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SVARBŪS PRANEŠIMAI
Lietuvos Pasiuntinybė Vašingtone 

praneša, kad p. J. Zmuidzinui paprašius 
ir Lietuvos atstovui p. S. Lozoraičiui 
pritarus, Lietuvos Diplomatijos Šefas 
sutiko paskirti p. Henriką Lapą, 
Generalinio konsulo Toronte pava
duotoju.

Vašingtonas, 1988 m. spalio mėn. 1 d.

Ryšium su gandais, kad būdamas 
Čikagoje Lietuvos atstovas, p. S. 
Lozoraitis jr., susitikęs su okupuoto 
krašto žurnalistais, pažymima, jog yra 
visiškai be pagrindo. P. S. Lozoraitis jr., 
tokių kontaktų, nei Čikagoje nei kur 
kitur, neturėjo.

Jisai vyko Čikagon norėdamas su 
atitinkamais specialistais išaiškinti Ig
nalinos branduolinės jėgainės charak
teristikas ir su jomis surištus didelius 
pavojus Lietuvos gyventojams bei terito
rijai.

Ta pačia proga, p. S. Lozoraitis jr., 
norėjo taip pat pasitarti dėl priemonių, 
kurios galėtų pagreitinti sovietiniuose 
kalėjimuose laikomų mūsų kalinių 
išlaisvinimą.

Vašingtonas, 1988 m. spalio mėn. 4 d.

Lietuvos Socialdemokratai 
reikalauja Lietuvai 

Valstybinio Suverenumo
Ruduo — D. Britanijos politinių 

partijų konferencijų metas. Šiais metais 
sezoną pradėjo dr. D. Oweno vad
ovaujama Britų socialdemokratų partija 
(SDP). Po jos sekė naujoji Liberalų- 
socialdemokratų jungtinė partija, kuri 
sutrumpintai bus žinoma kaip De
mokratų partija. Paskutinė spalio 11-14 
dienomis posėdžiavo valdančioji Konser
vatorių partija. Prieš ją Blackpoolyje 
buvo susirinkusi Britanijos stambesnioji 
opozicijos partija — Britų darbo partija. 
Pagal tradiciją, ši socialistinė partija buvo 
pakvietusi broliškų t.y. kitų kraštų 
socialdemokratų partijų delegatus, jų 
tarpe ir Lietuvos socialdemokratų 
partijos, dalyvauti konferencijoje svečių 
teisėmis.

LSDP Delegatūros Užsienyje įgaliotas, 
Britų darbo partijos konferencijoje šį 
kartą dalyvavo K. Tamošiūnas, Brita
nijos padalinio pirmininkas.

Spalio 8 dieną savo įspūdžius iš 
konferencijos jis papasakojo savo par
tijos nariams, suvažiavusiems į LSDP 
Organizacijos D. Britanijoje metinį narių 
susirinkimą Manchesteryje.

Lietuvių socialdemokratai apžvelgė 
praeitų metų veiklą ir apsvarstė organiza
cinius klausimus. Plačiau buvo aptarta 
padėtis Lietuvoje ir lietuvių darbo 
žmonių bei inteligentijos pastangos 
respublikos nepriklausomybei atstatyti. 
Toms pastangoms paremti, susirinkimas 
nutarė priimti tokią rezoliuciją:

1988 m. spalio 8 dieną Manchesterio 
lietuvių klube įvyko metinis LSDP 
Organizacijos D. Britanijoje narių 
susirinkimas.

Išklausęs pranešimus ir susipažinęs su 
1939 m. rugpjūčio 23 dieną Maskvoje 
pasirašyta Sov. Sąjungos — Vokietijos 
Reicho nepuolimo sutartimi ir prie jos 
pridėtu slaptu protokolu, susirinkimas 
vienbalsiai nutarė:

1. Minėtas slaptas protokolas buvo 
svarbiausiuoju pagrindų sovietų invazijai 
į Lietuvą, Latviją ir Estiją.

2. Tos invazijos pasekmėje, po 
tariamos „socialistinės revoliucijos“ 
priedanga, Baltijos respublikos buvo 
klastingai įjungtos į Sov. Sąjungą.

Todėl susirinkimas reikalauja:
1. kad 1939 m. rugpjūčio 23 dieną V. 

Molotovo ir J. Ribbentropo pasirašytas 
slaptas protokolas, kurio tekstas yra 
laikomas Vakarų valstybių archyvuose,

Plevėsuoja Trispalvė Gedimino Pilies Bokšte
Spalio 7-os dienos rytą ant Gedimino pilies bokšto Vilniuje, po daugiau negu 40-ies metų, vėl buvo 

iškelta Lietuvos trispalvė — geltona, žalia ir raudona — vėliava. Pagal gautas informacijas, 
Lietuvos trispalvės vėliavos pakėlimą stebėjo šimtatūkstantinė žmonių minia. Istorinis momentas 
sujaudino visų žmonių širdis ir sielas. Žymusis visuomenininkas architektas 95-erių metų amžiaus 
prof. Vytautas Žemkalnis-Landsbergis trumpame žodyje atpasakojo, kaip 1918-ais metais ant 
Gedimino pilies bokšto Vilniuje buvo pirmą kartą iškelta nepriklausomos Lietuvos trispalvė vėliava. 
Kalbas taip pat pasakė Persitvarkymo sąjūdžio aktyvistai Arvydas Juozaitis ir rašytojas 
Petkevičius. Trispalvės pakėlimas Vilniuje buvo užbaigtas žmonių miniai vienu balsu sugiedant 
Tautos himną. Ankščiau ant bokšto buvusi raudona vėliava buvo nuimta nakties metu. Apie Lietuvos 
trispalvės vėliavos įteisinimą ir jos iškėlimą Vilniuje dalyvaujant šimtatūkstantinei žmonių miniai, 
šiandien plačiai praneša didžiosios Vakarų spaudos agentūros.

Užsienio spauda spalio 8 d. pranešė, kad Lietuvos TSR aukščiausios tarybos įsaku lietuvių kalba 
Lietuvoje yra įteisinta kaip valstybinė kalba. 

VILNIAUS KONFERENCIJA
Spalio 22-23 dienomis Vilniaus profsąjungų rūmuose yra rengiama 

Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio konferencija, kurioje dalyvaus apie 
1200-ai delegatų iš visos Lietuvos, tarp jų ir 36 kunigai. Tuo pat laiku 
įvyks ir Sąjūdžio seimo posėdžiai. Pagal turimas informacijas, į seimą 
bus išrinkti du šimtai atstovų. Šešios vietos seime yra numatytos 
kunigam. Suvažiavime ir seime bus keliami pagrindiniai Persitvarkymo 
sąjūdžio reikalavimai, būtent, įvesti Lietuvoje demokratinę santvarką, 
užtikrinti kraštui ekonominę autonomiją, nuo taršos apsaugoti gamtos 
aplinką. Bus taip pat keliamas reikalavimas Lietuvoje įteisinti lietuvių 
kalbą kaip valstybinę, svarstomi kiti klausimai susiję su lietuvių tautinės 
savigarbos apsaugojimu.

PALEISTI DEMONSTRACIJŲ 
DALYVIAI

Rugsėjo 29 dieną visi Vilniuje, 
Gedimino aikštėje, sulaikyti bado streiko 
dalyviai yra paleisti. Vilniškė „Tiesa“ ir 
kiti Lietuvos laikraščiai patvirtino, kad 
po rugsėjo 28-29 dienos demonstracijų 
Vilniuje buvo sulaikyti 25 žmonės, iš 
kurių vienam iškelta baudžiamoji byla. 
Spauda taip pat pažymėjo, kad dėl 
rugsėjo 28 dienos demonstracijos organi
zavimo yra kaltinami Terleckas, And
reika, Ragaišis ir Bogušis ir kad dėl to jie 
bus patraukti administracinėn arba 
baudžiamojon atsakomybėn. Terleckas ir 
Bogušis buvo iškviesti į miliciją, bet 
nenuėjo. Rugsėjo 28 dienos įvykių 
tyrimui būsianti sudaryta vyriausybinė 
komisija, į kurią būsią pakviesti ir keli 
Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio at
stovai.

VIKTORAS PETKUS 
DAR VILNIUJE

Vilniaus Gedimino aikštėje nuo rug
sėjo 29 dienos ryto bado streiką tęsia 
vienas Petras Cidzikas. Tai, jo žodžiais 
tariant, kryžius — pasnininkas ne tiktai 
už visų sąžinės kalinių išlaisvinimą, bet 
taip pat ir už įkalintą Lietuvą. Pagal 
turimas informacijas, prie pasninkaujan
čio Petro Cidziko kasdieną renkasi labai 
daug žmonių. Praėjusį sekmadienį buvo 
susirinkę galbūt keli tūkstančiai. J 
žmonių minią prabilo Antanas Terleckas 
ir Viktoras Petkus. Buvo renkami parašai 
po peticija, kad Viktorui Petkui nereikėtų 
grįžti atgal į tremtį. Peticiją jau pasirašę 
apie du tūkstančiai žmonių. Viktoras 
Petkus turėtų sugrįšti į tremtį spalio 11 
dieną, tačiau, pagal šiandien gautas 
informacijas, prokuroras Sabutis pra
nešęs, kad Viktoro Petkaus išvykimo į 
bausmės atlikimo vietą laikas yra 
atidėtas. Taigi, spalio vienuoliktąją jam 
nereikės sugrįžti į tremtį.

prisilaikant viešumo principų, būtų 
paskelbtas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje 
Sov. Sąjungoje.

2. kad nepuolimo sutartis ir po jos 
pasirašyti slapti protokolai bei susitar
imai būtų Sov. Sąjungos vyriausybės 
viešai pasmerkti,

3. kad tų slaptų protokolų pasekmės, 
t.y. neteisėtas Baltijos respublikų įjun
gimas į Sov. Sąjungą, būtų atitaisytos, ir

4. kad Lietuvos respublikos neprik
lausomybė ir valstybinis suverenumas 
būtų nedelsiant atstatytas. J .V.

SLAPTOJO PROTOKOLO 
KOPIJA

Rugpjūčio 23 d. 16 vai., Ribentropas 
atvyko į Maskvą ir susitiko Kremliuje su 
Stalinu ir Molotovu, derybose dėl 
Baltijos jūros pakraščio, kuriuo domėjosi 
rusai, Hitleriui sutikus, tuoj buvo 
pasirašytas Nepuolimo paktas, prie kurio 
buvo pridėtas slaptas papildomas pro
tokolas
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Spausdiname antrojo slapto protokolo 
faksimilės sumažintą kopiją.

Ryšium su nepuolimo pakto pasirašymu 
tarp Vokietijos reicho ir Socialistinių 
Tarybų Respublikų Sąjungos kiekvienos 
abiejų šalių pasirašiusieji įgaliotiniai 
griežtai slaptuose pasikalbėjimuose aptarė 
savo įtakos sferų Rytų Europos sienos 
klausimą. Šie pasikalbėjimai privedė prie 
šių rezultatų:

1. Tuo atveju, jeigu srityse, priklausan
čiose Baltijos valstybėms (Suomijai, 
Estijai, Latvijai ir Lietuvai), įvyktų 
teritorinių bei politinių pertvarkymų, 
šiaurinė Lietuvos siena bus Vokietijos ir 
SSSR interesų sferos siena. Tuo atžvilgiu 
abi šalys pripažįsta Lietuvos interesus 
Vilniaus krašte.

2. Tuo atveju, jeigu teritorinių bei 
politinių pertvarkymų įvyktų Lenkijos 
valstybei priklausančiose srityse, Vokie
tijos ir SSSR įtakos sferas skirs linija, 
einanti maždaug Narevo, Vyslos ir Sano 
upėmis.

NUSISKUNDIMAI DEL ĮVYKIŲ 
VILNIUJE

Iš lietuviškų šaltinių Vašingtone 
patiriama, kad vakar, penktadienį, 
Amerikos pabaltiečių organizacijų at
stovai, tarp jų Lietuvių jaunimo nariai, 
aplankė valstybės departamentą, kur 
pasimatė su Pabaltijo skyriaus vedėju. 
Pabaltiečių atstovai painformavo de
partamento pareigūną apie Vilniuje 
rugsėjo 28 ir 29 dienomis, įvykusius 
masinius mitingus ir apie milicininkų 
nepaprastai grubų ir žiaurų susidorojimą 
su jo dalyviais, departamentui buvo 
įteikti Jungtinio Amerikos Pabaltiečių 
komiteteto pasiųstų telegramų pre
zidentui Reaganui ir valstybės sekretoriui 
Schultzui nuorašai. Šiose telegramose 
amerikiečių vyriausybė buvo kviečiama 
pareikšti griežtą protestą sovietinei 
valdžiai dėl jos pareigūnų grubaus elgesio 
su taikingame mitinge dalyvavusiais 
lietuviais. Milicininkai, kaip žinoma, 
rugsėjo 28-ąją išvaikė žmonių minią, 
susirinkusią Vilniaus miesto centre 
atžymėti Molotovo-Ribentropo pakto 
antrojo slapto protokolo pasirašymo 
sukaktį. Sekančią dieną, rugsėjo 29-ąją, 
milicija dar grubiau pasielgė su Vilniaus 
Gedimino aikštėje bado streiką paskel
busiais žmonėmis ir jų saugotojais. Apie 
šiuos įvykius šiomis dienomis plačiai 
pranešė užsieno spauda, radijai ir 
televizijos. Buvo išreikštas nusiste
bėjimas, kad vykstant persitvarkymui, 
milicija vis dar intervenuoja, ir pačiu 
grubiausiu būdu, prieš taikingų mitingų 
dalyvius ir prieš asmenis, kurie bado 
streiku siekia atkreipti visuomenės 
dėmesį į tebekalinamų politinių ir sąžinės 
belaisvių klausimą.

Klausimas, ar abiejų šalių interesų 
požiūriu yra pageidaujama išlaikyti 
nepriklausomą Lenkijos valstybę ir kokios 
turėtų būti tos valstybės sienos, tegalės būti 
galutinai išspręstas tolimesnėj politinėj 
raidoj. Kiekvienu atveju abi vyriausybės šį 
klausimą spręs taikingo susitarimo keliu.

3. Dėl pietų-rytų Europos sovietinė šalis 
atkreipė dėmesį į savo interesus Besarabi
joj. Vokiškoji šalis pareiškė savo visišką 
politinį nesidomėjimą tomis sritimis.

4. Abi šalys šį protokolą laikys visiškai 
slaptu.

Maskva, 1939 m. rugpjūčio 23 d.
SSSR vyriausybės įgaliotinis

V. Molotov
Už Vokietijos Reicho vyriausybę 

von Ribbentrop

Tas susitarimas leido Hitleriui pradėti 
karą prieš Lenkiją. Tokiu būdu 1939 m. 
rugsėjo 1 d. prasidėjo Antrasis pasaulinis 
karas. Rugsėjo 2 d. Lietuvos vyriausybė 
paskelbė neutralumo aktą, atsisakydama 
vokiečių siūlomo puolimo, tikslu atsiimti 
iš lenkų Vilnių. Sov. Sąjunga, tuo tarpu, 
rugsėjo 17 d. puolė jau vokiečių 
kariuomenės parblokštą Lenkiją, „išlais
vindama Vakarų Ukrainą ir Vakarų 
Baltarusiją“, imtinai su Vilniumi.

Molotovo ir von Ribbentropo pasira 
šytųjų slaptųjų protokolų vertimai ir to 
laiko įvykiai yra smulkiai aprašyti Juozo 
Vilčinsko knygoje Lietuvos Socialdemok
ratija, kuri gaunama Nidoje, 2 Ladbroke 
Gardens, London Wil 2PT. Knygos 
kaina 15 sv.

UETUVOJE
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J. Urbšio nuomonė
TIESA (IX. 11) išspausdino buv. 

Lietuvos užs. reikalų ministro Juozo 
Urbšio prisiminimus apie 1939 metų 
įvykius ir derybų su Vokietija bei Sov. 
Sąjunga užkulisius. Dėl Molotovo- 
Ribbentropo slaptų protokolų „Tiesos“ 
korespondentai pasakė, jog Maskvos 
archyvuose ,jų nepavyksta surasti“. Bet 
„Vokiškas dokumento variantas turėjo 
būti saugomas Trečiojo reicho užsienio 
reikalų ministerijos archyve, kurį kaip 
karo trofėjų paėmė amerikiečiai. Nacių 
dokumentai buvo laikomi JAV naciona
liniame archyve, o apie 1950 metus 
grąžinti Vakarų Vokietijai“.

Korespondentai, aplankę Kaune gy
venantį buv. Lietuvos užsienio reikalų 
ministrą J. Urbšį, paklausė jo nuomonės, 
ar buvo tokie slaptieji protokolai? Jis 
atsakė, kad slaptieji protokolai galį jau ir 
neegzistuoti. Stalinas ir Hitleris, sudarę 
suokalbį ir jį įgyvendinę, galėjo sunaikinti 
dokumentus, kaip nereikalingus Europos 
pasidalijimo liudytojus.
Naujas leidinys

Lietuvos persitvarkymo sąjūdis pra
dėjo leisti informacinį biuletenį „At
gimimas“, kuris numatoma leisti kas 
savaitę ir platinti per knygynus, spaudos 
kioskus bei visuomeninius platintojus. 
Tiražas — 30 tūkstančių, numerio kaina 
— 40 kap.

Biuletenį redaguoja redakcinė kolegija: 
akad. A. Buračas, rašytojas V. Čepaitis, 
profesoriai B. Genzelis ir V. Landsbergis, 
poetas J. Marcinkevičius ir fizikas Z. 
Vaišvila. Redaktorius — filosofas R. 
Ozolas.
Reabilitavo tremtinius

LTSR Ministrų Taryba 1988 m. 
rugsėjo 20 d. priėmė nutarimą, anu
liuojantį LTSR Ministrų Tarybos 1949 
m. kovo 19 d. nutarimą „Dėl buožių 
iškeldinimo iš Lietuvos TSR teritorijos“ 
ir 1951 m. rugsėjo 29 d. nutarimą „Dėl 
buožių ir jų šeimų iškeldinimo iš Lietuvos 
teritorijos“. Taip pat nutarė, kad asmenų 
iškeldinimas pagal šiuos nutarimus buvo 
neteisėtas. Jie reabilituoti ir jų turtas, 
konfiskuotas anuo metu, turi būti 
grąžintas.
V. Kudirkos ir „Varpo“ jubiliejus

LKP CK biuras nutarė plačiai 
pažymėti žymaus lietuvių rašytojo, 
pažangių demokratinių bei realizmo 
tradicijų tęsėjo Vinco Kudirkos gimimo 
130-ąsias metines ir visuomeninio, 
politinio, literatūrinio bei mokslinio 
žurnalo „Varpas“ 1889-1905 šimtmetį, 
suvaidinusių svarbų vaidmenį tautinės 
savimonės puoselėjime bei lietuvių 
nacionalinio atgimimo judėjime. Tuo 
tikslu įsteigta organizacinė komisija, 
kurios pirmininku paskirtas J. Lankutis.

Numatytas iškilmingas vakaras Vil
niuje, mokslinė konferencija, V. Ku
dirkos raštų leidimas ir jo vardo 
suteikimas kultūros bei švietimo įs
taigoms.

INFORMACIJA PASAULIUI

Remkime Tautos Fondą ir padėkime 
finansuoti ELTA biuletenių leidimą 
šešiomis kalbomis. Anglų kalbos laida 
Europai spausdinama „Nidos“ spaus
tuvėje, Londone, ir siuntinėjama į 20 
valstybių. Biuleteniai kas mėnesį infor
muoja Europos kraštų politinius veikėjus 
ir spaudą apie tikrą padėtį okupuotoje 
Lietuvoje ir vėliausius įvykius. Tas 
ypatingai svarbu šiuo metu, kai ten 
vyksta nauji poslinkiai.

Aukodami Fondui, prisidėsite prie 
teisingų žinių skleidimo. Neužmirškime ir 
Lietuvos Laisvės Iždo, pagerbdami savo 
artimuosius ir jų atminimą. Norintieji 
įrašyti palikimą Lietuvos Laisvės Iždui, 
gaus patarimą. Tuo reikalu kreiptis ir 
aukas siųsti šiuo adresu:

Lithuanian National Fund, 2 Ladb
roke Gardens, London Wil 2PT, arba 
Lithuanian National Foundation, Inc., 
P.O. Box 21073, Woodhaven, NY 11421, 
USA.
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KANKINIMAI, KANČIA IR SKAUSMAS
PROF. DR. VYTAUTAS J. BIELIAUSKAS

Petro Klimo Dienoraštis
3

Tiesa, dažnai žmogui kankinti žmogų 
yra kažkaip nepatogu ir net didžiausiam 
priešui. Ir dėl to kankinimo procesui 
priklauso žmogaus sudaiktinimas. Jis yra 
kankinamas kaip blogio objektas. Jis 
nėra asmeniškai kankanams, bet yra 
kankinama grupė, ideologija ar religija, 
kurios kankintojui yra nepriimtinos. 
Bene geriausias žmogaus sudaiktinimo 
pavyzdys yra kankinimas ir kančios 
sukeliamos kituose žmonėse karo metu. 
Kare nekovojamą su tais žmonėmis, bet 
su blogiu gyvenančiu kitame krašte. 
Baudžiamas karo veiksmais kitas kraštas 
norint jį susilpninti. Individai nukenčia 
tik atsitiktinai. Bombarduojami namai, 
įmonės, tankai, lėktuvai, kurie visi yra 
daiktai — žmonės su jais tik atsitiktinai 
yra susiję, nes jie ten būna. Kai JAV karo 
laivas Vincennes nušovė persų keleivinį 
lėktuvą, jis į žmones netaikė. Jis lėtuvą 
nušovė, o kad žuvo žmonės, tai buvo 
nelaimingas atsitikimas.

Kankinimo procese yra sumaišoma 
tikrovė, sumaišoma tiesa su melu ir 
pasaulis yra suardomas: ir žmonės ir 
daiktai. Net kalba ir koncepcijos yra 
pakeičiamos taip, kad jos nesako tai, ką 
jos tikrai reiškia. Daiktai, kurie žmogui 
duoda apsaugą ir pagalbą pasidaro 
žmogaus priešai. Peilis, kuriuo duona 
pjaustoma, tampa tortūros įrankiu. 
Vanduo, kuris gyvybę palaiko, yra 
naudojamas gyvybės sunaikinimui. 
Kambarys, lova, vonia, kurie poilsiui ir 
žmogaus kūno gerovei padeda, yra 
naudojami kaip ginklai jo sunaikinimui. 
Net tiesa yra sumaišoma su melu, kad net 
vienas nuo kito yra neatskiriami.

Pavyzdžiui, Sovietų S-ga skelbiasi 
laimėjusi Antrąjį pasaulinį karą, bet ji 
prarado šiame kare 20 mil. žmonių. Kas 
laimėjo ir kaip laimėjo? JAV nugalėjo 
Vokietiją ir Japoniją, bet jos prarado 
savo ekonominį pranašumą, kai 
pralaimėjusieji ekonominiai savo lai
mėtojus dabar viršina.

Kankinimai, karai ir tortūros realybę 
sugriauna.

REALYBES ATSTATYMAS
Kaip minėjome analizuodami kan

kinamo žogaus skausmo pergyvenimus, 
skausmui stiprėjant, kankinamojo 
sąmonė ir jo pasaulis mažėja. Pamažu 
kankinamojo kūnas, paskendęs skausme, 
pasidaro abuojus aplinkai ir žmogus savo 

kančioje pradeda persikelti į dvasinę 
sferą, kurio, kankintojas jau nepasieks. 
Vienas iš tokių persikėlimo būdų 
psichologinėje plotmėje yra vaizduotė ir 
fantazija. Kankinamas žmogus budelio 
sudaiktintas savo vaizduote pasikelia į 
psichologinę-dvasinę areną. Jis atskirtas 
nuo savųjų, gali vaizduotėje su jais 
bendrauti. Savo skausme degančiame 
kūne jis gali matyti save kaip duoklę savo 
krašto laisvei. Troškuliu kankinamas gali 
įsivaizduoti oazę ir tuo būdu bent laikinai 
troškulį užmiršti. Badu marinamas gali 
vaizduotės pagalba į savo kraštą 
persikelti, jo gražią gamtą ir savo 
malonius pergyvenimus prisiminti ir tuo 
būdu net savo alkį pamiršti. Vaizduotė, 
žinoma, nėra konkreti apčiuopiama 
realybė, bet ji yra tikra realybė. 
Vaizduotė yra pagrindas kūrybai. Ir štai 
net didžiausios kančios pergyvenime mes 
randame su vaizduote surištą kūrybos 
pradą. Kankinimais ir kančiomis realybė 
yra sugriaunama, o vaizduotės pagalba ji 
yra atstatoma. Ir kančioje galima 
pastebėti pozityvų, kūrybinį elementą, 
kurio kankintojas negali paliesti, nes jis 
yra šalia žmogaus sudaiktinimo ir jo 
sunaikinimo. Žinoma, tai sakydami, 
jokiu būdu neturime galvoje bet kokio 
moralinio tortūros pateisinimo — bet 
koks žmogaus kankinimas, ypatingai 
nekaltojo kankinimas, yra lygus mo
raliniam prasikaltimui, kas niekuomet 
neturi savyje nieko pozityvaus. Pozityvų 
elementą stengiamės matyti žmogaus 
dvasinėje stiprybėje.

Kalbant apie vaizduotę ir jos 
psichologinį-dvasinį charakterį, reikia 
neužmiršti taip pat su dvasiniu žmogaus 
elementu surišto religinio pergyvenimo. 
Žvelgdami į įvairias pasaulio religijas, 
galime pastebėti, kad jose išpažįstama 
Dievo sąvoka yra daug kur surišta su 
vaizduotės sukurtu dievo paveikslu. Per 
amžius žmonės dievų pavidalus įsivaiz
davo, juos stabų kūryba išreiškė ir jų 
garbinimą ir kultą išvystė. Daugumoje 
religijų Dievo ir žmogaus santykiai yra 
gana tolimi. Visose religijose, išskyrus 
krikščionybę. Dievas yra galingas, nei 
skausmas nei kančia jo nepasiekia. 
Žmogaus kančią Dievas gali arba 
sumažinti arba padidinti, bet patys jie joje 
nedalyvauja. Žvelgiant į krikščionybę, 
kurios pagrindas bazuojasi seno testa
mento žydų tikėjimu, randame įdomią 
žmogaus ir Dievo santykių evoliuciją. 

Pirmiausia Dievas yra visatos ir žmogaus 
kūrėjas, ir žmogus nuo jo visiškai 
priklauso. Praradęs jam Dievo duotą 
pasitikėjimą, žmogus prarado rojų ir su 
šiuo praradimu jis užsitarnavo sau 
bausmę skausmo ir kančios pavidale. 
Pagal krikščionišką tradiciją kančia yra 
giliai susiėjusi su žmogaus gyvenimu, ir ji, 
galima sakyti, net priklauso prie mūsų 
gyvenimo esmės. Žmogaus gyvenimas 
yra visuomet skausmo lydimas: gimimas, 
augimas ir brendimas, ligos ir nedatekliai 
ir pagaliau mirtis, visuomet yra įvykis 
surištas su kentėjimu. Senajame įstatyme 
Dievas kartais žmonių kentėjimą sum
ažindavo, kartais net jų skausmus, tarsi, 
suspenduodavo, bet ne retai jis juos 
stipriai bausdavo ir jiems kančias ir 
skausmus sustiprindavo. Dievas sen
ajame Testamente buvo teisingas, bet 
žmogui neprieinamas tėvas. Jis turėjo į jį 
tikėti, bet jam buvo neleidžiama net to 
Dievo paveikslo savo vaizduotėje su
kurti. Dievas tuo būdu buvo tikra, bet 
abstrakti, nesuprantama ir neišaiškinama 
realybė.

Ši praraja tarp Dievo ir žmogaus buvo 
nugalėta, kai Naujajame Testamente 
Dievas tapo žmogumi. Dabar Dievas jau 
nebeliko vien tik žmogaus skausmų 
stebėtoju, bet jis per Jėzų Kristų tapo 
žmogaus visų pergyvenimų, taigi ir jo 
kančios dalininku. Pagaliau net jis pats 
žmogaus gyvenimą gyveno: jis jos 
skausmus ir džiaugsmus pažino: jis 
žmonių skausmus, ligas, nedateklius savo 
intervencija stengėsi mažinti. Jis — 
Dievas, būdamas žmogumi — ir Patsai 
nei kankinimų nei kančios negali išvengti. 
Jis mirė tortūros pasėkoje — prikaltas 
prie kryžiaus. Ir tuo būdu jis išaukštino ir 
įprasmino kančią, padarydamas ją 
žmogaus dvasiškumo ženklu ir atida
rydamas per ją žmogaus — Dievo 
bandradarbiavimą. — Krikščionybėje 
Dievą žmogus gali įsivaizduoti: jis gali su 
Dievu ir savo psichinėje ir savo dvasinėje 
plotmėje bendradarbiauti. Krikščiony
bėje, tikima, kad per Kristaus kančią 
buvo atnaujintas pasaulis ir atstatyta 
realybė. Ir taip pat yra tikima, kad 
kiekvienas žmogus, dalyvaudamas kan
čios pergyvenimuose, bendradarbiauja 
nuolatiniame pasaulio atkūrime ir jo 
atpirkime.

(Bus daugiau)

Prieš mėnesį pasirodė nepriklauso
mybės akto signataro Petro Klimo 
dienoraštis nuo 1915 iki 1919 metų. Jo 
autorius buvo Lietuvos Tarybos narys, 
valstybininkas, diplomatas—ilgus metus 
Lietuvos atstovas Prancūzijai. Dienoraš
tis aprašo Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo laikotarpį, nes Petras Klimas 
buvo liudininkas visų reikšmingiausių 
Lietuvos viešojo gyvenimo įvykių. 
Rankraštis išliko Petro Klimo archyve 
Prancūzijoje.

Savo dienoraštį jis pavadino „Lietuvių 
vargų ir linksmybių kronika“. Diena iš 
dienos su kai kuriom pertraukom, jis 
užrašo lietuvių vargus vokiečių oku
pacijos metų. 1915 m. vokiečiai užėmė ir 
sistematingai plėšė Lietuvą, o jos 
gyventojus privedė prie siaubingos 
ekonominės būklės. Tokiose aplinkybėse 
lietuvių visuomenės veikėjai susitelkė į 
Šalpos draugijas. Iš seniau veikė Lietuvių 
Komitetas nuo karo nukentėjusiems 
šelpti, lietuvių susivienijimo ratelis 
„Rūta“ ir Lietuvių Mokslo draugija, 
vėliau atsirado Lietuvių Agronomijos ir 
teisių draugija ir dar kitos. Autorius 
daugelyje bendradarbiauja ir apie jų 
veiklą užrašo dienoraštyje.

Šalpos draugijų veikla su laiku 
išsiplėtoja. Labai anksti pradedama 
svarstyti tautos nepriklausomybės rei
kalą. Atsirado lietuvių gimnazijos ir 
progimnazijos, kurios rusų laiku buvo 
draudžiamos. Reikėjo kuo greičiausiai 
išleisti mokyklinius vadovėlius lietuvių 
kalba. Klimas įtemptai dirbo rašė 
vadovėlius ir taisė jų korektūras. Už 
atsišaukimų rašymą keliant Lietuvos 
nepriklausomybės mintį vokiečiai jį 1916 
m. pasodina kalėjimam Po keletos 
mėnesių išleistas iš kalėjimo, jis vėl grįžta į 
„Vilniaus badą pristoti prie seno darbo“ 
ir dirba daugiau negu bet kada.

1917 m. Rugsėjo 18 d. Vilniuje 
sušaukiama Lietuvių konferencija, kuri 
išrinko Lietuvos Tarybą. Tautos tarybon 
išrinkti 20 asmenų, jų tarpe pats 
jauniausias buvo Petras Klimas. Konfe
rencijos posėdžius jis išsamiai aprašo, ir 
prideda atspausdintus protokolus. Lie
tuvių konferencijos rezoliucijoje sakoma, 
reikia „galutinai nustatyti nepriklau
somos Lietuvos pamatus, ir jos santykius 
su kaimyninėmis valstybėmis, turi būti 
sušauktas steigiamasis Lietuvos Seimas 
Vilniuje, demokratiniu būdu visų jos 
gyventojų išrinktas“. Taip pat šioje 
rezoliucijoje iškeliama, kad Lietuvos 

interesai yra daugiau pasvirę į vakarus 
negu į rytus ar į pietus.

1918 m. vasario 16 jis rašo: „Šiandien 
tarp 12 ir 3 vai. Lietuvių Komiteto bute, 
Didžioji gatvė numeris 30-2, mažam 
kambary susikimšusi Taryba „paskelbė“ 
vienu balsu Lietuvos nepriklausomybę. 
Tai yra susijungusios Tarybos vaisius. 
Tai yra ir pamatinės reikšmės aktas 
Lietuvos istorijoje“. Tarybai paskelbus 
Lietuvos nepriklausomybę, vokiečių 
kariuomenės cenzūra neleido tai skelbti. 
„Bet kitais keliais (šmugeliu)“ rašo jis 
toliau „išsiuntėme nutarimą į Berlyną, ir 
Vas. 18 vakare“ žinia buvo paskelbta 
vokiečių spaudoje. „Tik Lietuvoje nieks 
to nežino“.

„Lietuvos Aidas“ — Lietuvos Tarybos 
liakraštis, buvo smarkiai vokiečių cen
zūruojamas, tad tam tikras skaičius 
„Lietuvos Aido“ egzempliorių su nepri
klausomybės aktu, Klimo rūpesčiu buvo 
atspausdinta slaptai, tačiau vokiečiai ir 
tai sukonfiskavo. Išlikusi pilno to 
numerio „Lietuvos Aido“ faksimilė yra 
atspausdinta knygos antroje dalyje. 
Dokumentinę medžiagą antroje dalyje 
sudaro faksimilės įvairių laikraščių, 
laikraščių straipsnių ir atsišaukimų 
lietuvių, lenkų vokiečių, žydų, gudų ir 
rusų kalbomis.

Reikia pastebėti kad Petrui Klimui 
pradėjus vesti dienoraštį buvo tik 24 
metai. Jo užrašai buvo skirti asmeniniam 
naudojimui ne spaudai, tačiau dienor
aštis yra nepaprastas dokumentinis 
įnašas Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo istorijai, ir turėjo būti paskelbtas 
viešai.

Dar galima pažymėti, kad dienoraščių 
pas mus kaip ir nėra paskelbta ir mums 
Petro Klimo dienoraštis tuo labiau retas 
ir įdomus. Dienoraščio redaktorius 
Žibuntas Mikšys tų laikų ir sakinių 
struktūrą paliko nepakeistą, taip įprasta 
dienoraščių leidimuose.

Petro Klimo dienoraštis savo apimtimi 
ir turiniu yra svarbus indėlis Lietuvos 
istorijai. Taip pat jis atskleidžia jaunat
višką ano meto įvykių liudytojo žvilgsnį j 
mums žinomus valstybininkus.

ŽJL
Petras Klimas, „Dienoraštis 1915- 

1919“, išleido Algimanto Mackaus 
Knygų Leidimo Fondas — AM & M 
Publications 7338 S. Sacramento 
Avenue, Chicago, Illinois 60629.456 psi. 
Kaina 20.00 dol.

GEDIMINAS ŠLIKAS

KRUVINA VASARA
APYSAKA-ROMANAS

(Tęsinys 69)

—Mes kalbame lenkiškai ir... lietuviškai. Esame lietuviai tik 
gyvename Lenkijoj... — atsako vienas, vyresnio amžiaus ir stengiasi 
užgniaužti susijaudinimo kosulį.

Ir be Mykolo pastabos Kurtas su Baliu jau įėjo į kiemą, apsidairė 
prie gyvenamojo namo, prie to klojimo su puošniu stogu ir prie tvarto 
bei kloties.

—Nieko įtartino!—nuskamba pagaliau iš jų lūpų ir mes, likusieji, 
įeiname į kiemą.

—Ar komunistų partizanais esate? — klausia įsidrąsinęs kitas, 
jaunesnis vyriškis.

—O ką, yra čia tokių partizanų? — atkerta Mykolas.
Vyriškis delsia.
—Čia tai ne... Bet sako tolėliau, Lomžos pusėn esama kokių... — 

pagaliau išporina jis. Ar jie matė iš kurios pusės mes atėjome?
—Mes ne partizanai, — sako jam Mykolas. — Mes geležiniai 

vilkai!
Taigi, gali manyti, ką nori.
—O... o... tas, jūsų belaisvis?—vėl klausia vyresnysis, rodydamas į 

Harro von Freigang.
Mykolas šypsosi:
—Tai ne belaisvis. Mes jį iškovojome iš grobikų nagų.
Jei tas Harro žinotų, ką reiškia vyresniojo klausimas!
Moterys prie vežimų sujudėjo, jos nebe tokios baikščios, žvelgia į 

mus ir, man taip atrodo, negali atitraukti akių nuo Mykolo. Ant jo rūbų 
nė vieno šapalėlio, nė vienos skiedrelės, auliniai tviska tarytum ką tik iš 
parduotuvės, o veide daili, vaikiška šypsena.

—O kas tuose vežimuose?
—Žmonos broliai rengiasi pasitraukti, palikti gimtąjį kaimą. 

Raudonieji, sako, ne taip jau toli. Daugelis artimesnių kaimynų 
išvažiavo Rytprūsių link. Jie gi nori rytoj...

—Taip ir paliksit gimtinę? — kreipiasi Mykolas į kitus du.
—O ką darysi? O jei kaimai sudegs, jei šrapneliai sutriuškins? Taip 

gal dar išliksime gyvi, o turtą gal vėl kaip prigyvensime. Taigi, žadame 
rytoj... — atsako vienas iš jaunųjų.

—O vardą irgi turite? — vėl klausia Mykolas vyresnįjį.
—Pranas... Pranas Radavičius...

—Gerai Pranai, gal galima pas jus pernakvoti, nusiprausti, 
išsiplauti baltinius? Gal ir ko valgomo yra? Žinau, penkios burnos, bet 
mes pasitenkinsime ir paprastu...

— Žinia pone, žinia... Ir klojime ir gryčioje yra vietos.
Mes visi penki lengviau atsidusome. Ne visada pasitaiko tokia 

laimė, kad staiga surandi pastogę ir svetingus žmomes.
...ar prisimeni auštantį rytą, 
Saulei tekant Nevėžio krantais? 
Ramų vandenį, melsvai dažytą...— 

staiga nuaidi prie beržų, palinkusių į skardinį pirkios stogą, skambus, 
jaunatviškas moters balsas visai šaunia aukštaitiška tarme.

Tuoj pat švystelėjo ir dainuotoja — daili, liekna, tamsiaplaukė 
mergina, dėvinti šviesiai melsvo, vasarinio audeklo suknelę ir su 
didžiule ramunių puokšte rankose. Ji nėjo, o tiesiog šokinėjo lyg jauna, 
aikštinga stirna.

Pamačiusi mus nutilo, sustojo, perbėgo visus sveriančiu, 
vertinančiu žvilgsniu ir staiga jos veidas nušvito nuo ausies iki ausies.

—Ar gali būti?! Tomai, žmogau, tėvynės gynėjau!
Negalėjau susigaudyti, kas ta mergina, kodėl nesvetimas jai mano 

vardas. Tik kai Balys pašaipiai sumurmėjo:
— Na ir sekasi tam laimės vaikui! Kiekviename kaime po 

mergužėlę, — suvokiau, kas prieš mane stovi ir šypsosi.
— Dana! Danute! Iš kur gi? Kaip tu čia patekai? Negi čia gyveni?
— Perdaug klausimų iš karto, mano mielas, — ir ji pakštelėjo į 

mano skruostą draugišką bučinį. — Tai dėdė Pranas, mano mamos 
brolis. Tėvai atgabeno mane nuo Druskininkų iki čia. Girdi čia saugiau, 
karas praeis pro šalį... Kur tau! Žmonės susikrauna į vežimus paskutinę 
mantą ir pasuka vakarų kryptimi. Tiesa, iškeliauja nežinion, bet vis 
geriau, nei laukti, kada atpyškės raudonieji. Tik aš štai negaliu 
prišnekinti dėdę, tą užsispyrėlį. Girdi, kur čia paliksi tokį kiemą, girdi ir 
bolševikai žmonės... Toks ir mano tėvas: reikia palaukti, reikia savomis 
akimis pamatyti... Bet štai aš visą laiką kalbu, o tu tyli. Kaip gi tu čia 
atsiradai? Kas tie tavo šautuvais apsikarstę draugai?

Danutė čiauška, klausinėja ir net nesulaukusi atsakymo prišoka 
prie kitų, kiekvienam iš eilės už švarko atlapo ar marškinių sagutės 
užkiša baltą ramunę.

— Kiekvienam po gėlelę! Kad niūrūs veidai pralinksmėtų...
— O gal mes raudonieji partizanai, panele, — staiga šypteli 

Mykolas, pats paimdamas iš Danutės rankos jam skirtą ramunę. — Gal 
mes išrikiuosime visus prie pirkios sienos... Taigi, jūsų dovana būtų 
veltui...

Mykolo ir Danutės rankos susitinka pakeliui, akimirką, labai 
trumpą akimirką suvirpa jų pirštai ir vėl pasitraukia.

Tą pačią akimirką Radavičiaus žmonos brolių akyse nusliuogė 
baimės šešėlis, jų veidai staiga visai be pagrindo išbalo, surimtėjo.

—Nesibaiminkit. Mes speciali SS grupė, — sakau Danutės dėdei, 
kuris buvo arčiausiai manęs.

Mano balse skamba kažkokio beprasmio pasidižiavimo gaida. 
Žinau, kad tos gaidos dabar nebūtų, jei aš kalbėčiau su kitais žmonėmis. 
Nežinau kodėl, bet būdamas šalia Danutės aš visada stengiausi 
pasigirti, rodyti pranašumą, gyvenimo patyrimą. Buvo tai noras jai 
patikti?

—Žinau Tomai, žinau. Nei akimirkai nepagalvojau, kad jūs kokie 
plėšikai...

—Jūs per daug šaunūs. Tokių nėra raudonųjų partizanų eilėse... 
— kreipiasi ji dar kartą į Mykolą ir jos gražios spindinčios, 
besijuokiančios akys perbėga dailiu mūsų bendražygio veidu.

Šyptelėjo, paraudo ir jau pribėgo prie Harro von Freigang.
—O čia ir tavasis viršininkas... Jam skirtos net trys, pačios 

gražiausios ramunės,— čiauška ji, užkišdama baltus it sniegas žiedus į 
uniforminio švarko kilpą.

Balys žvelgia į mane ir šiepiasi kreiva šypsena. Viršininkas!
O tu likime! Jei ant tavo pečių dar kybo, kad ir sulamdyta, kad ir 

labai netvarkinga uniforma — tu ir viršininkas, ir didvyris, ir vertas 
dėmesio...

Gal ir toliau nemalonios mintys būtų kvaršinusios mano galvą, jei 
nebūtų pasigirdęs nuolankus Radavičiaus balsas:

— Gal ponams... gal aš pakursiu pirtį?
—O, pirtis! Būtų išganymas, būtų išganymas... — nudžiugęs 

prašneka Balys ir dairosi į mus.
— Eikime į pirkią, kol žmona kaitins pirtį... — atgijo, sukruto 

Radavičius. — Petrone, tu paieškok šermukšnio užpilo ir po stikliuką. 
O taip pat ko nors užkąsti, iki Adelė paruoš vakarienę. Prašau ponai, 
prašau...

Petronė, jauna, gyva moterėlė, vieno iš brolių žmona, nuskubėjo 
pirmoji. Mes gi slenkame paskui — lėtai, nesiverždami, bet ir 
neslėpdami džiaugsmo, jog suradome vaišingą ūkininką.

Ypatinga garbė teko tam Harro: Danutė įsikibo į parankę, o & 
pasipūtęs tarytum gaidys, taip ir svaidėsi komplimentus atstojančiais 
žodžiais — „gnadiges Fraulein“, „liebes, susės Madchen“, „meine 
kleine Freundin“.

Einu paskutinis. Truputį apglumęs nuo tokio teatrališko Danos 
pasveikinimo, nuo jos čiauškėjimo, nuo tos visos aplinkos, kuri staiga 
pakeitė ošiančią, klastingą girią.

Raudonos, žemyn beriedančios saulės skridinys prasiveržė pro ant 
kalvelės augančius beržus ir dosnia, taikinga šviesa apliejo Radavičių 
sodybą. Sužibo, sutviskėjo, sužaižaravo pirkios langų stiklai ir pažvelgė 
į mane tarytum linksmos, besijuokiančios akys. Danutės akys?

(Bus daugiau)
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2. Vokietija puola ir nugali Lenkiją.
Lietuvos padėtis

Remilitarizavusi Reino sritį, užėmusi Austriją ir Čekoslovakiją, hitlerinė 
Vokietija 1939 metais atsigręžė į Rytus. Kovo mėnesį atplėšė nuo Lietuvos Klaipėdos 
kraštą, o rugsėjo 1 dieną puolė Lenkiją. Lietuvos padėtis kariaujančių šalių sparne 
pasidarė itin grasi ir kebli.

Lietuva pasiskelbė laikysiantis tame kare neutraliteto. Jam ginti jinai karo 
pradžioje įvykdė dalinę mobilizaciją. Viliodama Vilniumi, Vokietija bando įtraukti 
Lietuvą į karą prieš Lenkiją — apie rugsėjo 10 dieną siūlo Lietuvai, kad toji su savo 
kariuomene žygiuotų Vilnių užimti, ir žada tą žygį paremti. Tačiau Lietuva pasilieka 
ištikima pasiskelbtam neutralitetui — atsisako stoti prieš Lenkiją, nors karinio 
pavojaus Lietuvai tuo metu iš beveik jau nugalėtos Lenkijos pusės ir negalėjo būti.

Ta proga pravartu pažymėti, kad Lietuvos simpatijos vokiečių-lenkų karo metu 
buvo Lenkijos pusėje, nepaisant nuoskaudų, kurių Lietuva patyrė iš Lenkijos dėl 
Vilniaus, atsikurdama po pirmojo pasaulinio karo kaip nepriklausoma valstybė. Mat, 
brutali Vokietijos agresija kovo mėnesį prieš ją pačią (Klaipėdos krašto atplėšimas), o 
dabar prieš Lenkiją buvo smarkiai sukrėtusi lietuvių tautos moralinį jausmą.

1939 metų rugsėjo 17 dieną Tarybų Sąjunga peržengė Lenkijos sieną, užėmė 
Vakarų Ukrainą, Vakarų Baltarusiją, Vilniaus kraštą su Vilniumi ir pasiekė 
demarkacijos liniją, faktiškai susidariusią tarp nepriklausomos Lietuvos ir Lenkijos 
valdomo Vilniaus krašto.

Taip draugiška Lietuvai Tarybų Sąjunga, kurią iki tol nuo Lietuvos skyrė 
Lenkijos valdomos žemės, suėjo į betarpį sąlytį su nepriklausoma Lietuva. 
Ginkluotųjų Lietuvos pajėgų daliniai, saugantys demarkacijos liniją, susitinka akis į 
akį su ginkluotųjų Tarybų Sąjungos pajėgų daliniais, priėjusiais tą liniją iš Vilniaus 
krašto pusės.

Kiek vėliau Vokietijos užsienių reikalų ministras Ribentropas kviečia Lietuvos 
užsienių reikalų ministrą į slaptą susitikimą su juo kažkur apie Dancigą, bene 
Vokietijos vyriausiojoje karo būstinėje. Dviem Lietuvos kaimynams tarp savęs 
kariaujant, Lietuvos padėtis, kaip jau minėta, buvo itin grasi ir kebli. Reikėjo būti 
labai atsargiems. Lietuvos vyriausybė atsakė Vokietijai, kad sutinka siųsti savo 
ministrą į tą susitikimą tik ta sąlyga, jei apietai bus viešai abiejų pusių paskelbta. Ir dar 

i pridūrė, jog ji apie tą kvietimą painformuos Tarybų Sąjungą. Taip Lietuvos vyriausybė 
ir padarė — ji lojaliai painformavo Tarybų Sąjungą tiek apie gautą iš Vokietijos 
kvietimą, tiek ir apie savo atsakymą jai. Ribentropui viešumas, matyt, nebuvo 
pageidaujamas — po Lietuvos atsako niekas daugiau apie tą kelionę nebeužsiminė.

Netrukus pasaulis sužinojo, jog Ribentropas antrąkart nuskrido į Maskvą. Tas 
skridimas ir buvo Lietuvai lemtingas — Ribentropas su Molotovu 1939 metų rugsėjo 
28 dieną pasirašė slaptą Lietuvos pasidalijimo protokolą. Tačiau apie tai bus kalba 
vėliau. Tarybų Sąjunga, atseit, laikė dabar savo valdžioje Vilniaus kraštą su Vilniumi, 
taigi tą Lietuvos teritorijos dalį, kurią ji 1920 metų liepos 12 dienos sutartimi buvo 
pripažinusi Lietuvai ir tą pripažinimą vėliau ne kartą patvirtinusi. Todėl, turėdama 
galvoje galiojančias tarp abiejų valstybių sutartis ir jų draugiškus santykius, Lietuva 
pagrįstai tikėjosi, jog išmušė valanda atgauti sostinę ir žemes, kurių buvo netekusi dėl 
Pilsudskio inscenizuoto vadinamojo Želigovskio smurto.

Lietuvos vyriausybė pranešė tarybų Sąjungos vyriausybei perjos atstovą Kaune 
Pozdniakovą, kad ji norėtų nusiųsti į Maskvą savo užsienių reikalų ministrą tartis dėl 
Vilniaus miesto ir krašto gražinimo Lietuvai. Pozdniakovas pažadėjo duoti apie tai 
žinią Maskvai. Gal į rugsėjo pabaigą Tarybų Sąjungos Liaudies komisarų tarybos 
pirmininkas ir užsienio reikalų liaudies komisaras V. M. Molotovas išsikvietė į 
Kremlių Lietuvos pasiuntinį Ladą Natkevičių, ir, nė neužsimindamas, rodos, apie 
Vilnių, pasakė, jog Tarybų Sąjungos vyriausybė pageidautų, kad Lietuvos ministras 
pirmininkas arba užsienių reikalų ministras atvyktų į Maskvą.

—Šiuo atsakingu momentu Tarybų Sąjungos vyriausybė laukia iš Lietuvos itin 
draugiškos laikysenos, — tokiais apytikriai žodži ais Molotovas mįslingai akcentavo 
savo pareiškimą.

3. Maskvoje
1939 metų spalio 3 dieną Lietuvos užsienių reikalų ministras išskrido per Rygą į 

Maskvą.
Maskvos aerouoste, kuris ta proga buvo papuoštas Lietuvos ir Tarybų Sąjungos 

vėliavomis, Lietuvos atstovą sutiko ir pasveikino užsienio reikalų liaudies komisaro 
pavaduotojas, vyresnio amžiaus žmogus, pavarde, jei gerai menu, Lozovskij, ir kiti. 
Tą patį vakarą su Lietuvos pasiuntiniu Maskvoje Ladu Natkevičiumi buvome 
pakviesti į Kremlių.

Atvažiavę prieš 22 valandą, stojome į eilę automobilių, laukiančių, kad praleistų 
pro vartus. Automobilius rikiavo uniformuoti saugumo pareigūnai.

Prie vyriausybės rūmų durų mus sutiko kariškai uniformuotas pareigūnas, kuris 
pristatė, skanduodamas tokius žodžius:

— Darbininkų ir valstiečių rūmų komendantas.
Pasisveikinome, komendantas privedė mus prie lifto ir užkėlė į nebepamenu 

antrą ar trečią aukštą. Rūbinėje viršutinius dradužius priėmė tipiškas tokių vietų 
senyvo amžiaus šveicorius.

įėjome į laukiamąjį. Ten sėdėjo vienas ar du jauni, santūrūs, kone rūstūs, 
telefonais apsistatę, civiliais drabužiais vyriškiai.

Jie pranešė, kam reikia, apie mūsų atvykimą ir, atidarę duris, praleido į tolimesnę 
patalpą.

Erdvi salė. Dešiniajame kampe (žiūrint nuo durų) didelis, telefonais gausiai 
aprūpintas rašomasis stalas, kairiajame — atdaros durys į tolimesnę patalpą. Kone 
stačiai prieš tas atdaras duris tįsi ilgas posėdžių stalas. Tai — Liaudies komisarų 
tarybos pirmininko ir užsienių reikalų liaudies komisaro V.M. Molotovo kabinetas. 
Ten mūsų laukė Molotovas, užsienių reikalų Liaudies komisaro pavaduotojas 
Potiomkinas ir Tarybų Sąjungos reikalų patikėtinis Lietuvoje Pozdniakovas. 
Susėdome prie posėdžių stalo, giliajame jo gale, netoliese nuo tų atdarų durų. Jose 
netrukus pasirodė Stalinas.

Žilstelėję gana tankūs į viršų sušukuoti plaukai, vešlūs ūsai, kresnokas stotas; 
smėlio spalvos per vidurį ligi po kaklu susegiota striukė atlenkta apykakle, iš kurios 
kyši siaurutis baltas ruoželis; tokios pat spalvos valstietiškai į minkštus juodus 
neaukštus aulus suleistos kelnės.

Prisižiūrėjęs iš arčiau, galėjai matyti, jog tie sakytum kokiam eiliniam žmogui 
sukirpti drabužiai ir batai tiek medžiagomis, tiek darbu buvo itin geros rūšies.

Prasidėjo dviejų lygiateisių suverenių valstybių derybos, kurių draugiški 
santykiai buvo kaip matėme, tvirtai pagrįsti iškilmingai pasirašytomis, galioje 
tebeesančiomis sutartimis.

Auksinė tarytum proga parodyti pasauliui moralinį socialistinės valstybės 
pranašumą ir palengti amžiams negausios, bet taurios tautos širdį.

Žodį ima Stalinas ir be užuolankų paskelbia, kad Tarybų Sąjunga susitarusi su 
Vokietija (su ta hitlerine, fašistine!), jog didžiausioji Lietuvos dalis tenkanti Tarybų

REIKALAUJA ATSTATYTI 
KLAIPĖDOS PILĮ

Klaipėdoje veikianti Lietuvos per
sitvarkymo sąjūdžio rėmimo grupė savo 
biuletenio „Persitvarkymo naujienos“ 
pirmame numeryje skaitytojų dėmesį 
atkreipia į apverktiną Klaipėdos pilies ir 
jos teritorijos padėtį. 1252 metais 
pastatyta Klaipėdos pilis ir pilies 
teritorija priklauso Bandomajai laivų 
remonto įmonei, kuri čia neteisėtai įkūrę 
lentpjūvę ir sandėlius, o unikalius 17-18 
amžių požeminius fortifikacinius įren
ginius naudoja civilinei gynybai. Pagal 
‘87 metais Leningrade paruoštą įmonės 
rekonstrukcijos projektą, čia yra numa
toma statyti dvigubai didesnę gamyklą. 
Tai, rašo Klaipėdos „Persitvarkymo 
naujienos“, yra naujas stambus pramo
ninis objektas senamiesčio šerdyje. Mes 
reikalaujame Bandomąją laivų remonto 
įmonę iškeldinti iš Klaipėdos tvirtovės 
teritorijos. Klaipėdos visuomenė jau 20 
metų reikalauja pilį atiduoti miestui. 
Tačiau pavyko išsikovoti tik penktadalį 
pilies teritorijos, kurioje yra pradėti 
Didžiojo Bokšto ir princo Feidrycho 
bastiono restauravimo darbai. Kita 
Klaipėdos pilies dalis yra visiško 
išnykimo pavojuje dėl apstatymo naujais 
pastatais, o gynybinio kanalo liekanos 
yra užpiltos. Uostamiesčio istorija ir prieš 
daugiau kaip 700 metų pastatyta pilis yra 
neatskiriamos, rašo klaipėdiečiai. At
statyta pilis — mūsų miesto pradžia — 
turi tarnauti visų klaipėdiečių kultū
riniam, rekreaciniam poreikiam .P.N.

OLIMPINIAI ŽAIDIMAI

SADŪNAITES knyga 
ANGLIŠKAI

Anglų organizacija „Aid to Church in 
Need“ praneša, kad pradėjo pardavinėti 
Nijolės Sadūnaitės parašytą knygą „Song 
in Siberia“(Daina Sibire), kurią išvertė 
Kazimieras Pugevičius ir Marian Ska- 
beikis. Kaina 4.50 svaro.

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

Dvidešimtketvirtoji olimpiada, įvykusi 
Pietų Korėjos sostinėje liko jau istorija. 
Tačiau spaudos psl. dar ir dabar keliami 
įvairūs klausimai, ypač anabolikos 
panaudojimas jėgų sustiprinimui bei Sov. 
Sąjungos laimėjimai, daugiausiai suren
kant medalių. Atsakymų gali būti šimtai, 
tačiau pagrindiniai yra šie: Sov. Sąjungos 
sportininkai yra gerai apmokami vals
tybės tarnautojai (tai pripažino ir Vakarų 
Vokietijos prezidentas), tad savo duon
daviui jie turėjo taip pat gerai atsilyginti. 
Antra — labai geras pasiruošimas 
olimpiadai, norint įrodyti pasauliui 
komunistinės ideologijos pranašumą 
prieš vakarų pasaulį. Trečia — kada 
daugumas sportininkų gyveno olim
piniame kaimelyje, Kremliaus atstovai 
savo stovyklą buvo įstaisę liuksusiniame 
laive „Mykolas Šoiochovas“ (autorius 
Dono kazokų epopėjos „Tylusis 
Donas“). Koks skirtumas tarp olimpinio 
kaimelio ir šio laivo? Štai keli pavyzdžiai: 
kaimelyje, prie maisto davinio kartais 
tekdavo pastovėti gerą valandą eilutėje. 
Ir maistas nevisuomet buvo skanus. Tuo 
tarpu, Maskvos atstovai laivo valgykloje 
gaudavo raudoną ir juodą kaviarą su 
duona ir sviestu, salotas, įvairių rūšių 
šaltos mėsos lėkštę, sriubos, su sūriu 
keptą žuvį, ledus, pyragaičius ir t.t. 
Alkoholimai gėrimai? Ne? Tik retkarčiais 
ir tai pagerbiant aukso medaliaus 
laimėtoją.

Daugumas valstybių sportininkai 
turėjo mažas medicininiams reikalams 
skirtas patalpas. O sovietai? Didžiausią 
medicinos sk. pačiame laive su specialis
tais daktarais, masažistais ir t.t. Pasita
rimams sportininkams priklausė kar
ininkų valgomasis, stebint juos Lenino ir 
Gorbačiovo paveikslams.

Olimpiniame kaimelyje — gyvenimas 
monotoniškas. „Mykolo Šolochovo“ 
laive satelitas sportininkus sujungdavo su 
Maskvos televizija. Be to, vaizdąjuotės.

Sąjungai, o siauras jos pasienio ruožas — Vokietijai.
Kloja ant stalo Lietuvos žemėlapį ir rodo nubrėžtą jame Tarybų Sąjungos ir 

Vokietijos „valdų“ skiriamąją liniją nepriklausomos Lietuvos valstybės teritorijoje.
Tai šit ką, susitaręs su Ribentropu, nešiojo ančiuose Molotovas, kai sakė 

Natkevičiui, jog laukia iš Lietuvos itin draugiškos laikysenos.
(Čia pravers, kitokių šaltinių po ranka neturint, skliausteliuose pateikti, ką apie 

šitų dviejų galiūnų, priežodžio Lietuva, rašo prancūzų enciklopedija LAROISSE DU 
XX SIECLE:

(„1939 metais Hitleris brutaliai atplėšia nuo Lietuvos Klaipėdą, paskui užpuolęs 
Lenkiją, siūlo Lietuvai savo ruožtu žygiuoti į jos seniai pageidaujamą sostinę Vilnių. 
Lietuva atmeta šį siūlymą 1939 metų rugsėjo 11 dieną, bet rugsėjo 17 dieną Vilnių 
užima Raudonoji armija. Prieš tai, rugpjūčio 23 dieną, Ribentropas pasirašė su 
Molotovu susitarimą, pagal kurį Rusija gauna Rytų Lenkiją, Latviją ir Estiją, o 
Vokietija — Lietuvą. Rugsėjo 28 dieną to susitarimo punktas, liečiantis Lietuvą, 
pakeičiamas — ji dabar irgi atiduodama į rusų rankas, tik be pietų pasienio ruožo, 
kuris tačiau nauju 1941 metų sausio 10 dienos susitarimu taip pat perleidžiamas 
Rusijai už 7.500.000 dolerių kompensacijos“).

Grįžkime betgi prie derybų.
Bandau protestuoti prieš tokį nepriklausomos valstybės dalijimąsi. Sakau, jog iš 

ko ko, tik ne iš draugiškos Tarybų Sąjungos Lietuva galėjo to laukti. Ir kalbu, ir 
prisilaikau—akyse dungso Vilnius, miestas ir kraštas, kurių Lietuvai atgauti Lietuvos 
vyriausybė šičia mane siuntė.

Stalinas aiškina, jog Tarybų Sąjunga anaiptol tokio padalijimo nenorinti, jog to 
ruožo Lietuvos pasienyje reikalavę vokiečiai, ir jei nuo to savo reikalavimo atsisakys, 
tai ir tas ruožas pasiliks prie Lietuvos. Galima tuoj pat, — kalbėjo toliau Stalinas, — 
iškviesti Vokietijos ambasadorių fon Šulenburgą ir su juo tą klausimą aptarti.

Molotovas sako:
— Bet kuri imperialistinė valstybė užimtų Lietuvą, ir viskas. Mes to nedarome. 

Nebūtume bolševikai, jeigu neieškotume naujų kelių...
Žodžiai atrodytų lyg ir raminantys, jeigu žinotum, kad tie nauji keliai nesutaps 

baigmėje su seniai išvažinėtaisiais...
Stalinas konkretizuoja:
— Mes turime su jumis pasirašyti dvi sutartis: vieną — Vilniaus grąžinimo 

Lietuvai, kitą — savitarpio pagalbos.
Kloja ant stalo antrą Lietuvos žemėlapį. Šis teikia smagesnį lietuvio širdžiai 

vaizdą. Nubrėžtoji jame linija rodo, kad Vilnius ir tam tikra dalis teritorijos į rytus nuo 
jo perleidžiami Lietuvai. Linija eina visai netoli nuo sostinės. Atiduodamai teritorijai 
toli iki 1920.VII.20 dienos Taikos sutartimi pripažintos Lietuvai teritorijos.

Sakau Stalinui, jog Lietuvos vyriausybė, siųsdama mane į Maskvą, turėjo galvoje 
tik Vilniaus reikalą ir tik tuo reikalu įgaliojo mane kalbėtis su tarybų Sąjungos 
vyriausybe.

— Savitarpio pagalbos paktas, — tęsiu savo mintį toliau, — yra naujas dalykas, 
jo svarstyti nesu įgaliotas ir todėl turėsiu grįžti į Kauną pranešti savo vyriausybei, ką 
išgirdau iš Tamstų. Kad mano pranešimas būtų betgi konkretesnis, gera būtų sužinoti 
siūlomo pakto turinį.

Tarybiniai valstybės vyrai į tai sako, jog jie rytojaus dieną pateiks mums to pakto 
projektą.

Rytojus buvo jau, tiesą sakant, prasidėjęs, nes mudu su Natkevičium iš 
Kremliaus išvykome gerai po vidurnakčio.

Grįžę į pasiuntinybę, neilgai ten ir pabuvome — telefono skambutis vėl iškvietė 
mus į Kremlių.

Nuvažiavome apie antrą valandą nakties. Mūsų laukė tie patys asmenys. Jie 
pateikė mums dviejų sutarčių projektus: vieną — dėl Vilniaus ir Vilniaus krašto 
perdavimo Lietuvai, kitą — dėl Lietuvos ir Tarybų Sąjungos savitarpio pagalbos. 
Antrosios sutarties projektas numato tarybų Sąjungai teisę įvesti į Lietuvos teritoriją 
ir nuolat ten laikyti nebepamenu tiksliai kiek, bet ne mažiau kaip 50,000 savo 
kariuomenės.

Susipažinęs su tuo projektu, tariau:
— Bet juk tai Lietuvos okupacija! (Bus daugiau)

Linksmą ir aukšto lygio pramoginę bei 
literatūrinę programą atlikdavo geriausi 
Sov. Sąjungos meninkai. Visiškai teisin
gai rankinio treneris Jevtušenko šį laivą 
pavadino dalimi Sov. Sąjungos. Vo
kiečiai sužinojo, kad M. Gromovo 
vadovaujama sporto ministerija už laivo 
naudojimą atsilygino 800 tūkst. rubl.

Kad Sov. Sąjungos sportininkai yra 
profesionalai, tai aiškiai pasakė jos 
olimpinės futbolo rinktinės treneris 
Bichovecas pareikšdamas, kad darbo 
atžvilgui jie yra profesionalai, bet tik ne 
atlyginimo. Mat, pav. korejičiai už aukso 
medalį gavo po 100 tūkst. dol. tuo tarpu 
Sov. Sąjungos sportininkai tik „trupi
nius“ t.y. po 12 tūkst. rubl.

Kaip minėjau, daugiausiai medalių 
laimėjo Sov. Sąjunga — 55 aukso, 31 
sidabro, 46 bronzos. Jos didžiausi 
konkurentai Rytų Vokietija laimėjo 37 
aukso, JAV — 36 aukso. Manding, 
laimėtų medalių skaičius Sov. Sąjungoje 
būtų gerokai sumažėjęs, jeigu juos 
laimėtų vien tik rusai. Štai mūsų 
krepšininkai (vyrai ir moterys), dviratin
inkai Umaras ir Zilporytė, Kasputis, 
lengvastlečiai R. Ubartas, L. Baikaus- 
kaitė ir kt. Be to, gruzinai, ukrainiečiai, 
kazachai, gudai ir kt. pavergtos tautos. 
Jie visi vokiečių televizijos komentatorių 
buvo vadinami „Sovjetrussen“. Tiesa, 
žaidžiant prieš Braziliją keturiems 
lietuvaims ir vienam estui, komentatorius 
juos pavadino „Balten — pabaltiečiais“. 
Vokietis labai gerai ištardavo lietuviškas 
pavardes ir žaidimo metu išskirdamas A. 
Sabonį, Š. Marčiulionį, J. Kurtinaitį. 
Komentatorius pasakė, kad Kurtinaitis 
labai norėtų atvykti į Vakarų Vokietiją, 
tačiau Kauno Žalgiris nori laimėti taurę, 
tad jo išleisti nesutinka.

Kita medalio pusė. Kada ekrane 
pasirodydavo „germaniška“ pavardė — 
vokiečiai tuoj pat išskirdavo ją pažy
mėdami, kad sportininkas yra vokiečių 
kilmės, nors jo proseneliai Vokietiją 
paliko gal prieš šimtą metų. Tokiu pav. 
gali būti geriausias Brazilijos krepši
ninkas Otto Šmidt. Ar komentatoriai 
nematė skirtumo (o gal nenorėjo matyti) 
sportininkų tarpe, neatskiriant rusiškai 
skambančias Volkovo, Šamanazovo, 
Lisovskojos ir kt. pavardes, nuo Sabonio, 
Kurtinaičio, Marčiulionio, Zilporytės, 
Umaro, Ubarto, gruzinų Gobedeješvili, 
Katašvili ir pan. Tokiu sportininkų 
rusinimu vakarų pasaulis padeda sekti 
Kremliaus vadovams carinės Rusijos 
pėdomis. Kuriozas su Žalgirio futbolin
inku. Štai vokiečio komentaras: „Nar
bekovas aus Vilna, ein Lette — 
Narbekovas iš Vilniaus, Latvis“. O 
temporal Tokių geopolitinių analfabetų 
esama pasaulyje ir tai dar mažutėje 
Europoje!! Atostogų metu, stebint dalį 
olimpiados Italijoje, „komentatoriai 
sportininkus iš Sov. Sąj. vadino „sovie- 
tico“.

K. Baronas

VIENOS KONFERENCIJA 
TĘSIA DARBUS

Po trijų savaičių pertraukos, Austrijos 
sostinėje Vienoje vėl susirinko Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo konferen
cijos nariai, Helsinkio baigiamąjį aktą 
pasirašiusių 35-kių valstybių atstovai. 
Prieš tryliką metų Helsinkyje pasirašy
tuoju aktu visų Europos kraštų, išskyrus 
Albaniją, ir Jungtinių Amerikos Vals
tybių bei Kanados atstovai įsipareigojo 
reguliariai susitikti patikrinimui, kaip yra 
konkrečiai įgyvendinami Helsinkio kon
ferencijos baigiamojo akto skelbiami 
dėsniai. Tokie susitikimai įvyko Belgrade 
’77-ais metais, Madride, 80-aisiais, vėliau 
Stokholme, Otavoje, Bukarešte ir Berne. 
Vienos susitikimo dalyviai posėdžiauja 
nuo ’86-ųjų metų lapkričio mėnesio 
pradžios. Vienos susitikimas turėtų 
artimiausiu laiku pasibaigti, jei jo 
dalyviai pajėgs susitarti dėl baigiamojo 
dokumento teksto. Jau ilgai trunkančiose 
svarstybose tuo klausimu svarbiausiąją 
kliūtį sudaro tarp Rytų ir Vakarų kraštų 
esantys nesutarimai žmogaus teisių 
apsaugojimo plotmėje. Šią problemą 
dabar dar labiau apsunkino vengrų 
mažumos teisių Rumunijoje apsaugojimo 
klausimas. Delegatai dabar sieks su
redaguoti visiem priimtiną baigiamojo 
dokumento tekstą. Vienos susitikime 
dalyvauja ir Apaštalų Sosto delegacija, 
vadovaujama apaštalinio nuncijaus Aus
trijoje arkivyskupo Cecchini. RG
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Lietuvių
KAS—KADA—KUR

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.
1989 m.

Liepos 30 — rugpjūčio 6 d. — Europos 
Lietuviškųjų Studijų savaitė Švedijoje. 
Gotlando saloje.

SVAJONIŲ AIDAI 
BRITANIJOJE

„Svajonių Aidų“ koncertai Britanijoje: 
gruodžio 10 d., 6.30 vai. Ukrainiečių 
klube, 103 Leicester Crossway, Coventry.

Gruodžio 11 d. 3 vai. Sodyboje, 
Headley Park, Picketts Hill, Bordon, 
Hants.

Gruodžio 16 d. Bellshill, Škotijoje. 
Smulkesnės informacijos bus paskelbtos 
vėliau.

D. Britanijos vasaros laikas baigiasi 
spalio 22 dieną.

LONDONE LANKĖSI
Spalio 10 d. Londone lankėsi Zita 

Štarkaitė iš JAV. Ji yra baigusi chemijos 
studijas ir inžiniere dirba Air-Products 
firmoje. Į Angliją ji atvyko aplankyti savo 
dėdės S. Štarkos, kuris yra DBLS-gos 
Birmingamo skyriaus pirmininkas.

Zita Štarkaitė į Angliją atvyko iš 
Italijos. Ji prieš tai lankėsi Prancūzijoje, 
Šveicarijoje ir kituose Europos kraštuose. 
Būdama Londone Zita Štarkaitė su savo 
dėde aplankė Sodybą (esančią prie 
Londono), Lietuvių Namus ir „Europos 
Lietuvio“ redakciją.

Zitai Štarkaitei ateities gyvenime 
linkime sėkmės.____________________

KALĖDINIS BAZARAS
Gruodžio 3 d., šeštadienį, Latvių 

Namuose, Londone, įvyks tradicinis, 
pabaltiečių moterų rengiamas, kalėdinis 
bazaras, kuriame „Dainava“ atstovaus 
lietuvius.

Tautiečiai prašomi talkon. Lietuviš
kam stendui reikia tautodailės dirbinių, 
juostų, gintaro ir kt. Be to, loterijai, kuri 
visada duoda didžiausią pelną, priimame 
įvairius fantus. Bazarą paremti galima ir 
piniginėm aukom.

Prašome dosniai atsiliepti į šį mūsų 
prašymą. Daiktus ir pinigines aukas 
prašome atsiųsti iki lapkričio 26 d. šiuo 
adresu: „Dainava“, 2 Ladbroke Gar
dens, London, W. 11.

Iš sutelktųjų lėšų „Dainava“ šelpia 
vargan patekusius tautiečius, remia 
lietuvišką gimnaziją, „Europos Lietuvį“ 
ir jaunimą, skiria atitinkamas sumas 
mūsų tautiniams ir kultūriniams re
ikalams. Dainavietės

K ronilca
SODYBA

LAUŽAS IR RAKETŲ 
VAKARAS SODYBOJE

DBLS-gos Sodybos skyrius šeštadienį, 
lapkričio 5 d. vakare ruošia Laužą ir 
raketų vakarą Sodyboje. Pradžia 6 vai. 
p.p., laužas uždegamas 7 vai., parodinių 
raketų sprodinimas 7.15 vai.

Taip pat nuo 7.30 iki 10.30 vai. veiks 
disko. Bus skanių „kepsnių ant iešmo“ 
bufetas. įėjimas: vaikams, tėvams ir 
svečiams — nemokamai.

Skyrius kviečia gausiai šioje šventėje 
dalyvauti. Laukiame visų!

WOLVERHAMPTONAS
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 yra 
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

NOTINGAMAS
PAVERGTŲ KRAŠTŲ 

KONCERTAS
Spalio 30 d., sekmadienį 5.00 vai. p.p., 

Ukrainiečių klube, Bentinck Rd., Not
tingham, įvyks „Kultūrų Festivalis“, 
koncertas.

Jį ruošia penkių Europos pavergtų 
kraštų — Estijos, Latvijos, Lietuvos, 
Ukrainos ir Lenkijos komitetas.

Programoje: Ukrainiečių chorai ir 
tautinių šokių grupės. Lietuvių „Gin
taro“ choras ir DBLS-gos ansamblis 
dainininkai bei šokėjai, ir Latvių tautinių 
šokių grupė.

Įėjimas 2.00 sv. asmeniui. Iš anksto 
bilietus galima gauti pas J. Kičą, 81 
Prospect Rd., Charlton, Nottingham 
NG4 1LX.

BRADFORDAS
SKAUTAI APLANKE 

v.s. JANINĄ TRAŠKIENĘ
LSS Tarybos Pirmija XVIII-to posė

džio nutarimu, v.s. J. Traškienei, buvusiai 
Europos Seserijos Vadeivei ir daugiau 
kaip penkiasdešimtį metų pašventusiai 
savo jėgas skautybės idėjai ir darbams, 
pagerbė atžymėjimu „PADĖKOS“ 
ordinu.

Sesei Janinai dėl nepastovios sveikatos 
negalint dalyvauti mūsų 39-je skautų 
stovykloje ir 7-je Tautinėje Stovykloje, 

vadovų buvo pavesta LSS Europos 
rajono atstovams sesę Janiną aplankyti ir 
garbingai užsekti užtarnautą 
„PADĖKOS“ ordiną.

Š.m. spalio 2, po kan. V. Kamaičio 
atnašautų šv. mišių Bradforde, Janina 
buvo aplankyta namuose, dalyvaujant 
skautininkams: s. A. Jakimavičiui, s. A. 
Gerdžiūnui, ps. I. Gerdžiūnienei, s.v. si. J. 
Žilinskui, vyr. sk. si. A. Traškaitei ir v.s. J. 
Maslauskui, v.s. J. Traškienės krūtinė 
buvo papuošta užtarnautu ordinu, kaipo 
atsidėkojimo simboliu, kuris primins 
skautavimo pradžią laisvojoje Lietuvoje 
ir išeivijoje.

Europos Seserijos Vadovės ps. V. 
Gasperienės vardu ps. I. Gerdžiūnienė 
įteikė sesei Janinai gėlių puokštę, su 
seseriškais ir broliškais sveikinimais ir 
sveikatos linkėjimais. Iš Tautinės Sto
vyklos Vyr. Skautų Seserijos Vadovybės 
perduotos siųstos dovanos bei suvenyrai 
ir perskaityti sveikinimai iš LSS Seserijos 
Vyriausios Skautininkės, v.s. t.n. S. 
Gedgaudienės, s. E. Nainienės, v.s. fil. M. 
Mickienės, v.s. fil. D. Eidukienės, ps. V. 
Gasperienės, s. St. Br. Vaitkevičiaus, v.s.
G. Br. Zinkaus, J. Levinskoirkitų.Visijai 
linkėjo sveikatos, ištvermės ir ilgus, ilgus 
metus būti skautiškame ratelyje, kol 
išeivijos skautišką kibirkštėlę pernešime į 
mūsų žemę — laisvą Lietuvą ir tenai vėl 
kursime skautiškus laužus.

Sesė Janina dalyvius pavaišino užkan
džiais ir kavute. Pasišnekėję, skautiškai 
atsibučiavę ir sesei Janinai palinkėję 
sveikatos, dar buvo aplankytas Brad- 
fordo lietuvių klubas ir susitikta su klubo 
ir DBLS skyriaus valdyba. Vėliau kan. V. 
Kamaičio „greitasis žirgas“ mus at
gabeno į Mančesterio svetingą ir vaišingą 
klubą. Čia šiaurės lietuvių veiklos 
gyvenimas gražiai ir naudingai rieda 
pirmyn. Abiejuose klubuose: Bradfordo 
ir Mančesterio, matomos didelės pas
tangos juos išpuošti, nežiūrint, kad abu 
klubai remia skautišką judėjimą ir kitas 
organizacijas.

Jums VISIEMS esu dėkingas ir linkiu 
gražios ateities. v.s. J.M.

MANČESTERIS
PAMINĖJO SAVO AMŽIAUS 

SUKAKTIS
Rugsėjo 11 d. klubo barmanas 

Antanas Bendžius sulaukė 65 metų 
amžiaus ir išėjo į pensiją.

75 metų sukaktis šventė ramovėnų 
pirm. Kazimieras Murauskas ir M. 
Lietuvių klubo iždininkas Vincas Rudys.

Jie visi gimtadienių progomis surengė 
klube balių.

Sveikiname.

KLUBO NARIŲ BALIUS
Spalio 1 d. M. lietuvių klubas turėjo 

metinį, tradicinį narių balių, kuriame 
dalyvavo 50 žmonių. Tai — metinė klubo 
šventė, kurioje klubo nariai kartą 
metuose susėda prie bendro stalo, 
bendram pasivaišinimui ir pasižmonė- 
jimui.

Pobūvį atidarė klubo pirm. A. 
Podvoiskis, kuris pasveikino pobūvio 
dalyvius, sukalbėjo stalų maldą ir 
palinkėjo visiems skanaus apetito. Dar 
kalbėjo ramovėnų pirm. K. Murauskas ir
H. Silius.

Maistą paruošė A. Kmitienė su 
padėjėjomis. Už tai išreikšta padėka.

Pobūvis praėjo tikrai visų pakilioje 
nuotaikoje, kurią palaikė skambi daina. 
Klubo bare ir salėje yra įdėti naujas 
kilimas ir linoliejumas ir naujai išde- 
koruota salė.

Ateinančiais metais klubas švęs 40 
metų sukaktį nuo šio klubo įsteigimo.

A. P-kis

ŠVEDIJA
1989 M. STUDIJŲ SAVAITE

36-ji Europos Lietuviškųjų Studijų 
Savaitė įvyks 1989 m. 30 — rugpjūčio 6 d. 
Švedijoje, Gotlando saloje, Ljugam.

Pragyvenimas gražiame pensionate 
(kambaryje dviese) kainuos 240 kr. dienai 
kiekvienam.

Registracijos mokestis 200 kr.
Pinigus prašome siųsti šiuo antrašu:
Litauiska Foreningen i Sverige, Post

giro nr. 223029 — 0.
Prašome registruotis kuo greičiausiai, 

o vėliausiai iki kovo mėn. 1 d.
Registruotis pas

Aldona Broland 
Murarevagen 2B 

22230 Lund, Sverige
Rengimo Komisija

LENKIJA
LVK SLUPSKO SKYRIAUS 

VEIKLA
Pačiame Skyriuje...

Pasikeitė Skyriaus būstinė. Naujai 
būstinei išnuomuotas kambarys pas pil. 
Rozaliją Paruch, L. Solskiego g. 4/1 
(netoli Slupsko turgavietės).

Skyriaus pirmininkė Joanna Jure
vičienė gegužės ir birželio mėnesį lankėsi 
Italijoje, Švedijoje ir Kaune.

Valdybos sekretorius Antanas Surau
čius tris mėnesius viešėjo Hamburge, kur 
tvarkė kun. Vaclovo Šarkos archyvinį 
palikimą ir rinko medžiagą lietuvių 
kultūros radiniams tirti. Aplankė Vasario 
16 Gimnaziją ir lietuvių kultūros centrą 
Hūttenfelde.

Visuotinas skyriaus narių susirinkimas 
įvyko š.m. liepos 31.

PAS TAUTIEČIUS GDANSKE
Balandžio 24 susirinkime buvo išrinkta 

nauja Skyriaus valdyba: Juozas Uzdila — 
pirmininkas, Vytautas Kaunas — pirm, 
pavaduotojas, Roma Piaseckienė- 
Suraučiūtė — sekretorė ir Longinas 
Paukštė — iždininkas. Buvo priimtas 
nutarimas organizuoti ekskursiją į 
Lietuvą.

Gegužės mėn. viešėjo Gdanske kun. 
Vaclovas Aliulis iš Vilniaus, kuris siunčia 
tautiečiams Lenkijoje maldaknyges, 
kasmet Katalikų Kalendoriaus Žinyną ir 
kitus, skirtus tikintiesiems Lietuvių 
Vyskupų Konferencijos leidinius. Buvo 
susitikęs su LVKD Gdansko Skyriaus 
valdyba ir aktyvu.

LIETUVIŲ ŠČECINIEČIŲ 
PADANGĖJE

Ščeciniečiai dalyvavo iškilmėse prie 
Dariaus ir Girėno paminklo š.m. liepos 
17. Kaikurie Skyriaus nariai buvo 
išsiuntę asmeniškus pakvietimus as
menims Lietuvoje, labiausiai surištiems 
su lietuvių šventove prie Myšlibožo (buv. 
Soldino). Įvykiai lėmė, kad iškilmėse 
dalyvavo ne šeši žmonės iš Lietuvos, 
pagal iškvietimus, o virš penkiasdešim
ties. Šio įvykio reikšmę didina faktas, kad 
per 44 metus po karo tik kartą buvo 
oficialus tautiečių apsilankymas iš 
Lietuvos, būtent, su partine-vyriausybine 
LTSR delegacija, minint Dariaus ir 
Girėno žygio ir jų didvyriškos mirties 25- 
metį 1958 m.

SEINŲ-PUNSKO KRAŠTE
Š.m. gegužės 29 Seinuose įvyko X 

LVKD suvažiavimas. Draugijos Centro 
Valdybos pirmininku išrinktas J.S. 
Paransevičius, pavaduotoju — dr. B. 
Makauskas iš Varšuvos, sekretoriumi — 
J. Vaičiulis.

LITUANIKUMAI
Adomo Mickevičiaus Universitete 

Poznanėje atidarytas Lituanistikos in
stitutas. Studijų programoje lietuvių 
kalba, Lietuvos istorija, literatūra, 
lietuvių kultūros istorija. Į naują 
universiteto studijų kryptį stojo 21 
kandidatas.

RĖMĖJAI
Jonas Černius iš Kauno paaukojo per 

LVKD Slupsko Skyrių 30 rb. Lietuvių 
Kultūros Namų statymui Punske. Jus
tinas Lukošius iš Lampertheim- 
Hūttenfeldo Vakarų Vokietijoje paau
kojo 50 DM Dariaus ir Girėno paminklo 
globai (per Lietuvių kultūros paminklų 
LLR apsaugos Komisijos sekretorių A. 
Suraučių).

SVEIKINIMAI 
EUROPOS LIETUVYJE

Kalėdų ir Naujųjų Metų sveikinimai 
„Europos Lietuvyje“ yra geriausias 
būdas prisiminti savo gimines bei 
pažįstamus švenčių proga.

Sveikinimus spausdintume kalė
diniame „Europos Lietuvyje“, todėl 
nevėluokite, bet, pridėję auką spaudai, 
siųskite sveikinimą redakcijos vardu, 
kaip galite greičiau.

Mes pažadame visus sveikimus gautus 
iki gruodžio 12 d. atspausdinti „Europos 
Lietuvyje“.

PAMALDOS
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.

PASAULYJE
Britai perrašys Sovietų istoriją

Britanijos švietimo ministras Bakeris 
neseniai lankėsi Sovietų Sąjungoje ir U 
proga aplankė daug mokyklų ne tik 
Maskvoje, bet ir provincijoje, ir susi
pažino su sovietų mokymo metodais. Jis i 
visur buvo labai maloniai sutiktas. Jį į 
lydėjo sovietų švietimo ministro padėjėjas 
Žubaryev, kuris Bekeriui padarė netikėtą 
pasiūlymą — sudaryti bendrą sovietų ir | 
britų mokslininkų komisiją, kuri išsijuotų 1 
melus iš sovietų istorijos vadovėlių ir 
surašytų naujus istorijos vadovėlius, 
kurie būtų naudojami sovietų ir britų 
mokyklose.

Glasnost dar nepasiekė 
Čekoslovakijos

Nežiūrint to, kad disidentai dabar yra j 
švelniau traktuojami Lenkijoje, Veng- į 
rijoje ir pačioje Sovietų Sąjungoje, 
Čekoslovakijoje persekiojimai ir suėm
imai tebesitęsia. Prahoje 22 disidentai | 
buvo areštuoti, nes jie norėjo organizuoti 
mitingą opozicijos partijai įsteigti. 
Areštuotieji vėliau buvo paleisti. Atsista- i 
tydino ministras pirm. Strougal, kuris 
sakoma buvęs reformų šalininkas.

Pabaltijo nacionalizmas 
toleruojamas

Užsienio korespondentai Maskvoje 
stebisi, kaip toli tautinis judėjimas i 
Pabaltijo valstybėse bus toleruojamas. 
Manoma, kad Gorbačiovas bus davus 
parėdymus visiems trims komunistų | 
partijos vadams Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje nekovoti prieš tautinįjudėjimą, 
bet mėginti tuos judėjimus kooptuoti, i 
Pirmiau Estijoje, o paskui Latvijoje įvyko 
dideli mitingai, kuriuose dalyvavo ir 
komunistų partijos nariai ir kur buvo' 
reikalaujama politinės ir ekonominės! 
autonomijos. Už savaitės laiko panašus | 
mitingas bus organizuojamas Lietuvoje. 
Mėginama įsteigti opozicines partijas, 
kurios veiktų šalia komunistų partijos.

Pradėjo irti komunizmas
Buvęs maršalo Tito artimiausias, 

padėjėjas, o vėliau žinomiausias disi
dentas, Milovan Djilas yra nuomonės, 
kad paskutiniai įvykiai Jugoslavijoje i 
veda prie komunistų partijos iširimo. 
Sistema suirs dešimties metų laikotar-' 
pyje. Djilas dar pridėjo, kad mes esame 
liudininkai paskutinių pasaulinio komu
nizmo iširimo stadijų, ir kad Jugoslavija 
bus pirmoji valstybė Europoje, atsi
kračiusi komunizmo.

Jugoslavijoje streikai ir demonstracijos 
tebesitęsia. Blogos gyvenimo sąlygos ir j 
tautiniai skirtumai iššaukė tas de
monstracijas.

Kiek disidentų kalėjime?
Sąryšyje su naujo vidaus reik, ministro 

paskyrimu kilo ginčas, kiek disidentų 
tebesėdi sovietų kalėjimuose už taip 
vadinamą „antitarybinę“ propagandą. 
Sovietų pareigūnai prisipažįsta, kad 
esama 50 politinių ir religinių kalinių, o ' 
tuo tarpu vakarų šaltiniai pateikia daug 
didesnį skaičių — 200-350. Pernai 
Gorbačiovas išleido 200 asmenų iš i 
kalėjimų, bet šiemet tokie paleidimai 
beveik sustojo.

ATEITININKŲ FEDERACIJOS I 
RINKIMŲ REIKALŲ j

Ateitininkų Federacijos Vado, Tary
bos ir Revizijos Komisijos rinkimai, i 
skelbti š.m. pavasarį, jau eigoje. Bal-l 
savimo lapai registruotiems ateitinin-' 
kams išsiuntinėjami spalio mėn. pit- ■ 
momis dienomis.

Rinkimų komisija prašo, kad balsavi; 
mo lapai būtų grąžinami neuždelsiant.iki’ 
š.m. spalio 31 dienos.

Nariai, negavę balsavimo lapo iki 
spalio 15 d. gali skambinti Rinkimų I 
Komisijai, Marytei Mikonienei telef 
(216) 531-2190.

Į AF Vadus renkamas sutiko būti j 
Juozas Polikaitis.

Į AF Tarybą sutikimą būti renkamais 
davė šie ateitininkai: Nijolė Balčiūniene. 
Margarita Bareikaitė, Arvydas Barz- 
dūkas, Juozas Baužys, Birutė Bubliene, 
dr. Judita Čuplinskienė, Jadvyga Darnu 
šiene, dr. Ona Gustainienė, Ramune 
Jonaitienė, Aušra Karkienė, Petras 
Kaufmanas, Stasė Kazlauskienė, dr 
Petras V. Kisielius, Vytautas Kliorys. 
Ramunė Kubiliūtė, dr. Marius Laniaus- 
kas, Aldona Prapuolenytė, Vytautas 
Šoliūnas, Jonas Vyšnionis, Elvyra Vodo- 
K’ snė, dr. Vytautas Vygantas, Jonas 

eikis. Į AF Tarybą renkama 15 narių
Į Revizijos Komisiją renkami trys 

asmenys; būti renkamais sutiko » 
ateitininkai: dr. Aldona Juozevičienė. 
Juozas Končius, Jonas Kučėnas.

AF Rinkimų Komisija 
2945 Forest Lane, 

Willoughby Hills, OH 44094
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