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VYSKUPAS
J. STEPONAVIČIUS ROMOJE

Rugsėjo 28 d. iš Lietuvos j Romą 
atvyko Vilniaus arkivyskupijos apaš
talinis administratorius vyskupas Juli
jonas Steponavičius ir Kaimo arkivys
kupijos bei Vilkaviškio vyskupijos 
apaštalinis administratorius vyskupas 
Juozas Preikšas. Du Lietuvos vyskupus į 
Romą atlydėjo Lietuvos vyskupijų 
liturginės komisijos pirmininkas kun. 
Vaclovas Aliulis Šumsko klebonas ir 
kunigas Jonas Grigaitis. Lietuvos vys
kupus ir juos lydinčius asmenis Romos 
fiumicino aerouoste pasitiko neseniai 
Popiežiaus paskirtas apaštaliniu nun
cijumi arkivyskupas Audrys Bačkis, iš 
Federacinės Vokietijos atvykęs vyskupas 
Antanas Deksnys, popiežiškosios lietu
vių šv. Kazimiero kolegijos vadovybė ir 
auklėtiniai, Romoje gyvenantys lietuviai 
kunigai ir pasauliečiai. Vyskupas Juli
jonas Steponavičius pirmą kartą lankėsi 
Romoje. V AT.R

Neramumai Vilniaus Gedimino Aikštėje
Molotovo-Ribentropo Akto, antrojo 

slapto protokolo sukakčiai paminėti, 
Lietuvos Laisvės Lyga rugsėjo 28 d. 
suruošė mitingą Vilniaus Gedimino 
aikštėje. Šalmuoti milicininkai su skydais 
ir guminėmis lazdomis išvaikė de
monstruojančius ir juos primušė. Vien 
pietinėje Gedimino aikštės dalyje buvo 
areštuota 30 žmonių, jų tarpe kun. 
Edmundas Paulionis.

Delegatai naktį aplanko 
Vidaus reikalų ministeriją 

Vilniuje
Rugsėjo 28 d. 11:30 vai. vak., apie 20 

žmonių, jų tarpe trys kunigai, nuvyko į 
Vidaus reikalų ministeriją teirautis apie 
dingusius demonstrantus. Milicijos 
karininkas-majoras sutiko pasimatyti tik 
su vienu delegacijos nariu, kun. Robertu 
Grigu. Kun. Grigui užklausus dėl 
suimtųjų kun. Edmundo Paulionio ir 
Andriaus Tučkaus likimų, karininkas jį 
nukreipė į milicijos valdybą Mindaugo 
gatvėje. Ten milicijos atstovas aiškino 
kun. Grigui ir kun. Rokui Puzonui, kad 
kun. Paulionis ir brolis Arvydas jau 
paleisti ir teigė, nieko nežinąs apie 
Andrių Tučkų.

Paaiškėjo, kad Andrius Tučkus, kuris 
buvo sulaikytas pakeliui į namus jau po 
mitingo, buvo 11:30 vai. vak. paleistas. Jj 
perspėjo, kad jam gręsia 500 rublių 
bauda. Nors jam buvo įsakyta grįžti 
sekančią dieną į miliciją. Tučkus 
nenuvyko.

Paryčiui milicija Gedimino aikštėje 
išvaikė badautojos

Algimantui Andreikai paskelbus, kad 
vėl tęsia bado streiką Gedimino aikštėje 
už sąžinės kalinius, tą naktį prisijungė dar 
aštuoni badautojai. Kaip žinia, Algi
mantas Andreika kartu su Petru Cidziku 
buvo pirmojo bado streiko dėl politinių 
kalinių iniciatoriai. Apie vidurnaktį 
Gedimino aikštėje dar buvo ir 300 
solidarizuojančių.

Apie 4:45 vai. ryto, į Gedimino aikštę 
įvažiavo trys autobusai. Iš jų iššoko 
ginkluoti guminėmis lazdomis milicinin
kai, kurie puolė ir sumušė čia badaujan
čius ir apie 50 žmonių, pasilikusių per 
naktį badaujančius saugoti. Pasak 
liudininkų, „moteris griebė už plaukų, 
vyrus be gailesčio mušė su bananais. Du 
smogikai paimdavo badaujantį ar saugo
jantį žmogų, privesdavo prie autubuso ir 
prieš įstumiant jį, galvą sutrenkdavo į 
autobusą. Keletas žmonių buvo apsipylę 
kraujais... Labai žiauriai mušė Ingą 
Kriaunavičiūtę ir Algimantą Andreiką... 
Didesnė dalis žmonių buvo išvežta į 
Kosčiuskos gatvę, kur yra išankstinio 
sulaikymo kamera.“

Spontaniški protestai 
prieš milicijos smurtą

Ketvirtadienį 11 vai. ryto, prie 
Kosčiuskos gatvės kameros susirinko

LATVIAI REIKALAUJA SAVARANKIŠKUMO
Spalio 8-9 dienomis Rygoje vyko 

Latvijos Populiaraus fronto, latvių pat
riotinės organizacijos veikiančios šalia 
Latvijos KP, steigiamasis kongresas, 
kuriame dalyvavo 1500 demokratiniai 
išrinktų atstovų, rašo Londono dienraščio 
„Independent“ korespondentas Rupert 
Cornwell iš Maskvos.

Kongreso uždarymo sesijoje priimtais 
nutarimais reikalaujama ekonominio, 
ekologinio ir kultūrinio savarankiškumo. 
Šis Latvijos Populiaraus Fronto kongresas 
vyko po septynių dienų, kai panašus 
kongresas buvo sušauktas Estijoje.

To paties korespondento teigimu, 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis panašų 
kongresą šaukia Vilniuje spalio 22 dieną.

BBC radio žiniomis, Rygoje vykusiame 
dviejų dienų kongrese buvo priimtas 
nutarimas, vietinių savivaldybių rin
kimuose išstatyti, šalia Latvijos KP 
kandidatų ir Populiaraus Fronto kan-

burys žmonių protestuoti sulaikymus ir 
ten kilo mintis suorganizuoti mitingą 
prieš milicijos elgesį, išvaikant trečiadienį 
susirinkusius ir ketvirtadienio rytą 
sumušant badaujančius Gedimino aikš
tėje. Protesto mitingas įvyko už poros 
valandų, apie 1 vai. p.p., prieš Vidaus 
reikalų ministeriją. Penkiasdešimt mi
nučių trukusiam mitinge dalyvavo apie 
5000 žmonių.

Iš bendros tribūnos kalbėjo Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio, Lietuvos Lais
vės Lygos ir katalikų Bažnyčios atstovai. 
Vytautas Bogušis pastebėjo, kad tai buvo 
bene pirmas kartas, kai kartu stojo ir 
Laisvės Lyga ir Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdis. Pasak Bogušio, tai buvo tikra 
tautos konsolidacija. Sąjūdžio narys 
Vytautas Landsbergis pabrėžė, kad 
protesto akcija buvo neplanuotas, 
spontaniškas renginys, kad nebuvo laiko 
visai Sąjūdžio iniciatyvinei grupei kolek
tyvinio nutarimo šiuo klausimu, ir todėl 
jo bei kitų Sąjūdžio iniciatyvinės grupės 
narių žodžiai laikytini asmeniškais 
pasisakymais.

Žodį tarė Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai 
Vytautas Landsbergis, Zigmas Vaišvila, 
Artūras Skučas ir Gintaras Songaila; 
Lietuvos Laisvės Lygos Narys Antanas 
Terleckas; Lietuvos žmogaus teisių 
asociacijos sekretorė Toedora Kaš- 
dailienė; kun. Edmundas Paulionis ir kiti 
nukentėjusieji nuo milicijos brutalumo.

Landsbergis kalbėdamas panaudojo 
pavyzdį iš caro laikų, kaip į rekrūtus buvo 
imami kareiviai, iš jų ruošiami žandarai, 
kurie kovojo prieš savo tėvus, brolius, bei 
kovojo prieš lietuvišką žodį. Jis sakė, kad 
jis ir jo kolegos kvietė „laikytis rimties..., 
toliau siekti teisingumo, kad būtų 
nubausti tų brutalių veiksmų ir tų smurto 
veiksmų kaltininkai“.

Teodora Kašdailienė paprašė, kad 
žmonės praneštų apie sumušimus ir 
nurodė du asmenis, kurie renka me
džiagą. Ji pasakojo kaip žiauriai milicijos 
baudėjai pasielgė su badautojais: An
dreika buvo smaugiamas su šaliku ir 
daugiau kaip 20 minučių smarkiai 
mušamas karceryje, kur kiti kalinami 
badautojai girdėjo jo „nežmoniškus 
klyksmus“.

Vytautas Landsbergis patvirtino, kad 
„aš pats mačiau Andreiką, aš pats buvau 
milicijos poskyryje, kai gavau žinią, kad 
jie ten nuvežti ir laikomi, ir man leido 
prieiti prie jų, netrukdė pasikalbėti su 
Andreika. Jo buvo sumušta burna 
sutinusi, kruvina lūpa ir taip pat 
smarkaus smūgio žymė krūtinėje. Tai tą 
aš pats mačiau“.

Kiek žinome, Algimantas Andreika 
paguldytas į ligoninę.

Kun. Edmundas Paulionis smulkiai 
papasakojo kaip jis buvo sumuštas 
„smogikų bananais“. Milicijoje rei- 

didatus. Taip pat buvo paskirta darbo 
grupė sudaryti ekonominius planus atei
čiai, nepriklausomai nuo Sovietų Sąjungos

Antrąją kongreso dieną Rygos liuteronų 
katedroje susirinko 2000 tikinčiųjų iš
klausyti Mišių, kurios pirmą kartą buvo 
transliuojamos per radiją bei televiziją ir 
atžymėti Populiaraus Fronto įkūrimą.

Latvijos, Estijos ir Lietuvos Per
sitvarkymo Sąjūdis yra panašūs tuo, kad 
jie yra gausiai remiami visuomenės, 
remiasi tautinio nepriklausomumo aspira
cijomis ir reikalauja respublikoms sava
rankiškumo.

Rupert Cornwell mano, kad kol šios 
tautinės, patriotinės grupės nereikalauja 
visiškos valstybinės nepriklausomybės, o 
tik savarankiškumo Sovietų Sąjungos 
respublikų tarpe, Kremlius per daug jų 
norams nesipriešina, nes mano, kad tos 
trys respublikos taps perestroikos ir 
glasnost, Gorbačiovo politikos pavyzdžiu, 
kitoms Sovietų respublikoms.

Paskutinėmis dienomis Estijoje, Lat
vijoje ir Lietuvoje KP Centriniai komitetai 
priėmė naujus parėdymus, kuriais dalinai 
buvo sugražinta teisė naudoti tų kraštų 
valstybines insignijas, herbus ir vėliavas, 
kurių viešas naudojimas po Sovietų 
okupacijos 1940 m. buvo uždraustas.

Kaip Estijos Liaudies Frontas prieš 
septynias dienas Taline, taip dabar Rygoje 
Latvijos Populiaraus Fronto kongresas 
buvo plačiai paminėtas vietos spaudoje, 
radijuje bei televizijoje.

Kongreso metu jame lankėsi aukšti 
Latvijos KP pareigūnai. Naujai paskirtas 
Latvijos KP sekretorius Janis Vagris 
sveikino kongresą ir pritarė kongreso 
reikalavimui, gauti ekonominį suverenitetą 
ir sureguliuoti imigraciją, — ypatingai 
sovietinių rusų į Latvijos respubliką 
įvažiavimą, kurie grasina latvius paversti 
mažuma savame krašte. Jis taip pat 
kongeso dalyvius perspėjo, kad Kremliaus 
lankstumas šiuo reikalu nėra be ribų ir 
todėl prieš-rusinis, ar prieš-rasinis nusis
tatymas Latvijos respublikoje nebus 
toleruojamas.

Liaudies Frontas Estijoje, Populiarus 
Frontas Latvijoje ir Lietuvos Per-

kalavo, kad jis pasirašytų pasiaiškinimą. 
Jam atsisakius, iškviestas milicininkas už 
jį pasirašė.

Mitinge buvo reikalaujamas liaudies 
teismas nusikaltusiems milicininkams. 
Girdėjosi tokie šūkiai: „Lietuvos specda- 
liniai — tautos gėda“, „Didžiausia 
tironija yra ta, kuri paremta įstatymais“, 
„Valstybės veidas — milicija“.

Susitikimas su prokuroru; 
paleidžia badautojus

Po šios protesto akcijos, Landsbergis, 
Vaišvila ir kiti susitiko su Lietuvos TSR 
prokuroru Sabučiu. Ketvirtadienį popiet 
įvyko Algimanto Andreikos ir kitų 
suimtųjų teismas; jie buvo išteisinti ir 
paleisti. Gedimino aikštėje buvo susirin
kusi minia žmonių pasitikti grįžtančių 
bado streiko dalyvių. Kiek žinome, 
badaujantys pareiškė nutraukiu bado 
streiką. Nepatvirtintomis žiniomis, bado 
streiką yra paskelbęs Petras Cidzikas.

Kaip žinia, rugpjūčio 26 d., nut
raukiant pirmąjį bado streiką dėl 
politinių kalinių, buvo pasirašytas 
susitarimas, kuriame nurodyta, kad iki 
IX.26 būtų pradėtas politinių kalinių 
bylų peržiūrėjimas. Landsbergis pripa
žino, kad praėjus terminui žmonės rodo 
tam tikrą nekantrumą, bet pastebėjo, kad 
iš pokalbio su respublikos prokuroru 
Persitvarkymo sąjūdžio atstovai susidarę 
įspūdį, kad šiuo klausimu rimtai 
stengiamasi išsiaiškinti, nors prokuratūra 
laukia informacijos iš tolimų vietų, kad 
galėtų padaryti sprendimus.

Dar kita protesto akcija Vilniuje
Turimomis žiniomis, penktadienį buvo 

surengta protesto akcija prie Televizijos 
ir radijo komiteto Vilniuje, protestuojant 
prieš iškreiptą pranešinėjimą apie praė
jusio trečiadienio įvykius. LIC 

sitvarkymo Sąjūdis reikalauja tų re
spublikų savarankiškumo, skelbiamos 
Gorbačiovo glasnost ir perestroikos 
politikos ribose.

Baltų tarybos valdyba Londone pranešė, 
kad į vykstantį Rygoje Latvijos Pop
uliaraus Fronto dviejų dienų kongresą buvo 
pakviesti 7 latviai, išeivijos organizacijų 
atstovai. Paskutinę minutę iš Kremliaus 
buvo atšauktos jų vizos, todėl niekas iš jų 
kongrese nedalyvavo. ELR

Kur randasi 
Petras Gražulis?

Susirūpinusi Petro Gražulio šeima 
kreipėsi į Lietuvos TSR prokurorą

Lietuvos TSR prokurorui
Petro Gražulio šeimos pareiškimas
Lietuvos TSR prokuroro pava

duotojas P. Babraitis savo rašte nr. 17- 
102/88, rašytame 1988 m. rugpjūčio 30 d., 
pranešė, kad kalinys Petras Gražulis 1988 
m. liepos 22 d. išvežtas Mordovijos 
ATSR Dubrovkos pataisų darbų įstaigų 
valdybos žinion, tačiau adreso nenurodė.

Jau trys mėnesiai kai iš jo negauname 
laiškų. Beveik prieš du mėnesius jis buvo 
išvežtas į naują kalinimo vietą, nežiūrint į 
tai, kad buvo nuteistas tik dešimčiai 
mėnesių laisvės atėmimo ir iki bausmės 
galo belikus 4-iems mėnesiams buvo 
išgabentas už respublikos ribų, už 1.000- 
čio kilometrų.

Neturime jokios žinios kur jis randasi.
Turėdami pasimatymą su kaliniu 

Petru, jo broliai kunigai Kazys ir Antanas 
Gražuliai ir seserys Monika ir Albina 
matė jo paraudusį veidą ir akis. 
Nuteistasis Petras paaiškino, kad po 
teismo jį kažkokiais chemikalais api
purkštė. Buvo iššauktas Lukiškio kalėji
mo viršininko pavaduotojo Adomaičio, 
kuris jam pagrasino, kad jeigu jis 
neatšauksiąs ankstesnių savo pareiškimų, 
tai įkalinimo vietose bus sudarytos jam 
tokios sąlygos, kad jis ir morališkai ir 
fiziškai būsiąs sulaužytas. Šitokie grasi
nimai turimomis autentiškomis žiniomis 
(nuteistojo laiškai pasiekdavo mus) buvo 
įgyvendinami. Tas faktas nuteistojo visai 
šeimai sukėlė didelį susirūpinimą ir verčia 
kreiptis į Jus, prašant ne malonės, o 
reikalaujant prisilaikyti sovietinių įsta
tymų. Štai iš Jūsų griežtai reikalaujame:

1. ) Paaiškinti, kodėl mūsų šeimos 
nariui likus ligi jo bausmės pabaigos 4- 
iems mėnesiams jis buvo išgabentas už 
respublikos ribų, už 1.000 kilometrų?

2. ) Kodėl mūsų šeimos narys kaip ir 
kiti nuteistieji lietuviai išvežami už 
tėvynės ribų į visiškai svetimą aplinką, 
kur kalėjimuose ir lageriuose viešpatauja 
terorizmas ir prievarta, o tų įstaigų 
administracijos yra nepajėgios užkirsti 
kelią teroristinių grupuočių egzistavimui, 
jų vadinamose pataisos stovyklose.

3. ) Tuojau pat prašom raštiškai 
pranešti, kur dabar randasi mūsų šeimos 
narys, nes nuo jo nebeturime jokių žinių 
jau trys mėnesiai. Nors pagal įstatymus 
kalėjimų ir stovyklų administracijos 
privalo tuojau pat pranešti apie bet kurio 
kalinio atgabenimą į jų įstaigas.

4. ) Mums žinoma, kad mūsų šeimos 
narį, išvežant iš Praveniškių (Kaunas OČ 
12/8) lagerio, jam nebuvo leista pasiimti 
net asmeninių daiktų, nei rūbų, nei 
knygų. Prašom tuojau pat nurodyti, kad 
tie jo daiktai būtų grąžinti mūsų šeimai ir 
tuo pačiu nebūtų pavogti.

Pasirašo: Monika Gražulienė, (nuteis
tojo motina).

Broliai kunigai: Kazys Gražulis, 
Antanas Gražulis, brolis: Vitas Gražulis.

Seserys: Marytė Jasulaitienė, Ona 
Venckūnienė, Monika Baciuškienė, 
Janina Janavičienė, Albina Gražulytė, 
Angelė Gražulytė, Valė Gražulytė.

Šauliai, 1988 m., rugsėjo 20 d.
Baltų Intergrupė

LIETUVOJE
Lietuvos komunistų pageidavimai

LTSR Ministrų Taryba, apsvarsčiusi 
įvairių organizacijų pasiūlymus kaip 
reikėtų išplėsti Lietuvos respublikos 
teises, parengė ir įteikė Sov. Sąjungos 
vyriausybei savo galutinius pasiūlymus.

Lietuva siekia, kad LTSR Ministrų 
Tarybos žinion būtų perduotos iš esmės 
visos pramonės įmonės ir atitinkami 
mokslinio tyrimo institutai, konstrukta- 
vimo ir technologinės bei kitos organi
zacijos, esančios respublikos teritorijoje.

Maisto gamybos bazei stiprinti, siū
loma perduoti respublikos vyriausybės 
žinion žemės ūkio gamybinį kompleksą ir 
suteikti jai savarankiškos žemės ūkio 
politikos vykdymo, planinio vadovavimo 
ir kainodaros tobulinimo teisę. Kartu 
siūloma iš esmės pakeisti mėsos ir pieno 
tiekimo sąjunginiam fondui tvarką.

Taip pat siūloma panaikinti tokius 
tarprespublikinius organus, kaip sąjun
ginis žuvininkystės gamybinis su
sivienijimas, Pabaltijos geležinkelius bei 
kitus, ir sudaryti atitinkamus organus 
respublikoje. Kapitalinės statybos srityje, 
taip pat, siūloma praplėsti respublikos 
savarankiškumą.

Liaudies švietimo srityje siūloma 
suteikti Lietuvos vyriausybei teisę sava
rankiškai spręsti tokius klausimus, kaip 
vadovėlių paruošimas ir leidimas. Pra
šoma perduoti respublikos žinion Lie
tuvos veterinarijos akademiją ir Lietuvos 
žemės ūkio akademiją.

Siūloma suteikti Lietuvos vyriausybei 
teisę visus klausimus, susijusius su darbo 
apmokėjimu, ir išplėsti teises nustatyti 
respublikoje gaminamų plataus var
tojimo prekių kainas.

LTSR Ministrų Taryba pasiūlė pir
maeile tvarka išspręsti kai kuriuos 
klausimus tarptautinių ekonomių ryšių 
srityje.

Oficialiame pranešime buvo pažymėta, 
jos visi šie pasiūlymai laikomi pirmu 
žingsniu plečiant Lietuvos ekonominį 
savarankiškumą.

Barbarai Pandėlyje
Dabar, kai Lietuvoje daug kalbama 

apie istorijos paminklų apsaugą, liepos 
25-osios naktį kažkas Pandėlyje (Rokiš
kio apsk.) nugriovė masyvų juodo 
marmuro paminklą kun. Pranciškui 
Viksvai, stovėjusį miestelio centre.

Kun. P. Viksva buvo „Anykščių 
šilelio“ autoriaus Antano Baranausko 
artimas jaunystės ir mokslo draugas. 
Jiedu drauge puoselėjo lietuvių kalbą 
anuometinėje sulenkėjusioje Varnių 
kunigų seminarijoje. Be to, kun. P. 
Viksva buvo literatas, vertėjas.

PANEVĖŽYS: 50.000-ės MINIOS 
SUSITIKIMAS SU LPS 

(Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio) 
ATSTOVAIS

Š.m. rugsėjo 11 d. Panevėžyje įvyko 
susitikimo mitingas. Beveik visas Pa
nevėžys — 50.000 žmonių — sutiko 
Sąjūdžio atstovus.

Mitinge, kuriame tarp kitų kalbėjo 
Vilniečiai prof. Vytautas Landsbergis ir 
filosofas Arvydas Juozaitis, abu LPS 
iniciatyvinės grupės atstovai, plačiai 
buvo paliestas ekologinis klausimas. 
Arvydas Juozaitis teigė, kad tikrai 
nepriklausomas žmogus įsivaizduotinas 
tik nepriklausomoje valstybėje.

Apie Lietuvos politinių kalinių klau
simą kalbėjo P. Pečeliūnas. Jis pranešė, 
kiek lietuviškų politinių kalinių yra, už ką 
ir kiek metų jie nuteisti, kaip jie — 
nežiūrint perestroikos — spaudoje 
šmeižiami. Pečeliūnas pabrėžė, kad 
politinių kalinių išlaisvinimo reikalas 
nėra kokių kelių žmonių grupės reikalas, 
bet visos tautos reikalas.

Mitingas buvo pabaigtas Lietuvos 
himnu.

’ Baltų Intergrupė
/'s
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KANKINIMAI, KANČIA IR SKAUSMAS
PROF. DR. VYTAUTAS J. BIELIAUSKAS

2 
MODERNIOJI TORTŪRĄ

Nežiūrint to, kad šiais laikais yra labai 
daug kalbama apie žmogaus teises; 
nežiūrint to, kad UNO savo generalinėje 
ansamblėjoje 1975 m. gruodžio 9 d. 
priėmė labai stiprų pasisakymą prieš 
tortūrą, kankinimai antrojoje dvidešim
tojo amžiaus pusėje yra ne tik nes
umažėjų, bet net padidėję. Kai kultūrin
gasis pasaulis jau veik prieš pusantro 
šimto metų panaikino vergiją bei 
baudžiavą ir su jomis susijusius žmogaus 
žeminimo ir jo teisių laužymo veiksmus, 
tai šitai buvo sveikinama, kaip didelis 
žingsnis kultūrinėje ir socialinėje plot
mėje. Tai buvo sveikinama, kaip 
atsisakymas viduramžių prietarų, jų 
tamsumų. Deja, šioji pažanga, atrodo, 
kad ir ji, kaip kiekvienas žmonijos 
progresas, yra labai trapi. Pagal R. I. 
Moore šiais laikais viena iš trijų valdžių 
pasaulyje praktikuoja tortūrą, kuri ne 
retai yra grubesnė ir rafinuotesnė, negu 
vidurinių amžių tortūrą. E. Peters savo 
knygoje „Torture“ išleistoje 1985 m. 
sudarė lentelę aprašančią kankinimo 
būdus naudojamus 20-tojo amžiaus 
antrojoje pusėje. Jis kankinimus dalina į 3 
rūšis: (1) somatiniai kankinimai, ir (2) 
psichologiniai kankinimai, (3) farmoko- 
loginiai kankinimai. Prie psichologinių 
kankinimų Lietuvoje galima pridėti 1948- 
58 m. sudėtus žuvusių partizanų lavonus 
viešoje aikštėje, kuriuos jų giminės ir 
draugai turėjo stebėti ir jokių jausmų 
nerodyti, nes kitaip ir jie būtų buvę 
paskelbti nusikaltėliais ir taip pat 
nukankinti. Kitas kankinimo būdas, 
kuris kiek anksčiau buvo prancūzų 
naudojamas, bet kuris ypatingai prigijo 
Rusijoje, tai yra tremtis. Tiek caro metais, 
tiek Stalino laikais, tiek net ir pasku
tiniais metais Sovietų S-ga naudoja 
priverstiną žmonių perkėlimą į naują, 
neįprastą ir nesvetingą aplinką ir su tuo 
sujungtu šeimų suskaldymus bei sunkaus 
darbo prievartą, kaip kankinimo metodą. 
Turbūt, šis ištrėmimo metodas sujungia 
psichologinį ir fizinį skausmą ir tuo būdu 
kančią ypatingai sustiprina.

KANKINIŲ PRIEŽASTYS, 
TIKSLAI IR PASĖKOS

Nesigilinsim per daug į kankinimų 
detales, užtenka tik pastebėti, kad 
kankinimai parodo bene žiauriausią 
žmogaus pusę. Iš visų gyvių vien tik 

žmogus gali kankinti kitą žmogų, 
nepasiekdamas pats sau jokios konk
rečios naudos. Kiti gyviai žudo vienas 
kitą apsigynimui arba maistui. Bet 
žmonės yra nekaltai kankinami; kan
kinamos moterys, kūdikiai, seneliai, 
kurie niekam pavojaus sukelti negali ir 
kurių kankinimas ir žudymas negali būti 
paaiškintas remiantis bet kokia logika. 
Taigi kyla klausimas, kodėl buvo ir yra 
kankinimai, — kankinimai žmonių, kurie 
niekam nėra prasikaltę, — kankinimai 
žmonių dėl ideologijos nesutikimo, dėl jų 
religinių požiūrių ir 1.1. Jie vadinami 
politiniai nusikaltėliai ir kankinami 
daugiau negu kriminaliniai nusikaltėliai. 
Kodėl?

Į šį klausimą atsakyti nėra lengva, bet 
pamėginsime tam paduoti bent keletą 
hipotezių.

Komunizmo idealogas Karolis Mark
sas yra priėjęs išvados, kad „fizinė kančia 
yra geras vaistas norint sumažinti žmonių 
neramius galvojimus ir su tai surištus 
jausminius kentėjimus.“ Jo nuomone, 
tuos individus, kurie nesijaučia pasiruošę 
viską pernešti socialinei grupei, reikia 
kankinti ir tuomet jie vykdys tai, kas 
socialinei grupei arba visuomenei yra 
naudinga. Tuo būdu fizinis skausmas yra 
naudotinas sunaikinimui psichologinės 
kančios išgyvenimui, nes jis sunaikina bet 
kokį ryšį su bet kokiu pozityviu žmogaus 
jausmu.

Nereikia daugiau aiškinti, kodėl 
komunistinė sistema, vadovaudamosi 
Markso principais, įvairius žmonių 
kankinimus laikė būtinybe savo metodo
logijos ribose. Žinoma, Marksas galvojo, 
kad kankinimai ir kančia gali būti 
naudojami tam tikrose ribose, kurios 
neleistų visiško individų sunaikinimo, nes 
sunaikinus individus ir visuomenė bus 
sunaikinta. Deja, Leninas ir vėliau 
Stalinas šį Markso galvojimą atmetė ir 
savo pakalikams davė pilną laisvę 
kankinti.

Kankinimas, žinoma, buvo ir yra 
vykdomas ir kitose sistemose, kurios su 
Markso ideologija nesutinka.

Taigi klausimas — kodėl? — tebėra 
aktualus.

Toliau šį klausimą nagrinėjant reikia 
panalizuoti kankinimo procesą.

Kankinamas yra dabar daugumoj 
žmogus, kuris yra priešingas vieš
pataujančiam režimui. Jis, atseit, yra 
sąmokslininkas, kuris žino paslaptis 

surištas su valdžios saugumo susil- 
pninimu. Taigi dabar daugelį žmonių 
kankina su tikslu iš jų išgauti tiesą. Ir štai, 
kaip kankinimų procese yra apverčiama 
aukštyn kojom realybė, pakeičiant 
žodžius, koncepcijas ir net sufalsifi
kuojant kankinių autentiškumą. Kankin
tojas yra valdžios atstovas. Reiškia jis 
atstovauja teisingumą ir valdžios įs
tatymus. Kankinamasis yra nusikaltęs 
prieš įstatymus ir dėl to jis yra valdžios ir 
tautos priešas. Ir taip kankintojas, 
vykdydamas savo darbą, jaučiasi teisin
gumo, gėrio pusėje, kai, jo nuomone, 
kankinys yra blogio ir nedorumo pusėje. 
Kankinimo procese žmogus yra kal- 
tinams ir net priverčiamas sutikti, kad jis 
yra klaidingas, o tuo pat metu kankin
tojas jaučiasi taurus ir teisingas. Ir taip 
realybė yra pakeičiama ir sunaikinama. 
Pamažu, kankinimo procesui bevykstant 
net ir pats kankinamasis pradeda abejoti 
savo paties autentiškumu. Kankinamasis 
suniekintas ir nužmogintas pradeda 
galvoti, kad kankintojas yra jo virši
ninkas ir kad gal jis ir yra teisingas. 
Kankinimams besitęsiant kankinamojo 
pasaulis ir jo galia mažėja, o kankintojo 
pasaulis ir jo galia didėja. Ir taip 
prieinama prie to, kad kankinamasis 
visiškai praranda savo net mažiausią 
vietą pasaulyje, o kankintojas jaučiasi 
įgijęs berybę galią su berybinėmis teisėmis 
šiame pasaulyje. Šitai atsiekus įvyksta 
didžiausias paradoksas, kurio joks 
kankintojas niekuomet nesupras. Suž
alotas kankinamojo kūnas pradeda 
prarasti, didelios kančios įtakoje, net 
savo egzistenciją. Kūnas yra veik 
sunaikintas ir žmoguje belieka tik 
dvasinis elementas, kuris išeina iš 
sunaikinto fizinio pasaulio ribų. Kančioje 
merdėjančiam žmoguje, dvasinis elem
entas, kuriam nėra fizinių ribotumų ir 
kurio niekas negali nei pavergti nei 
sunaikinti. Tuo pačiu metu kankintojo 
pasaulis didėja, plečiasi ir jo jėga įgauna 
berybinį pavidalą. Kankintojas pasiekęs 
beveik visišką savo aukos suniekinimą, 
pajunta neapsakomai didelę jėgą, kuriai 
jis ribų nei kontrolės jau neturi. Ir taip 
kankintojas, atsiekęs, tarsi savo jėgos 
zenitą, pasijunta tą jėgą visai praradęs, 
nes jis jau yra praradęs savo kontrolę. 
Štai ir turime realybės sumaišymo vaizdą. 
Kankintojas pamažu tampa bejėgiu savo 
jėgos manijos įtakoje. Jis gali kankinį 
priversti „prisipažinti“, „išduoti pas-

REIKALINGA KNYGA
Petras Klimas, DIENORAŠTIS, 1915- 

1919. Algimanto Mackaus knygų leidimo 
fondo leidinys, Chicago, 1988. Knygoje 
456 psl., kietais viršeliais, kaina 20 dol.

Knygos turinys susideda iš Pelikso 
Bugailiškio (1883-1965) užrašų apie 
Pirmojo pasaulinio karo laikotarpį 1915. 
VIII. 10 — IX.23, Lietuvoje ir Petro 
Klimo (1891-1969) tolesnių įvykių 
dienoraščio, kuriame ypatingas dėmesys 
atkreiptas į lietuvių inteligentijos veiklą, 
kuri privedė prie Lietuvos nepriklaus
omybės paskelbimo 1918 m. vasario 16 
dieną. Knygos gale įdėtos dokumentų 
(laikraščių straipsnių, atsišaukimų, 1917 
m. Lietuvių konferencijos protokolo ir 
t.t.) kopijos.

Petras Klimas, tuo laiku buvęs 24-28 
metų amžiaus vyras, buvo bene jau
niausias iš visų liet, politinių veikėjų, 
kurie anuo laiku vokiečių okupuotame 
Vilniuje kovojo dėl Lietuvos laisvės. Jis 
dalyvavo 1917 m. rugsėjo 18-22 d, 
Lietuvoje konferencijoje ir buvo išrinktas 
į Lietuvos Tarybą.

Konferencijoje ir Taryboje lietuviai 
buvo susigrupavę į politines sroves, tarp 
kurių dažnai buvo aštrių nesutarimų, ypač 
dėl būsimų Lietuvos santykių su Vo
kietija. Petras Klimas nepriklausė nei 
dešinei, nei kairei srovei. Tas leido jam 
kai kuriais atvejais vesti derybas su 
skirtingų pažiūrų veikėjais, kad suradus 
kompromisą, priimtiną daugumai. Tas 
jam neblogai sekėsi.

To laikotarpio lietuvių veikėjams, kaip 
P. Klimo dienoraštis rodo, buvo 
nepaprastai sunku išmanevruoti iš 
begaliniai sudėtingos politinės ir karinės 
padėties, kurioje beginklė lietuvių tauta 
siekė išsikovoti valstybinę nepriklaus
omybę.

Dabartiniai mūsų tautos priešai dažnai 
prikiša ano laikotarpio liet, veikėjams 
vienokias, ar kitokias „nuodėmes“. 
Paskelbus P. Klimo dienoraštį ir prie jo 
pridėtus dokumentus, mums nedraugiški 
istorikai turės nutilti. Todėl turime būti 
dėkingi P. Klimui, jun., kuris rūpestingai 
išsaugojo savo tėvo užrašus, ir šiuo 
kritišku laiku juos paskelbė. Padėka, taip 
pat, priklauso knygos redaktoriui Žibun- 
tui Mikšiui ir leidėjui, išleidusiam šią 
labai reikalingą knygų.

J.V.

laptis“ ir priversti jį, bet kokius 
pasisakymus duoti, bet jis žino, kad tai 
yra tik jo jėga atsiektas tuščias oro 
burbulas. Jis kankinimais sunaikino 
kalbą, galvojimą ir sunaikino žmogų, 
kurio tolesni pareiškimai yra beprasmiai 
ir jie yra kankintojo paties įspausti 
monologai. Kankintojas girdi tai, ką jis 
pats sau pasako. Jo girdima tiesa yra jo 
paties melas.------- (Bus daugiau)

NAUJAS KRONIKŲ NUMERIS 
PASIEKĖ VAKARUS

Vakarus pasiekė Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos naujas — 78-asis — 
numeris, išleistas Lietuvoje šių metų 
liepos 16 dieną. Leidinyje 25-ki puslapiai. 
Naujame Kronikos numeryje randame 
šias antraštes: Dėkojame Šventajam 
Tėvui Jonui Pauliui II-jam, sveikiname 
kardinolą Vincentą Sladkevičių, kardi- 
noliška Lietuva, pareiškimai ir protestai, 
kratos ir tardymai, mūsų kaliniai, žinios 
iš vyskupijų, sovietinėse respublikose.

Vakarus pasiekęs 78-sis Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos numeris 
yra skiriamas Lietuvos katalikų Baž
nyčios kardinolui Vincentui Slad
kevičiui. L1C

Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
GALIMA SIŲSTI 

ŠVENTĄJĮ RAŠTĄ
Maskvos dienraštis „Izviestia“ pra

nešė, kad pakeitus sovietinius muito 
nuostatus, nuo šių metų liepos 1-os 
dienos yra leidžiama į Sovietų Sąjungą 
paštu siųsti Šventąjį Raštą, taip pat 
religinio turinio garso įrašus bei vaiz
dajuostes. Spaudos agentūros šia proga 
atkreipia dėmesį, kad iki šiol pašto 
siuntiniai su Šventuoju raštu ir bet kokia 
kita į Sovietų Sąjungą paštu siunčiama 
religinė medžiaga būdavo konfis
kuojama. Ją įvežti į Sovietų Sąjungą buvo 
draudžiama taip pat ir keliautojam. 
Geriausiu atveju keliautojai už įvežamą 
religinę literatūrą turėdavo sumokėti 
labai aukštą muito mokestį. Pagal naujus 
nuostatus, muito mokestis religiniam 
leidiniam yra žymiai sumažintas. APP

DAILIŲJŲ MENŲ KLUBAS 
KALIFORNIJOJE

Los Angeles DAILIŲJŲ MENŲ 
KLUBO susirinkimui 1988 rugsėjo 4 
dieną pirmininkavo Algirdas Gustaitis. 
Pagrindinė susirinkimo tema: Lietuvos 
(Sovietų okupuotos) ir išeivijos kultūri
ninkų santykiai. Ilgesnius pranešimus 
padarė: Bronys Raila, Bernardas Braz
džionis ir dr. prof. Domas Krivickas 
atvykęs iš Washington, D.C. Po to vyko 
paklausimai ir į juos atsakymai. Nors tą 
dieną buvo rekordinis karštis, net 110° 
F., bet atvyko daug narių, buvo ir svečių.

Sekančiam laikotarpiui Dailiųjų Menų 
Klubui pirmininkauja Jina Leškienė.

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

GEDIMINAS ŠLIKAS

KRUVINA VASARA
APYSAKA-ROMANAS

(Tęsinys 68)

Po vienos, kitos valandos prieš mus staiga atsivėrė didelis slėnis, 
kuris be jokių ypatingų ženklų aiškiai kalbėjo, jog giria, didieji miškai 
liko užpakaly mūsų. Prieš mus skleidėsi kalvelės, balotos papėdės, 
didesnės ir mažesnės medžių grupės, krūmynai. Matomumas irgi žymiai 
pagerėjo. Nebeteko taip baimintis, kad nepastebėsi kokio žmogaus, 
kokio judesio, kurie galėtų reikšti naują susirėmimą ir naujas aukas.

Harro von Freigang ėjo paskutinis. Nepratęs žygiuoti, jis lėtokai 
klampnojo, atsilikdavo, bet vėl pavydavo mus. Jis vis kažką murmėjo, 
nepatenkintas keikėsi, bet jo žodžių niekas nesiklausė. Net Kurtas 
nustojo juo domėtis. Galbūt karininkas ir buvo vyresnysis, tačiau šiuo 
metu, pakelėje, tai nevaidino jokio vaidmens.

— Agnės taip ir nebematėme,— kažkaip svajingai pastebėjo mano 
pusėn Mykolas.— Ne visur sutiksi tokią merginą...

Neasakiau jam nieko. Kiek įvykių, kiek nevilties ir kiek 
nepasisekimų liko už mūsų nugarų ir vis tik kažkoks ilgesys graužė širdį. 
Nesinorėjo iš čia eiti. Aš supratau kodėl. Agnė... Ar galima mylėti 
merginą, kurios vidinis pasaulis tau visai svetimas, kuri tokia šalta ir 
tokia išdidi. Atrodo užuodžiu jos kvepalus, jos mergišką kūną, mano 
pirštai virpa ant jos švelnių, it šilkas, plaukų...

Pasisuku atgal. Ech laime — laimuže, ech godos — godelės, ech 
mano jaunystės vasara! Liūliuokit mane, graudinkit mane! Tikriausiai 
niekada nebegrįšiu į tą svetimą girią, kuri mane paleido iš savo glėbio, 
pirmąją meilę. Ji pasiliko sau dalį bendražygių, kurių aš niekuomet 
tačiau pasiliko sau mano jaunystę, mano svajones, mano ilgesį, mano 
gyvenime nebesutiksiu...

Iš svajonių mane pažadino Harro klausimas Kurtui:
—Ar jie priklauso kokiai sektai, kad ant kapo padėjo tokį keistą 

kryžių?
Ne... Tai tų vyrų tautinis ar valstybinis ženklas.
—Vyrų?
—Aš žinau, jūsų nuomone vyrai gimsta tik tankų ar patrankų 

mūšiuose, lėktuvų susirėmimuose, pėstininkų kovose. Bet vyrai gali 
gimti ir miškuose, kur statomi slastai, kur priešas sėlina nesilaikydamas 
jokių kovinių įstatymų. Vaciškumas čia — tai ištvermė, įžvalga ir 

draugystė.
— Kaip ilgai jau einame?— klausia mane Balys.
—Veik tris valandas...
—Oho! Kokius penkis, šešis kilometrus tikrai nuėjova, bet 

palyginus su nuotoliu iki Rytprūsių — tai tik menkniekis.
— Halt!— staiga šukteli Mykolas ir kelia savo žiūronus prie akių.
— Kas atsitiko?
—Nieko ypatingo. Tik ten, dešiniau, raitosi žvyruoto kelio 

kaspinas.
Ir tikrai, net paprasta akimi buvo galima įžiūrėti šviesų, siaurą 

ruožą.
— Nė gyvos dvasios... Eiva į tą kelią. Bus lengviau žygiuoti...
Mums tik atrodė, kad kelias arti. Praėjo net visa valanda iki mes jį 

pasiekėme. Čia ir susėdome ant kelio krašto trumpai pertraukai. Tik 
Balys nesėdėjo. Jis apžiūrėjo geroką kelio gabalą ieškodamas 
automobilių padangų ar tankų vikšrų įspaudų. Kur buvo tokių žymių 
—galėjai tikėtis ir užkastų, paslėptų minų. Partizanai anuo metu dažnai 
užminuodavo kelius, kuriais judėjo kariniai vokiečių transportai. Tik 
baigęs žvalgymą Balys prisėdo prie mūsų.

— Nieko nematyti. Čia nepravažiavo net arklių vežimas, nekalbant 
apie automobilius...

Norėčiau paklausti Harro von Freigang, kur jis buvo pas 
Stavrovskį, bet vėl nugenu tą mintį. Jis toks svetimas, reikes jam daug 
pasakoti bei aiškinti ir vargu ar jis supras, ko aš ieškau...

Kelias blogas, seniai betvarkytas ar žvyruotas, bet nežiūrint to juo 
eiti žymiai lengviau, nei bristi aukštomis pievomis, klupčioti tarp 
kupstų ar veržtis per krūmus. Pakelės krūmokšniai neaukšti ir todėl 
gerai stebėti kelio priekį, jo kraštus ir net užnugarį.

— Eisiva kokią valandą, o paskui reikia dairytis kokios 
pastogės,— pastebi Mykolas.— Mes neturime vandens, o ir mūsų 
duonos ištekliai beveik visi. Reikia pailsėti, išvalyti ginklus... Būtų gerai 
žinoti ar šios apylinkės lenkiškos.

—Mes dar Lenkijoje, — sako Balys. — Einame maždaug Suvalkų 
kryptimi. Apylinkėse galėtų būti ir lietuvių...

— Pas savus žmones lengviau... Tomai, ko nuleidai galvą? — 
Mykolas šypsodamasis uždeda ranką ant mano pečių. — Juk turime tą, 
kurio ieškojome, miškai užpakaly mūsų, o gražių mergų yra ir kitur!

Jis juokiasi skambiai, širdingai ir savo žvilgsniu ieško mano akių. 
Man gi sunku atsakyti į tą žvilgsnį, gėdinuos, kad jis įskaitė mano 
mintis, įsiveržė į mano širdies gelmę.

—Aš...
—Nereikia to drovumo, Tomai. Mūsų akyse tu vyras ir dar koks 

vyras!
Mykolas surimtėja, jo žodžiai svarūs ir maloniu gaudesiu užgauna 

mane.

— Šaudyti, mesti granatą gali išmokti kiekvienas, o štai draugui 
padėti mirti — gali ne kiekvienas. Ar ne taip Baly?

—Tvirta tiesa, tvirta... Povilas neprikaišios, kad Tomas, kad mes 
visi ne vyriškai, ne lietuviškai pasielgėme. Jam dabar ilsėtis ramu...

Čežėdamas girgžda žvyras po mūsų kojomis, kai mes peršokame 
kelio duobes, aplenkiame didesnį akmenį. Mūsų priekyje dangus 
mėlynas, tyras, jame grakščiai kyboja keletas baltų, švelnučių debesėlių 
ir tas dangus, tie debesėliai kviečia pas save, vilioja. Gal todėl mūsų 
žingsniai vis dar spartūs, gal todėl dar nejuntame nuovargio.

Kelias staiga sukasi į kairę, eina gabalą žemyn, o už to gabalo, 
dešinėje, didoka kalva, mažas beržynėlis ant jos. Kiek toliau nuo kelio, 
prie beržynėlio — net keli pastatai. Gyvenamasis namas gausiai 
languotas, su cinko skardos stogu ir net dviem kaminais. Didelis tvartas 
ar kluonas dengtas spalvotomis stiegėmis, jos išdėliotos ištisais 
ornamentais. Ir daili žagarų tvora apie tą sodybą. Ji visa tiesiog panaši į 
kalėdinio ar velykinio pašto atviruko paveikslėlį.

— Halt!— vėl šaukia Mykolas. — Į kelio pakraštį!
Skubiai susėdame ant dešiniojo kelio krašto, krūmokšniai kiek 

pridengia mus. Mykolas vėl išsiima žiūronus.
— Aš vis negaliu priprasti, — negarsiai sako Balys, — prie to 

nuolatinio kaitaliojimosi. Tai laidotuvės, tai vestuvės; tai kažkokios 
lūšnos, tai išsipūtusi sodyba... Baisiai jau ne lenkiškai atrodo tas 
kiemas...

—Nieko įtartino nematyti... Gal būt už namo kieme ir yra kas 
nors, bet per sienas negi įžvelgsi. Vaismedžių sodas... net keturi arkliai 
ganosi jame. Turtinga sodyba... Užsukime.

Mykolas trumpai vokiškai paaiškina Kurtui, ką mato ir tuojau 
priduria:

— Paruoškit ginklus! Eisime visi nuo kelio pusės plačia grandine. 
Jei kas nors įtartino — tuojau kristi žemėn!

Aš stebiuosi, kad ir Harro von Freigang paklusta Mykolo 
įsakymams. Jam imponuoja tas mūsų šaunuolis.

Sustoją į grandinę mes penkiese ūžimam visą kelio plotį. Taip ir 
nueiname į priekį, prie žagarų tvoros, kurioje riogsojo platūs vartai. 
Sodybos kieme — du vežimai pakrauti kokiais tai maišais ir ryšuliais. 
Prie jų triūsia dvi moterys: viena užsirišusi baltą skepetą, kita — 
vienplaukė. Abi paprastai, kaimiškai, bet švariai, tvarkingai 
apsirengusios. Prie namo, netoli pravirų, įstiklintų durų, ilgas suolelis. 
Ant jo susėdę trys vyrai. Rūko, šnekučiuojasi.

—Ar kas kalba lietuviškai?
Mykolo ranka laiko automatą aukštyn, jo pirštas veik ant 

gaiduko. Žmonės matyti negirdėjo mūsų žingsnių, nes dabar visi trys 
vyrai pašoko nuo suolelio, o moterys sustingsta prie vežimų.

(Bus daugiau)
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LIETUVA IR TARYBŲ SĄJUNGA 
LEMTINGAISIAIS LIETUVAI 

1939—1940 METAIS

EUROPOS LIETUVIS

JUOZAS URBŠYS
BUVĘS LIETUVOS UŽSIENIO REIKALU MINISTRAS

Keletas citatų pratarmės vietoje
Pirmoji citata: —
Manau, kad reikia pareikšti čia iš Suvienytųjų Nacijų Organizacijos tribūnos, 

kad Tarybų Sąjunga su kuo nuoširdžiausia simpatija ir labai suprasdama žiūri j visas 
autas, kurios įvairiuose žemynuose gina savo laisvę ir nepriklausomybę. Manau, kad 
ši mūsų pozicija visiškai atitinka principus, paskelbtus SNO {statų, kurių kertinis 
jkmuo yra pripažinimas teisės laisvai ir nepriklausomai gyvuoti ir vystytis. — Taip 
kalbėjo N. S. Chruščiovas SNO Ansamblėjoje 1959 metais, rugsėjo 18 dieną (cituoju 
pagal kitą dieną „Tiesoje“ paskelbtą jo kalbos tekstą).

Antroji citata:
Jie sako neva Kuba sudaranti grėsmę Jungtinėms Valstybėms. Bet ar gali mažoji 

Kuba grėsti Jungtinėms Valstybėms? Jei valstybės savo tarpusavio santykius tvarkys, 
vadovaujamosios panašios rūšies „principais“, tai prie ko tas prives? Nepatiko 
kaimynas — siųsk prieš jį armiją. Nepatiko kito krašto vyriausybės galvosena — 
skelbk karą, siųsk ginkluotąsias pajėgas. Bet juk tai savivalė... — Tai irgi N. S. 
Chruščiovo žodžiai (žiūrėk 1963 metų kovo 30 dienos „Pravdą“).

I Trečioji citata:
| Mes niekur nepripažįstame diktato ir kitiems neprimetame savo diktato. — Tai 

Mikojano žodžiai (cituoju pagal 1959 metų sausio 19 dienos „Tiesą“).
Ketvirtoji citata:
Mes tik norime, kad būtų pripažinta šventa kiekvienos tautos teisė pačiai lemti 

savo likimą, pasirinkti savo vystymosi kelią. — Taip kalbėjo L. Brežnevas 1979 
metais, spalio 8 dieną.

I Penktoji citata:
! ...kuo jau galima pasikliauti, tai Tarybų Sąjunga. Ji nėra pažeidusi nė vieno 
tarptautinio susitarimo ir sutarties. Mes nepratę pažeidinėti tarptautinių sutarčių ir 
susitarimų. Taip tarėsi galįs tvirtinti A. Gromyka (žiūrėk 1979 metų birželio 27 dienos 
.Kauno Tiesą“).

Kadangi toliau pasakojamų įvykių regimąją ašį sudaro „Vilniaus ir Vilniaus 
(srities Lietuvos respublikai perdavimo ir Lietuvos Tarybos Sąjungos savitarpio 
jpagalbos sutartis“, tai šioje vietoje dar pacituoti ir tos sutarties preambulę, aiškiai 
^nusakančią pagrindines gaires, kurias privalėjo gerbti ir iš kurių neturėjo iškrypti 
susitariančiosios šalys, įgyvendindamos naujos sutarties nuostatus.

; Štai toji preambulė:
I „Lietuvos Respublikos prezidentas, iš vienos pusės, ir Aukščiausiosios SSSR 
Tarybos prezidiumas, iš kitos pusės, siekdami plėsti 1920 metų liepos mėnesio 12 
dienos taikos sutartimi nustatytus draugiškus santykius, pagrįstus nepriklausomo 
valstybingumo ir nesikišimo į antrosios šalies vidaus reikalus pripažinimu;

pripažindami, kad 1920 metų liepos mėnesio 12 dienos taikos sutartis ir 
nepuolimo bei taikaus ginčų sprendimo 1926 metų rugsėjo mėnesio 28 dienos sutartis 
tebėra jų savitarpinių santykių ir prievolių tvirtu pagrindu;

įsitikinę, kad abiejų Susitariančiųjų Šalių interesus atitinka tikslių savitarpinio 
saugumo užtikrinimo sąlygų nusakymas ir teisingas išsprendimas klausimo dėl 
valstybinės priklausomybės Vilniaus miesto ir Vilniaus srities, Lenkijos neteisėtai 
atplėštų nuo Lietuvos,

pripažino esant būtina sudaryti savo tarpe šią Vilniaus miesto ir Vilniaus srities 
Lietuvos Respublikai perdavimo ir Lietuvos-Sovietų Sąjungos savitarpinės pagalbos 
sutartį... („Vyriausybės Žinios“ nr. 669, 1939 metų spalio 17 d.).

Taigi ir didžiosios Tarybų valstybės ideologija ir— kas mūsų atveju ypač svarbu 
— galiojančios dvišalės sutartys dėjo Tarybų Sąjungai pareigą gerbti Lietuvos 
valstybės nepriklausomybę ir jos teritorijos neliečiamybę.

Sutartys—tarptautinės teisės aktai. Jų nesilaikymas ir juolab sulaužymas gimdo 
neteisę.

„Nė viena neteisė neturi likti nepastebėta, ją reikia fiksuoti dokumentuose“ 
(„Izvestija“, 1964.XI.12).
1. Geri, draugiški dviejų valstybių santykiai

Lietuva, pasirinkusi ir išsikovojusi nepriklausomo gyvenimo kelią, ir Rusijos 
Federatyvinė Socialistinė Tarybų Respublika (taip tada vadinosi dabartinė Tarybų 
Sąjunga) pasirašė 1920 metų liepos 12 dieną Taikos sutartį, kuri, pažymėjusi, kad 
„susitariančios šalys viena su antra niekad nėra buvusios karo padėtyje“ nustatė, jog 
„Rusija be atodairų“ pripažįsta „Lietuvos valstybės savarankiškumą ir 
nepriklausomybę su visomis iš tokio pripažinimo einančiomis juridinėmis“ 
pasekmėmis „ir gera valia visiems amžiams“ atsisako „nuo visų Rusijos suvereniteto 
teisių Lietuvių tautos ir jos teritorijos atžvilgiu“.

Sutartis nužymėjo rytinę Lietuvos sieną, palikdama Lietuvos pusėje ne tik sostinę 
Vilnių, bet ir gerą užnugarį į rytus ir į pietus nuo jo.

Su tos sutarties pasirašymu abiejų valstybių santykiai stojo į normalias 
tarptautinio gyvenimo vėžes ir klostėsi paskui visą laiką labai draugiškai — be jokių, 
gali sakyti, šešėlių. Socialines ir ekonomines santvarkas abi šalys turėjo, tiesa, 
skirtingas, bet tai, kaip žinia, yra kiekvienos valstybės vidaus reikalas, į kurį kitos 
valstybės neturi teisės kištis ir paprastai nesikiša, nebent tas teises teiktų joms kurios 
nors galiojančios tarptautinės sutartys. Pravartu gal bus čia priminti, jog tuo laiku, kai 
ši Taikos sutartis buvo sudaroma, redaguojama ir pasirašoma, Tarybų valstybei 
vadovavo jos įsteigėjas — Leninas, kuris, kaip vyriausybės galva, be abejo, tą sutartį 

i sudarant artimai dalyvavo.
i Galima tad neperdedant sakyti, jog pats Leninas pripažino Lietuvos 
i nepriklausomybę ir gera valia visiems amžiams savo įsteigtos valstybės vardu atsisakė 
I nuo visų Rusijos suvereniteto teisių, kurių ji yra turėjusi Lietuvos atžvilgiu. Ir jis ją 
pripažino su tokia jos vidaus santvarka, kokia tada Lietuvoje buvo.

Nepriklausoma Lietuva geriausiai atitiko ir pačios Tarybų Sąjungos interesus, 
nes ano meto tarptautinės situacijos sąlygomis šitame žemės rutulio plote galėjo būti 
tik arba nepriklausoma Lietuvos valstybė, arba Lenkijos provincija. Tai akivaizdžiai 
įrodo Tarybų Sąjungos ir Lenkijos Rygoje 1921 metų kovo 18 dieną pasirašytoji 
Taikos sutartis. Kaip pagal tą sutartį Lenkijai atiteko Vakarų Ukraina, Vakarų 
Baltarusija ir Rytų Lietuva (Vilniaus kraštas), taip būtų jai atitekusi ir visa Lietuva, jei 
šioji nebūtų įstengusi įsitvirtinti kaip nepriklausoma valstybė ir apsiginkluoti. 
Vėlesnės Lietuvos ir tarybų Sąjungos sutartys dar labiau sukonsolidavo Taikos 
sutarties geriems abiejų valstybių santykiams padėtus teisinius pamatus. Tai visų 
pirma 1926 metų rugsėjo 28 dieną pasirašytoji Nepuolimo sutartis. Pirmutinis jos 
straipsnis pabrėžė, jog „Taikos sutartis tarp Lietuvos ir Rusijos, sudaryta Maskvoje 
1920 metų liepos 12 dieną, kurios visi nuostatai palaiko visą savo galią ir neliečiamybę, 
lieka Lietuvos Respublikos ir Socialistinių Tarybų Respublikų santykių pagrindu“.

Penktasis Nepuolimo sutarties straipsnis nustatė, beje, jog, kilus tarp abiejų 
valstybių tokiam konfliktui, kurio jos negalėtų išspręsti diplomatiniu keliu, Lietuva ir 
Tarybų Sąjunga skirs taikomąsias komisijas.

Nepuolimo sutarties galiojimas buvo dukart prailgintas, antrą kartą 1934 metų 
balandžio 4 dieną — iki 1945 metų gruodžio 31 dienos.

SRNNOO JUOZAIČIO 
„POLITINE KULTŪRA 

IR LIETUVA“
Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės 

grupės nario, filosofo Arvydo Juozaičio 
straipsnis „Politinė kultūra ir Lietuva“ 
šįmet eina iš rankų į rankas, nors jis 
nepasirodė oficialioje spaudoje. Juozaitis 
pasižymėjo ir kaip plaukikas, Montrealio 
olimpiadoje laimėdamas bronzos 
medalį.

Pirmoji straipsnio dalis teorinio 
pobūdžio. Autorius teigia, kad „konk
rečią politiką“ būtina „remti kultūriniu 
brandumu,“ nes kitaip ,ji praranda 
gyvybę, virsta prievartos aparatu ir 
paskelbia karą viskam, kas gyva ir jos 
nekontroliuojama. Taip gimsta koncla- 
geriai, nusinešantys į kapus milijonus 
gyvybių“. Politinė kultūra gi „neat
siejama nuo demokratijos“, tikras 
politinis gyvenimas „neįmanomas be 
pliuralizmo“. Kylanti neformalių susivie
nijimų banga, pokyčiai, „vaduojantys 
mus iš politinio snaudulio“. Vis labiau 
primena Europos kultūros tradicijas. 
Esminiai šios kultūros politinės savi
raiškos elementai yra „racionali sa
vimonė, sveikas protas, suverenitetas“.

Suverenitetas, anot Juozaičio, „sutei
kia tautai—valstybei nelygstamos vertės 
pajautą..., nes tauta susivokia esanti 
vienintelė teisėta savąjį likimą nuspren
džiant! jėga.“ Parlamente, rašo jis, 
„susirenka visos pagrindinės viešojo 
politinio gyvenimo jėgos, susiburia net 
priešiškiausi interesai ir tikslai... stichija, 
prievarta ir susinaikinimas galutinai 
įgauna kultūrinio gyvenimo formas. 
Viešasis gyvenimas virsta politine kul
tūra“. Parlamentinėje valstybėje „teisė 
privalo tapti vienintele jėga, kuriai būtų 
leidžiama pakilti virš visos visuomenės. 
Jai turi paklusti bet kuri partija, bet kuri 
visuomeninė organizacija, bet kuri 
valdžia, bet kuris individas“.

Be to, rašo autorius, šitokia socialinė 
tvarka turi remtis esmine metafizine 
prielaida, kuri skelbia, kad „žemiškasis 
žmogaus gyvenimas niekad nepasieks 
maksimalaus gerbūvio, idealios ramybės 
ar absoliučių patogumų būsenos. T.y. 
niekada nepasieks tos rožinės komunis
tinės idilės, kuria užkrėtė žmonijos protą 
keli Naujųjų amžių mąstytojai — 
svajotojai“.

Pasak Juozaičio, politinė kultūra yra 
„europinės kultūros sudedamoji dalis ir 
kaipo tokia galutinai išsirutuliojo“, o „20 
amžiuje tapo visuomenės sąmonėjimo 
gaire. Akivaizdžiausiai tai parodo tarp
tautinės teisės išsivystymas ir jos 
tiesioginis susiejimas su žmogaus tei
sėmis. Be šių dviejų polių šiuolaikinis 
tarptautinis gyvenimas būtų neįma
nomas. Būtų neįmanomas jos racio
nalumas ir sveikas protas. Ir juo labiau — 
suverenitetas“. Elta

STALININIS ŽURNALISTAS 
SUGRĮŽTA | NEW YORKĄ

Ilgametį Maskvos centrinės spaudos ir 
Tiesos korespondentą New Yorke, Vilių 
Kavaliauską šią vasarą pakeitė Jonas 
Lukoševičius. Tai keistas signalas išei
vijai. Šiais ,,glasnost“ ir „de
mokratizacijos“ laikais būtų buvę nat
ūralu į JAV-bes pasiųsti bent nuosaikiai 
„liberalų“ žurnalistą, atstovaujantį 
„naująją dvasią“. Lukoševičius yra 
tipiškai stalininio stiliaus agitpropin- 
inkas, pasižymėjęs išeivių, ypač kultūrin
inkų, dergimui. Vienas jo „šedevrų“ buvo 
radijo vaidinimas apie Laisvos Europos 
radijo darbuotojus. Jame dalyvavę 
Vilniaus Jaunimo teatro aktoriai šią 
vasarą pasisakė, jog jie jautėsi „lyg į 
mėšlą įlipę“. Lukoševičiaus paskyrimas 
patvirtina Pabaltyje dabar populiarų 
teiginį, kad Lietuvos kompartija yra 
„stalinizmo bastionas“. Elta

Skautai Vasario 16 Gimnazijoje
Naujiems 1988-89 mokslo metams 

prasidėjus, tęsiama Vokietijos Aušros 
tunto skautų ir skaučių veikla.

Pirmą kartą po atostogų skautai 
Vasario 16 gimnazijoje pasireiškė š.m. 
rugsėjo mėn. 8d., kai gimnazijoje buvo 
švenčiama Tautos šventė. Anksti rytą per 
vėliavos pakėlimą Aušros rimto skautai 
dalyvavo uniformuoti ir su tunto vėliava 
iškilmėse. Skautai ir skautės vėliau dienos 
metu dalyvavo šv. Mišiose ir 
tolimesnėje Vasario 16 gimnazijos Tautos 
šventės programoje.

Oficialus Vokietijos Aušros tunto 
1988-89 mokslo metų veiklos atidarymas 
įvyko š.m. rugsėjo mėn. 18 d. Vasario 
gimnazijos salėje 14.00 vai. tunto 
tradicine susipažinimo sueiga. Dieno
tvarkė — paprasta: jokių raportų, jokių 
rikiuočių! Visi susėdo ratu ir pasikalbėjo. 
Po to kava, pyragai ir šalti gėrimai.

Sueigoje dalyvavo 27 skautai ir skautės 
bei kandidatai ir kandidatės, norį 
įsijungti į lietuvišką skautišką šeimą. 
Pašnekesį pravedė tuntininkė ps. Jūratė 
Lemkienė ir jos pavaduotojas ps. Petras 
Veršelis. Ypatingai buvo malonu pirmą 
kartą Aušros tunto sueigoje matyti kun. 
Edį Putrimą, naują Vasario 16 gimnazijos 
kapelioną, Kanados Toronte išėjusį 
lietuviškos skautybės mokyklą.

Skautai ir skautės pasveikinami, 
supažindinami su mišraus Aušros tunto 
veikimo ypatingom sąlygom. Trumpai 
pasidalinama įspūdžiais iš vasaros 
stovyklų. Apie VII Tautinę Stovyklą 
trumpai papasakoja psl. Zita Dubaus- 
kaitė ir kiti. Iš Europos rajono stovyklos 
Anglijoje — ps. Petras Veršelis Aušros 
tuntui perdavė rajono vado s. Stepo 
Vaitkevičiaus, brolijos rajono vadeivos 
v.s. Juozo Maslausko, seserijos rajono 
vadeivės ps. Vidos Gasperienės ir s. kun. 
dr. Stepono Matulio nuoširdžiausius 
linkėjimus Vokietijos broliams ir sesėms.

Tada buvo sudaryti vienetai. Kaip 
praeityje, taip ir toliau veiks brolijos 
Vytauto Didžiojo draugovė, Vokietijos 
Dr. Vydūno skautų vyčių būrelis ir 
seserijos Jūratės draugovė. Drauginin
kais bus s.v. psl. Alain Gromošauskas ir 
v. sk. Vilija Bijūnaitė. Skautų vyčių 
būrelio vadas yra s.v. ps. Petras Veršelis.

Aptarta ateities tunto veikla. Suta
riama viso tunto bendra iškyla — spalio 
mėn. 2 d. Toliau planuojama, atsižvel
giant į oro sąlygas, kada nors spalio mėn. 
bėgyje turėti bendrą tunto laužą. 
Gruodžio mėn. įvyks tradicinė Aušros 
tunto skautų ir skaučių advento šventė, o 
kovo mėn. — Kaziuko mugė. Atskiri 
vienetai turės smulkesnius reguliarius 
užsiėmimus: sueigas, iškylas, lauželius ir 
kitus renginius.

Ps. Petras Veršelis skatino dalyvauti 
„Šaltinio“ konkurse visus skautus ir 
skautes. Šiame Europos skautams ir 
skautėms skirtame konkurse Aušros 
tunto nariai turėtų laimąti premijų! Po 
bendros nuotraukos ir vaišių, sueiga 
baigiama.

Vokietijos skautų vyčių būrelis po 
bendros sueigos turėjo pirmą savo 1988- 
89 mokslo metų sueigą. Būrelio vadas s.v. 
ps. Petras Veršelis nuoširdžiai pasveikino 
naujus skautus vyčius psl. Alain Gromo- 
šauską ir Rimą Čiuplinską, abu VII 
Tautinėje Stovykloje davusius įžodį ir 
pirmą kartą violetiniais kaklaraiščiais 
sugrįžusius į savo būrelio, kuriame išeiti 
kandidatavimo metai, sueigą. Būrelio 
vadas apgailestavo, kad kiti du skautai 
vyčiai kandidatai, pereitais mokslo 
metais čia kandidatavę ir VII Tautinėje 
Stovykloje davę įžodį, į Vasario 16 
gimnaziją negrįžo. Daug skautų vyčių 
sėkmingai Vokietijos skautų vyčių 
būrelyje išėję kandidatavimo laikotarpį ir 

čia yra davę įžodį, bet baigę mokytis 
Vasario 16 gimnazijoje, jie išėjo iš 
Vokietijos skautų vyčių ir vadovų eilių! 
Dabar jie eina atsakingas vadovų 
pareigas kur nors užjūriuose.

Šiais mokslo metais skautų vyčių 
būreliui priklauso penki įžodį davę 
skautai vyčiai ir vienas kandidatas, atža

SKAUTŲ STOVYKLOJE
Mano pirmoji lietuvių skautų stovykla 

Lietuvių Sodyboje buvo smagi ir 
įspūdinga. Aš nemaniau, kad stovyk
lautojai gali būti tokie draugiški. Nuo pat 
pirmos dienos, viens kitą priėmę, mes 
tapome viena šeima.

Rytais mes keldavomės pusę aštuonių 
mankštai. Po to ėjome apsiprausti ir 
ruoštis vėliavų pakėlimui bei pusryčiams. 
Praustis lauke nebuvo labai malonu, nes 
kartais smarkus ir šaltas lietus pildavo lyg 
iš kibiro.

Per vėliavų pakėlimą nuotaika būdavo 
labai smagi. Skautės prie vėliavų mus 
sveikino su šūkiu, o mes tada turėdavome 
greitai sugalvoti ką joms atsakyti, kad 
joms nenusileidus.

Pakėlę vėliavas mes išalkę bėgdavom 
prie virtuvės stalo ir eilėje laukėm 
pusryčių. Skaniai pavalgę grįždavome į 
savo pastovykles ruoštis patikrinimui ir 
dienos darbams, kurie nors ir nebuvo 
visada lengvi, bet mes stovyklautojai juos 
stengdavomės atlikti gerai. Tie kurie 
nenorėjo tvarkytis aplink savo pasto- 
vyklę, galėjo mokytis Lietuvos istorijos. 
Sunkiam darbui pasibaigus visada 
turėdavome laisvą valandą prieš ir po 
pietų.

Pavalgę vėl buvome laisvi, o tada 
ėjome sportuoti. Buvo gan smagu bėgioti 
po laukus, mėtyti kamuolį, ar tiktai 
kalbėtis su draugais prie baseino. Sportas 
sudarė progą pabendrauti.

Po sporto mes grįždavom į stovyklą 
mokytis dainavimo ir tautinių šokių. 
Dainas dainuoti nebuvo taip lengva. 
Reikėjo išmokti naujus žodžius ir naujas 
melodijas. Nebuvo lengva ir su šokiais, 
mes turėjome išmokti naujus žingsnius ir 
iuos suderinti šokyje. Bet mes tas dainas 
ir tuos šokius šiaip taip išmokdavom. Už 
tai mes esame dėkingi savo mokytojams.

Po užsėmimų mūsų laukė laisvalaikio 
valanda. Po to vakarienė, vėliavų 
nuleidimas ir laužas. Laužas būdavo 
smagiausia dienos dalis. Mes dainavom ir 
juokėmės kartu. Buvo gera ir smagu, kad 
diena stovykloje taip baigėsi.

Audrius Lazdinis

Audrius Lazdinis yra 15-kos metų 
moksleivis atvykęs iš JAV į Angliją. Jis 
gyvena Maida Vale Londone ir lankys 
Centrinę Londono gimnaziją. Vasaros 
atostogų metu jis lankėsi Nidos spaus
tuvėje ir „E.L.“ redakcijoje. Audrius 
Lazdinis yra Londono Lietuvių Maironio 
mokyklos vyresnis mokinys ir tautinių 
šokių grupės šokėjas.

PĖSČIŲJŲ ZONA KLAIPĖDOJE
Klaipėdos senamiesčio ekologinė 

padėtis yra kritiška. Taip rašo Klaipėdos 
„Persitvarkymo naujienos“, siūlydamos 
senamiestį paversti pėsčiųjų zona. Sena
miestis, rašoma „Persitvarkymo naujie
nose“, puikiai slopina jūros vėjus, bet tuo 
pačiu ilgam užkonservuoja automobilių 
išmetamas dujas. „Naujienos“ pateikia 
konkrečius duomenis: Azoto dvideginio 
kiekis ore šiuo metu 2-3 kartus viršija 
leistinas normas. Triukšmas 17-20 
decibelų didesnis nei leista. 80 procentų 
viso triukšmo ir 60 procentų teršalų 
sudaro transportas. P.N.

PAREIŠKIMAS
Po ilgo — daugelio metų — laukimo 

pasirodė Algimanto Mackaus knygų 
leidimo fondo išleistas Petro Klimo 
„Dienoraštis. 1915.XII.1 — 1919.1.19“.

Redaktorinius paskutinių teksto ko
rektūrų iš leidėjų nesulaukė, tad nesunku

Tolesnė Lietuvos ir Tarybų Sąjungos santykių konsolidavimo gaire buvo jų 1933 
metais, liepos 5 dieną, pasirašytoji sutartis užpuoliko sąvokai apibrėžti. Pagal tą 
sutartį užpuolike (agresore) laikoma ir ta valstybė, kuri „įsibraus ginkluotomis 
jėgomis, net ir karo nepaskelbusi, į kitos valstybės teritoriją“. Toji sutartis nustatė 
toliau, kad jokio agresijos veiksmo negali pateisinti kurios nors valstybės „politinė, 
ekonominė arba socialinė struktūra, jos administracijai prikišamos klaidos, 
neramumai, kilę iš streikų, revoliucijų, kontrevoliucijų arba pilietinio karo...“

Pagal tą sutartį agresijos negali pateisinti taip pat „nesusipratimai, liečią 
ekonominius, finansinius arba kitus pasižadėjimus kitų valstybių atžvilgiu“. 
Pažymėtina, kad tarp Lietuvos ir Tarybų Sąjungos buvo dar ir vadinamasis 
gentleman’s agreement, tai yra susitarimas žodžiu. Pagal tą susitarimą abi šalys buvo 
apsiėmusios kita kitą konfidencialiai informuoti apie tokius savosios užsienių arba 
tarptautinės politikos faktus ir tendencijas, kurie galėtų liesti kitos šalies interesus. 
Taip, pavyzdžiui, Lietuva, imdamasi 1934 metais iniciatyvos Baltijos santarvei 
suburti, painformavo apie tai Tarybų Sąjungą, kuri, beje, pasakė, kad Lietuvos 
iniciatyvai pritaria. , . ,(Bus daugiau)

buvo pramatyti, kas bus: nemokšos 
sauvaliaus už jo nugaros.

Taip ir atsitiko. Vietoj skyriaus 
pavadinimo „32 priedai“ atsirado 
„Rankraštiniai priedai“, nors knygos 
gale pridėtos to meto spaudos iškarpų, 
įvairių atšaukimų bei periodikos foto
kopijos nieko bendro neturi nei su 
rankraščiu nei su ranka rašymu.

Atsirado ir techninis redaktorius — 
Vytautas Vepštas.

Niekas negali priešintis V. Vepštui 
įsirašyti techniniu direktorium, bet Petro 
Klimo dienoraščiui techninio re
daktoriaus nebuvo reikalinga ir būti 
negalėjo.

Ž. Mikšys
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Lietuvių
KAS—KADA—KUR

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 3d. — įvyks Tradicinis 
Pabaltiečių Moterų Bazaras, Latvių 
namuose 72, Queensborough Terrace, 
Bayswater W.2. Pradžia 11 vai.

Gruodžio mėn. — Svajonių Aidai 
Britanijoje.

DR. S. KUZMINSKAS 
NESVE1KUOJA

Susirgo DBLS-gos garbės narys ir 
„Europos Lietuvio“ bendradarbis dr. S. 
Kuzminskas. Jis gydosi Nottinghamo 
Sherwood ligoninėje, „Gener“ palatoje.

Sąjungos Valdyba ir „Europos Liet
uvio“ redakcija linki jam greitai pas
veikti.

PALIKIMAS
TAUTOS FONDUI

A.A. J. Danila (Derby) pagal testa
mentą paliko Tautos Fondui 50.00 sv.

T.F.A. D. Britanijoje dėkoja J. 
Levinskui už pinigų persiuntimą.

LONDONO LIETUVIŲ 
MAIRONIO MOKYKLA

Spalio 22 d. mokykloje pamokų nebus. 
Pamokos vėl prasidės spalio 29 d. Tą 
pačią dieną, po pamokų 12 vai. įvyks 
mokytojų susirinkimas.

Mokykloje vyksta lietuvių kalbos 
pamokos kiekvieną šeštadienį nuo 10 iki 
12 vai., Lietuvių Namuose, Londone. 
Mokinių amžius — nuo mažiausio iki 
didžiausio visi mokosi lietuviškai. Veikia 
klasė suaugusiems.

PADĖKA
Mylimam mano vyrui a.a. Albinui 

Mameniškiui mirus, noriu išreikšti 
padėką kan. Kamaičiui, Prestono lie
tuviams už gėles ir užuojautą Dajanai ir 
Kristinai už pagamintą maistą, Manches- 
terio klubui ir jo nariams už užsakytas šv. 
Mišias, Škotijos draugams ir draugėms 
už Šv. Mišias, Boltono ir Rochdale 
draugams už manąs prižiūrėjimą ir 
pasakytą atsisveikinimo žodį kapuose.

Dėkojame iš širdies visiems prisidė- 
jusiems prie a.a. Albino laidojimo.

Žmona Ona 
ir sūnus Leonas

MIRĖ
ELENA BLIUDŽIŪTĖ

Spalio 6 d. Nottinghame mirė susi
pratusi lietuvaitė, moterų draugijos 
„Dainava“ narė, ilgametė Sodybos ir 
klebonijos tarnautoja Elena Bliudžiūtė.

Spalio 14 d. 10 vai., pamaldos už 
mirusią St. Barnaby katedroje, Derby 
Rd., Nottinghame.

K ronika
MANČESTERIS

BRADFORDO
LIETUVIŲ VIEŠNAGE

Rugpjūčio 27 d. į M. lietuvių klubą 
atvyko Bradfordo lietuvių ekskursija, 
viso 32 žmonės, kuriuos viešnagėn 
pakvietė M. lietuvių klubas. Toks vienų 
pas kitus apsilankymas ypač pagyvėjo 
paskutiniaisiais metais. Jiems surengtas 
priėmimas — vaišės, kuriose dalyvavo ir 
vietos lietuviai, viso 54 žmonės.

Pobūvį atidarė klubo pirm. A. 
Podvoiskis, kuris pasveikino atvykusius 
svečius ir padėkojo jiems už apsilankymą, 
ir jų mūsų priėmimą Bradforde praė
jusiais metais. Išsireiškė, kad tarpusavis 
ryšys tarp Manchesterio ir Bradfordo 
lietuvių klubų bus palaikomas ir toliau. 
Paprašė užkąsti, išgerti, pabendrauti ir 
linksmai praleisti laiką, ir jaustis kaip 
namuose. Sukalbėjo stalų maldą, po 
kurios prasidėjo vaišės.

Vaišių metu M. Lietuvių klubą 
sveikino ir geros kloties veikloje linkėjo 
Bradfordo lietuvių „Vyties“ klubo pirm. 
V. Gurevičius, kuris įteikė M. lietuvių 
klubo pirmininkui „Vyties“ klubo 
dovaną — A. Bučio tapybos paveikslą, 
kurį pirmininkas pažadėjo pakabinti 
pačioje garbingiausioje klubo vietoje, A. 
Bučys, ramovėnų pirm. K. Murauskas, 
DBLS Bradfordo skyr. pirm. F. Šilingas 
ir kan. V. Kamaitis.

{ svečių kalbas atsakė M. lietuvių 
klubo vicepirm. H. Vaineikis ir padėkojo 
bradfordiškiams už jų— Boltono lietuvių 
— priėmimą praėjusiais metais Brad
forde.

Bradfordo klubo pirm. V. Gurevičius 
padėkojo šeimininkėms— B. Kupstienei, 
K. Kupstytei ir S. Keturakienei, kuri 
padėjo pagaminti maistą ir įteikė 
dovaną.

Bradfordiškiai, turėdami gerus baisus, 
šauniomis dainomis palaikė visų pakilią 
nuotaiką, ligi atėjo laikas vykti namo. Šio 
susitikimo greit nepamiršime.

A. P-kis

PAMALDOS
Leedse — spalio 16 d., 13 vai.
Nottinghame—spalio 16d., 11.15 vai., 

Aušros Vartų Židiniui skirta Maldos 
Žygiui diena už Lietuvą.

Derbyje — spalio 16 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

Rochdalėje — spalio 23 d., 12.30 vai.
Nottinghame — spalio 23 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Nottinghame — spalio 27 d., 8 vai. ryte 

„Šaltinio“ leidėjų-skaitytojų Maldos 
Žygio diena už Lietuvą.

Manchesteryje — spalio 30 d., 12.30 
vai.

A.A. mielai dainavietei Elenai 
Bliudžiūtei mirus, nuoširdžią užuo
jautą reiškiame M. Klumbienei ir 
giminėm.

Kartu liūdime „Dainavietės"

Tautos Šventės Minėjimas
MANČESTERIS

Rugsėjo 3 d. DBLS Manchesterio 
skyrius surengė M. lietuvių klube Tautos 
šventės minėjimą, kuriame dalyvavo 
daugiau kaip 50 žmonių ir pora svečių iš 
Lietuvos, kurie atostogavo Anglijoje.

Minėjimą atidarė ir pravedė DBLS 
Manchesterio skyr. pirm. A. Podvoiskis, 
kuris pasveikino susirinkusius ir svečius iš 
Lietuvos ir padėkojo už atsilankymą į 
minėjimą. Be to, paprašė visų tylos 
valandėle pagerbti už Lietuvos laisvą bei 
nepriklausomybę žuvusius savanorius, 
karius, partizanus ir pavienius asmenis, 
po to pakvietė H. Vaineikį skaityti 
paskaitos.

Prelegentas savo gana patriotiškoje 
paskaitoje išryškino mūsų tautos gar
bingą ir kartu skaudų amžių bėgyje 
nueitą kelią, išryškindamas svarbesnius 
istorinius momentus ir tai, kad lietuvių 
tauta drąsiai ir ryžtingai siekia laisvės ir 
nepriklausomybės sau ir Lietuvai. Visi 
pripažino, kad paskaita buvo gera, 
įdomi.

Meninėje dalyje J. Arbačiauskas 
paskaitė savo kūrybos „Pasaką apie 
Karklo Krūmelį“ (Lietuvą) ir padek
lamavo „Tautos paveikslą“. A. Bruzgys 
padeklamavo nežinomo autoriaus iš 
Lietuvos „Lietuva“.

Minėjimas baigtas sugiedant Lietuvos 
himną. Po to vyko pasižmonėjimas, kuris 
nusitęsė iki vėlaus laiko. A. P-kis

LENKIJA
LENKAI VARŠUVOJE 
DEMONSTRAVO UŽ 

LIETUVOS, LATVIJOS IR ESTIJOS 
SUVERENITETO ATSTATYMĄ 
Keturios Lenkijos politinės grupės 

rugsėjo 25 d. demonstravo solidarumo 
demonstraciją už Pabaltijo valstybių 
suvereniteto atstatymą.

Apie tai pranešė lenkų „Solidarumo“ 
atstovas dr. Jerzy Grebski.

Pagal dr. Grebskį demonstraciją 
organizavo: Liberaldemokratinė Partija 
, ,N epriklausomybė“ (Niepodleglošč), 
Varšuvos „Solidamost“ (Solidamošč 
walcząsa) ir „Nepriklausoma Studentų 
Sąjunga“ Varšuvoje.

Jo teigimu demonstracijoje dalyvavo 
keli šimtai žmonių, ypač daug studentų. 
Milicija netrukdė. Demonstracija buvo 
pravesta žinomoje „Nowy Swiat“ gatvėje 
Varšuvos centre. Baltų Intergrupė

BALTGUDIJA
PELESOS KATALIKAI 

PASISTATĖ BAŽNYČIĄ
Pelesos kaime, Varanavo rajone 

dabartinėje Baltarusijos TSR, apie 100 
kilometrų nuo Vilniaus, važiuojant per 
Eišiškės ir Rodunią, gyvenantieji Lietu
viai sava iniciatyva pasistatė bažnyčią.

Senoji Pelesos bažnyčia buvo 1961 m. 
faktiškai nugriauta, bokštas nulaužtas, 
kryžius išniekintas.
Pelesečiai, kurie su lietuvių iš didžiosios 

Lietuvos pagalba šeštadienį, rugsėjo 17 d. 
pradėjo naujos bažnytėlės statybą Pelesos 
kapų teritorijoje, statybą iš lauko, kitą 
dieną sėkmingai užbaigė. Vietiniai 
tikintieji savo darbu buvo labai paten
kinti. Suvažiavo tautiečiai ir iš kitų 
Lietuviškų dabart. Baltarusijoje kaimų. 
Statyboje ir įšventinimo apeigoje daly
vavo Sąjūdžio atstovai ir grupė mokinių 
su lietuviškom vėliavom.

Rugsėjo 18 d. apie 5 vai. bažnyčia buvo 
kunigo Prajaros iš Garliavos įšventina ir 
įvyko pirmos Šv. Mišios. Bažnytėlės 
įšventinimo apeigose dalyvavo ir kunigas 
Aliulis, kuris, kartu su Vyskupu Julijonu 
Steponavičiumi neseniai buvo Romoje.

Baltų Intergrupė

PRANCŪZIJA
EUROPEJINIO SĄJŪDŽIO 

VEIKLA
Inž. A. Venskus, Europėjinio Sąjūdžio 

Lietuvių K-teto gener. sekretorius, 
dalyvavo šio Sąjūdžio Feder. Tarybos 
posėdžiuose, kurie įvyko Madride (Ispa
nijoje) rugsėjo 30 — spalio 1 d. Feder. 
Tarybos posėdžių dienotvarkėje be 
einamųjų reikalų, buvo diskutuojami 
vakariečių solidarumo ir Europos Par
lamento sustiprinimo klausimai — 
ryšium su naujais 1989 metų rinkimais.

Europėjinis Sąjūdis šiemet švenčia 40 
metų veiklos sukaktį. Jo pimininku šiuo 
metu yra E. Baron Crespo — Europos 
Parlamento vice-pirmininkas (Ispanija).

NOTINGAMAS
Laikas greitai bėga, jau vėl praėjo 

metai nuo Tautos Šventės-Lietuvių 
Dienos minėjimo. Per šiuos metus daug 
buvo dirbama tiek kultūriniame, tiek 
visuomeniniame bei organizaciniame 
darbe, atrodo, visų jėgos jau išseko. Ypač 
kada tie patys žmonės atlieka visus 
darbus ir visur turi dalyvauti. Todėl šiais 
metais buvo nuspręsta švęsti Lietuvių 
Dieną Nottinghame mažesniu mastu nei 
praėjusiais metais, bet surengti didesnį 
Tautos Šventės minėjimą. Programa 
ruošta daugumoje vietinėmis pajėgomis, 
t.y. vidurinės Anglijos, nes iš pietų 
Anglijos nesulaukta jokios paramos nei iš 
meninių pajėgų nei iš visuomenės.

Minėjimas įvyko rugsėjo 10 d. Salė 
paįvairinta skautų stalu, ant kurio buvo 
išdėstyti suvenirai, nuotraukos iš ką tik 
įvykusios 7-tos skautų Tautinės Stov
yklos, rankdarbiai ir kiti skautiški 
reikmenys. Jaunimo Sąjunga taip pat 
neapsileido. Kitame salės kampe paruošė 
savo stalą su lietuviškais šūkiais, 
knygomis ir kitais tautiniais papuošalais 
ir, savo atvykimu suteikė moralinę pa
ramą vietiniam jaunimui.

Minėjimą atidarė CV narys E. Šova, 
perduodamas Centro Valdybos svei
kinimus ir pakviesdamas H. Vaineikį šios 
dienos paskaitai. Jis apdžiaugė, kad daug 
dalyvių ir svečių yra iš šiaurinės Anglijos 
ir pabrėžė, kad tenai lietuviai šeimyniš- 
kiau gyvena; arčiau vienas kitą pažin
dami, sueidami, pasikalbėdami, pas
ilinksmindami. Bet nežiūrint kur lietuviai 
begyventų, kuriame pasaulio krašte jie 
bebūtų, jie niekada neturi užmiršti kas jie 
yra ir turi džiaugtis ir didžiuotis, kad 
svetimi pančiai jų niekada nepalaužė ir 
niekados nepalauš. Jau dabar Lietuvoje 
lietuviai vėl kelia galvas ir išsikovojo teisę 
giedoti Tautos Himną ir išdidžiai nešioti 
trispalvę. Tautos tikslas — atgauti 
suverenumą ir laisvę tvarkytis patiems.

Įvairią meninę programą atliko Not
tinghamo meninės pajėgos ir Gloucesterio 
tautinių šokių grupė „Baltija“. Jai 
vadovauja M. Gelvinauskienė, o šokiams 
grojo J. Horwill. Pagrindinę programos 
dalį išpildė Nottinghamo choras „Gin
taras“, poeziją jausmingai skaitė J. 
Perminienė, dainavo jaunosios daini
ninkės Samantha ir Louisa. Bet dau
giausiai visus sužavėjo „Baltijos“ mažųjų 
šokėjų pora, kuri taip atsidėjusiai ir 
rūpestingai išpildė visus šokius. Manau, 
kad ateityje juos dažnai matysime.

Visiems padėkojo E. Šova, nepabūgęs 
su sūnumi atvykti net iš Valijos. Šaltus 
užkandžius su kavute paruošė Not
tinghamo Moterų Draugija, o pirm. F. 
Damasevičienė, priėmė ir pavaišino savus 
bei svečius.

Svečių turėjome nemažai iš artimesnių 
ir tolimesnių apylinkių, net ir iš Lietuvos. 
Neužmiršo mūsų ir Škotija su pirmininku 
J. Bliūdžiumi priešakyje.

Vakaras praėjo sėkmingai, jaukioje ir 
šeimyniškoje nuotaikoje.

Padaryta rinkliava Tautinės Paramos 
Fondui, kurią pravedė G. Ivanauskienė.

Sekmadienio rytą Židinyje kun. S. 
Matulis atnašavo iškilmingas Šv. Mišias, 
kad paminėtų šią brangią mums šventę.

H. Gasperas

ITALIJA
LIETUVIŠKO ROKO 

KONCERTAS ROMOJE
Rugsėjo 5 d., Romos sporto parke 

įvyko lietuvių roko muzikos ansamblio 
„Antis“ koncertas. Koncerte dalyvavo 
keli šimtai žiūrovų, tarp jų ir grupė 
Romos lietuvių. Ansamblio dalyviai į 
sceną išėjo su Lietuvos trispalve vėliava; 
atlikėjams pradedant pirmą kūrinį, 
vėliavą paėmė vienas jaunuolis iš žiūrovų 
tarpo ir laikė ją iškėlęs per visą koncertą.

Italų publika „Anties“ pasirodymą 
priėmė su dideliu entuziazmu. Į koncertą 
susirinkąs jaunimas, net ir nesupras
damas atliekamų dainų žodžių, ritmingai 
ir karštai įsijungė į lietuvių ansamblio 
atliekamas melodijas.

Italų spauda rašydama apie „Anties“ 
ansamblio koncertą, atkreipia dėmesį į 
rugsėjo 4 d. įvykusią ansamblio paruoštą 
spaudos konferenciją. Konferencijoje 
„Anties“ ansamblio vadovas Algirdas 
Kaušpėdas italams žurnalistams trumpai 
nušvietė dabartiną Lietuvos padėtį, 
pabrėždamas, kad jų grupė su savo 
kūriniais įsijungia į Lietuvoje plačiu 
mastu vykstantį tautinį sąjūdį, susijusį su 
viešumo ir persitvarkymo politika.

VAT.R.

PASAULYJE
Gorbačiovas įsitvirtino

Gorbačiovas grįžęs iš savo kelionės po 
Sibirą, kur žmonės sako, kad nežiūrint jo 
glasnost ir perestroikos krautuves 
tebėra tuščios, sušaukė komunistų 
partijos vyriausio komiteto posėdį, o kitą 
dieną visą K.P. Centrinį komitetą 
posėdžiams. Nors ir giriamasi tačiau 
labai svarbūs pakeitimai per trumpą laiką 
buvo vienbalsiai priimti, kas gali reikšti, 
kad viskas buvo iš anksto sutana 
Gorbačiovas išėjo laimėtoju, nors gal ir 
nepilnai. Jo du didžiausi kritikai buvo 
nužeminti, bet nepašalinti (Ligačiovas ir 
Čebrikovas). Nauji Gorbačiovui pa- 
lankūs asmenys atėjo į jų vietą. Gal 
didžiausias pakeitimas buvo veterano 
Gromykos atsistatydinimas. Jis buvo 
ištikimas visiems diktatoriams nuo 
Stalino iki Gorbačiovo ir dėl to taip ilgai 
išsilaikė (jam jau 79 metai amžiaus). 
Prezidentu buvo išrinktas pats Gor
bačiovas, kuris palieka ir komunistų 
partijos generaliniu sekretoriumi. Kriti
kai, nors ir sveikina pasikeitimus, bet bijo 
kad perestroika neatsieks savo tikslų, kol 
komunistų partija valdys vyriausybes 
pareigūnus, kitaip sakant, kol komunistų 
partija nebus atskirta nuo vyriausybės. 
Prezidento pareigos dabar yra tik 
ceremoninės, bet nuo kitų metų, kada 
pradės veikti nauji patvarkymai, pre
zidentas paims valdomą rolę, panašiai į 
Amerikos prezidento pareigas.

Giriama .IT Organizacija
Britanijos užs. reik, ministras Sir 

Geoffrey Howe, kalbėdamas JTO asem- 
blėjoje, pagyrė Saugumo Taryboje, 
esančią vienybę, kuri privedė prie karo 
tarp Irano ir Irako pabaigos. Saugumo 
Tarybos nuolatiniai nariai yra: Britanija, 
Prancūzija, Kinija, JAV ir Sovietų! 
Sąjunga. Toje pačioje kalboje Sir, 
Geoffrey Howe pareiškė, kad siekiant 
gerų santykių tarp Rytų ir Vakarų, reikia 
kuo skubiau sumažinti sovietų prana
šumą įprastiniuose ginkluose, bet pasiti
kėjimui sustiprinti žmogaus teisių ger
bimas yra būtinas.

Taip pat buvo paskirta 1988 m 
Nobelio Taikos Premija JTO taiką 
palaikantiems kariniams daliniams, kurie 
šiuo metu prižiūri taikos palaikymą 
Libane, Kipro saloje, tarp Irano ir Irako, 
Afganistane, Indijoje, Pakistane ir Vid. 
Rytuose (Jaruzalėje ir Golan Heights) 
Buvo manoma, kad Nobelio premija bus 
šiais metais paskirta Reaganui ir 
Gorbačiovui už jų pastangas, siekiant 
ginklavimosi sumažinimo, bet dėl pre 
zidentinių rinkimų Amerikoje, buvo nuo 
to atsisakyta.

Afganistanas nerimsta
Sovietų kariuomenė pagal susitarimą 

turi būti atitraukta iš Afganistano iki kitų 
metų vasario 15 d. Bet sovietų vadai jau 
pradeda sakyti, kad gal tas nebus galinu 
padaryti, nes Pakistano ir JAV remiami 
Mujahideen partizanai pradeda viršyti ir 
net sostinė Kabul nukenčia nuo par 
tizanų atakų. Sovietai bijo, kad Afganis
tano prezidentas Najibullah gali būti 
nuverstas ir reikalauja, kad JAV ir 
Pakistanas nesikištų į Afganistano vidaus 
reikalus, kitaip sakant, neremtų par 
tizanų, kurie dabartinės vyriausybės 
nenori.

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 

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 
kviečiamos visos lietuviškos organi
zacijos, klubai bei vienetai. Svarbu, k# 
apie atvykimą atstovai praneštų Taryb® 
sekretorei: A. Podvoiskienei, 53 Winches
ter Crescent, Eccles. Manchester. M? 
9BU. Tel: 061789 0181.

Tarybos Prezidhr#
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