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HELSINKIO GRUPE
PASMERKIA MILICIJOS
UŽPUOLIUS

ATSIŠAUKIMAS

Paskutinių dienų įvykiai okupuotoje
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje vėl parodė,
kad Maskva visai nenori skaitytis su
pabaltiečių pageidavimais ir laisvės
siekimais.
M.
Gorbačiovo
paskelbtoji
persitvarkymo, atvirumo ir demokratijos
politika yra grubiai kontroliuojama.
Sovietinės Estijos Tarybos nutarimas
rezervuoti sau teisę spręsti apie priėmimą
ar vykdymą Sovietų Sąjungos įstatymų
— Maskvos buvo paskelbta kaip
nekonstitucinis ir nepriimtinas.
Š.m. lapkričio 18-19 dienomis, Sovietų
Lietuvos Aukščiausios Tarybos sesijai,
po ilgų ir rimtų diskusijų, nebuvo leista
balsuoti paremiant Estijos Tarybos
nutarimus ir iškeliant Lietuvos įstatymų
nepriklausomumą nuo Sovietų Sąjungos
įstatymų.
Tarybos sesijoj priimtas nutarimas,
kad Lietuvių kalba yra respublikinė, bet
buvo papildyta nuostatu, kad reikia
mokytis ir rusų kalbą, nes tai yra Sovietų
Sąjungos tarybinė kalba ir svarbi
tarpusavio tautų bendradarbiavimui.
Estijos nepriklausomybės partijos,
Latvijos nepriklausomybės judėjimo ir
Lietuvos Laisvės Lygos atstovų
pasitarimas lapkričio 19-20 dienomis
Rygoje priėmė visą eilę nutarimų ir
pareikalavo M. Gorbačiovo, kad būtų
nustatyta data, kada Sovietų kariniai
daliniai bus išvesti iš Pabaltijo valstybių,
nes Lietuvos, Latvijos ir Estijos
okupacija 1940-ais metais yra net
tarybinių istorikų jau pripažinta kaip
tikras faktas ir Hitlerio-Stalino
susitarimai ir slapti protokolai buvo
paskelbti net Lietuvos, Latvijos ir Estijos
tarybinėje spaudoje.
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo
Komitetas apeliuoja į visus pasaulio
lietuvius tuoj pat reaguoti į mūsų Tautos
tebesitęsiančią priespaudą ir tautų teisių
laužymą, kreipiantis laiškais į savo
valstybių prezidentus, kad paveiktų M.
Gorbačiovą
vykdyti
Sovie’tų
kariuomenės dalinių atitraukimą iš
pavergtų Pabaltijo kraštų.
Mes kreipiamės į Amerikos Lietuvių
Tarybą ir JAV Lietuvių Bendruomenę
prašydami suorganizuoti laiškų rašymo
akciją prezidentui Reaganui prieš jo
pasimatymą š.m. gruodžio 7 d. su
Gorbačiovu New Yorke, paremiant ok.
Lietuvos gyventojų teisėtus laisvės
siekimus.
Vyriausias Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas

Washington, D.C.
1988 m. lapkričio 20 d.
BALYS GAJAUSKAS KAUNE

Lietuvių Informacijos centrą New
Yorke pasiekusiomis žiniomis, sąžinės
kalinys Balys Gajauskas jau yra sugrįžęs į
Lietuvą. Pagal gautas informacijos jis
dabar yra Kaune.
Kestono kolegija, Didžioje Britanijoje,
praneša, kad lietuvis sąžinės kalinys
Balys Gajauskas yra išlaisvintas iš
tremties ir šiuo metu jau grįžta atgal į
Lietuvą. Rašydama apie Balio Gajausko
išlaisvinimą, primena, kad šis lietuvis
kalinys, apkaltintas antisovietine
agitacija ir propaganda, buvo areštuotas
1977-ais metais balandžio mėnesį ir
nuteistas 10 metų kalėti spec-režimo
lageryje ir penkerius metus išbūti
tremtyje, taigi, iš viso penkiolikai metų
laisvės atėmimo. Pilnai atlikęs lagerio
bausmę, Balys Gajauskas buvo pasiųstas
į tremtį Čiumikane ’87-ais metais, kur
būtų turėjęs likti iki '92-ųjų metų.
Kestono kolegija pažymi, kad apie Balio
Gajausko išlaisvinimą visuomenei
pranešęs pats Lietuvos komunistų
partijos 1-asis sekretorius, tačiau, dar
spalio 31 dieną Gajauskas apie savo
išlaisvinimą dar nieko nežinojęs. Kestono
kolegija primena, kad Balys Gajauskas
jau ankščiau buvo iškalėjęs iš viso 25erius metus už dalyvavimą partizanų
kovose prieš sovietus Lietuvoje pokario
metais.
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Lietuvos
Helsinkio
grupės
dokumentas Nr. 51 sukrečiančiai papildo
turimas žinias apie ginkluotus milicijos
užpuolius prieš taikius š.m. rugsėjo 28 d.
demonstracijos rengėjus ir dalyvius.Tą
dieną Lietuvos Laisvės Lyga organizavo
mitingą paminėti Molotovo-Ribentropo
pakto antrąjį slaptą' protokolą.
Spausdiname dokumento pilną tekstą.
Lietuvos Helsinkio baigiamojo akto
susitarimo vykdymui stebėjimo grupė
Dokumentas Nr. 51

Mažoji Lietuva yra nedalomos Lietuvos dalis — dr. S. Kuzminskas. 1918 m.
lapkričio 30 d., Mažosios Lietuvos Taryba Tilžėje pasirašė aktą, deklaruojantį to krašto
atsiskyrimą nuo Vokietijos ir „prisiglaudimą“ prie naujai atsistatančios
Nepriklausomos Lietuvos valstybės.

NEPRIKLAUSOMYBES VARDAN
SĄJŪDIS PASKELBĖ
nugaras ir skanduodami: „Gėda, gėda!",
MORALINĘ LIETUVOS
„Išdavikai!", „Bailiai!", „Palaižūnai!"
NEPRIKLA USO M YBĘ
Penktadienį vakare Vilniuje Gedimino
Lietuvių Informacijos Centras praneša,
aikštėje
vyko kitas protesto mitingas,
kad lapkričio 20 įvykusiame Lietuvos
kuriame
dalyvavo daugiau kaip 10
Persitvarkymo Sąjūdžio seimo tarybos
išplėstiniame posėdyje buvo priimtas tūkstančių žmonių. Sąjūdis tada pareiškė,
pareiškimas, skelbiantis moralinę Lietuvos kad „mes išdavikiškai smogėme estams
nepriklausomybę. Tai atkirtis į LTSR peiliu į nugarą".
Lapkričio 21 įvyko 10 minučių
Aukščiausios
tarybos atsisakymą
transporto
streikas, Vilniuje ir Kaune, o
solidariai su estais deklaruoti respublikos
suverenumą.
Pirmasis sekretorius vidudienį Gedimino aikštėje Vilniuje apie
Algirdas Brazauskas, atrodo, prarado 10 tūkstančių žmonių dalyvavo mitinge,
pasitikėjimą ir plyšys tarp partijos ir tautos paremdami Sąjūdžio reikalavimus.
Lietuvoje vėl regimai padidėjo. Žmonės
Spausdiname
moralinės
susirinkę prie Aukščiausios tarybos nepriklausomybės pareiškimą ir Sąjūdžio
pastato penktadienio sesijai pasibaigus, seimo tarybos išplėstinio posėdžio
sutiko išeinančius delegatus atsukę jiems nutarimus.

MORALINES NEPRIKLAUSOMYBES PAREIŠKIMAS
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis skelbia moralinę Lietuvos nepriklausomybę.
Mes tvirtiname, kad jokia politinė situacija negali suvaržyti Lietuvos laisvos
valios kaip aukščiausios jos teisės. Tik Lietuva gali priimti ir vykdyti savo
įstatymus. Kol šis principas netaps teisine norma, jis turi būti kiekvieno
asmeninė nuostata.
Nuo šiol Lietuvoje bus gerbiami tik tie įstatymai, kurie nevaržo Lietuvos
nepriklausomybės. Mūsų nepriklausomybę pažeidžiančių įstatymų nevykdymas
gali užtraukti juridinę atsakomybę, bet nepažeidžia doros.
Šiems principams ginti Sąjūdis įsteigė savo garbės teismą. Remdamasis
konstitucijos deklaruojamu Lietuvos valstybiniu suverenitetu, garbės teismas
skelbia antikonstituciniais visus įstatymus ir veiksmus, šį suverenitetą
pažeidžiančius.
Priimtas Sąjūdžio seimo tarybos išplėstiniame posėdyje, 1988.IX.20.
Vilniuje.
Posėdžio pirmininkas Kazimieras Antanavičius.
(Už moralinės nepriklausomybės pareiškimą balsavo 135; 1 prieš; 4 susilaikė).
2) Sesijos sprendimą
šeštuoju
dienotvarkės klausimu vertiname kaip
1) Lietuvos TSR Aukščiausios tarybos politinę klaidą, moralinį smūgį lietuvių
vienuolikto šaukimo dešimtos sesijos, tautos lūkesčiams ir Pabaltijo tautų
įvykusios 1988.IX. 17-18, posėdžio metu suverenumo siekiams.
svartant šeštąjį dienotvarkės punktą
3) Sąjūdžio seimo taryba nesutinka su
Lietuvos TSR konstitucijos, buvo pastaraisiais oficialiais respublikos
padaryti grubūs balsavimo tvarkos politinės situcijos vertinimais.
pažeidimai. Kai kurie deputatai, Justinas
4) Susikomplikavo Lietuvos gyventojų
Lietuvos
Marcinkevičius, Meilus, Statulevičius, konsolidacija, siekiant
Požėla, Žalys, Kukliauskienė ir kiti, suvereniteto ir teisinės valstybės kūrimo.
pritarė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio
5) Norėdami, kad būtų ištaisytos
seimo pasiūlymams dėl Lietuvos santykių sesijoje padarytos klaidos, ir pritardami
su TSRS grindimo sutartimi, dėl daugelio deputatų nuomonei, laikome
sąjunginės konstitucijos ir normatyvinių būtinybe sušaukti neeilinę LTSR
aktų įsigaliojimo
Lietuvos TSR Aukščiausiosios tarybos sesiją ir joje
teritorijoje, ratifikavus juos LTSR nevėliau kaip š.m. lapkričio 25 d.,
Aukščiausiajai tarybai, dėl LTSR nepažeidžiant balsavimo procedūros,
konstitucijos 11, 27 ir 79 straipsnių baigti svarstyti visus pasiūlymus šeštojo
pataisų dabartinėje LTSR konstitucijoje. dienotvarkės klausimu.
Tačiau šie klausimai, o taip pat pasiūlyta
6) Pareiškiame,
kad
Sąjūdis
rezoliucija apie sąjunginę sutartį ir LTSR savarankiškai tobulina
Lietuvos
Aukščiausios tarybos deklaracija- konstitucijos projektą, pabrėždamas
kreipimasis į Lietuvos liaudį, TSRS respublikos suverenitetą.
7) Lietuvos TSR Aukščiausiajai
tautas ir pasaulio tautų bendriją, nors ir
buvo iškelti, nebuvo pateikti balsavimui. tarybai
nepriėmus
įstatymų,
Dėl
procedūrinių manipuliacijų garantuojančių Lietuvos suvereniteto,
,,Moralinės
reiškiame nepasitikėjimą deputatais priimamas
Šepečiu ir Gurecku. Manoma, kad už tai nepriklausomybės pareiškimas“
atsakingas ir Aukščiausiosios tarybos (skelbimas atskirai).
prezidiumo pirmininkas Astrauskas.
8) Sąjūdis numato platų moralinio

Taip pat
nutarimai:

posėdyje

buvo

priimti

šie

1988 m. rugsėjo 27,28,29 d.d.Lietuvos
sostinėje Vilniuje tarybinis režimas
įvykdė žiaurų, anti-humanišką aktą.
Rugsėjo 17 d. keturi Lietuvos Laisvės
Lygos įgalioti nariai raštišku pranešimu
informavo Lietuvos miesto Vykdomąjį
komitetą apie numatomą surengti
Katedros aikštėje mitingą, skirtą
Molotovo-Ribentropo sutarties antrojo
slapto protokolo pasirašymo 49-tosioms
metinėms atminti. Šis slaptasis
dokumentas — faktinis Lietuvos
okupacijos nuosprendis. Vykdomasis
komitetas, remdamasis formaliu
pagrindu, uždraudė mitingą. Bet kadangi
apie mitingo uždraudimą visuomenė
masinės informacijos priemonėmis
nebuvo informuota, Lietuvos Laisvės
Lyga nutarė paminėti šią sutartį.
Rugsėjo 27 d., apie 20 valandą, į
Katedros aikštę atvyko apie 100
milicininkų, vadovaujamų pulkininko
Rainio, kurie puolė sklaidyti taikiai
stovinčių 200-250 žmonių grupę. Sulaikė
Oną Butkienę kuri su antrankiais visą
naktį buvo išlaikyta kameroje ir nubausta
25 rublių bauda. Antroji — D. Romelytė
— nuvežta į milicijos skyrių tardymui,
kur ją ištiko širdies priepuolis. Buvo
išvežta į ligoninę.
Rugsėjo 28 d., likus valandai iki
numatyto mitingo pradžios, milicijos
pareigūnai jėga išstūmė žmones iš
Katedros aikštės ir apsupo ją ištisiniu
vietomis dvigubu žiedu. Gatvėse šalia
pasirodė šarvuočiai, gaisrinės mašinos,
uždangstytais grotomis langais, ir
mašinos skirtos kalinių pervežimui.
Atvažiavo kariškiai, kurie vilkėjo
neperšaunamas liemenes, ginkluoti
guminėmis lazdomis, skydais, bei
aerozoliniais dujų balionėliais. Turėjo
dujokaukes.
18-tą valandą, šalia aikštės skverelėje,
daugiatūkstantinėje minioje, prasidėjo
taikus mitingas. V. Bogušiui ir A.
Terleckui spėjus pasakyti vos keletą
žodžių susirinkusius be jokio įspėjimo
puolė baudėjai. Mušė visus — vyrus,
moteris, vaikus ir senelius. Daužė kur
pakliuvo. Ką sugriebė metė į mašinas,
kur vėl mušė, įžeidinėjo. Plėšė ir atiminėjo
tautines vėliavas, plakatus, ženkliukus. Iš
visų pusių sklido klyksmai. Pasipiktinusi
žmonių minia skandavo: „fašistai“,
„okupantai“, „nešdinkitės“, ir t.t.
(Nukelta į 4 puslapį)
protesto formų naudojimą, laikydamas,
kad politinės jėgos yra tiek, kiek
politikoje yra moralės. Santykiai su
respublikos vadovybe įmanomi, tik
laikantis šios nuostatos.
9) Sąjūdis numato pateikti Lietuvos
visuomenei svarstyti ir įvertinti Lietuvos
įjungimo į TSRS sudėtį 1940 metais faktą
ir jo pasekmes.
10) Sąjūdis rekomenduoja TSRS
Aukščiausiosios tarybos deputatams,
vykstantiems į TSRS Aukščiausios
tarybos sesiją š.m. lapkričio 29 d.,
surengti lapkričio 26 d., 12 vai., palydas,
kuriose deputatams būtų iškeltas
reikalavimas pateikti Lietuvos gyventojų
nuomonę, ir jeigu į ją nebus atsižvelgta,
nedalyvauti balsavime dėl įstatymo
projektų, kuriuos atmetė Lietuvos
visuomenė.
Priimta balsų dauguma.
Išplėstinio posėdžio pirmininkas,
Kazimieras Antanavičius

(Balsų pasiskirstymas — 132 už; 3
prieš; 5 susilaikė)
LIC

LIETUVOJE
Atgimimas

Tokiu pavadinimu nuo š.m. rugsėjo 16
dienos „Lietuvos persitvarkymo sąjūdis“
pradėjo leisti spaustuvėje spausdinamą
biuletenį. Jo pirmas numeris, spausdintas
M. Šumausko spaustuvėje, Vilniuje, išėjo
30.000 tiražu. Kaina 40 kp. Antras
numeris išėjo spalio 10 d. 60.000 egz. Nuo
3-čio numerio biuletenis spausdinamas
LKP CK leidyklos spaustuvėje, tiražas
100.000 egz. Formatas didesnis negu
„Europos lietuvio“, 8 puslapių.
Lapkričio 4 dieną išėjusiame 5-ame
numeryje — Sąjūdžio steigiamojo
suvažiavimo, įvykusio spalio 22 dieną
Vilniaus Sporto rūmuose, pasakytų
kalbų tekstai. Posėdžio aprašymo tęsinys,
matomai, bus atspausdintas 6-ame
numeryje.
Darbininkas Kazys Uoka, kalbėdamas
Sąjūdžio suvažiavimo posėdyje, tarp
kitko pasakė: „Nors darbininkija dar
neprabudusi,
bet
Lietuvos
nepriklausomybės idėja — labai gyva.
Manyčiau, netgi taip — didesnė dalis
1940 metus vadintų ne šiaip sau balta
istorijos dėme, o tiesiai ir šviesiai —
okupacija. (Ilgi plojimai) Aš siūlau šią
sąvoką
—
okupacijos
keturiasdešimtaisiais metais — įtraukti į
dabar
formuojamus
Sąjūdžio
dokumentus ir laikyti tai mūsų minčių
pradžių pradžia. (Plojimai) Ir tegul
nebando kas nors persekioti šitaip
manančių žmonių — darbo žmonių
vardu. Tai būtų tikras melas. Plojimai).
Kardinolas pas A. Brazauską

Lapkričio 5 dieną LKP Centro
Komitete apsilankė Lietuvos katalikų
Bažnyčios konferencijos pirmininkas,
Kaišiadorių vyskupijos apaštalinis
administratorius kardinolas V.
Sladkevičius. Jis kalbėjosi su pirmuoju
sekretorium A.
Brazausku,
A.
Astrausku, V. Sakalausku ir L. Šepečiu.
Kardinolas pareiškė respublikos
vadovybei padėką už pastaruoju laiku
padarytus sprendimus grąžinti
tikintiesiems Šv. Kazimiero bažnyčią ir
Vilniaus katedrą. A. Brazauskas pasiūlė
kardinolui persikelti į Vilnių, kur
„tikriausiai būtų patogiau vykdyti
savąsias pareigas.“ Iš karto jam buvo
pasiūlyta ir rezidencija — buvę
vyskupijos rūmai Janionio gatvėje.
Kardinolas padėkojo, bet pasakė, jog dėl
vyskupijos pakeitimo tegali pasakyti
Vatikanas, kuriam jis yra pavaldus. Buvo
pareikštas pasitenkinimas, kad Visų
Šventųjų diena ir Vėlinių išvakarės buvo
paskelbti ne darbo diena. Komunistų
partijos vadovybė sutiko, taip pat,
išnagrinėjo kardinolo pasiūlymą ne
darbo dienomis laikyti pirmąją Kalėdų
dieną ir Žolinę (rugpjūčio 15 d.). Priimtas
kardinolo pasiūlymas transliuoti per
televiziją iškilmingas Kalėdų ir Velykų
pamaldas.
Susitikime dalyvavo ir „antikristas“ P.
Anilionis, Religinių reikalų tarybos
įgaliotinis.
Nauja automagistralė

Šiuo metu Lietuvoje statoma naujos
automagistralės tąsa tarp Ukmergės ir
Panevėžio.
Nebus „mokslinių“ mokslų

Neseniai Vilniaus universiteto
mokslinė taryba priėmė nutarimą, kuriuo
rudens semestre atsisakoma kai kurių
mokslų dėstymo. Tai pirmiausia liečia
tokias disciplinas, kaip TSKP istorija,
mokslinis komunizmas, mokslinis
ateizmas, socializmo politinė ekonomija.
Prieita išvados, kad epitetas „mokslinis“,
deja, nedaro mokslo iš tų disciplinų, nes
jos savo turiniu diskreditavo pačią
mokslo idėją...
Naujas ministras

LTSR prekybos ministru paskirtas
Leonas Riauba. Gimęs 1932 metais, L.
Riauba pastaruoju laiku buvo drabužių
prekybos kontoros direktoriumi.
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EUROPOS LIETUVIS

GYVOSIOSJulius
DVASIOS
ŽMOGUS
Vidzgiris
1

Vincui
Natkevičiui
jau
septyniasdešimt! Sunku patikėti tiems,
kurie jį iš arti pažįsta. Lieknas,
pasitempęs, visuomet gerai nusiteikęs, su
jaunatvišku šypsniu — toks jis, kada jį
besutiktum, ir prie tokio pripratome.
Atrodo, tarsi laikas jo neveiktų. O vis
dėlto nesulaikomai bėgantis laikas visus
veikia, neaplenkia nėjo. Štai kodėl turime
jubiliatą, nors jaučiamės sukakties tiesiog
užklupti ir visiškai nepasirengę tokiam
sveikinimo žodžiui, kuris būtų vertas
sukaktuvininko ir jo iškilios sukakties.
Vinco Natkevičiaus mūsų išeiviškajai
visuomenei pristatyti nereikia. Nekalbu
čia apie mūsų negausią diasporą Vakarų
Europoje, kur ne tiek daug tokio formato
savųjų visuomenės ir kultūros darbininkų
turime. Jis plačiai žinomas ir už
vandenyno, nors, kiek žinau, Šiaurės
Amerikos lietuvius tėra lankęs tik
atskiromis progomis. Tokia, manding,
kultūros veikėjo paslaptis, nes kultūra,
teisingu Antano Maceinos pastebėjimu,
„sienų nepažįsta ir jokiose sienose
neišsitenka“.
Be abejo, sukaktuvininkas kiek mažiau
žinomas tėvynėje, kur giminės vardą
tautos atmintyje giliai įspaudė jo dėdė dr.
Ladas Natkevičius, teisininkas ir
diplomatas, nepaprastas pasiuntinys ir
įgaliotasis ministras Maskvoje, dalyvavęs
1939-40 metais nepriklausomos Lietuvos
paskutinio tragedijos akto įvykiuose,
apie kuriuos šiandien daug kalbama.
Dėdę ir brolėną skiria kiti laikai, kitos
sąlygos.
Vincas Natkevičius priklauso 1944
metų didžiajam egzodui, kai dešimtys
tūkstančių, gal net per šimtą tūkstančių,
lietuvių nelaukdami antrosios sovietinės
okupacijos, pajudėjo į Vakarus, nešini su
savimi ryžtą ir viltį išlaikyti
nepriklausomos Lietuvos idėją gyvą
svetur ir čia jai ieškoti paramos. Jis ir
šiandien tvirtai stovi šiose pozicijose.
Sukaktuvininkas gimė 1918 lapkričio
6, Ožkabalių k. Vilkaviškio a. ir vi. Tai dr.
Jono Basanavičiaus gimtinė. Gimimo
metai tie patys, kai Vasario 16-sios akto
žadinama
Lietuva
kėlėsi
nepriklausomam gyvenimui. Tai nulėmė,
kad
sukaktuvininkas priklauso
nepriklausomybės gimusiųjų kartai,
liudijančiai nenuslopinamą dvasią, kurią
įtaigiai išreiškė kitas jo žemietis, Didysis
Varpininkas Vincas Kudirka, Lietuvos

Vincui Natkevičiui — 70

tilto įvaizdžiu. „Išgrauš!“ Kol bus jame
nors viena senoji dalelė, nepriklausomos
Lietuvos tiltas išlaikys, o niekingi jo
„taisytojai“ — ne amžini: nusmuks patys,
bevažinėdami savo darbo tiltais...
Gyvenimo tikrovėje išeivių kelias
nelengvas. Neveltui PLB valdybos
pirmininkas profesorius Vytautas
Bieliauskas, neseniai sveikindamas
Lietuvos persitvarkymo sąjūdį, prašė ir
Vakaruose esančius išeivius, ypač 1944
metų egzodo dalyvius, įrašyti į tautos
aukų skaičių. Apie visų tautų išeiviją
visais laikais dažnai buvo ir tebėra
sakoma, kad ji nieko nepajėgia ir nieko
nereiškia. Tai gerokai persūdytas ir
dviprasmiškas posakis. Išeivystė yra
didelis iššūkis, bet nėra koks
neišvengiamas likimas, kaip yra pabrėžęs
didysis šveicaras-lietuvis profesorius
Juozas Eretas. Tai ne tik žlugimo grėsmė,
bet ir kūrybinės saviraiškos galimybė
laimėti. Iš tikrųjų ji reikšminga tuo, ką
mes iš jos padarome.
Jubiliato sukaktis mums duoda akstiną
atkreipti dėmesį į tai, ką jis išjos padarė.
Jo
nueitasis
išeivijos kelias rodo kad išeivija nėra
visiškai bejėgė ir nereikšminga, kaip kas
norėtų įteigti, bet iš tikrųjų šį bei tą gali ir
reiškia. Pamėginkime tad šia proga bent
prabėgomis mesti žvilgsnį į nueitąjį
sukaktuvininko gyvenimo kelią, jo
darbus ir į tai, iš kur jis sėmėsi jėgų.
2

Vincą Natkevičių galima ir reikia
laikyti gyvosios dvasios žmogum ta

LIETUVA IR TARYBŲ SĄJUNGA
LEMTINGAISIAIS LIETUVAI
1939—1940 METAIS
JUOZAS URBŠYS
BUVĘS LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

8
9. Ultimatumas. Okupacija.
Lietuvos vyriausybė nusprendžia siųsti į Maskvą užsienių reikalų ministrą, kad
tas patirtų, ko gi pagaliau iš Lietuvos norima. Pranešu apie tai Pozdniakovui. Po kelių
dienų Natkevičius iš Maskvos telegrafuoja, kad Molotovas norįs kalbėtis su ministru
pirmininku.
1
Birželio 7 dieną į Maskvą atvyksta ministras pirmininkas A. Merkys ir išbūna ten
iki Birželio 12-tosios. Per tą laiką kelis kartus susitinka su Molotovu. Tasai dabar iš
piršto išlaužia naują kaltinimą: Lietuva, girdi, sudariusi su Latvija ir Estija karo
konvenciją, nukreiptą prieš Tarybų Sąjungą. Tuščias prasimanymas: Estija ir Latvija
turėjo savo tarpe jų nepriklausomybės pradžioj sudarytą, viešai paskelbtą ir seniai
visiems žinomą karo konvenciją, puikiausiai šitai žinojo ir Tarybų Sąjunga,
sudarydama su tomis valstybėmis minėtąsias savitarpio pagalbos sutartis; Lietuva
tačiau niekad nebuvo prie estų-latvių karo konvencijos prisidėjusi nei kokios kitos
karo sutarties su jomis sudariusi.
Birželio 11 dieną A. Merkiui į pagalbą vyriausybė siunčia dar ir užsienių reikalų
ministrą. Tą patį vakarą priima juodu Molotovas. Aiškiname, jog kaip visada iki šiol,
taip ypač dadartinėmis tarptautinės padėties sąlygomis Lietuva siekia draugiškų
santykių su Tarybų Sąjunga, pagrįstų abipusiu lojalumu ir ištikimybe sutartims.
Molotovas mūsų kalbos nė klausyti nenori.
Birželio 12 dieną A. Merkys išskrido į Kauną, palikęs mane Maskvoje.
Bandome su įgaliotuoju ministru Natkevičiumi belstis į kitas duris — gal ką kur
aiškesnio išgirsime.
Nuvykstame pas užsienių reikalų liaudies komisaro pavaduotoją Dekanozovą, tą
patį, kuris pasakiau Lietuvoje rikiavo jos aneksiją ir kuris po 2-rojo pasaulinio karo
buvo kartu su Berija sušaudytas.
Kalbinu jį mūsų reikalu, norėdamas patirti, ko gi Tarybų Sąjunga iš Lietuvos
nori.
Reikalas tas, — atsakė mums Dekanozovas, — esąs dabar vyriausybės žinioje, ji
pati dabar jį tvarkanti, ir negalįs čia nuo savęs nieko nei pridėti, nei atimti.
Turėjau atsivežęs su savimi Respublikos prezidento Antano Smetonos raštą,
adresuotą Tarybų Sąjungos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkui
Michailui Kalininui. Tuo raštu Respublikos prezidentas iškilmingai užtikrina
Lietuvos ištikimybę tradiciniams abiejų valstybių draugiškumo santykiams ir tai, kad
Lietuva neturi nei viešų, nei slaptų įsipareigojimų trečiųjų valstybių atžvilgiu, kurie
būtų nesuderinami su tais santykiais arba su Lietuvos ir Tarybų Sąjungos sutartimis.

prasme, kaip ją suprato didysis Lietuvos
katalikų mąstytojas Stasys Šalkauskis su
savo įžymiais mokiniais Antanu
Maceina, Juozu Ambrazevičium, Jonu
Grinium, Zenonu Ivinskiu, Juozu
Girnium, Stasiu Yla. Šalkauskio mokiniu
būti turėjo laimės ir Vincas Natkevičius.
Istoriškai gyvosios dvasios sąjūdis savo
išraišką rado katalikų visuomeninėje
Ateities organizacijoje, kuri susikūrė
Didžiojo karo išvakarėse, užsibrėžusi
lietuvių tautos atgimimui suteikti
dvasinio atgimimo linkmę ir prasmę.
Kurdamas ateitininkų ideologiją,
Šalkauskis ją grindė tautiškumo,
krikščioniškumo,
visuomeniškumo,
inteligentiškumo ir šeimiškumo
(profesionalumo) principais.
Nuo
ankstyvos jaunystės juos išpažįsta ir jais
savo gyvenime vadovaujasi ir mūsų
sukaktuvininkas.
Dar mokydamasis Vilkaviškio
gimnazijoje, jis įsijungė į ateitininkų
veiklą, kuri tuometinės vyriausybės buvo
draudžiama ir reiškėsi slaptai. Čia
pasireiškė jo neeiliniai organizatoriaus
gabumai. 1938-tais pradėjęs studijas
Vytauto
Didžiojo
universiteto
Teologijos-filosofijos fakultete, jis jau
slaptos moksleivių ateitininkų sąjungos
centro valdybos narys.
1939 VI
išrenkamas jos pirmininku.
Jo
vadovaujami moksleiviai ateitininkai
savo slaptosios veiklos patirtį veikiai
panaudojo tautinio pasipriešinimo kovai;
kai Lietuvą prislėgė pirmieji okupacijos
nelaimių metai. Pirmojo bolševikmečio ir
vokiečių okupacijos metais pogrindžio
kova yra tiesiog neatsiejama nuo
ateitininkų, neišskiriant nė jų jauniausios
grandies, moksleivių, slaptojo veikimo. Ir
čia
reikia pripažinti
nemažus
sukaktuvininko nuopelnus.
(Bus daugiau)
Žmogaus teisių konferencija Maskvoje?

Kremlius norėtų 1991 m. žmogaus
teisių konferenciją suruošti Maskvoje,
bet D. Britanija ir JAV nesutinka toje
konferencijoje dalyvauti, kol sovietai
nepagerins žmogaus teisių reikalų
Sovietų Sąjungoje. Kremlius prisipažįsta
laikąs darbo stovyklose 11 sovietų
piliečių, kuriuos vakarai galėtų laikyti
politiniais ar religiniais kaliniais. Vakarai
tačiau tvirtina, kad tokių kalinių dar yra
netoli 300.

ATOMINE JĖGAINĖ IGNALINOJE
— TURI BŪTI PANAIKINTA

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio
Vilniaus Tarybos leidinyje: „Sąjūdžio
Žinios“ 43-ame nr. yra atspausdintas
122-jų Kauno Kunigų Seminarijos
auklėtinių pasirašytas atviras laiškas,
kuriame
pritariama
visuomenės
reikalavimui
saugumo sumetinais
uždaryti Ignalinos atominę eletrinę.
Laiškas yra pažymėtas š.m. rugsėjo 14tos dienos data. Spausdiname laiško
tekstą:
KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJOS
AUKLĖTINIŲ ATVIRAS LAIŠKAS
PERSITVARKYMO
SĄJŪDŽIUI:
ATSIŽVELGIANT Į EKOLOGINĘ
LIETUVOS
BŪKLĘ
IR JOS
GYVENTOJŲ NORĄ GYVENTI
SAUGIOJE ŽEMĖJE, IGNALINOS
ATOMINE ELEKTRINĖ TURI BŪTI
VISIŠKAI PANAIKINTA.
Mums, Kauno Kunigų seminarijos
auklėtiniams, kelia nerimą naujos žinios
apie Ignalinos atominės elektrinės
grėsmę, kuri tampa vis realesnė. Padėtį
komplikuoja
sąjunginių
žinybų
sauvaliavimas, jų nenoras skaitytis su
respublikos vyriausybės ir daugumos
gyventojų nuomone dėl tolimesnio
Ignalinos AE veikimo. Be to, elektrinėje
naudojami reaktoriai bei kiti įrengimai
yra technologiškai pasenę ir nepatikimi,
jie eksplotuojami aplaidžiai. Ignalinos
AE sukuria nuolatinį katastrofos pavojų
Lietuvai ir kaimyninėms šalims.
Kiekvieną momentą Ignalina gali virsti
antruoju Černobyliu, tik su dar
baisesniais
padariniais.
Toks
beatodairiškas rizikavimas milijonų
žmonių gyvybe ir sveikata yra nedoras ir
netoleruotinas, žmogui žemę patikėjo
pats Dievas ištardamas: „Užvaldykite!“.
Tačiau kiekviena žmogaus pastanga
pajungti gamtą savo egoistiniams
interesams, nukrypstant nuo Kūrėjo
valios, baigiasi fiziniu ir dvasiniu
žmogaus susinaikinimu.
Todėl mes reiškiame nepasitenkinimą
Ignalinos AE ir palaikome visuomenės
reikalavimą nutraukti jos III bloko
statybą ir sustabdyti I bei II bloko darbą,
kol tarptautinė ekspertų komisija pateiks
savo išvadas dėl jų saugumo. Taip pat yra
aišku, kad atsižvelgiant į ekologinę
Lietuvos būklę ir jos gyventojų norą
gyventi saugioje žemėje, ateityje
Ignalinos AE turi būti visiškai
panaikinta.
Mes reiškiame savo solidarumą tiems,
kurie rugsėjo 16-18 d.d. apjuos Ignalinos

atominę pabaisą „gyvybės žiedu“. Savo
mintimis, savo malda ir pasninku mes
jungiamės prie šios kilnios, reikšmingos
akcijos.
Pasirašė:
122 Kauno Kunigų
seminarijos auklėtiniai
Kaunas, 1988 m. rugsėjo 14 d.
LIETUVES KATALIKES
ŠVENČIA 80-METJ

Lietuvės katalikės moterys šiais metais
atžymi savo organizuotos veiklos
aštuoniasdešimtmetį. Tą proga Pasaulio
lietuvių katalikų sąjunga ir New Yorko
lietuvių katalikių moterų draugija
Brooklyn lietuvių Kultūros Židinyje
surengė iškilmingą minėjimą, kuris
praėjo pakilia, šventiška nuotaika.
Minėjimas buvo pradėtas šventomis
Mišiomis
Apreiškimo
parapijos
bažnyčioje, kurioje lietuvių katalikių
atstovės susirinko su savo organizacijų
vėliavomis, pasipuošusios tautiniais
rūbais.
Po pamaldų
įvykusioje
akademinėje dalyje pagrindinę paskaitą
apie lietuvių katalikių moterų veiklą per
pastarąjį aštuoniasdešimtmetį skaitė >
Pasaulio lietuvių katalikių sąjungos
valdybos pirmininkė dr-ė Aldona
Janačienė. Sekė sveikinimai žodžiu ir
raštu. Su ypatingu dėmesiu buvo
išklausytas iš
Lietuvos gautas
sveikinimas, kurį katalikių moterų vardu
atsiuntė nepriklausomoje Lietuvoje
ėjusio „Moters“ žurnalo buvusi
redaktorė
ir
moterų
veikėja
nepriklausomybės
laikais Ona
Beleckienė.
Minėjimo metu buvo pagerbta Nijolė
Sadūnaitė, nenuilstama kovotoja už
Lietuvos religinę ir tautinę laisvę. Jos
asmenį ir darbus aptarė New Yorko
lietuvių katalikių moterų kultūros
draugijos pirmininkė rašytoja Birutė
Lukoševičienė.
Buvo paskaitytos
ištraukos iš Nijolės Sadūnaitės teisme
pasakytos gynimosi kalbos. Už
nuopelnus lietuvių tautai, Nijolė
Sadūnaitė buvo išrinkta Pasaulio lietuvių
katalikių organizacijų sąjungos garbės
narė.
Buvo perskaitytas Nijolei
Sadūnaitei ir sesėm Lietuvoje skirtas
laiškas. Po akademijos įvykusioje
minėjimo meninėje dalyje pasirodė
specialiai iš Clevelando atvykęs Onos
Mikulskienės vadovaujamas Čiurlionio
ansamblio kanklių sekstetas, subtyliai
išpildęs kelias lietuvių liaudies dainas.
Lietuvių katalikių moterų organizuotos
veiklos aštuoniasdešimtmečio minėjimas
buvo užbaigtas Tautos himnu. VAT.R.

„Lietuvos Respublikos vyriausybė ir aš pats visuomet dėjome, dedame ir dėsime
pastangų , kad ši (1939 metų spalio 10 dienos) sutartis būtų kuo lojaliausiai
vykdoma“, — rašė tame rašte Lietuvos Respublikos prezidentas.
Pasiprašėme su įgaliotuoju ministru Natkevičiumi M. Kalinino priimami.
Priėmė, {teikėme raštą. Perskaitė.
—Tais klausimais yra dabar užsiėmusi Tarybų Sąjungos vyriausybė, ir aš negaliu
į juos kištis, — toks apytikriai buvo šito aukšto pareigūno atsakymas.

Ka-ta-stro-fa:
Prisiminkime akimirką 1939 metų spalio 3 dienos vėlų vakarą Kremliuje, kada
Stalinas paskelbė Lietuvos Delegacijai, jog tarybų Sąjunga susitarusi su Vokietija
pasidalyti Lietuvą, ir kada Molotovas paryškino, jog bet kuri imperialistinė valstybė
tokiomis aplinkybėmis užimtų Lietuvą, ir viskas.
— Mes to nedarome, nebūtume bolševikai, jei neieškotume naujų kelių... — kaip
ir raminančiai pridūrė tada pastarasis.
Nauji keliai...
Dabar išeina aikštėn, jog ir jie nutiesti tam pačiam senajam tikslui — kaustyta
žengsena mindžioti svetimą žemę.
Birželio 14-tos vidurnaktį Molotovas šaukiasi mane į Kremlių. Nuvykome su
Natkevičiumi.
—Turiu padaryti Lietuvos Vyriausybei labai svarbų pareiškimą, — tarė
Molotovas ir, paėmęs nuo stalo raštą, skaito jį balsiai.
Tai buvo blogiausios rūšies ultimatumas. Blogiausias — todėl, kad paprastai
ultimatumas tarptautiniuose santykiuose — tai kategoriškas, tolesnių ginčų ir
prieštaravimų neleidžiantis reikalavimas, kurį viena valstybė pateikia kitajai,
grasindama panaudoti karinę jėgą, jei jos reikalavimas nebus įvykdytas ultimatumo
nurodytu laiku. Šis gi dokumentas, kaip toliau matysime, buvo taip suredaguotas ir
Molotovo taip dar žodžiais (kad nebūtų jokių abejonių ir vilčių) patikslintas, jog kad
ir kokias nuolaidas Lietuva darytų, Tarybų Sąjunga savo karo pajėgomis ją užima.
Pirmoje to ultimatumo dalyje dėstomi priekaištai, antroje — reikalavimai.
Priekaištai suskirstyti dviem punktais. Pirmasis pagriežtintai kartoja tarybų
sąjungos versiją apie tariamąjį tarybinių karių grobimą, dabar jau aiškiai teigdamas,
jog tai darą Lietuvos valdžios organai. { tą punktą įrašyti dar ir menamai „gausūs
suiminėjimai ir siuntimai į koncentracijos stovyklas Lietuvos piliečių iš tų asmenų
skaičiaus, kurie aptarnauja tarybinės kariuomenės dalinius“. Visos tos insinuacijos
vienašališkai pateikiamos, kaip faktai, rodantys, „kad Lietuvos vyriausybė grubiai
pažeidžia“ savitarpio pagalbos sutartį „ir rengia užpuolimą (!) tarybinių įgulų,
įkurdintų Lietuvoje pagal tą sutartį“.
Antrame priekaištų punkte tvirtinama, esą, „Lietuvos vyriausybė sudarė karinę
sąjungą su Latvija ir Estija“. Ir tas Molotovo prasimanytas kaltinimas pateikiamas
kaip faktas, rodantis, „kad Lietuvos vyriausybė šiurkščiu būdu“ sulaužiusi Tarybų
Sąjungos — Lietuvos savitarpio pagalbos sutarties 6 straipsnį.
Tariant, kad tie kaltinimai ir turėtų kokio pagrindo, tai visiems jiems reguliuoti
būtų buvus taikytina 1926 metų rugsėjo 28 dieną Lietuvos ir Tarybų Sąjungos
pasirašytosios nepuolimo sutarties numatytoji procedūra. Penktasis tos sutarties
straipsnis aiškiai nusako, jog kilus tarp susitariančiųjų valstybių konfliktui, kurio jos
negalėtų išspręsti diplomatiniu keliu, Lietuva ir Tarybų Sąjunga skirs taikomąsias

komisijas. Vadinasi, Tarybų Sąjui
kokiam tikram, o savo pačios dirbi
sulaužė nepuolimo sutartį, kartu
Primintina dar šioje vietoje
apibrėžimo sutartis, kuri nustatė,
prieš kitą valstybę negali pateisint
struktūra, jos administracijai prik
Antroje ultimatumo dalyje n
„1. kad vidaus reikalų minis
Povilaitis būtų atiduoti teismui k
įgulas Lietuvoje tiesioginiai kaltii
„2. kad tučtuojau Lietuvoj)
užtikrinti Tarybų Sąjungos ir I
vykdymą ir ryžtingai nuslopinti s
„3. kad tučtuojau būtų laid
Sąjungos kariuomenės dalinių, kt
centruose ir bus pakankamai gaus
Sąjungos ir Lietuvos savitarpio
veiksmams, nukreiptiems prieš Ti
Visi šie reikalavimai, kaip k
pagalbos sutarčiai, kurią ultimat
straipsniui, kuris šioje vietoje akc
„Šios sutarties įgyvendinimą
suvereninių teisių, ypač jų valstyb
karinių priemonių ir aplamai nes
Pagaliau eina ultimatumo te
„Tarybų Sąjungos vyriausyb
15 dienos 10 valandos ryto, Lietuv
laikomas atsisakymu patenkinti a
Perskaitęs balsiai raštą, Mok
pats. Ką daryti? Ką sakyti?
Tyliu pritrenktas.
—Šis ultimatumas kelia man
pats jaučiu, jog tai ne tie žodžiai
Žodžiai? Žirniai į sieną.
Molotovas piktai užriko:
—Gana pardavinėjote Lie
Lietuvos likimas.
Nutyliu tą jo įžūlybę.
Po valandėlės klausiu:
—Ar negalima būtų prailgi
nakties. Nesuspėsime perduoti u
Molotovas į tai:
— Ultimatumo motyvų nėi
užšifruosite ir iki 10 ryto gausite
kariuomenė rytoj vis tiek žengia i
(Rytoj... Ne rytoj, o šiandie
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EUROPOS LIETUVIS

SVETIMOJE SPAUDOJE
Vienas iŠ įtakingų Londonu dienraščių
[HE INDEPENDENT, pirmame pusįpyje su iliustracija, aprašė dviejų dienų
gūdžio steigiamąjį suvažiavimą. Spausįname jo vertimą
DINGOS tautos atgimimas

lnlimetų tamsos, lietuviai vėl įžygiuoja į
Europos žemėlapį
Rašo Rupert Cornwell Vilniuje,
Lietuvoje

Vilniuje atgimė tauta. Prieš keturias5t aštuonis metus Lietuva pranyko iš
ras žemėlapio kaip nepriklausoma
įjlstybė, kąsnelis numestas Stalinui
gtdingos nacių-sovietų slaptos 1939 metų
nutarties.
Bet šį savaitgalį vėl pakilo: pirma
įiodemioje iš betono susirinkimų salėje
h Neries kranto, kur lietuvių Persivarkymo Sąjūdis laikė savo steigiamąjį
sivažiavimą — po to už upės, Gedimino
aikštėje, senojo miesto papėdėje. Minia
jrinkosi iš visų pusių, lėtos srovės žmonių,
nešančios žvakes, žibintus ir seniai
atraustas „buržuazinės“ Lietuvos gėl
imas, žalias ir raudonas vėliavas. Kai jie
artėjo prie aikštės, srovės tapo pasEis upėmis iš jaunų ir senų, maži
ant tėvų pečių, jie ėjo pagal švelnių
patriotinių dainų ritmą, kurias kiek
vienas žinojo atmintinai.
Pagaliau ten jų susirinko 200.000,
tusibūrė po naktiniu, lyg juodas kristalas,
Jangumi. Nuotaika buvo žavinga,
jiustebę ir netikėdami jie klausėsi
jeniai uždraustos poezijos ir dainų.
Degančių žvakių vaško kvapas pildė orą.
Užpakalyje, pusiau uždengti dūmų
milkalų ir miško vėliavų, stovėjo senutė
katedra ir ant kalno viršuje Gedimino
tilis, suverenios katalikiškos tautos
iargybiniai.
Susirinkimas buvo sunkiai įsivaiziuojamas kulminacinis taškas. Audrin
guose susirinkimuose modernioje Sovietų
jomunistų galybės tvirtovėje partijos
vadu buvo išrinktas naujas reformistas ir
jo rusas padėjėjas efektyviai ir be
teremonijų pasiųstas atgal į Maskvą, iš
kur jis buvo atvykęs prieš dvejus metus.
Tačiau net tie pavėluoti pripažinimai,
Itad pakeitimai reikalingi, be Sąjūdžio
■teigiamojo kongreso, nebuvo vaisingi.
Sąjūdis buvo suformuotas tiktai prieš tris
mėnesius, kaip stimuliuojanti grupė
Miškai griebdamosi karinės jėgos net ne
altam konfliktui neva reguliuoti, šiurkščiai
wtas abi valstybės siejusias sutartis.
tetų liepos 5 dienos užpuoliko sąvokos
te valstybės karinių pajėgų panaudojimą
«ybės „politinė, ekonominė arba socialinė
idaidas, neramumai, kilę iš streikų...“
»a,
as ir saugumo departamento direktorius
Nacinių veiksmų prieš Tarybų Sąjungos
ii
Įdaryta vyriausybė, sugebanti ir norinti
■savitarpio pagalbos sutarties sąžiningą
išnešus;
teas įėjimas į Lietuvos teritoriją Tarybų
iurdinti pačiuose svarbiausiuose Lietuvos
ftlėtų laidoti galimumą įgyvendinti Tarybų
rts sutartį ir užkirsti kelią provokacijos
(jungos įgulas Lietuvoje“.
*> yra nenuginčijamai priešingi Savitarpio
dasi ginąs, — visų pirma jos septintajam
us. Šit jis:
»ūdu neturi paliesti Susitariančiųjų Šalių
sttūros, ekonominės ir socialinės sistemos,
(vidaus reikalus dėsnio“.
r
Lietuvos vyriausybės atsakymo iki birželio
■ribes atsakymo negavimas iki to laiko bus
įminėtus Tarybų Sąjungos reikalavimus,
vdavė jį man. Perskaičiau jį dar tylomis ir
I
W Lietuvos likimo — pratariu galiausiai ir
akėtų.

įtšmę ir į kairę! Žinom, kaip rupi jums

tumo termino? Jau greit pirma valanda
vyriausybei. Juk reikia dar šifruoti.

J

fe perdavinėti, o tuos tris punktus greit
R- Be to, kad ir koks būtų jūsų atsakymas,
i

jtojus buvo jau prasidėjęs...)

(B.D.)

reformoms. Šeštadienis parodė, kad jis
jau buvo daug didesnis: tai neprik
lausomas judėjimas, kurio vadovų kalbos
buvo mažiau platformos persitvarkymui,
o daugiau sriautas susitelkusio tautiš
kumo ir rūstumo dėl Stalino nusikaltimų
Lietuvai, dar paaštrintas paskutiniųjų
metų istoriniu melu.
Tuo atveju, Lietuva tiktai sekė Estijos
ir Latvijos pėdsakais, kitų dviejų
Pabaltijo valstybių, paaukotų ant
Ribentropo-Molotovo pakto altoriaus,
kur vietiniai populiarūs frontai jau buvo
įsteigti. Tačiau tose dviejose respublikose
tikros rezoliucijos seniai kabojo ore. Kas
čia nustebino ir gyvino, tai įvykių greitis.
Prieš metus lankytojas Lietuvą rado
prispaustą, niūrią ir beviltišką. Dabar,
gal tik laikinai, ir tolimiausi vakar dienos
sapnai, atrodo, tučtuojau pasiekiami.
Paimkime pavyzdžiui poelgį, kuris
palietė populiarų, giliausią pritarimą —
katedros Gedimino aikštėje grąžinimą
Romos Katalikų Bažnyčiai. Šeštadienio
vakare bažnyčios atstovas perspėjo, kad
Mišios, planuotos sekančiam rytui, gali
neįvykti, jei katedra, 40 metų naudojama
kaip paveikslų galerija, nebus grąžinta.
Per 15 minučių Lietuvos vyriausias
Sovietas nusileido. Kai žinia pasklido,
kongresas trumpam buvo pritrenktas
visiška tyla. Paskui 3000 delegatų ir
svečių, kai vienas žmogus, stojosi
audringai plodami, kartodami su dideliu
džiaugsmu Lie-tu-va, Lie-tu-va! Niekas
negalėjo dramatiškiau pabrėžti, kad čia
bažnyčia ir tauta yra kartu, viena.
Taip ledinio sekmadienio ryto prie
temoje apie 20000 žmonių rinkosi prie
didžiulių baltų kolonų, katedros įėjimo.
Vėl tamsa buvo pripildyta ritmiškos
giesmės. Apšviestos televizijos šviesų
lengvai plevėsavo Lietuvos ir Vatikano
vėliavos. Iš pastato išėjo kardinolas
Vincentas Sladkevičius, lyg pats popi
ežius iš Šv. Petro bazilikos, laikyti Mišias.
Kai tikintieji stovėjo lyg sukaustyti,
dangus virš Vilniaus pradėjo šviesėti.
Simbolizmas buvo abstulbinantis.
Bet ar naujoji vadovybė bus pas
iruošusi sutikti su kitais reikalavimais,
kurie pylėsi šiame savaitgalyje: autonom
iška Lietuvos administracija ir ekon
omija, su sava valiuta, Lietuvos pilietybe,
sava reprezentacija užsienyje ir sava
kariuomene, potvarkiu, kad naujokai
karinę prievolę atliktų Lietuvos teritor
ijoje? Sąjūdis nori visa tai.
Kiekvienas reikalavimas, didelis ar
mažas, išreiškia tautos troškimą tvarkytis
savaip. Nuomonių antspalviai skiriasi ir
daug kas nebuvo apgalvota, bet šių
reikalavimų logika yra paprasta: tikslas
suverenios ir nepriklausomos valstybės ir
gili neapykanta Maskvos primestam
socializmui. Sąjūdis galbūt turės dirbti
su partija ir reikšti lojalumą Gorbačiovui
ir perestroikai, tačiau garsiausi plojimai
buvo skirti Antanui Terleckui iš Lietuvos
Laisvės Lygos. „Jei mes neskęsime
kompromiso (su Maskva) pelkėje, mes
laimėsime daug daugiau: suverenumas
reiškia pilną nepriklausomybę“. Salė
plyšo plojimais.

Paskutinėmis dviem dienomis per
estroika
buvo
retai
girdima.
Tiesa, Lietuva, galbūt, kad 80 procentų
jos gyventojų yra lietuviai, jaučiasi
mažiau grasoma rusinimu, kaip Estija
arba Latvija. Aiškiai matomų anti
rusiškų šūkių nėra. Taip pat aišku, kad
Algirdas Brazauskas sukėlė pasitikėjimą
ir viltį, bet kai jis susirinkimui perdavė
Gorbačiovo sveikinimus, plojimai buvo
šalti ir pavieniai.
Bet visa tai, šiandieninėje audringoje
nuotaikoje
tėra
minimumas.
Brazauskas tai žino labai gerai. Du
dalykai galbūt gali jį paguosti: judėjimas
dominuojančiai reiškiasi dar tik in
teligentijos ir miestiečių tarpe, bet su
netvirtomis šaknimis kaime. „Mano
tėvas negali tikėti, kad tai vyksta,“ sakė
vidutinio amžiaus moteris aną, nepamir
štamą šeštadienio naktį, stebėdama į
naktį įsisiūbavusią žmonių jūrą. „Mano
jausmai nuostabūs, širdis taip plazda. Bet
kaimuose žmonės dar baiminasi, kad
KGB vėl sugrįš.“ Kita, šio savaitgalio
puiki organizacija ir visiška tvarka rodė,
jog lietuviai yra kilnūs ir susilaikantys
žmonės.
Bet galingos jėgos buvo išlaisvintos.
Praėjusios kelios dienos viską pakeitė.
„Ar galvojate, kad mums gali pavykti?“
interviu metu manęs klausė lietuvis

KANČIŲ IR VILČIŲ ŠALIS
Henrikas Vaineikis
Armėnija, nors toli nuo Baltijos krantų
randasi, turi tuos pačius siekimus ir viltis
kaip ir lietuvių, estų ir latvių tautos. Šis
straipsnelis gal ir padės mums daugiau
sužinoti apie tautą, kurios padėtis yra
panaši į mūsų tautos padėtį.
Armėnai gyvena Europos pietryčiuose,
tarp Juodosios ir Kaspijos jūrų, pietinėje
Kaukazo kalnyno (Bolšoi Kavkaz)
pusėje. Šiaurėje ir vakaruose nuo jų
randasi Gruzija, šiaurėje ir į rytus yra
Azerbeidžanas. Einant į pietų vakarų
linkmę Armėnijos sienos susiduria su
Turkija, pietų siena gi siekia Iraną
(Persiją). Armėnų skaičius, kalbant apie
respubliką priklausančią Sovietų Sąjun
gai, yra panašus į lietuvių tautos skaičių.
Jų yra apie 3 milijonai (lietuvių 1984
metais buvo 3,539,000, bet jie gyvena
daug mažesniam plote — Armėnija
užima 11,490 kvadratinių mylių (Lietuva
— 25,200 kv. mylių) ir beveik visa jos
teritorija yra aukštoje plokštėje (tarp 6 ir
8 tūkstančių pėdų nuo jūros lygio), o
aukščiausias Armėnijos kalnas pasiekia
net 13,450 pėdų, tai yra virš keturių
kilometrų aukštumo. Klimatas yra
sausas ir atšiaurus ir praeityje dauguma
armėnų vertėsi žemės ūkiu, tai yra,
ganydami avis ir augindami medvilnę,
vynuoges ir kitokius vaisius.
Armėnijos praeitis yra geriau doku
mentuota negu Lietuvos. Ji jau buvo
žinoma apie 9-tą šimtmetį prieš Kristaus
gimimą. Tais laikais Armėnija buvo
surišta Ararato (argi Nojus po Didžiojo
Tvano nebuvo prie Ararato kalno
sustojęs?) arba Urartu kalnais ir pati
valstybė buvo žinoma kaip Urartų
karalija. Vėliau, apie 7-tą amžių prieš
Kristaus gimimą, Armėnija buvo ir
asiriečių ir babiloniečių, o dar vėliau
persų, romėnų, arabų, turkų ir galų gale
rusų nukariauta.
Iš visų tų nukariautojų kalbų ir,
žinoma, pačios savo kalbos, susiformavo
dabartinė armėnų kalba kuri priklauso
Indo-europiečių kalbų grupei. Jie turi
savo alfabetą, kuris yra visai skirtingas
nuo visų pasaulio žinomų alfabetų ir jų
abėcėlė susideda iš 32 raidžių (anglų
abėcėlė — 26 raides, lietuvių — 32).
Kadangi didžiausią savo istorijos dalį
armėnai praleido kitų nugalėti jie,
išskyrus teologinius ir istorinius raštus,
savo literatūros beveik neturi.
Per trečią ir ketvirtą šimtmetį armėnai,
švento Gregorijaus dėka, tapo krikš
čionimis: Šv. Gregorijus buvo pirmoji
krikščionių bažnyčios ekleziastiškoji
galva — „katolikos“ ir armėnų bažnyčia
todėl yra dažnai žinoma kaip Gregorijaus
bažnyčia. Penktame šimtmetyje Biblija
buvo išversta į armėnų kalbą. Kadangi
Armėnija buvo apsupta tautų su
mahometonų tikėjimu, tai krikščionys
visada buvo savo kaimynų persekiojami.
Keturioliktame amžiuje senoji armėnų
arba Gregorijaus bažnyčia atsiskyrė nuo
Romos ir jų krikščionybė pasidarė
tautine Armėnijos tikyba.
Pirmame šimtmetyje po Kristaus
gimimo Armėnija pasidarė neprik
lausoma karalyste ir tokia ji buvo iki 1375
metų. Nuo to laiko iki 19-to amžiaus
pradžios viena Armėnijos dalis buvo
valdoma Persijos, o kita Turkijos. Rusai
užkariavo persų valdomą dalį 1828
metais, o 1878 metais ir turkų valdoma
Armėnijos dalis buvo rusų okupuota.
Armėnai yra labai žiauriai nukentėję —
devyniolikto amžiaus pabaigoje tūkstan
čiai jų buvo išžudyti. Dvidešimtojo
amžiaus pradžioje (1909 metais) 20,000
armėnų buvo turkų nužudyti, o 1915
metais Talaat Paša ir Enver Paša,
jaunosios Turkijos vadai, pradėjo ar
mėnų skerdynes, per kurias 800 tūkstan
čių armėnų prarado savo gyvybes.
Pirmam pasauliniam karui besibai
giant, 1918 m. gegužės 28 d. Armėnija
paskelbė savo nepriklausomybę. Krašto
dalis prarasta per turkų invaziją (turkai
per Pirmą pasaulinį karą buvo vokiečių
sąjungininkai ir todėl kariavo prieš
žurnalistas. Klausimas buvo skirtas ne tik
man, bet daugiau sau pačiam. Šį rudenį,
40 metų vidiniai susikaupusi skriauda
ir beviltiškumas buvo išsilaisvinti. Liet
uvai, Pabaltijo valstybėms, iš tikrųjų visai
Sovietų Sąjungai, netikrovė yra ta pati:
kur visai tai baigsis?
„The Independent“, 1988 m. spalio 24 d.

Rusiją) buvo atgauta, nes britų ir
prancūzų kariuominės Turkiją sumušė.
Tautinė (dašnakų) valdžia tačiau atsista
tydino 1920 metais ir padaryta koalicija
su komunistais privedė prie komunistų
režimo. Jis, tačiau, ilgai nesitęsė, nes 1921
m. vasarą 18 d. kraštas sukilo ir vėl atstatė
dašnakų valdžią. Galų gale, tų pačių
metų balandžio 2 d. Raudonoji Armija
užėmė armėnų sostinę Jerevaną ir
Armėnija, prieš savo norą, pasidarė
sovietų respublika. Po to, žinoma, istorija
buvo ta pati, kaip ir kitose sovietų
respublikose — asmeniniai kerštai,
persekiojimai, kalėjimai, trėmimai.
Šiandien, tačiau ir armėnai kelia savo
galvas. Kaip žinoma, daug armėnų
randasi Kalnų Karabakh rajone, Azerbeidžane. Armėnai, sukūrę Karabakho
komitetą, ne tiktai nori, kad šis rajonas
būtų sujungtas su Armėnija, bet rei
kalauja, kad pati respublika turėtų
didesnės savivaldybės Sovietų Sąjungos
ribose. Vienas šio Komiteto narys
paklaustas ar armėnai jau yra įsisavinę
komunizmo ar marksizmo-leninizmo
ideologiją nusijuokė: „Tikrai ne. Net ir
partijos nariai tuo netiki. Jie tik algas
ima.“
Davit Vardanian, vienas Karabakh
Komiteto vadovų, sakė anglų korespon
dentui: „Mes norime kad armėnų kalba,
ne rusų, būtų visur kalbama mūsų krašte
ir kad mūsų vėliavos jame plevėsuotų.
Mūsų krašte turėtų būti pripažintos
armėnų tautinės ir religinės šventės ir mes
norime, jei tikintieji to reikalautų, vėl
statyti savo bažnyčias. Mes norime
Armėnijai didesnės autonomijos ir, mūsų
ekonominio gerbūvio atstatymui, mes
norime laisvės nuo Maskvos. Mūsų šalis
yra užteršta sovietų fabrikais ir mūsų
gyventojų sveikata dėl to kenčia. Mes
reikalaujame, kad atominė elektrinė būtų
uždaryta — ten jau daug nelaimių yra
atsitikę ir gali didelė tragedija įvykti“.
Prieš porą mėnesių labai panašių
žodžių, tik lietuviškai, mūsų tautiečiai
klausėsi Vingio parke, Vilniuje. Šimtai
mylių atstumai tarp tautų gali būti, bet
laisvės noras ir viltys ateičiai yra tokios
pačios.

SUVALKŲ TRIKAMPIO
TIKINČIŲJŲ KELIONE
Į VILNIŲ
Pirmą kartą po karo, lapkričio 13-18
dienomis buvo surengta Suvalkų
Trikampio tikinčiųjų maldos kelionė į
Vilnių. . Devyniasdešimt
Lomžos
vyskupijos tikinčiųjų, tarp jų 80 lietuvių,
drauge su vietos vyskupu Paetz, aplankė
pagrindines Vilniaus šventoves ir
bažnyčias. Dalyvaujant maldininkam,
vyskupas Paetz aukojo šventas Mišias
lietuvių kalba Aušros Vartuose, taip pat
prie šv. Kazimiero kapo šv. Petro ir
Povilo bažnyčioje. Vyskupas Paetz
drauge su maldininkais taip pat susitiko
su Lietuvos vyskupais.
PAMINĖTOS TRYS
SUKAKTYS LIETUVOJE
Lapkričio 12 dieną, prie Vilniaus
Katedros durų buvo laikomos šv. Mišios
ir surengta praktinė konferencija
paminėti Vilniaus vyskupijos įkūrimo
600-metį, vyskupo Motiejaus Valančiaus
blaivybės veiklos pradžios 130-metį ir
Palaimintojo Jurgio Matulaičio įžengimo
į Vilniaus vyskupo sostą 70-metį, praneša
Lietuvių Informacijos Centro skyrius
Romoje.
Mišias koncelebravo kardinolas
Vincentas Sladkevičius, visi Lietuvos
vyskupai ir vyskupijų valdytojai.
Petras Kimbrys, Lietuvos Katalikų
Kalendoriaus-Žinyno bendradarbis savo
pranešime Vatikano Radijui pasakojo,
kad po mišių 15 vai., įvyko konferencija
pačioj katedroj, „pasidalyti blaivybės
veiklos patirtimi... ir aptarti visuomenės
sveikatos Tėvynės atgimimo labui“. Nors
pačioj katedroj dalyvavo tik su
kvietimais, visi besidomintys galėjo
klausytis konferencijos eigos per
garsiakalbius aikštėje.
Šią konferenciją rengė Blaivybės
Sąjūdis, Aušros Vartų Blaivybės Gyvojo
Rožančiaus brolija ir Lietuvos Vyskupijų
liturginė komisija. Šio renginio skelbimai
pasirodė jau ir oficialioj spaudoj, t.y.
Vakarinėse Naujienose ir Komjaunimo
Tiesoj.
LIC

Sportinis Gyvenimas
Lietuvos sportiniame gyvenime ir
toliau plačiai gvildenamas Lietuvos
tautinio olimpinio komiteto atkūrimas,
kurio tolimesnis kelias būtų įėjimas į
tarptautinį olimpinį komitetą ir tuo
pačiu,
oficialus mūsų valstybės
dalyvavimas jau 1992 m. olimpinėse
Barcelonos žaidynėse. Gaunamuose
„Sporto“ laikraščio laiškuose skaitytojai
vieningai pasisako už tokio komiteto
atkūrimą, kadangi Lietuva iki 1940 m.
buvo tarptautinio komiteto nare,
dalyvavo olimpiadose, tačiau „dėl
nežinomų priežaščių“ daugiau žaidynėse
dalyvauti negalėjo.
Lapkričio mėn. 5 d. vilniškio „Sporto“
pranešimu, už Lietuvos grįžimą į
tarptautinį olimpinį komitetą jau
pasisakė 5 tūkst. sportininkų. Atrodo,
kad tuo klausimu pasisakyti, stiprų
spaudimą iš sportininkų pusės susilaukė
iš Lietuvos sporto „ministeris“ Z.
Motiekaitis bei Kūno Kultūros Instituto
rėkt. S. Stonkus. Abiejų Lietuvos sportui
vadovaujančių asmenų pasisakymai tilpo
vilniškiame „Sporte“, tačiau kiekvienas
jų žodis yra stipriai „atsvertas“ ir
apgalvotas, nors pav. Z. Motiekaitis
pasisakė „už“ atkūrimą tautinio
komiteto. Jie laukia tolimesnės įvykių
eigos Lietuvoje, „Sąjūdžio“ pradėtų
reformų įgyvendinimo. Gal tuomet, šie
žymūs sportinio gyvenimo asmenys, tars
savo lemiamą žodį. Tačiau jau šiandieną
viešai ir atvirai rašoma ir kalbama, kad
Lietuvos sportiniam gyvenimui daroma
didelė žala. Pav. krepšinio seminare
Estijos sostinėje lietuviai padarė treneriui
Selichovui pastabą, kai jis Seulo spaudai
pažymėjo, kad olimpinį aukso medalį
krepšinyje iškovojo Rusija. Tuo tarpu, tai
nuopelnas Lietuvos sportininkų. Ir dar
kas keisčiausia, kad jis Sov. Sąjungos
rinktinę pavadino Rusija. Tad iš to vieno
pavyzdžio matome, kodėl lietuviai nori
įstoti į tarptautinį olimpinį komitetą ir
dalyvauti žaidynėse jau su mūsų
trispalve. Net ir Lietuvos komjaunimo
centro komiteto sekretorius Algirdas
Kudžma pasisakė už tautinį olimpinį
komitetą, pareikšdamas vilniškiame
„Sporte“ š.m. spalio mėn. 29 d. „niekada
nė sekundei neabejoja — Nacionalinis
olimpinis komitetas Lietuvai reikalingas.
Kaip gi kitaip, kai kovojame už
respublikos suverenitetą, valstybingumo
atkūrimą. Tokiu svarbiu mūsų tautai
istoriniu
momentu
siekti
savarankiškumo turime visose gyvenimo
srityse: ekonomikoje,
politikoje,
kultūroje ir, savaime suprantama, sporte.
Sunkumų, norint vėl sugrįžti į
Tarptautinį olimpinį komitetą daug. Bet
ar jie gali mus išgąsdinti, argi mes
neturime jėgų?
Jėgų turime! Kai yra ryžtas, tikėjimas,
galima kalnus nuversti. Iš sporto aikščių
reikėtų pranešti Vilniaus Žalgirio
futbolininkų dvi gražias pergales, laimint
mūsų sostinėje prieš pernykštį Sov.
Sąjungos meisterį Maskvos „Spartaką“
(jame žaidžia garsus vartininkas
Darsajevas) 2:0 ir prieš „Čemomorecą“
2:1. Po šių pergalių Gedimino miesto
atstovai įsitvirtino pirmenybių lentelėje
penktoje vietoje.
Lietuvos fitbolo
pirmenybes laimėjo Vilniaus Statybos ir
remomto tresto — SRT vienuolikė,
palikdama antroje vietoje Kauno
„Inkarą“ ir trečioje — Panevėžio
„Ekraną“. Pereitų metų meisteris
Tauragės „Tauras“ užėmė 7-tą vietą.
Aukštąją Lietuvos lygą turėjo palikti
Klaipėdos „Automobilininkas“ ir
Kėdainių „Nevėžis“. Perėjimui į Lietuvos
lygą kovoja Vilniaus komandos
„Panerys“ ir „Neris“' žaisdamos su
keturiolikta ir trylikta vieta užėmusiom
Jonavos „Statybos“ bei Kauno „Atleto
vienuolikėm.
K. Baronas
LIETUVOS GINKLUOTOS
PAJĖGOS
Knygą galima gauti parašant šiuo
adresu:
Vydūno Jaunimo Fondas
3001 West 59th Street
Chicago. IL 60629
USA.
Užsisakant, prašome siųsti perlaidą
30.00 dol. sumai, USA valiuta. Iš šios
sumos 27.00 dol. yra knygos kaina, o 3.00
dol. — persiuntimo išlaidos. Perlaidas
rašyti „Vydūnas Youth Fund, Ine.“
vardu.
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EUROPOS LIETUVIS

PASAULYJE

UŽ EUROPOS LAISVĘ

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 Skabeikis. Kaina 4.50 svaro.

Tokia tema vyks didelis mitingas
Londone, Central Hall, Westminster,
šeštadienį, gruodžio 10 d., 14.30 vai.
Bilietai po 2.50 svaro gaunami Lietuvių
Namuose. Mitinge kalbės anglų
parlamentaras Julian Amery, Olandijos
žinomas diplomatas Joseph Luns,
Austrijos valstybininkas Bruno Kreisky
ir kiti. Šis mitingas bus pirmas
pasirodymas, siekiant išlaisvinti visą
Europą iš priespaudos. Yra išleisti
apvalūs lipinukai įvairiomis kalbomis —
lietuviškai su įrašu „Už Europos Laisvę“
ir lietuviška trispalve, o šalia raudona
vėliava ant lūžtančio stiebo. Tuos
lipinukus jau kai kas nuvežė į Lietuvą.
Juos taip pat galima gauti Lietuvių
Namuose.
Tos visos Europos laisvinimo veiklos
sumanytojas ir vykdytojas yra Sir
Frederic Bennett, buvęs parlamento
narys, geras mūsų draugas, kuris turi
sudaręs įvairius komitetus iš garsių
asmenų Britanijoje ir Europoje.
Sekretoriatui, susidedančiam iš 8
asmenų, vadovauja jis pats, o
pabaltiečius atstovauja Pabaltijo
Sąjungos pirmininkė Irena Koluzs.
Koordinacinį komitetą sudaro 20
asmenų iš įvairių tautybių — lietuvius
atstovauja Jaras Alkis ir Zigmas Juras, o
laisvinimo veiklos globėjais yra 20 žymių
asmenų iš visos Europos, kaip lordas
Chalfont ir baronienė Cox iš Britanijos,
Bruno Kreisky, (Austria), senatorius
Close (Belgija), Vladimir Bukowsky
(Rusija), P. Sager (Šveicarija) ir k.
Pabaltiečius atstovauja buvęs Baltų
Tarybos pirm. M. Bajorinas. Visą tos
veiklos eigą prižiūri organizacinis
komitetas,
kurio
posėdžiams
pirmininkauja pats Sir Frederic Bennett.
(Sir Frederic Bennett gruodžio 2 d., mini
savo 70-jį gimtadienį.) Pabaltiečiai tame
komitete yra aktyvūs veikloje „Už
Europos Laisvę“.
Lietuviai yra prašomi paremti šią Sir
Frederic Bennett laisvės kampaniją ir
gausiai dalyvauti mitinge.
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Lietuvių Kronika
KAS—KADA—KUR
Gruodžio 3d. — įvyks Tradicinis

Pabaltiečių Moterų Bazaras, Latvių
namuose 72, Queensborough Terrace,
Bayswater W.2. Pradžia 11 vai.
Gruodžio 10 d. — Londono Maironio
mokyklos Eglutė Lietuvių Namuose.
Gruodžio mėn. — Svajonių Aidai
Britanijoje.
1989 m.
Vasario 16 d. — priėmimas Lietuvių

Namuose Londone.
Birželio 23-25 — Europos Lietuvių
Dienos vasario
16 Gimnazijoje
Hūttenfelde, V. Vokietijoje.
Liepos 30 — rugpjūčio 6 d. — Europos
Lietuviškųjų Studijų savaitė Švedijoje,
Gotlando saloje.

PAKELIAMA „EUROPOS
LIETUVIO“ PRENUMERATA

Nuo 1989.1.1 dienos, dėl padidėjusių
pašto išlaidų, pakeliama „Europos
Lietuvio“ metinė prenumerata.
Vietiniams — 18 sv.
Vokietijoje — 70 DM.
Visur kitur — 22 sv. oro paštu.
Leidėjai

PABALTIEČIŲ MOTERŲ
KALĖDINIS BAZARAS

Šis tradicinis Bazaras, kurį šiais metais
atidarys Mrs. Isabel Quigly įvyks
gruodžio mėn. 3 d. Latvių namuose, 72
Queensborough Terrace, London W.2.
Šeštadienį bus atidarytas nuo 11 vai.
ryto iki 6 vai vakaro.
Veiks turtinga loterija, kavinė.
Artinasi Kalėdos yra gera proga
apsirūpinti Kalėdų dovanėlėmis mūsų
Bazare. Bus parduodami įvairūs
rankdarbiai,
audiniai,
gintarai,
papuošalai ir kiti Kalėdinėms dovanoms
tinkami daiktai.
Maloniai kviečiame atsilankyti ir
paremti dainaviečių šalpos darbą.
„Dainavos“ Sambūrio valdyba
AUKOS SPAUDAI

E. Tamašauskienė — 2.50 sv.
K. Vilkonis — 6.50 sv.
S. Levinskienė — 7.50 sv.
Kun. V. Kamaitis — 12.00 sv.
B. Kijauskas — 2.00 sv.
N. Žvirblis — 5.50 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

L.L. MAIRONIO
MOKYKLA

KALĖDŲ EGLUTE

LL Maironio Mokyklos mokiniai
prašo visus ateiti į gruodžio 10 d., 10.30
vai., Lietuvių Namuose ruošiamą
KALĖDŲ EGLUTĘ ir pasidalinti
džiaugsmu.

PAMALDOS
Nottinghame — gruodžio 4 d., 11.15
vai. Židinyje.
Bradforde — gruodžio 4 d., 12.30 vai.
Eccles — gruodžio 11 d., 12.15 vai.
Nottinghame — gruodžio 11 d., 11.15
vai. Židinyje.
Corbyje — gruodžio 11 d., 14 vai. Šv.
Patrike.
Northamptone — gruodžio 11 d., 18
vai. Šv. Lauryne.

DERBY
Gruodžio 10 d. vietos DBLS-gos
Derby Skyrius rengia ekskursiją į
Coventry, į Svajonių Aidų koncertą. Iš
Derby išvykstame nuo „Duke of York“
viešbučio. Burton Road Derby, 17 vai. Iš
Coventry grįžtame 23.30 vai.
Ekskursantams kelionė bus veltui,
pirmieji užsiregistravę turės teisę pas
irinkti vietą mašinoje. Užsiregistruoti
prašom pas J. Valantiną, tel: Derby
372452.
Sk. Valdyba

SADŪNAITES KNYGA
ANGLIŠKAI

MIRE DR. MEDZIKAUSKAS

SPAUDOS BALIUS

Mažame Kossen miestelyje, Austrijos
Tirolyje, lapkričio 14 d. mirė geras
lietuvis, „E.L.“ skaitytojas dr. Bronius
Medzikauskas. Ne vienas iš mūsų jį
lankydamas patyrė jo nepaprastą
svetingumą ir nuoširdumą. Deja,
paskutiniais metais jis negalavo po labai
sunkios automobilio avarijos, kurioje jis
su mašina nuo aukšto kalno nusirito
žemyn ir vos išliko gyvas. Bronius
Medzikauskas ilgus metus buvo oficialus
Kossen miestelio veterinarijos gydytojas
ir avarija įvyko jam belankant klijentus
kalnuose.
Nuliūdę jo draugai ir pažįstami.

Kiekvienų metų antras lapkričio mėn.
penktadienis Bonoje yra skiriamas
tradiciniam spaudos baliui. Jame
dalyvauja Vakarų Vokietijos politinio,
kultūrinio, ekonominio ir sportinio
gyvenimo kviesti atstovai su žmonomis
(jos čia parodo savo modernias sukneles
ir šukuosenas) ir savaime aišku — pats
valstybės prezidentas ir kancleris.
Net septyni orkestrai linksmino šiemet
beveik 2 tūkst. svečių Bethoveno salėje,
paįvairinant vakarą
televizijos
menininkų pasirodymais ir be abejo —
gausiu ir turtingu bufetu.
Spauda pranešė, kad baliuje dalyvavo
lengvo žanro dainininkė Lena Valaitytė
su savo vyru Horstu Jusenu. Ji sėdėjo prie
stalo su kanclerio raštinės ministerio
rangą turinčiu Šauble, kuris mielai visą
vakarą šokdino gražią lietuvaitę.
Sulaukusi 41 m. L. Valaitytė jau retai
matoma televizijoje, kadangi į lengvo
žanro meno pasaulį skverbiasi naujos
jėgos, jauni veidai. „Tina“ žurnalas
pranešė, kad L. Valaitytė madų parodose
ar kt. mažesniuose renginiuose sutinka
dainuoti už 2 tūkst. markių honorarą.
Buv. „Mannheimer Morgen“ vyr.
redakt. H.J. Deckert, šiuo metu yra kelių
vokiškų dienraščių — Mannheimo,
Augsburgo ir kt. korespondentas
Maskvoje. Lapkričio mėn. 12 d.
Mannheimo dienraštyje jis rašė, kad
spalio mėn. revoliucijos proga Maskvos
krautuvių lentynos buvo užpildytos
Gudijos bulvėm, Kaukazo vynuogėm ir iš
Lietuvos atvežtom gyvom žąsim.

M.B.

BELGIJA
Ieškau Prano Naujokaičio parašytų
veikalų: „Naujoji lietuvių literatūra“,
Tūbingenas,
1948 m. „Lietuvių
litaratūros istorija“ 1.1, Chicago, 1973 m.
(JAV LB Kultūros tarybos leidinys nr. I)
taip pat, jeigu kam yra nebereikalingų
knygų lietuvių literatūros tema, išleistų
išeivijoje arba Lietuvoje, grožinės lietuvių
literatūros leidinių ir aplamai
nebereikalingų knygų lietuviška tema, aš
mielai jas priimsiu. Visos šios knygos yra
reikalingos mano literatūriniam darbui.
Iš anksto nuoširdžiai dėkoju!
Prašau man rašyti šiuo adresu:
Liutauras
Kazakevičius
Gemeentehuisstraat,
32,
3090
Kampenhout, Belgium.

ŠVEDIJA

K.B.

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

Dar galite užsisakyti Aurelijos Balašaitienės redaguotą, kasdien nuplėšiamą
sieninį kalendorių savo giminėms Lietu
voje. Kalendoriaus kaina 6 sv. su
persiuntimu.

SKELBIMAS
NORI SUSIRAŠINĖTI
20 m. lietuvaitė, besimokanti Kauno
politechnikos institute skaičiavimo
technikos fakultete, nori susirašinėti su
bendraamžiais lietuviais gyvenančiais
Didž. Britanijoje.
Rašyti: Inga Norkutė, Betonuotojų 41, 233014 Kaunas, Lithuania USSR.

SVAJONIŲ AIDŲ

■

koncertai Britanijoje

■
Šeštadienį, 10-to gruodžio 18.30
B vai.Ukrainiečių klube 103 Leicester
| Causeway, Coventry. Po koncerto
■ šokiai iki vidurnakčio. įėjimas 2.50
sv.
_________

I
■

Sekmadienį, 11-to gruodžio 15
" vai. Lietuvių Sodyboje, Headley
| Park, Picketts Hill, Nr. Bordon
■ Hants. įėjimas 2.50 sv.

I

-------

Penktadienį, 16-to gruodžio 20
vai. Škotijos lietuvių klube, 79a
Calder Rd. Mossend, Bellshill,
> Lanarks, Scotland. įėjimas 2.00 sv.

"

1
2

Pirmą kartą išgirsime ir pamatysime lietuvius menininkus iš
Australijos! Pavieniui, ar su ekskursijomis — ir jaunimas ir vyresnieji
— visi važiuojame į koncertus!
Ruošia pasaulio Lietuvių Jaun■ imas su DBLS ir DBLJS pagalba.
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■
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NAUJI PRENUMERATORIAI
„Europos Lietuvį“ siuntinėjame į visus
pasaulio kraštus. Užsisakykite „Europos
Lietuvį“.

HELSINKIO GRUPE PASMERKIA

(Atkelta iš 1 puslapio)

Provokaciniams veiksmams buvo
panaudoti ir 14-16 metų amžiaus
komjaunuolių kooperatyviniai būriai.
Rugsėjo 28 d. smarkiai sumušti G.
Taučius,
smegenų
sutrenkimas
(hospitalizuotas); V. Dilba, smegenų
sutrenkimas. Kiek lengviau nukentėjo P.
Markevičius, G. Gustas, A. Urbonas, ir
kiti. Mūsų duomenimis 24 asmenys.
Oficiali spauda pranešė, kad sulaikyti 25
asmenys. Tačiau, kitais duomenimis,
sulaikytų buvo 84.
Pasipiktinę tokių žiaurumu, tos pačios
dienos 22 valandą A. Andreika ir dar 8
asmenys paskelbė bado streiką Katedros
aikštėje. Dabar tai buvo ne vien
reikalavimas paleisti visus Lietuvos
politkalinius, bet ir protesto aktas prieš
sadistišką susidorojimą su taikaus
mitingo dalyviais. Nakčiai badaujančius
saugoti pasiliko apie 40-50 žmonių.
Rugsėjo 29 d. rytą, apie 5-tą valandą, į
aikštę įvažiavo keletas autobusų ir
kaliniam vežti skirtų mašinių. Iš mašinų
iššokę baudėjai puolė daužyti žmones.
Suimtus vilko mašinų link, spardydami,
mušdami bananais, tempdami už plaukų.
Daužė galvas į mašinų duris. Redą
Jakimavičiūtę milicijos karininkas
apipurškė dujomis. Suimtuosius nuvežė į
Vilniaus miesto Lenino rajono pirmąjį
milicijos poskyrį. Ten vertė pasirašyti
protokolus, toliau daužė kumščiais,
spardė. Kapitonas Bernotas, tardydamas
Andreiką, dar ir smaugė.
Rugsėjo 29 d., po visuomenės surengto
protesto mitingo (dalyvavo apie 2000
žmonių), neteisėtai sulaikyti buvo
paleisti, A. Andreika paguldytas į
ligoninę, kur medicininė komisija
pripažino jam smegenų sutrenkimą. Kiek
mažiau nukentėjo Korsakas, Jokšas,
Lapienaitė, Usavičius. Viso 19 asmenų.
Šį susidorojimo planą patvirtino MVD
ministro pavaduotojas M. Misiukonis ir
apie tai informavo CK administracijos
skyriaus vedėją Geržoną, CK antrąjį
sekretorių Mitkiną, ir CK pirmąjį
sekretorių
R.
Songailą,
kurie
sankcionavo šį planą. Šioje akcijoje
dalyvavo miesto vidaus reikalų žvalgybos
viršininko papulkininkio Matuzanio
žinioje esančios spec-paskirties milicijos
kuopos, TSRS MVD ministerijos vidaus
kariuomenės spec-motorizuotos milicijos
dalinys — daugiau nei 800 žmonių.
Lietuvos administracija grubiai
nusižengė įstatymui, nes panaudoti specsmogikus galėjo tik sankcionavus TSRS
MVD, TSRS ministrų tarybai. Leidimo iš
minėtų įstaigų nebuvo gauta.
Visa pažangi Lietuvos visuomenė
pasipiktino ir pasibjaurėjo nusikaltimu
prieš žmonių laisvę, orumą ir sveikatą. Šis
valdžios susidorojimas kvalifikuojamas
kaip anti-humaniška teroro akcija prieš
taikius mitingo dalyvius.
Pasirašo Lietuvos Helsinkio grupė: V.
Petkus, Kun. G. Gudanavičius, M.
Jurevičius, V. Vaičiūnas, G. Iešmantas,
V. Bogušis.
Lietuva, 1988 m. spalio 16 d.
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Autonomija — taip,
nepriklausomybė — ne

M. Gorbačiovas net lankydamas^
Indijoje kalbėjo apie Pabaltijo kraštu^
reiškiamą nepasitenkinimą dėl sovietą
siūlomų konstitucinių pakeitimų. Tią
pasipriešinusi Estija turėjo pasiųst
pasiaškinti savo delegaciją į Maskvą'
Lietuvoje balsavimas buvo atidėtas ir dd
to vyko demonstracijos ir streikai, kai)
nebuvo pasekta Estijos pavyzdžiu.
Kremlius gi pataria nesikarščiuoti, be
pamažu siekti norimų reformų. Tačia.
atsiskirti nuo Sovietų Sąjungos nebą
leidžiama. Pats Gorbačiovas pažade^
padaryti konstitucinius pakeitimu)
kad būtų priimtini pabaltiečiams. Gald^
to Latvija pasekė Lietuvos pavyzdžiu ■
nebalsavo prieš Gorbačiovo siūlomu
pakeitimus. Šiuo atveju sovietam
pasisekė suskaldyti Pabaltijo respubliką
vienybę.
Pranešama, kad amerikiečių psichiatrį
delegacija gavo sutikimą aplankė
Sovietų Sąjungos psichiatrines ligoninę
kur sakoma yra uždaryti politinių
kaliniai. Sovietai prisipažįsta laiką ti
kelis tokius kalinius, bet buvt)
psichiatrinis kalinys Anatoly Koryara
sako žinąs tokių esant 183-is, o gal į
daugiau.
Sovietai nori 1990 m. žmogaus teisi
konferenciją ruošti Maskvoje, P
Britanija ir JAV nesutinka ten važioj
tol, kol nebus žymiai daugiau padaru
žmogaus teisių srityje. Dėl tos priežastį)
Britanijos ministrė pirmininkė Margai?
Thatcher esanti nusistačiusi patai)
karalienei nevizituoti Sovietų Sąjungą
jeigu Gorbačiovas ją pakviest
Gorbačiovas su žmona sustos Londoi
gruodžio 12-13 dienomis, grįždamas
JAV, kur jis susitiks su naujai išrinki
prezidentu George Bush ir kur jis kalbe
JT pilnaties posėdyje.
Izraelis kryžkelėje

Izraelis turi daug sunkumų $Į
kovojančiais palestiniečiais okupuotos)
srityse, prie to dar prisidėji
nepatenkinami rinkimų rezultatai, nes n|
viena partija negavo pakankamai balsą
kad galėtų sudaryti vyriausybę it
Palestinos Tautinės Tarybos paskelbimai
nepriklausomos Palestinos valstybei
Izraelio okupuotose palestiniečių srityse
Dauguma arabų valstybių jau pripažink
Palestinos valstybę. Izraelis už tai ypaž
pyko ant Egipto. Kitos valstybės, nori
oficialiai nepripažino, bet sveikini
palestiniečių žygį, tikėdami, kad ta
prives prie seniai laukiamos taikei
konferencijos. Pasitenkinimas buvę
išreikštas ir dėl to, kad palestiniečia
priėmė JT rezoliuciją 242, tu!
pripažindami teisę žydams turėti savi
atskirą valstybę Palestinoje.
Susitarė dėl Angolos

Kuba priėmė susitarimą dėl Angolos
ir prižadėjo atitraukti 50.000 karių, oPie|
tų Afrika suteiks nepriklausomyl^
Namibijai. Neaiškią rolę vaidina Jom
Savimbi UNITĄ partizanai, kurt
derybose nedalyvavo, bet manoma, kai
slaptai susitarė su Kubos kariuomert
nekariauti.
Išeitų,
kad Kubos
kariuomenei pasitraukus Unitą turai
reikalo tik su Angolos vyriausybei
kariais, kurie nėra efektingi.
Užkliuvo Afganistano evakuacija

Mujahideen sukilėliams padidinu1
atakas Kremlius pranešė, kad sulėtinę’
savo kariuomenės atitraukimą i
Afganistano. Dėl to susirūpino ne vie,
JAV, bet taip pat Pakistanas, Indija r
Kinija, su kuria Sovietų Sąjunga sieki:
sudaryti artimesnius santykius. Taip pat
Afganistane
siekiama sudaryt)
vyriausybė bet, sakoma, Mujahideet
nenorįs su dabartine vyriausybe kalbėlis
Sukilėliai ir tarp savęs dėl skirting?
pažiūrų negali susitarti.
SVEIKINIMAI
EUROPOS LIETUVYJE

Kalėdų ir Naujųjų Metų sveikinimai
„Europos Lietuvyje“ yra geriausią
būdąs prisiminti savo gimines be
pažįstamus švenčių proga.
Sveikinimus spausdintume kak-l
diniame „Europos Lietuvyje", todėl!
nevėluokite, bet, pridėję auką spaudai
siųskite sveikinimą redakcijos vardu
kaip galite greičiau.
Mes pažadame visus sveikimus gautu
iki gruodžio 12 d. atspausdinti „Europos
Lietuvyje“.

