.p., netoli Gedi
mino aikštės, prieš buvusius Pionierių 
rūmus ir prie naujai statomo pastato 
aikštės, milicijos apsupta grupė de
monstruojančių, neturėdami kitos išeities 
ir norėdami apsiginti, griebėsi akmenų ir 
jais apmėtė juos apsupusius milicininkus. 
Po to kiek buvo sužeistų ir kaip sunkiai 
nėra žinoma.

Apie 8.00 vai vakaro, milicija pasi
traukė į Gedimino Pilies kalną, būk tai 
nenorėdami leisti demonstruojantiems 
iškelti lietuvišką trispalvę Gedimino 
Pilies bokšte.

Pagaliau, kada milicija ir kariai visiškai 
pasitraukė, į Gedimino aikštę vėl 
susirinko demonstruojantieji ir netruk
domi ten išbuvo ligi 9.15 vai. vakaro.

Panašios demonstracijos vyko ir 
Kretingoje. Ten demonstravo 6000 
asmenų. Kretingoje demonstracijos 
praėjo netrukdomai, nes ten joms pritarė 
ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis. LIC

PAMINKLAS
STALINIZMO AUKOMS

Vakarus pasiekusiomis žiniomis, jau 
apie dešimt tūkstančių žmonių Lietuvoje 
pasirašė po peticija, kuria valdžia yra 
prašoma pasirūpinti atstatyti ant va
dinamo plikojo kalno Vilniuje 50-ais 
metais sugriautą Trijų Kryžių paminklą. 
Pagal turimas informacijas, parašai po 
peticija tebėra renkami. Peticija yra 
adresuota LTSR aukščiausiosios tarybos 
pirmininkui ir Lietuvos kompartijos 
centro komiteto sekretoriui Lionginui 
Šepečiui. Štai peticijos tekstas:

Vilniaus širdis yra pilių teritorija, visas 
kalnų ir slėnių upių, kelių, pastatų, 
gynybinių sienų bei įrengimo komp
leksas, kurio įvairialybės reikšmė dar tik 
pradedama suvokti. Labai svarbus 
elementas tame semantiniame lauke yra 
plikasis trijų kryžių kalnas. Kryžių 
skulptūros jo viršūnėje tradicija siekia jau 
ketvirtą šimtmetį. Pastatyti 1613 m., 
atstatyti 1740 m. kryžiai išstovėjo iki 1869 
m. kol visiškai sunyko. Tačiau, caro 
valdžia neleido jų atstatyti, tai buvo 
padaryta tik 1916 tuščiais karo metais. 
Paminklą suprojektavo Žemaičių bajoras 
architektas Antanas Vivulskis. Kryžių 
atstatymui įgyvendinant šį projektą 
rūpinosi visų tautybių vilniečiai. Trys 
kryžiai primindavo Vilniaus gyventojams 
katalikiško tikėjimo pradžią mieste, teikė 
taikos ramybės jausmą. Deja, vieną 1950 
m. naktį betoninis trijų kryžių paminklas 
buvo susprogdintas. Tuo metu, Vilnius 
neteko tokių sakralinių skulptūrų kaip T. 
Riglo šventųjų figūros virš katedros 
frontono, prof. K. Jelskio skulptūros virš 
Evangelikų Reformatų bažnyčios ir kitų. 
Teisingumas reikalauja, kad pilkojo 
kalno viršūnėje ant išlikusių pamatų būtų 
atstatyta . Vivulskio suprojektuota trijų 
kryžių skulptūra, kad palaikyta ilgametė 
tradicija ir kalnas nepavirstų pilkuoju 
pilna prasme.

Vilnius, 1988 liepos 12 d.

AUSTRALIJOJE 
UŽ SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
ŽAIDĖ PABALT1EČIAI

Australijos pabaltiečių leidžiamas 
biuletenis „Baltic News“ pareiškė pro
testą Australijos Televizijos ir radijo 
ABC vadovybei dėlto, kad į Australiją 
rugtynėm atvykusią Sovietų Sąjungos 
krepšinio rinktinę pristatė kaip rusų 
komandą. Sovietų krepšinio rinktinėje 
buvo trys lietuviai: Rimas Kurtinaitis, 
Šarūnas Marčiulionis ir Valdemaras 
Chomičius, latvis Valdis Valters ir estas 
Tiij Sokk. Dėlto yra netikslu sovietų 
rinktinę vadinti rusų komanda, rašo 
„Baltic News“ protesto rašte. Kaip 
Vokietija karo metu užėmė Prancūziją 
prancūzai netapo vokiečiais, taip ir 
lietuviai, latviai ir estai, Sovietam 
okupavus Pabaltijo valstybes, nepasidarė 
rusais, rašo protesto laiške „Baltic News“ 
biuletenis Australijoje. T. A.

EUROPOS PARLAMENTAS 
IŠ NAUJO PASMERKĖ 

SOVIETŲ SĄJUNGĄ UŽ 
PABALTIJO OKUPACIJĄ

Pabaltiečių Tarybos biuras Stras- 
bourge pranešė, kad rugsėjo 15 d. 
Europos Parlamentas Strasbourge didele 
balsų dauguma priėmė politinės komi
sijos pranešimą apie Europos bend
ruomenės santykius su Sovietų Sąjunga 
(dokumentas A2-155/88). Pranešimą 
pateikė vokiečių socialdemokratas, 
Klaus Hansch, kuris gegužės mėn. 
pradžioje lankėsi Maskvoje ir buvo 
susitikęs su sovietų vadovu Gorbačiovu.

Pranešime Sovietų Sąjunga svei
kinama, kad ji pagaliau yra pasirengusi 
Europos bendruomenę pripažinti poli
tine realybe ir rodo didesnį susidomėjimą 
bendradarbiauti sprendžiant pasaulio 
prekybines problemas.

Viename pareiškimo punkte taip pat 
pažymima, kad

„Sovietų Sąjunga yra valstybė, kuri be 
skrupulų yra pareiškusi pretenzijų į 
anksčiau buvusių nepriklausomų vals
tybių įjungimą ir toliau tebėra užėmusi 
Estiją, Latviją ir Lietuvą“.

Klaus Hansch yra Europos Parla
mento Pabaltiečių Grupės neformalių 
pasitarimų nuolatinis dalyvis. Grupės 
generalinis sekretorius yra A. Klimaitis.

Elta

IGNALINA
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio krei- 

pimasį į Jungtines Tautas ir Tarptautinę 
Atominės Energijos Agentūrą, kartu su 
kita medžiaga apie Ignalinos atominę 
elektrinę, DBLS CV persiuntė sekan
tiems: Britanijos, Irlandijos ir Olandijos 
Aplinkos Ministrams, Europos Bend
ruomenės Komisijai, Greenpeace ir 
Friends of the Earth gamtos apsaugos 
organizacijom. Tuo pačiu reikalu LSDP 
Delegatūra Užsienyje parašė Socialistų 
Internacionalo Aplinkos Komitetui 
(Švedijoje), Vokietijos ir Norvegijos 
Socialdemokratų partijoms. aVč

24-sios OLIMPINES ŽAIDYNES
Rugsėjo 17 Pietų Korėjos sostinėje 

Seule įvyko 24-osios, didžiausios ir 
įspūdingiausios visoje Olimpinių žaid
ynių istorijoje, Olimpinės žaidynės. Seulo 
žaidynėse rungtyniavo apie 13-ka tūks
tančių atletų, buvo laimėti iš viso 237-ni 
aukso, sidabro ir bronzos medaliai, 
žaidynes Seule sekė ir apie jas pasauliui 
prenešinėjo apie šeši tūkstančiai žurnal
istų, o turistų buvo daugiau negu 250 
tūkstančių. Pietų Korėjos sostinė Olin- 
pinių žaidynių proga buvo visa atnaujinta 
ir išpuošta. Dar prieš 30 metų buvęs 
ribotos reikšmės administracinis centras, 
Seulas šiandien yra išaugęs į modemišką 
didmiestį su stikliniais dangoraižiais, 
plačiomis gatvėmis ir aikštėmis, gražiai 
sutvarkytais parkais. Korėjiečiai pagrįs
tai didžiuojasi, kad Seulas dabar yra 
panašus, nors ir mažesniu mastu, į New 
Yorko miesto centrą — Manhatteną.

I 24-ąsias Olimpines žaidynes Seule, 
pagal gautas informacijas, dalyvavo apie 
20 Lietuvos sportininkų. Ryšium su tuo, 
Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio 
„Žiniose“ buvo paskelbtas straipsnis, 
antrašte: „Kiek dar gyvuosime be 
savarankiško Lietuvos olimpinio komi
teto?“. Straipsnyje rašoma, kad nuo 
1952-ųjų metų Lietuvos sportininkai 
vyksta į Olimpiadas TSRS rinktinės 
sudėtyje. Lietuvos vardas niekur nėra 
pažymimas. Nuo ’52-ųjų metų Lietuvos 
sportininkai pelnė 15 aukso medalių, 16 
sidabro ir 14 bronzos medalių. Tai 
liudija, rašo Sąjūdžio „Žinios“, kad 
lietuviai sugeba dalyvauti Olimpiadose ir 
jose skinti laurus. Tačiau kyla aktualus 
klausimas, ar nėra atėjęs laikas lietuviam 
savarankiškai dalyvauti olimpiniame 
judėjime, pasaulio pirmenybėse, atsis
kiriant nuo TSRS rinktinės? Kiek dar 
gyvuosime be Lietuvos savarankiško 
Olimpinio komiteto? — pakartotinai 
stato klausimą Lietuvos Persitvarkymo 
sąjūdžio žinios. VA T. R

LIETUVOJE
Generolo S. Raštiko prisiminimai

TIESA (IX.4) paskelbė savo korespon
dento V. Kavaliausko, reziduojančio 
New Yorke, pasikalbėjimą su gen. Stasio 
Raštikio dukterimis Laimute ir Marija, 
kurios buvo atvykusios į Kaliforniją 
aplankyti savo sergančios motinos. Tos 
dvi „raukšlėmis išvagotais veidais“ 
moterys leido, taip pat, žurnalistui 
paskelbti generolo atsiminimų pluoštą 
apie 1940-uosius metus. Pirmą atsi
minimų dalį laikraštis paskelbė rugsėjo 4 
dieną.

Etninių grupių posėdis
Rugsėjo 5 d. Verkiuose, Mokslininkų 

rūmuose buvo surengtas pokalbis apie 
Lietuvos tautines kultūras. Pokalbį vedė 
istorikas V. Bikuličius.

Karaimų kultūros grupės pirmininkė 
docentė H. Kobeckaitė kalbėjo apie 
steigiamą karaimų kalbos sekmadienio 
mokyklą ir apie sumanymą Vilniaus 
kenesoje (maldos namuose) steigti 
muziejų ir kultūros centrą.

Apie Lietuvos žydų kultūrinio at
gimimo viltį kalbėjo istorikas S. Atamu- 
kas. Įsteigta draugija, kuri siekia atkurti 
muziejų (uždarytą 1949 metais).

Žurnalistas M. Bairaševskis pasakė, 
kad Lietuvos totoriai dar nėra susitelkę. 
Nėra draugijos nei centro, kuriame galėtų 
rinktis. Bet Kaune dar stovi mečetė—ją 
Vytauto metų proga lietuviai pastatė ir 
padovanojo totoriams, kurių protėviai 
kadaise dalyvavo Žalgirio mūšyje. „Argi 
tai nebūtų tinkamiausia totorių kultūros 
centro vieta?“ — sakė M. Bairaševskis.

Apie Baltarusių etininės grupės rei
kalus kalbėjo inž. V. Stechas, primin
damas XVI amžiuje Vilniuje veikusią P. 
Skorinos spaustuvę.

Lenkijos ambasadoriaus vizitas
Rugsėjo 6 d. į Lietuvą su oficialiu vizitu 

atvyko Lenkijos Liaudies Respublikos 
ambasadorius Maskvoje V. Natorfas. Jį 
priėmė LTSR valdžios atstovai: LKP CK 
pirmasis sekretorius R. Songaila, Mi
nistrų Tarybos pirmininkas V. Sak
alauskas, Užs. reikalų ministras V. 
Mikučiauskas ir kiti. Pokalbiuose buvo 
plačiai apsvarstyti LTSR ir LLR 
bendradarbiavimo įvairiose srityse klau
simai. Ambasadoriaus garbei LTSR 
užsienio reikalų ministras surengė pietus.

A. Sabonis ir olimpiada
Maskvoje, TSRS valstybiniame kūno 

kultūros ir sporto komitete, įvyko 
žymiausių sovietų sporto medicinos 
specialistų konsiliumas, kuriame buvo 
ištirta krepšininko A. Sabonio sveikatos 
būklė ir svarstomas klausimas dėl jo 
dalyvavimo Seulo olimpiadoje.

Konsiliumo dalyvių nuomone, Ar
vydui padaryta operacija buvo sėkminga. 
Reabilitacija Amerikoje taip pat davė 
teigiamų rezultatų. Todėl nuspręsta A. 
Sabonį siųsti į olimpiadą. Bet paskutinį 
žodį tars pats A. Sabonis. Vyr. treneris 
pasakė: „net ir ant atsarginių žaidėjų 
suolelio Arvydas gali būti vertingesnis už 
daugelį krepšininkų, esančių aikštelėje“. 
Manoma, kad jo dalyvavimas pakels 
„mūsų krepšininkų“ nuotaiką.

Paminklas Dariui ir Girėnui
Respublikos vyriausybei pritarus, 

Lietuvos kultūros fondas skelbia viešą 
konkursą, kurio dalyviai kviečiami iki 
1989 m. gegužės 3 dienos parinkti 
tinkamiausią paminklui vietą, nusakyti jo 
apimtį ir pateikti projektinį pasiūlymą.

Šalia naujų projektų bus svarstomas ir 
Lietuvos nepriklausomybės metais pa
ruoštas skulptoriaus B. Pundziaus 
projektas, pagal kurį paminklas Dariui ir 
Girėnui buvo pradėtas statyti Kaimo 
Ąžuolyne, į šiaurės rytus nuo Kūno 
kultūros rūmų. Prasidėjęs karas ir 
okupacijos metai šį kilnų sumanymą 
sužlugdė.
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EUROPOS LIETUVIS

KANKINIMAI, KANČIA IR SKAUSMAS
PROF. DR. VYTAUTAS J. BIELIAUSKAS

ĮŽANGA
Kai prieš metus laiko pasirinkau šiai 

paskaitai temą, ji tada atrodė aktuali ir 
verta gilesnės analizės. Politinių kalinių 
kankinimas ir to kankinimo žymiausioji 
vykdytoja sovietinė sistema yra giliai 
surišta su mūsų tautos istorija ir su 
daugelio mūsų žmonių likimu. Kentė ir 
kenčia ir visa mūsų tauta, ir paskiri 
žmonės ir mūsų institucijos, ir mūsų 
kultūra ir mūsų moralė... Bet paskutinių 
keletos mėnesių įvykiai surišti su 
Gorbačiovo „persitvarkymu“ (peris- 
troika) ir jo skelbiamu „atvirumu“ 
(glasnost) sudaro įspūdį, kad dalykai 
dabar Lietuvoje gerėja ir kad gal ten jau 
taip blogai nėra. Keletas disidentų buvo 
paleisti, keletas nuteistųjų iš Sibiro buvo 
grąžinti namo, tai, atrodytų, kad dalykai 
tvarkosi, tai kam dar kalbėti apie bėdas, 
kurios gal greit išnyks. Deja, apie jas 
reikia kalbėti, nes jos tebėra ir gal net 
greit nepasibaigs. Prieš kiek laiko 
viename JAV laikraštyje buvo įdėtas 
gana įdomus piešinys, kuris atkreipė 
mano dėmesį. Tame piešinyje du kaliniai 
retežiais prirakinti prie sienos. Bet vienas 
iš jų kabo kiek žemiau ir sako: „žiūrėk, 
drauguži, kaip gerai, kad turime „glas
nost“. Matai dėl jos man retežius 
pailgino, taip kad,, gerai pasitempęs, su 
savo didžiojo kojos piršto galu galiu 
grindis pasiekti“...

Pasikeitimai vyksta, ir su jais retežiai 
ilgėja, bet jie dar tebėra tvirti ir laisvės 
niekam neduoda. Žmonės yra kankinami 
ir apie daugelį kenčiančiųjų mes net nieko 
negirdime; daugelis jų yra užmirštų ir 
nežinomų. Tiesa, Sovietų S-ga nėra 
vienintelė žmonių kankinimų specialistė: 
buvo tokių specialistų anksčiau ir jų 
tebėra ir dabar įvairiuose kraštuose, kurie 
yra valdomi diktatorių, priklausančių 
įvairioms ideologijoms.

Žmogaus teisės ir šiandien yra 
telaužomos daugelyje pasaulio kampų: 
žmonės yra kankinami ir Pietų Amerikoje 
ir Afrikoje ir Azijoje. Yra blogiausia, tik 
kad dažnai yra rodoma tendencija apie jų 
kančias nekalbėti ir taip jie lieka be balso 
ir be išraiškos, kuri yra tarsi pridengiama 
taip vadinamu „tylos sąmokslu“. Žmo
gaus kančia nėra vien tik atskiro individo 
pergyvenimas, ji turi gilią, metafizinę 
prasmę, bet tą prasmę išsiaiškinti, supras 
ti ir pasauliui skelbti gali tik tie, kurie yra 
laisvi ir kurių žodžiai gali būti girdimi.

Taigi, nors ir turime vilčių, kad padėtis 
žmogaus teisių atžvilgiu gerėja ir Sov. S-

35-je Europos lietuviškųjų studijų savaitėje 
Hūttenfekie prof. dr. Vytautas J. Bieliauskas 
skaitė paskaitą: Sąžinės kalinių negirdimas 
kančios šauksmas — modernios represijos 
psichologiniai bruožai, kurią čia spaus
diname.

goję ir kituose pasaulio kraštuose, vis dėl
to pažvelkime į kankinimus ir kančias tų, 
kurių retežiai dar nenukrito. Tai 
darydami sugebėsime išgirsti jų begarsį 
šauksmą, kuris savo tyla visą žmonijos 
egzistenciją drebina.-------

Temos analizės pradžiai pažvelkime 
trumpai į kankinimus ir kančias isto
rijoje. Po to analizuosime fizinės kančios 
charakteristikas ir kankintojų tikslus. 
Atkreipsime kiek dėmesio į karą, kaip 
grupinį kankinimo metodą, kurio pa
sėkoje žmonės yra sudaiktinami ir 
realybės koncepcija apverčiami į naują 
pasaulį, kuris yra sukuriamas kančios ir 
kankinimų pasėkoje.

KANKINIMAI, KANČIA IR 
SKAUSMAS

Kankinimo tikslas yra pirmiausia 
iššaukti kankinamajame skausmo per
gyvenimą. Skausmas yra specifinė 
psichinė patirtis perduodama per savitą 
nervų struktūrą, kuri per savo receptorius 
reaguoja į skausmą iššaukiančius ak
stinus. Be to, per didelis akstinų veikimas 
gali iššaukti skausmą surištą su kiekviena 
jusle, pav.: regėjimu, girdėjimu, spau
dimu ir t.t. Taigi fiziologinį skausmo 
pergyvenimą būtų galima aprašyti 
apibrėžiant fiziologinį skausmo procesą. 
Tai turėtų būti gana paprastas ir 
nekomplikuotas. Deja, tai nėra tiesa, nes 
skausmas yra gana individualinis per
gyvenimas ir dėl to skausmu negalima 
dalintis su jokiu kitu individu. Esmėje, 
kaip rašytoja Eleine Scurry sako, „fizinis 
skausmas neturi savo balso ir dėl to jis 
negali būti tinkamai išreikštas“. Yra 
įdomu pastebėti, kad, skausmui didėjant: 
sakiniai yra išreiškiami žodžiais ir 
pagaliau žodžiai yra sutraukiami į vieno 
skiemens garsą, kaip „Ooh“, „Aahl“. Dėl 
to kenčiantysis skausmą jo negali 
žodžiais aprašyti ir todėl yra naudojami 
būdvardžiai paskolinti iš kitų juslinių 
patirčių aprašymo. Ir taip yra kalbama 
apie skausmą, kuris yra „deginantis“ 
„spaudžiąs“, „rėžiąs“, „žudąs“ ir t.t. Yra 
įdomu pastebėti, kad gydytojai, kurie turi 
daug reikalų su savo ligonių skausmais, 
paprastai nepasitiki savo pacientų 

skausmų aprašymais ir dėl to jie dažnai 
prirašo jiems arba per silpnų arba per 
stiprių vaistų. Kankintojo skausmas 
iššauktas kankintojo yra paprastai tiek 
sustiprintas, kad jis praranda savo 
lokalizaciją ir tampa fizine kančia, kuri 
apima visą žmogaus kūną.

KANKINIMAI 
ISTORIJOJE

Žmonių kankinimai, kaip pastebi: 
Eduard Peters savo knygoje „Torture“ 
turi savo šaknis ankstyboje istorijoje. 
Senovės graikai ir romėnai naudodavo 
kankinimus arba nubaudimui už prasi
kaltimus arba su tikslu „išgauti tiesą“. Šis 
„tiesos išgavimas“ arba „prisipažinimas“ 
įgavo stipresnę svarbą istorijoje, negu 
baudimas. Istorija rado, kad kankintojai 
pamažu tampa surišti su valdžios ar 
valstybės tikslais. Jie pamažu tampa 
valdininkais ir taip jie kankinimus atlieka 
pagal quasi-įstatymus arba pagal savo 
viršininkų įsakymus. Jų pareigos, atseit 
reikalauja, kad jie kankintų ir, kad 
kankindami jie atlieka savo normalų 
darbą. Paprastai jie yra valdžios ir teisės 
pusėje, o kankinamasis yra anti
valstybinis nusikaltėlis. Įdomu, kad 
viduramžiais net ir krikščioniškoji 
inkvizicija naudojo tą pat galvojimą. 
Įdomu, kad inkvizitoriai naudodami 
kankinimus, ne retai išgaudavo „prisipa
žinimus“ iš nekaltų žmonių, nes, kaip, 
anksčiau minėjau, skausmui palietus 
žmogaus kalba yra sunaikinama ir jo 
komunikacija tampa beprasme.

(Bus daugiau)

ŽODŽIO IR ĮSITIKINIMŲ 
LAISVEI PLĖSTI

Įvairiom politinėm partijom prik
lausančių Europos Parlamento deputatų 
grupė, ruošiasi įsteigti Europos fundaciją 
už žodžio ir įstikinimų laisvės praplėtimą 
komunistų valdomuose Rytų Europos 
kraštuose. Apie šį sumanymą pranešė 
Federacinės Vokietijos krikščionių de
mokratų partijos deputatas Europos 
Parlamente Vanlerenberghe, ką tik 
sugrįžęs iš Lenkijos, kur dalyvavo 
uždraustos lenkų profesinės sąjungos 
„Solidarumas“ Nowa Hutoje, netoli 
Krokuvos, surengtame studijų seminare. 
Jis pažymėjo, kad Europos fundacija už 
žodžio ir įsitikinimų laisvės praplėtimą 
Rytų Europoje pradės savo veiklą 
ateinančiais metais, ir kad Europos 
Parlamentas fundacijos veiklai jau yra 
paskyręs reikiamas lėšas. R.G.
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Dainavo Vytautas Kernagis
Europoje Lietuvos Fronto Bičiuliai 

kasmet ruošia „Studijų Savaitę“. Pas
taruoju metu, pritrūkus savų jėgų, jiems 
talkininkauja ir kitos pritariančios 
lietuvių išeivių organizacijos Europoje 
ruošos darbuose.

Šiais metais nuo liepos 31 iki rugpjūčio 
7 dienos jau 35 Europos Lietuvių Studijų 
Savaitė vyko Vasario 16 gimnazijos 
patalpose Hūttenfelde.

Rugpjūčio 6 dienos vakare, gimnazijos 
berniukų bendrabučio salėje, koncertavo 
svečias iš Lietuvos, dainininkas Vytautas 
Kernagis.

Kęstutis Ivinskis, pristatydamas sve
čią, pažymėjo, kad pirmą kartą Vakarų 
Europos lietuvių publikai ir lietuvių 
Vasario 16 gimnazijoje pasirodo dainin
inkas iš Lietuvos. (Prieš kelis metus 
Vokiečių-Lietuvių Literatūros Draugijos 
renginyje dainavo broliai Frankoniai. — 
R.Š.).

Vytautas Kernagis publikai prisistatė 
taip: gimęs 1951 metais Kaune aktorių 
šeimoje. Turi dvi profesijas, tai aktoriaus, 
kurią baigė Vilniuje ir „pop“ muzikos 
režisoriaus — baigė Maskvoje. Savo 
laiku aktoriavo Vilniaus Jaunimo Teatre, 
o dabar dirba Lietuvos Filharmonijoj ir 
ten vadovauja „Dainos Teatrui“. Lie
tuvoje yra išleistos jo 7 plokštelės.

Dainininkas savo pasirodyme pateikė 
publikai dainas, kurios pagrinde buvo 
keturių Lietuvos poetų eilės, tai Sauk- 
aitytės, Gedos, Martinaičio ir Erlicko.

Po vos dvi valandas užtrukusio 
Vytauto Kernagio koncerto yra sunku jį 
įvertinti. Imtumėm tą įvykį, kaip mėgėjo 
lietuvio pasirodymą lietuvių publikai, tai 
netrūktų gražių žodžių ir pagyros. Bet to 
nenorėtų tikriausia nei pats dainininkas. 
Taigi, reikia ieškoti panašaus tipo 
dainininkų vokiečių tarpe palyginimui. 
Tai būtų Reinhard May ir Stefan Sulke, 
kurie dainuoja poetų eiles bei pras
mingas, linksmas, susimąstymo dainas.

Gaila pasidaro Saukaitytės, Mar
tinaičio ir iš dalies Gedos eilių girdint, kai 
jos dainuojamos pagal tokią monoto
nišką melodiją. Galima taip perteikti 
vieną kitą eilėraštį, bet jeigu visą eilė taip 
perteikiama, tai jau turėdami ir geriausią 
norą pasiklausyti, pradedame nuobod
žiauti. Nepadeda ir atlikėjo beveik prieš 
kiekvieną dainą siūlomi paaiškinimai, 
kad ta daina graži, gera ir t.t. Tai turėtų 
žiūrovai nuspręsti, o gal čia „pop“ 
muzikos režisieriškos mokyklos įtaka, 
kurią baigė Kernagis Maskvoje?

Arogantiškai skamba ir Kernagio 
išsireiškimas, kad lietuviams yra miel

iausios jo „durnos“ dainos ir dainos apie 
meilę. Gal Kemagiui reikia priminti, kad 
ir dainos pagal pav. Maironio tekstus yra 
lietuvių mylimos, nes jos yra melodingos.

Neteko Vakaruose girdėti, kad bet 
koks žinomesnis dainininkas taip re- 
glementuotų publiką ir atsisakytų prie
dainių. Kas taip elgiasi, greitai atsikrato 
mokančios publikos. Be to, Kernagio 
atsiliepimai okupuotos Lietuvos spau
doje apie Australijos lietuvius, rodo jo 
nesupratimą, kas dabar sudaro lietuvių 
išeiviją. Gal apie tai jam suprasti padės 
dabar įkurtas Lituanikos jaunimo sąjū
dis.

Būtų gerai, kad daugiau Lietuvos 
menininkų atvyktų pas lietuvius, gal ir 
atrastume bendrą kalbą esamtiems 
skirtumams išlyginti.

Romas Šileris

LIETUVOJE ATSPAUSDINTAS 
NAUJASIS TESTAMENTAS

Vilniuje leidžiamos „Sąjūdžio Žinios“ 
pranešė, kad Lietuvoje yra atspausdintas 
antras ir papildytas Naujojo Testamento 
leidimas. Sąjūdžio Žinių korespondentui 
apie Naujojo Testamento leidinį pa
pasakojo Lietuvos vyskupijų liturginės 
komisijos pirmininkas kun. Vaclovas 
Aliulis. Naujojo Testamento antrojo ir 
papildyto leidimo tiražas: 20 tūkstančių, 
nors egzempliorių, pagal turimas infor
macijas, Lietuvos Vyskupų konferencija 
prašiusi išleisti 50 tūkstančių egzem
pliorių tiražu. Pirmasis Naujojo Testam
ento leidimas — 11.500 egzempliorių 
tiražu — buvo išleistas prieš 16 metų. Iš 
20 tūkstančių dabar išleistų Šventojo 
Rašto Naujojo Testamento egzempliorių 
apie 2 tūkstančiai yra skiriami Lietuvos 
evangelikams, Latvijos, Lenkijos, Balta
rusijos lietuviams, Religijų reikalų 
tarybai ir kitiems. 700 egzempliorių yra 
skiriami Kauno tarp-diecezinei kunigų 
seminarijai. 6-iom Lietuvos vyskupijom 
yra paskirta 11,400 Naujojo Testamento 
egzempliorių tokia tvarka: Kauno 
arkivyskupijai: 21 procentas, Vilniaus 
arkivyskupijai: 19 procentų, Telšių 
vyskupijai: 18 procentų, Panevėžio 
vyskupijai: 17 procentų, Vilkaviškio 
vyskupijai: 15 procentų, Kaišiadorių 
vyskupijai: 10 procentų.

Pagal „Sąjūdžio Žinių“ apskaičiavimą 
kiekvienai Lietuvos parapijai atiteks tik 
po 28 Naujojo Testamento egzem
pliorius. 20 tūkstančių tiražas tikrai nėra 
pakankamas tikinčiųjų reikalam Lietu
voje patenkinti.Sąjūdžio žinios pažymi, 
jog niekieno neįtikina ateistinė pro
paganda, tvirtinanti, kad Lietuvoje esą 
pakankamai religinės literatūros.

VAT.R

GEDIMINAS ŠLIKAS

KRUVINA VASARA
APYSAKA-ROMANAS

(Tęsinys 67)

Tačiau niekas nekreipė dėmesio į tuos žodžius. Antonovičius ir 
Zaborskis pagaliau nuleido rankas ir dabar trypčiojo vietoje 
nežinodami nei ką sakyti, nei ką daryti.

Kaip tik tuo metu pagarbiai prieš šviesiaplaukį karininką 
pasitempęs Kurtas kapotais žodžiais raportavo:

—Specialus būrys jūsų išlaisvinimui pone šturmbanfiureri! Būriui 
vadovaujantis Heidemann!

—Šauniai padaryta! Mano pagyrimas unteršturmfiureri!— 
girdžiu kalbant Harro von Freigang.

Pagyrimas Kurtui? Jis vienas išlaisvino tą Harro? O Mykolas ir 
Balys, o Povilas? Nemiela klausytis to karininko. Jam mes tik esame 
paprasti pavaldiniai, nieko neverti bevardžiai.

— Kaip toli yra jūsų dalinys, kodėl neatsiųsta motorizuota 
priemonė?! — skamba kieta vokiečio šneka.

— Na štai tau! Nesidžiaugia, kad nebeteks eiti nelaisvėn, o 
komanduoja. Neveltui štabo karininkas... — nevykusiai šypteli Balys.

—Nekreipkime į juos dėmesio, — šaltai atsako Mykolas. — 
Mums reikia išnešti iš čia Povilą. Atrodo susirėmėme tik su Stavrovskio 
žmonėmis, bet kiekvienu metu gali pasirodyti Juknevičiaus partizanai. 
Mes negalime čia delsti. Tomai, paieškok kastuvo!

Paguldau Povilą kaip galima gražiau ant tos svetimos žemės ir einu 
pirkios linkui. Kur nors juk turėtų būti kastuvas...

— Eh, šie da! Wohin! Ei jūs, kur einate?! — šaukia iš visų jėgų į 
mane Harro von Freigang.—Parūpo tas auksas, ar ką? Jei kas turi teisę 
domėtis kokiais nors turtais, tai tik vokiečių karinė vadovybė!

Taigi, Haro von Freigang mokėjo tiek lenkų kalbos, jog galėjo 
suprasti ką sakė Antonovičius. Tačiau ir kalbų mokėjimas kartais nieko 
nesako apie žmogaus įžvalgumą ir teisingą padėties, aplinkos ar įvykių 
įvertinimą.

Karininko subartas sustoju ir nežinau kaip elgtis. Lėtais, grakščiais 
žingsniais prie mūsų prieina Mykolas. Jam įprastu būdu jis mesteli 
automatą aukštyn ir vėl sugauna jį.

Aiškūs, visiems suprantami vokiški žodžiai:
—Arba jūs tučtuojau užčiaupsite bumą, arba liksite čionai vi

siems laikams!
—Mykolai! — su priekaištu pasisuka j ii Kurtas.

— O tu nesimaišyk! Laikas, kad tas ponas suprastų, jog mes nėjo 
dalinio vyrai. Kad mes iš viso ne dalinys, ne būrys, o tik keli lietuviai, 
ieškoję miške to rėksnio.

Harro von Freigang veidas pasidengė raudonomis dėmėmis.
— Kaip jūs kalbat! Kaip jūs kalbat su vyresniuoju?!
— Kokiuo vyresniuoju? Sumuštos vokiečių armijos karininku? 

Neaušinkite be reikalo burnos: ji ir taip išdžius be duonos ir galbūt be 
vandens.

— Was sagt er? Was sagt er? Ką sako jis?! — lyg nesuprasdamas 
šaukia karininkas į Kurtą.

Kurtas nebestovi pasitempęs. Jis savais žodžiais bando paaiškinti:
— Dalinio, iš kurio mes buvome pasiųsti, šiose apylinkėse nebėra. 

Jeigu jums šių kraštų geografija šiek tiek pažįstama, tai iki artimiausių 
miestų — Vilniaus ar Gardino — kelių dienų kelias pėščiomis. Padėtis 
neaiški. Jūs pats girdite fronto gaudesį. Lieka vienintelis kelias — į 
šiaurės vakarus, Rytprūsius, Karaliaučių, o jei norite šiaurės rytų, 
Lietuvos kryptimi.

— Karininkas valandėlei nutilo, sukryžiavo rankas ant nugaros, 
dar gerai blizgančių batų viršūnėmis ėmė spardyti šiaudagalius kiemo 
dulkėse.

— Ir jūs manote, kad aš taip žygiuosiu šimtus kilometrų pėščiomis?
— Mums vistiek, — atsako Mykolas vietoj Kurto. — Galite ir čia 

pasilikti. Štai šeimininkas turi jauną dukterį, gal jam reikia žento?
Šis geliantis atsakymas tiesiog įtūžino Harro von Freigang. Dėmės 

jo veide ėmė dar labiau raudonuoti.
— Šie...šie...
Bet galbūt tik dabar atidžiau pažvelgė į Mykolą, jo ranką, 

žaidžiančią automatu, jo skaistų veidą, jo jauną, liekną stovylą, jo 
gražias, bet dabar kietas it plienas akis. Ir atrodė, jog karininkas suvokė 
tą ryžtą, kuris dvelkė iš Mykolo.

Harro von Freigang ranka pridengė bumą, sukosėjo ir nutilo.
— Zaborski kur turi kastuvą?! — šuktelėjo Mykolas lenkiškai.
— Už... už... tvarto durų...— dar visai pritrenktas, išsigandęs 

pralemeno šeimininkas.
Atvėriau sunkias tvarto duris, pro kurias mane pasveikino mėšlo 

tvaikas. Pasienyje tikrai radau kastuvą bei šakes. Paėmiau abu. Vis 
lengviau nei su vienu įrankiu.

Balys su Mykolu pakėlė Povilą. Aš paėmiau Balio automatą, 
įrankius. Kurtas liko mūsų apsauga, stebinčia kiemą, kelią, kuris vedė 
Barboros kalvelės pusėn ir taką į tą siaurą lauko ruožą, kuriuo 
pasinaudodami mes užklupome Zaborskių vienkiemį. Jam reikėjo 
akylai dairytis, atsisukti atgal ar pabėgėti į priekį. Su savim jis vilko ir 
Povilo šautuvą, nes Harro von Freigang atsisakė nešti bet kokį ginklą. 
Karininkas nebekalbėjo ir nebeprisiminė auksinių rublių, kuriuos 
tariamai gavo žuvęs kreivakojis. Gal būt jis suprato, kad šiuo metu 

buvo svarbiau pasitraukti iš šaudymų vietos, o ne domėtis kažkokiu 
auksu, kažkokiais turtais, kurie nė vienam iš mūsų nebūtų atnešę 
laimės..

Skubiai, veik bėgdami palikome nelaimingąjį vienkiemį. Jo kiemo 
dulkėse liko gulėti penki nukautieji. Kas dėjosi pirkioje nežinojome. 
Aimanuojančios moterys nepasirodė kieme, niekur nešvysterėjo 
raudonasis Agnės lietpaltis.

Po kokio ketvirčio valandos uždusę, skaudančiais sąnariais, galų 
gale pasiekėme šiaurinį Smirmės galą. Čia mūsų bendražygis ir turėjo 
rasti paskutinio poilsio vietą.

Palaidojome Povilą prie didelio klevo pelkės pakraštyje. Jis buvo 
tolokai nuo Zaborskių vienkiemio, nuošalyje visų takų. Baigus darbą 
Balys ir Mykolas suieškojo kelioliką akmenų ir iš jų ant naujai sukasto 
kauburio sudėjo dailų Vyties kryžių.

Kol mes triūsėme, Harro von Freigang stovėjo pakrūmėje ir 
sudėjęs rankas ant nugaros dairėsi aplinkui. Jo sulamdyta uniforma, 
atsegta švarko apykaklė, suvelti plaukai nė nepriminė, kad tai buvo 
svarbus štabo karininkas, kuriam surasti likimas paaukojo visą eilę 
žmonių. Jis nepriminė ir draugo su kuriuo žygiavai didžiuliais miškais, 
purvinais keliais, su kuriuo kentėjai troškulį ir alkį ir su kuriuo 
palydėjai kitus bendražygius amžinon ramybėn.

Tryse — Mykolas, Balys ir aš — sustojome prie Povilo kapo 
paskutinei rimties minutei. Graudu pasidarė. Bet vietoj maldos iš mano 
lūpų nuskambėjo tie patys žodžiai, kuriuos Povilas dainavo 
atsisveikindamas su mumis:

...neišeik, neišeik tu iš sodžiaus...
Prie mūsų prieina ir Kurtas. Jis dar kartą pažvelgia į pakrūmėje 

stovintį karininką ir pasisukęs į kauburį išsitiesia, pasitempia, 
sustingsta rimtyje ir šauniu, paradišku judesiu prideda ranką prie savo 
civilinės kepurės atlanko. Jis saliutuoja Povilui, tokio pat likimo 
draugui kaip ir mes. Savo elgesiu jis provokuoja Harro von Freigang, 
nori parodyti savo priklausomybę kadaise pasiųstai grupei. Harro 
tylėjo. Iš jo lūpų neišgirdome jokio įsakymo, jokios komandos. Galbūt 
tokią valandą visiems geriau tylėti.

Nuo pelkės, nuo vienišo Povilo klevo pasukome į šiaurę. 
Vadovaudamiesi žemėlapiu, kurį Kurtas perėmė iš Armino, mes ėjome 
Karaliaučiaus kryptimi. Tas didysis Rytprūsių miestas buvo labai toli, 
tačiau mums neliko nieko kito, kaip pabandyti žygiuoti tolyn iš tų 
vietovių, kuriose sėlino mirtis.

Eiti buvo nelengva. Visiems reikėjo dairytis, sekti aplinką, 
dangstytis medžiais ir krūmais. Mes nebuvome labai spartūs, tačiau vis 
labiau ir labiau tolome nuo Barboros žeminės, nuo Zaborskių 
vienkiemio, nuo Smirmės pakraščių.

(Bus daugiau)
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BONOS KONFERENCIJA Sveikiname „KAUNO AIDĄ“
Šių metų rugsėjo mėn. 13 d., Pasaulio 

Pabaltiečių Santalka, Bonoje, Federa
cinėje Vokiečių Respublikoje, suruošė 
plataus masto spaudos seminarą.

Seminaro tikslas buvo detaliai išnag
rinėti Pabaltijo valstybių padėtį tarp
tautinės teisės, istorijos ir žmogaus teisių 
požiūriu. Šiuo metu ši tema mums yra 
labai įdomi ir svarbi, nes kitais metais bus 
plačiai minima 50-ties metų Hitlerio- 
Stalino (Molotovo-Ribentropo) Pakto 
sukaktis. Svarbi todėl, kad to pakto 
išvadoje Lietuva, Latvija ir Estija pateko į 
Sovietų Sąjungos sferos įtaką, buvo 
okupuotos ir iki šiol negali išsilaisvinti.

Seminarą atidarė Lembit Savi, Estų 
Pasaulio Tarybos pirmininkas ir dabar
tinis Pasaulio Pabaltiečių Santalkos 
pirmininkas, jis pasveikino visus dalyvius 
ir paaiškino apie numatytą šios dienos 
pranešimų ir diskusijų programą. Pa
saulio Pabaltiečių Santalkos Strasburge 
biuro vedėjas, Algis Klimaitis, priminė 
Hitlerio-Stalino pakto įstoriją, trumpai 
kalbėjo apie padėtį Pabaltijo valstybėse ir 
apie Europos Parlamento paramą bei 
pabaltiečių reikalų supratimą.

Pagrindiniai kalbėtojai buvo trys 
žinomi vakarų europiečiai, Rytų Europos 
ir Sovietų Sąjungos specialistai. Prof. dr. 
Michael Voslensky papasakojo, kaip 
Pabaltijo kraštai buvo atiduoti Sovietų 
Sąjungai. Jis taip pat nagrinėjo so
cialinius, ekonominius ir valstybinius 
pasikeitimus Pabaltyje po 1940 metų 
Sovietų okupacijos. Jean Marie Daillet 
kalbėjo apie pabaltiečių reikalus, kurie 
yra paliečiami bendraujant su oficia
liomis Sovietų institucijomis ir išryškino 
Pabaltijo gamtos žalojimo klausimą, 
vandens užteršimą, ypač Estijoje, kur 
beveik visur vanduo normaliam varto
jimui yra netinkamas. Kalbėjo ir apie 
Ignalinos atominės jėgainės pavojų.

Norint pagerinti politinių kalinių 
padėtį, jis siūlė, kad kiekviena vakarų 
diplomatų su sovietų valdžios atstovais 
susitikimo proga, jie keltų viešumon 
kalinių pavardes. Toks vakarų diplomatų 
spaudimas turi būti nuolat energingai 
visur daromas.

Prof. dr. Edgar Tomson, teisininkas, 
paaiškino apie Pabaltijo tautų padėtį 
tarptautinės teisės požiūriu, pabaltiečių 

. norą išsilaisvinti iš sovietų globos ir apie 
laisvojo pasaulio atsakomybę dėl netei
sėto pabaltijo tautų okupavimo.

Seminaro dalyvius sudarė įvairių 
tautų žuralistais, televizijos bei radijo 
darbuotojai, Rytų Europos ir Sovietų 
Sąjungos reikalų specialistai, Pabaltiečių 
organizacijų atstovai iš įvairių kraštų bei 
kontinentų, be VLIKo pirmininko dr. K. 
Bobelio seminare dalyvavo devyni 
lietuviai, kurie gana entuziaztiškai 
jungėsi į diskusijas.

Diskusijų metu buvo naudojamos 
vokiečių ir anglų kalbos. Daugiausiai 
klausimų kėlė vokiečių televizijos at
stovas, dirbantis Rytų Europos ir Sovietų 
Sąjungos skyriuje. Tiek jam tiek kitiems 
žurnalistams buvo įdomu sužinoti ir 
susipažinti su vakaruose veikiančiomis 
Pabaltiečių organizacijomis: Kas yra 
Pabaltiečių Santalka? Kokia yra VLIKo 
įsisteigimo istorija? Apie disidentus? Kuo 
ir kaip galėtų Vakarai padėti pabal- 
tiečiams siekiant suverenumo ir neprik
lausomybės?

Pereito mėnesio prie Londono vykusioje Baltijos kraštų išeivijos vadovų konferencijoje po svarstybų pietauja (iš kairės) Pasaulio 
Pabaltiečių Santalkos vicepirm. dr. L. Lukss, pirm. L. Savi ir vicepirm. dr. K. Bobelis.

Seminaras buvo gerai suorganizuotas, 
vyko gražioje Bonos miesto dalyje, 
spaudos centre, tame Bonos rajone, kur 
yra ir daugumos tautų ambasados.

Ar toks Seminaras buvo reikalingas bei 
naudingas? Manyčiau, kad taip. Seminare 
paaiškėjo, kad dar yra įtakingų žmonių, 
dirbančių masinės informacijos srityje, 
kur laikas nuo laiko paliečiami ir mūsų 
reikalai, bet jie nėra pakankamai 
informuoti, nežino mūsų istorijos ir 
ne visai supranta mūsų tikslus ir siekimus.

Zigmas Juras

LIETUVOS VYČIAMS 
75 METAI

Liepos pabaigoje Washingtone įvyko 
Lietuvos Vyčių Amerikoje jubiliejinis 
seimas. Lietuvos Vyčių organizacija 
šiemet mini savo veiklos 75-kerių metų 
sukaktį. Nuo 1913 metų iki šiandien ši 
Amerikos lietuvių katalikų organizacija 
yra atlikusi daug svarbių darbų Bažnyčiai 
ir Lietuvai. Jubiliejiniame seime dalyvavo 
Lietuvos Vyčių atstovai iš visos Ameri
kos. Suvažiavimą aplankė daug įžymių 
svečių lietuvių ir amerikiečių.

Lietuvos Vyčių organizacija įsisteigė 
1913 m. balandžio 27 d. Lawrence mieste 
ant Atlanto vandenyno kranto susirinko 
iniciatorių būrelis, kuriam vadovavo 
žinomas lietuvių išeivių veikėjas idealistas 
Mykolas Norkūnas. Norkūnas mirė Si
mais metais, bet ir dabar jis yra 
vadinamas Lietuvos Vyčių Amerikoje 
tėvu.

Lietuvos Vyčių Amerikoje šūkis buvo 
„Dievui ir Tėvynei“ arba „Viskas 
Lietuvai, Lietuva Kristui“. Organizacija 
per kelerius metus išaugo į didelį ir veržlų 
lietuvių katalikų sąjūdį, kuris 1919 metais 
turėjo 103 kuopas su daugiau kaip 4000 
narių. Pradžioje organizacija buvo skirta 
tik jaunimui. Savo kuopas ji steigė visur, 
kur tik buvo didesnis skaičius jaunų 
lietuvių, besirūpinančių savo tėvynės 
Lietuvos reikalais ir tautiniu išlikimu 
išeivijoje.

Lietuvos Vyčių veikla ypač pasidarė 
svarbi tada, kai Lietuva atgavo neprik
lausomybę 1918 metais. Tarp Vyčių 
atsirado nemaža savanorių, kurie grįžo 
Lietuvon ir kovojo su Lietuvos neprik
lausomybės priešais. Amerikoje Vyčių 
kuopos telkė lėšas Lietuvos kultūrinio 
gyvenimo atstatymui. Rėmė mokslinių 
veikalų leidimą, kaimo jaunimo pavasar
ininkų ir mokslus einančio jaunimo 
ateitininkų veiklą. Bendradarbiavo su 
Lietuvos vyriausybe, reikalaudami tarp
tautinio nepriklausomos Lietuvos pripa
žinimo de jure. Organizavo ekskursijas į 
Lietuvą.

Po Antrojo pasaulinio karo Lietuvos 
Vyčių Amerikoje veiklos centre yra 
rūpestis Lietuvos išlaisvinimu. Buvo 
įsteigta Lietuvos reikalų Komisija, kuri 
informuoja Amerikos vyriausybę, val

džios įstaigas, spaudą, radiją televiziją 
apie dabartinę padėtį Lietuvoje, artimai 
bendradarbiauja su Lietuvos laisvinimo 
veiksniais bei kitomis organizacijomis, 
organizuoja laiškų rašymą vyriausybės 
pareigūnam, kongreso nariam, laikraš
čiam ir įvairiom institucijom, leidžia 
informacinę literatūrą apie Lietuvą. 
Lietuvos Vyčiai Amerikoje ir po 75-kerių 
veiklos metų ryžtingai vykdo savo veiklos 
programą, kurią gražiai nusako poeto

Lietuviškosios periodikos šeima 
džiaugsmingai sutiko naują daug žadantį 
leidinį. Tai — „Kauno aidas", kurio 
pirmasis numeris išvydo spaudos šviesą 
rugpjūčio pirmąją. Šį Lietuvos Persi
tvarkymo sąjūdžio Kauno zonos leidinį 
redaguoja Vidmantas Valiušaitis, tal
kinamas redakcinės kolegijos, kurią 
sudaro Valdas Katkus, Robertas Ketu
rakis, Jurgis Oksas, Česlovas Stanke
vičius.

Pratarmės žodyje Žygio draugams 
„Kauno aidas" save lygina su kažkada 
Karalgiry nupjautos šimtametės liepos 
medienoje rastu pažaliavusiu varpu. 
Leidėjai rašo: „Iškeliame jį tūkstančiais 
sunkių ir dorų rankų — viešumui ir 
demokratijai, tautinei savimonei ir 
gimtajai kalbai, pilietinei drąsai ir 
atvirumui, gyvybei, sąžinei ir žmogui 
garsinti ir ginti“.

Šiais žodžiais nusakomi naujojo 
leidinio tikslai, aiškiai siejami su 
gyvenamojo laiko galimybėmis. Kad tai 
nėra vien tik susidariusios konjunktūros 
išdava, bet giliai subrendusio įsitikinimo 
ir įsipareigojimo veiksmas, rodo tolesni 
pratarmės žodžiai.

„Tikimės“, rašo „Kauno aidas", — 
, jog šis leidinys padės tai priminti, kad ne 
tik savo svajonėse būtume švaresni, 
aktyvesni, teisingesni ir išmintingesni, bet 
ir sudėtingoje tikrovėje, jausdami bendrą 
atsakomybę ir tiesą, kurios veidas mums 
visados buvo, yra ir bus Lietuva“. Didelį 
ir malonų įspūdį daro ne tik šios kilnios 
mintys, bet ir tiesiog paperkantis 
skaitytoją leidėjų kuklumas ir nuošir
dumas. Jie rašo: „Mes suprantame, kad 
nesame nei pirmieji, nei vieninteliai šio 
didelio darbo talkoje. Garbė tiems, kurie 
pradėjo už mus anksčiau, kurie skyrė 
bangas ir savo atkaklumu bei ryžtu 
parodė įkvepiančių pavyzdžių. Ne iš noro 
įrodyti savo drąsą, ne konkuruodami su 
Vilniaus „Žiniomis" ar Klaipėdos „Nauj
ienomis", ne lenktyniaudami — kas 
„pirmiau“, „plačiau“, „garsiau“, „drąs
iau“ — o vien giliai tikėdami, kad šio 
gyvenimo lūžio akivaizdoje mums reikia 
dvigubai susitelkti ir vykdyti, ryžtamės 
imtis leidybos darbo ir mes, suprasdami 
kartu šito pasiryžimo sunkumus ir 
pirmųjų žingsnių bei dabarties gyvenimo 
kliūtis. Tik dirbdami išvien, vieni kitus 
paremdami ir prilaikydami, galėsime būti 
stiprus ir pajėgūs įveikti tuos sunkumus, 
kurie yra kliūtis mūsų Prisikėlimui“.

Tai žodžiai, kurie eina iš širdies į širdį ir 
virpina kaip varpo garsas. O juk jis ir 
ataidi iš miesto, kuris sunkiomis netekties 
dienomis mums pavadavo išplėštąją 
sostinę ir kuriame stovi neužbaigta 
Prisikėlimo šventovė.

Pirmasis „Kauno aido" numeris išėjo 
dvigubas — aštuonių puslapių, nes buvo 
skiriamas Ekologinio protesto žygiui, 
kuris įvyko dieną Nemuno ir Neries 
santakoje, parodęs kauniečių talentą 
suburti žmones. Skyrelyje Aidai iš Vingio 
parko pateikiamos Vytauto Petkevičiaus, 
Algirdo Brazausko ir Zigmo Vaišvilos 
mintys. Spausdinami reikšmingi kiti

kun. Motiejaus Gustaičio sukurti organi
zacijos himno žodžiai:

„Ei Vyčiai, gyvenam tautai ir Bažnyčiai.
Mum viską davė Lietuva: vaduosim 

galva ją sava!" 

pasisakymai aktualiais Lietuvos eko
logijos klausimais. Jų autoriai- 
mokslininkai Alfonsas Vaišnoras ir 
Ričardas Malkevičius, Kauno ekologijos 
klubo pirmininkas Artūras Aniulis, 
Jonavos rajono gamtos apsaugos in
spektorius Ignas Stankovičius, „At
gajos“ klubo pirmininkas Saulius Gric
ius, Miestų statybos projektavimo 
instituto vyriausias inžinierius Česlovas 
Stankevičius.

Skyrelyje „Atmintis: Prieš 50 metų“ 
perspausdinamas straipsnis iš nepriklau
somybės laikų dienraščio „XX amžius" 
apie Bucharino ir kitų Stalino aukų bylą 
Maskvoje.

Iš šio pirmojo „Kauno aido" numerio 
sužinome, kad Sąjūdžio Kauno ini
ciatyvinė grupė buvo išrinkta viešame 
miesto visuomenės susirinkime birželio
10. Liepos 26 grupė pasiuntė LTSR 
ministrų tarybos pirmininkui protesto 
telegramą dėl atnaujintos statybos prie 
šv. Gertrūdos bažnyčios. Sveikinama 
KPI Sąjūdžio grupė, leidžianti savo 
biuletenį „Kvieslys", kurį redaguoja 
Valentinas Kiauleikis.*

Savo ruožtu sveikiname naująjį lietu
viškosios laisvosios periodikos šeimos 
narį, linkėdami geriausios sėkmės užsib
rėžtame kelyje. J. Vd.

♦Redakcija turi žinių, jog kai kuriose 
Kauno miesto įmonėse ir įstaigose 
trukdoma kurti Sąjūdžio grupes, aktyvis
tai persekiojami ir bauginami. Žadama 
artimiausiuose numeriuose apžvelgti 
konkrečius faktus.

VYRIAUSIO LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETO 

SEIMO

Įvyksiančio 1988 m. lapkričio 11-13 d.d. 
Quality Inn Downtown

275 Tremont Street, 
Boston, MA 02116, JAV.

DARBOTVARKĖ
(siūloma)

Penktadienis, lapkričio 11 d. — 7.00 v. 
vak. — Seimo atstovų ir visuomenės 
pašnekesnys. (Vyks — So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos auditorijoje, 
368 West Broadway, So. Boston, MA.)

Šeštadienis, lapkričio 12 d. — Quality 
Inn viešbutyje — 9.00 v. ryto — Seimo 
atstovų ir svečių registracija

Pirmas posėdis — 9.30 v. ryto
1. Seimui rengti komiteto pirmininko 

žodis — dr. Algirdas Budreckis
2. Seimo atidarymas — VLIKo Val

dybos pirmininkas, dr. Kazys Bobelis
3. Invokacija — Kun. Albertas Kon- 

tautas
4. Seimo prezidiumo rinkimai
5. Seimo komisijų rinkimai
6. Sveikinimai
7. VLIKo Tarybos pirmininko prane

šimas
8. VLIKo Valdybos pranešimas — dr. 

K. Bobelis
9. VLIKo kraštų įgaliotinių prane

šimai.
Klausimai ir diskusijos

Pietų pertrauka nuo 1:00 iki 2:00 vai. p.p.
Antras posėdis — 2:15 vai p.p.
10. Tautos Fondo pranešimai:
a) A. Daunys — Tautos Fondo 

Tarybos pirmininkas
b) J. Giedraitis — Tautos Fondo 

Valdybos pirmininkas.
Diskusijos 

Pertrauka — 15 min.
11. Paskaita — „Padėtis ok. Lietuvoje 

ir atgarsiai Vakarų Europoje“ pranešėjai: 
dr. K. Bobelis ir dr. J. Stiklorius.

(Komisijų posėdžiai iki 5.30 v. vak.)
7 vai. v. — Kokteiliai, meninė 

programa, vakarienė (Lietuvių Piliečių 
Draugijos auditorijoje).

Sekmadienis, lapkričio 13 d. — 10.15 v. 
ryto — Iškilmingos pamaldos Šv. Petro 
bažnyčioje (So. Bostone): Šv. Mišias 
atnašauja ir pamokslą sako kun. 
klebonas A. Kontautas. (po Mišių — 
kavutė).

12.00-3.00 v.p.p. — VLIKo užbaigia
mieji posėdžiai ir Seimo uždarymas. 
Himnas.

(Vyksta Quality Inn salėje).
Visais Seimo rengimo klausimais 

prašome kreiptis į Seimo komiteto 
pirmininką, dr. A. Budreckį (tel. 617-471-

3 v.p.p. tel. 617-269-1450), arba VLIKo 
būstinę Vašingtone (202-667-1980).

DIDELES IŠKILMES 
PIVAŠIŪNUOSE

Nijolė Sadūnaitė iš Lietuvos pranešė 
Lietuvių Informacijos Centrui, kad 
sekmadienį, rugpjūčio 14 d. Pivašiūnų 
Dievo Motinos šventovėje, Kaišiadorių 
vyskupijoje, įvyko didelės iškilmės. 
Popiežiaus Jono Pauliaus II padovanotu 
vainiku buvo iškilmingai apvainikuotas 
švenčiausios Mergelės Marijos paveiks
las, kuris nuo neatmenamų laikų su 
didele pagarba ir maldingumu yra 
saugojamas Pivašiūnų bažnyčios di
džiajame altoriuje.

Į šias istorinės reikšmės iškilmes 
suvažiavo dešimtys tūkstančių maldi
ninkų. Šv. Mišias aukojo Lietuvos 
kardinolas, Kaišiadorių vyskupijos apaš
talinis administratorius Vincentas Slad
kevičius, koncelebruojant visiems kitiems 
Lietuvos vyskupams: arkivysk. Liudui 
Poviloniui, vysk. Julijonui Steponavičiui, 
vysk. Antanui Vaičiui, vysk. Juozui 
Preikšui, vysk. Vladui Michelevičiui ir 
vysk. Romualdui Krikščiūnui. Dalyvavo 
apie 40 kunigų, įskaitant ir kun. Alfonsą 
Svarinską, kuris po penkerių metų 
įkalinimo prieš vieną mėnesį buvo 
sugrįžęs į Lietuvą. Pasak Sadūnaitės, jį 
džiaugsmingai sutiko tikintieji, sponta
niškai apkabindami jį einant iš Mišių. 
Rugpjūčio 23 d., sovietams „siūlant“, 
kun. Svarinskas išvyko į Vakarų 
Vokietiją.

Paveikslo vainikavimo iškilmės prasi
dėjo iškilminga procesija. Kardinolas 
Sladkevičius, vyskupų, kunigų ir maldi
ninkų minios lydimas, popiežiaus pa
dovanotą vainiką nešė aplink bažnyčią, 
visiem giedant „Sveika Marija“. Brangus 
vainikas buvo padėtas ant altoriaus, prie 
kurio kardinolas Sladkevičius drauge su 
dvylika vyskupų ir kunigų aukojo 
iškilmingas šv. Mišias. Pradžioje kar
dinolas trumpu žodžiu kreipėsi į maldi
ninkų minią, paaiškindamas paveikslo 
apvainikavimo prasmę ir išreikšdamas 
dėkingumą Šventajam Tėvui, kuris 
padovanodamas brangų vainiką Piva
šiūnų Dievo Motinai, norėjo išreikšti 
savo meilę ir Marijos žemės Lietuvos 
vaikam — visai lietuvių tautai.

Papuošus paveikslą popiežiaus do
vanotu vainiku, ilgiau kalbėjo Lazdijų 
dekanas kun. Vincas Jalinskas, ragin
damas pasitikėti Marijos globa, ir 
konkrečiais darbais, doru gyvenimu 
įrodyti savo ištikimybę dangiškajai 
Motinai. Per sumą pamokslą pasakė 
Telšių vyskupijos apaštalinis administra
torius vyskupas Antanas Vaičius. Anot 
Sadūnaitės, jis prisiminė šiurpius trėmi
mus, kai tūkstančiai nekaltų žmonių 
buvo gyvuliniuose vagonuose vežami į 
Sibirą. Per šitą tragišką laikotarpį, 
atpasakojo Sadūnaitė, lietuvių tautą 
atlaikė katalikiška šeima, kurios pagrin
dinė palaikytoja buvo motina. Motina 
sugebėjo įdiegti vaikam Dievo ir Tėvynės 
meilę bei išsaugoti dvasios stiprybę ir 
tyrumą. Pabrėždamas lietuviškos ka
talikiškos šeimos svarbą, vyskupas 
linkėjo, kad šeima išliktų dorovės 
tvirtove, „mylinčia Dievą ir Tėvynę“.

Po sumos kalbėjo buvęs ilgametis 
sąžinės belaisvis kun. Alfonsas Sva
rinskas*, kuris mesdamas žvilgsnį į prie 
altoriaus stovinčią trispalvę ir šventojo 
Sosto vėliavą, tvirtino, kad už tuos 
brangius ženklus dar reikės brangiai 
mokėti. Pasak Sadūnaitės, Svarinskas 
tęsė, kad jei lietuvių tauta bus dvasinei 
pasiruošusi aukai, ta auka nebus tokia 
sunki.

Pivašiūnų šventovėje Švenčiausios 
Mergelės dangun paėmimo atlaidai tęsėsi 
visą savaitę: nuo rugpjūčio 12 iki 20 d. 
Padavimas pasakoja, kad Madonos 
paveikslas atvežtas iš Turkijos ir 
padovanotas Pivašiūnų bažnyčiai. Per 
bažnyčios gaisrus jis nuostabiu būdu 
išlikęs nepaliestas. LIC

*Kun. Alfonsas Svarinskas š.m. 
rugpjūčio 23 d. atvyko į Vokietiją.

RAŠO JUOZAS URBŠYS
„E.L.“ spausdinsime Juozo Urbšio 

aprašymą „Lietuva ir. Tarybų Sąjunga 
lemtingaisiais Lietuvai 1939-1940 
metais“.

Juozas Urbšys perėmė Lietuvos už
sienio reikalų ministro pareigas pačiu 
sunkiausiu Lietuvai metu (1938.XII.5 — 
1940.VI.17) ir turėjo ginti Lietuvos 
nepriklausomybę nuo dviejų 
imperialistinių-totalistinių valstybių — 
Sovietų Sąjungos ir nacinės Vokietijos.

Red.
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Lietuvių
KAS—KADA—KUR

Spalio 8 d. — Nottinghamo choras 
„Gintaras“ susirenka savaitgalio re
peticijoms SODYBOJE.

Spalio 14-16 — Lietuvių kultūros 
instituto suvažiavimas ir mokslinė 
konferencija Romuvoje.

Spalio 15 — tradiciniai Boltono 
lietuvių šokiai ukrainiečių salėje, 99 
Castle St. Bolton.

Spalio 22 — Vyskupo Pauliaus 
Baltakio lankymasis ir Maironio mi
nėjimas Stuttgarte.

Spalio 22 d. — DBLS-gos Tarybos 
posėdis/Suvažiavimas Wolverhamptone.

Spalio 29 — lapkričio 1 — Pabaltiečių 
jaunimo suvažiavimas Annaberge. Tema 
— Tautų sugyvenimas Pabaltijy. Pas
kaitos, simpoziumas, šokiai.

Spalio 30 d. — ONE Koncertas, 
Ukrainiečių Klube, Nottinghame.

Lapkričio 11-13 — VLIKO Seimas, 
Bostone, Massachusetts, JAV.

Lapkričio 26 d. — Kariuomenės 
šventės minėjimas Bradforde.

Gruodžio mėn. — Svajonių Aidai 
Britanijoje. 

PADĖKA
Tautos Šventės minėjimo proga Not

tinghame, Tautinės Paramos Fondui, 
paremti persekiojamus Sovietų Sąjungoje 
už Lietuvių Tautos Teisių gynimą, 
surinkta 80.00 sv.

Mieliems aukotojams, o ypatingai G. ir 
A. Ivanauskams, kurie rinkliavą pravedė, 
reiškiame nuoširdžią padėką.

Tautinės Paramos Fondo Valdyba

JULIE HORWILL 
HUDDERSFIELDO 

MUZIKOS MOKYKLOJE
Julie Horwill, iš Gloucesterio, būdama 

vos 8 metų amžiaus, įstojo į tautinių šokių 
grupę „Baltija“, šioje grupėje ji išbuvo 10 
metų. Įstojusi į „Baltijos“ tautinių šokių 
grupę, ji susidomėjo lietuviška tautinių 
šokių muzika.

Ši kukli, maloni mergaitė taip pat 
domėjosi lietuvių istorija, dainomis ir 
visuo kuo, kas lietuviška. Ji labai prisirišo 
prie lietuvių, o ypatingai prie Marytės 
Gelvenauskienės, „Baltijos“ šokių grupės 
vedėjos, kurią ji vadino savo antrąja 
motina. Bešokdama grupėje mokėsi groti 
akordeonu pas Joną Kukštą. Po keletos 
metų ji jau pati grojo šokiams.

Iš Gloucesterio atvyko į Londoną ir 
apsigyveno Lietuvių Namuose. Čia 
kiekvieną penktadienį susirenka re
peticijoms Londono tautinių šokių grupė 
„Lietuva“. Nedelsdama Julie Horwill 
įsijungė į šią grupę ir toliau akordeonu 
grojo šokiams. Būdavo malonu penktadi
eniais stebėti susirinkusį, maloniai 
nusiteikusį jaunimą ir su jais paben
drauti. Penktadienio vakarai tapo link
smiausiais vakarais Lietuvių Namuose.

Julie Horwill atvyko į Londoną 
tikėdamasi dirbti Lietuvių Namuose, bet 
taip neįvyko ir ji kurį laiką buvo 
bedarbė. Vėliau ji dirbo kino teatre. Julie 
yra labai gabi muzikoje. Ji jau dabar 
groja pianinu, akordeonu, smuiku, 
klarnetu ir kitais instrumentais.

Rugsėjo 24 d. ji išvyko į Huddersfieldo 
Politechnikos muzikos mokyklą. Prieš jai 
išvykstant, penktadienio vakare, turėjo 
būti jos išleistuvės. Tesusirinko vos penki 
jaunuoliai. Kodėl tiek tesusirinko? 
Nežinau. Bet manau, kad šiai anglaitei, 
kuri nori būti lietuvaite, turėjome suruošti 
geresnes išleistuves.

Brangiai Julie Horwill linkime sėkmės 
jos muzikos diplominiame darbe ir laimės 
naujame gyvenime. S. Bosikis

K ronifca
SAVAITGALIO

SKAUTŲ STOVYKLA 
ŠKOTIJOJ

Mielos Sesės ir Broliai,

Š.m. spalio mėn. 22-23 dienomis 
Škotijos lietuvių „Vytauto Didžiojo“ 
draugovė, skautiškųjų metų užbaigimo 
proga, rengia savaitgalio stovyklą, ir 
maloniai kviečia seses ir brolius iš 
Anglijos gausiai dalyvauti. Dalyvaujan
tieji turi atvykti į Bellshill ne vėliau, kaip 
11 vai. šeštadienį spalio 22 d. Pagal 
numatytą programą, 11 vai. išvyksta 
stovyklaujantieji autobusu apžiūrėti 
gražiųjų Škotijos apylinkių.

Prašom atsivežti miegamus maišus, 
tvarkingas uniformas, ir šiltesnį apsiren
gimą. Dėl pasitikimo iš autobusų ar 
traukinio stoties, prašom susisiekti su 
draugovės draugininku s.v. vyr. skl. 
Matu Julium Tel. 0698-746508.

Vienetų Vadus ar pavienius brolius ir 
seses maloniai prašau, kaip galima 
greičiau pranešti Rajono Vadui daly
vaujančiųjų skaičių šiuo adresu: — 325, 
Eastfield Road, Peterborough, Cambs. 
PEI 4RA. Tel. 0733-41705.

Iki pasimatymo,
Vis budžiu, s. S.B. Vaitkevičius, 

LSS Europos Rajono Vadas

MANCHESTERIS
SOCIALDEMOKRATŲ 

SUSIRINKIMAS
Šeštadienį, spalio 8 dieną Manches- 

terio liet. soc. klube, 121, Middleton 
Road, Manchester M8, įvyks Lietuvių 
socialdemokratų metinis susirinkimas. 
Bus kalbama apie pastarųjų laikų 
poslinkius Lietuvoje. Susirinkimo pra
džia 3 vai. p.p.

Kviečiami dalyvauti organizacijos 
nariai ir prijaučiantieji.

BOLTONAS
RUDENS VAKARAS

Rugsėjo 24 d. vietiniai lietuviai dar 
kartą buvo susirinkę savo einamų reikalų 
aptarti. Skyriaus pirmininkas H. Vainei
kis apibrėžė skyriaus ateities veiklą, bet 
priminė, kad pagrindinis susirinkimo 
tikslas buvo aptarti ateinančių tradicinių 
šokių reikalus. Trumpą pranešimą apie 
skyriaus finansinę padėtį padarė H. 
Silius.

Susirinkimas po gyvų diskusijų ir 
pasivaišinimo pasibaigė gražioje ir 
draugiškoje nuotaikoje.

Boltono lietuviai maloniai kviečia 
visus tautiečius ir jų draugus atsilankyti į 
jau tradicija pasidarusius metinius 
šokius, kurie įvyks spalio 15 d., 19.30 vai., 
ukrainiečių salėje, 99 Castle St., Bolton. 
Geras pigus baras, įvyks turtinga loterija, 
bus skanaus maisto ir gros graži muzika.

Nepamirškite atsilankyti Boltone!
Skyriaus V-ba

PAMALDOS
Nottinghame — spalio 9 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Peterborough — spalio 9 d., 14 vai., S. 

B. O. Vaitkevičių būstinėj, 325 Eastfield 
Rd., vietos ir apylinkių lietuviams.

Eccles — spalio 9 d., 12.15 vai.

Petrui Mašalaičiui Mirus
Rugsėjo 16 dieną Londono ligoninėje 

po sunkios ligos mirė dipl. teisininkas 
Petras Mašalaitis, daugelio D. Britanijos 
lietuvių organizacijų veikėjas ir DBLS 
garbės narys.

Gimęs 1907 m. birželio 29 d. Pilotiškių 
kaime, Gudelių vis., Marijampolės 
apskr., vidutinio ūkininko šeimoje, 
Petras buvo gausios šeimos jauniausias 
vaikas. Jam gimus, jo vyriausias brolis 
Vincas, vėliau tapęs Ministrų tarybos 
generaliniu sekretoriumi, jau buvo 
įpusėjęs gimnaziją.

Mokėsi Petras „Žiburio“ ir Marijam
polės Rygiškių gimnazijose. 1931 m. 
gavęs brandos atestą, įstojo į V.D.U. 
Technikos fakultetą, bet 1935 m. perėjo 
studijuoti teisę. Tuo pat laiku pradėjo 
dirbti Teisingumo ministerijoje. Baigęs 
studijas, P. Mašalaitis 1942 m. gavo 
Vilniaus universiteto teisių fakulteto 
diplomą.

Gimnazistu būdamas, jis pirmiau 
priklausė ateitininkų organizacijai, bet 
nuo IV klasės įsirašė į šaulius ir 
jaunalietuvius. Universiteto laikais pri
klausė „Plieno“ vyrijai ir neolituanams, 
vėliau—Geležiniam Vilkui. Todėl, atėjus 
bolševikams, jis buvo atleistas iš tarnybos 
ministerijoje. Trumpą laiką dirbo Spau
dos Fondo enciklopedijos leidykloje.

Rusams iš Lietuvos pasitraukus, 1941 
m. liepos 10 d. P. Mašalaitis buvo 
Laikinosios Lietuvos vyriausybės pak
viestas vėl grįžti dirbti Teisingumo 
ministerijon. Frontui vėl artėjant prie 
Kauno, pasitraukė į tėviškę, o iš ten 1944 
m. rugsėjo 1 d. su skaudančia širdimi 
perėjo Širvintos tiltą. Palikęs arklius 
vienoje Prūsijos geležinkelio stotyje, 
nuvažiavo į Vieną. Neradęs ten nei 
pastogės, nei darbo, netrukus persikėlė į 
Dūsseldorfą, kurio apylinkėse dirbo 
daržininkystėje ligi pat karo pabaigos. Po 
to gyveno Velberto ir Greveno pabėgėlių 
stovyklose, o iš ten 1947 m. gegužės 6 d. 
išvyko į Angliją.

Anglijoje P. Mašalaitis pradžioje dirbo 
žemės ūkyje. Įsteigęs Malvemo stovyk
loje DBLS skyrių, 1947 m. rudenį 
persikėlė į Londoną, kur dirbo Hans 
Crescent pereinamoje stovykloje ir vėl 
suorganizavo naują DBLS skyrių.

Vėliau, per daugelį metų P. Mašalaitis 
buvo DBLS Centro valdybos narys, 
vicepirmininkas ir Lietuvių Namų Akc. 
b-ės direktorius. Paruošė DBLS Įstatų 
projektą, kuris 1969 m. kovo 15 buvo 
suvažiavimo priimtas.

Kaip ir daugelis išeivių, P. Mašalaitis 
ilgus metus dirbo pramonėje, tuo būdu 
užsidirbdamas sau pragyvenimui, o visą 
laisvalaikį skyrė visuomeniniam darbui. 
Jis daug metų vadovavo Londono meno 
sambūriui „Vaidila“, kartais pats vaidin
damas ar režisuodamas statomus vei
kalus. Bendradarbiaudamas su kitais, jis 
pastatė Londone ir kitur D. Britanijoje 25 
veikalus, taip pat organizavo kitas 
pramogas.

Išėjęs į pensiją P. Mašalaitis prisidėjo 
prie didesnių parengimų D. Britanijoje 
organizavimo, kaip IV Lietuvių jaunimo 
pasaulinio kongreso, Europos Lietuviš
kųjų Studijų Savaičių rengimo 1977 ir 
1982 metais Londone.

Tarp nesuskaitomų darbų, kuriuos P. 
Mašalaitis dirbo, reketų paminėti jo 
dalyvavimą įvairių draugijų ir klubų 
vadovybėse ir ilgailaikę veiklą Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdyje, kurio Anglijos 
vietininkijos pirmininku jis buvo labai 

Svajonių Aidai Britanijoje
Gruodžio mėn. pradžioje į Britaniją atvyks Svajonių Aidai ir koncertuos Škotijoje, 

Vidurio Anglijoje ir Londone.

Iš kairės: Zita Prašmutaitė, Virginija Bruožytė, Tomas Zdanius ir Arūnas Bruožis.

daug metų. Tautos Fondo Atstovybėje jis 
yra bene nuo pat tos organizacijos 
įsteigimo D. Britanijoje. Ketverius metus 
jis buvo Atstovybės pirmininku.

Petras Mašalaitis buvo aktyvus Vie
nybės klubo narys ir nuolatinis „Europos 
Lietuvio“ bendradarbis. Ligi jam leido 
sveikata, jis su kitais darbštesniais 
pensininkais talkininkavo laikraščio 
ekspedicijoje. P. Mašalaitis turėjo gerus 
būdo bruožus, pareigos pajautimą, 
draugiškumą, sąžiningumą. Jo dosni 
ranka rėmė mūsų gausius fondus ir 
patriotines organizacijas.

Jam mirus, D. Britanijos lietuviai 
nustojo uolaus visuomenės darbininko, o 
Londono lietuviai — neužmirštamo ir 
nuoširdaus draugo. J.V.

Lietuvaitės menininkės Vokietijoje: (iš 
kairės) Sigutė Trimakaitė ir Audronė 
Kiseliūtė.

Lietuvių kultūros draugijos 
PAKVIETIMAS

LKD valdybos kvietimu V. Vokietijoje 
vieši keli menininkai: Sigutė Trimakaitė 
— sopranas, Audronė Kisieliūtė — 
pianistė, (konservatorijos dėstytoja), 
Aktorius Storpirštis ir žurnalistas Va
latka. Storpirštis atliks Maironio, Mar
cinkevičiaus, Šekspyro poemų bei bala
džių programą.

Svečiai atvyko 30-tą rugsėjo ir 
apsistojo Annaberge.

Spalio 2 d. 17.00 vai. Koncertavo 
Bonnos, Kolno bei apylinkių lietuviams 
pilies koncertų salėje.

Spalio 5 d. 19.00 vai. Koncertavo 
Freudenstadte.

Spalio 8 d. 19.00 vai. Koncertas — 
Memmingene. Įprastoje lietuvių salėje.

Spalio 9 d. 19.00 vai. Koncertas — 
Neukirchen-Wiebelskirchen, Kepplestr. 
Kulturhaus; Konzertsaal (netoli ev. 
bažnyčioje).

Spalio 15 d. 19.00 vai. Koncertas — 
Huttenfelde; LKT metinio suvažiavimo 
dalyviams, Romuvos bei apylinkių 
lietuviams bei jų draugams.

Spalio 16 d. 19.00 vai. Koncertas — 
Hamburge, lietuviams įprastoje vietoje.

NAUJI PRENUMERATORIAI 
„Europos Lietuvį“ siuntinėjame į visus 
pasaulio kraštus. Užsisakykite „Europos 
Lietuvį“.

PASAULYJE
PASIKEITIMAI

SOVIETŲ SĄJUNGOS 
VYRIAUSYBĖJE

Praėjusį savaitgalį dramatiškų įvykių 
eigoje Kremliuje iš KP Politbiuro narių 
tarpo buvo pašalintas Sovietų Sąjungos 
prezidentas Andrei Gromyko. Jo postą 
perėmė Michail Gorbačiov. Tame pači
ame posėdyje Viktor Čebrikov buvo' 
atleistas iš KGB viršininko pareigų. Taip 
pat partinėje hierarchijoje buvo pa
žemintas Jegor Ligačev, kuris dabar yra 
atsakingas už žemės ūkį.

Spalio 1 d. KP Centrinio Komiteto 
plenume naujasis Sovietų Sąjungos i 
prezidentas M. Gorbačiov buvo patvir
tintas vienbalsiai.

Išvaryti čekų diplomatai
Britanija išvarė tris Čekoslovakijos 

diplomatus, apkaltinusi juos šnipinėjimu, 
ką jie paneigė. Manoma, kad šį kartą 
šnipinėjimas vyko mėginant išgauti 
vakarų technologijos paslaptis. Prieš tai 
buvo išmesti du Kubos diplomatai ir 
vienas Vietnamo — už ginklų nau
dojimą, o Tuniso diplomatas buvo 
išmestas už judėjimo baudų nesumo- 
kėjimą.

Ta proga užs. reik, ministerijos aukštas 
pareigūnas buvo susikvietęs iš įvairių 
pasaulio vietų 10 diplomatinių atstovų, 
kuriuos įspėjo dėl kai kurių diplomatų 
netinkamo elgesio.

Europos vienybė
Dėl suvienytos Europos sąvokos tarp 

Europos Komisijos pirm. Jacques Delors 
ir M. Thatcher iškilo skirtumai. Delors 
atrodo norėtų suvienytos Europos ne 
vien ekonomine, bet ir politine prasme, 
su viena vyriausybe. M. Thatcher yra tam 
priešinga. Ji sako, kad tautų susidedan
čių iš skirtingų tradicijų ir kultūros 
negalima sulieti į vieną, kad centre 
esantieji keli biurokratai galėtų tauti
niams parlamentams įsakinėti. Net ir 
Sovietų Sąjunga jau tolsta nuo centrinės 
valdžios, tai kam to reikia Europoje. 
Bendra, betarifinė Europos rinka bus 
įvesta nuo 1992 m.

Reaganas atsisveikino su JT
Atsisveikinimo kalboje JT asamblėjoje 

prez. Reaganas išgyrė jos sekretorių už jo 
nuopelnus, siekiant taikingo sugyvenimo 
pasaulyje. Taip pat paminėjo, kad po 
metų laiko, jo įsitikimu bus pasirašyta 
strateginių ginklų sumažinimo sutartis. 
Jis kvietė pasaulį pasmerkti cheminių 
ginklų ir dujų naudojimą ir prašė Sovietų 
Sąjungą nesiųsti ginklų Nikaragvos | 
vyriausybei.

NAUJA PIRMININKE 
BALTŲ TARYBOJE

Dabartinės Baltų Tarybos darbo metai 
baigėsi rugsėjo 30 d. Pasikeitė valdyba ir 
rotacine tvarka pirmininkavimą perėme i 
estai. Nauja pirmininke buvo išrinkta 
Nora Morley-Fletcher, o vice
pirmininkais — Aleksas Vilčinskas ir I 
Guntis Beržinš. Kasininku pasiliko estas 
Tiit Reigo. Artimiausiu Baltų Tarybos 
rūpesčiu yra Europos Laisvės Sąjūdžio 
mitingas Londone gruodžio 10 d, 
kuriame dalyvaus žymūs kalbėtojai iš 
visos Europos. Svarbiausiu organiza
torium yra Baltų Tarybos vice
prezidentas Sir Frederic Bennett.

DBLS TARYBOS POSĖDIS
DBLS-gos tarybos Suvažiavimo posė

dis įvyks 1988 m. spalio mėn. 22 d. 
Ukrainiečių Klube, Ukrainian Social 
Club, Meridale Street West, Wolver
hampton.

Darbotvarkė
13.00 vai. — 1. Suvažiavimo atidarymas

2. Sveikinimai.
3. Pereito Tarybos posėdžio protokolo j 

skaitymas.
4. Jaunimo, skautų ir lituanistikos 

reikalai.
5. Lietuvių Sodyba.
6. Europos Lietuvis.
7. Ryšiai su Lietuva.
8. Tarptautiniai ryšiai.
9. Klausimai ir sumanymai.

18.00 — 10. Suvažiavimo uždarymas. 
18.30 vai. — 11. Vakarienė.

Į Tarybos Suvažiavimo posėdį yn 
kviečiamos visos lietuviškos organi
zacijos, klubai bei vienetai. Svarbu, kad 
apie atvykimą atstovai praneštų Tarybos 
sekretorei: A. Podvoiskienei, 53 Winches
ter Crescent, Eccles. Manchester. M30 
9BU. Tel: 061789 0181.

Tarybos Prezidiumas

4


	1988-10-05-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1988-10-05-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1988-10-05-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1988-10-05-EUROPOS-LIETUVIS-0004

