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u ETŲ VIS
•jĮolands Silaraups Vakaruose
į. Užsienio spaudos agentūros praneša,
isj pd dvidešimt vienerių metų latvis Rotį snds Silaraups, kuris yra vienas iš Ry
lų jje neseniai surengtos latvių tautinės
lig įmonstracijos organizatorių, gavo sovie
tu jės valdžios leidimą emigruoti į Vakaa Spaudos agentūrų žiniomis, jaunasis
lly įtvis jau yra pasiekęs Austrijos sostinę
kį'ieną. Silaraups dar prieš demonstraciją
bt lygoje buvo įteikęs prašymą dėl emigra
vę įjos į Vakarus. Demonstracijai įvykus,
rauge su kitais dešimčia asmenų, jis
9V0 sulaikytas ir tardomas. Po kelių dieį betgi, buvo paleistas, pranešant, kad
aiės emigruoti 'į užsienį. Tautinė de
sonstracija Rygoje įvyko birželio 14 ri ie4 prisimenant ir pagerbiant latvių mašių trėmimų 1941-ais metais aukas. Deijn
Mstracijos dalyviai, kurių, pagal turi
tikt
nis žinias, buvo apie tūkstantį, padėjo
:fc
jSių puokštę prie Laisvės paminklo Ry
uiji miesto centre. Demonstrantam ženįant miesto
gatvėmis,
rašo spaudos
gentūros, nemažai praeivių juos lydėjo
aijojimais.
(Reuter)
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, SOVIETAI TURI PASITRAUKTI Iš
AFGANISTANO
Amerikos valstybės departamentas atsetė kaip nepriimtinus Afganistano režibū pasiūlymus dėl tautinės santarvės ir
likos atstatymo Afganistane. Pasiūlymų
epriėmė taip pat ir afganų laisvės kovo
t siu pagrindiniai sąjūdžiai. Kabulo rėži
ni lyderis Najibullah, tarp kita ko, buvo
įsiūlęs į vyriausybę priimti laisvės koraė stoju atstovus su sąlygą, kad laisvės
Ro avotojai prieš tai padėtų ginklus. Kabuiri» t režimo lyderis, pažymėjo Amerikos
atstovas, savo
Lie ilstybės departamento
Ina siūlymuose nutylėjo pačią pagrindinę
irį įblemą, būtent, sovietų okupacinės kamenės pasitraukimą iš Afganistano,
kaip žinoma, yra daugiau negu šimlūkstančių raudonarmiečių. Kol okuivai kine kariuomenė nebus atitraukta, ne
lis- iii būti kalbos apie santarvės ir taikos
įstatymą Afganistane. Laisvės kovotojų
tavai, iš savo pusės, pažymėjo, kad af■čij 2nų tauta kovoja už savo nepriklauso
ma, lybę ir laisvę. Santarvė ir taika, pažymėate I jie, negali būti kuriama prieš tai ne
Et- balinus smurto padarinių. Afganų taua reikalauja, kad būtų atitraukta sovietą okupacinė kariuomenė ir nutraukta
Žili
liganistane vykdoma kolonizavimo ir soi ai? ■
hetizacijos politika.
(Oss.R.)
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PR1MINĖ KATYNO ŽUDYNES
■Ji
•
Grupė
išeivijoje gyvenančių
lenkų
rai
pasiuntė
nasį sokslininkų ir intelektualų
taš• iišką sovietų komunistų partijos generaui. tam sekretoriui Gorbačiovui, kviesdaV»■ š sovietinę valdžią, dabar pradėtos vyk
„atsivėrimo" politikos
oje- ta, vadinamos
tąsioje, atskleisti tiesą apie Antrojo pa
ulinio karo pradžioje Lenkijoje, Katymiškelyje, raudonosios armijos įvyknėsi irtas žudynes. Katyne buvo surasti keJe’ irių tūkstančių penkių šimtų lenkų kaVi-■ 'sinkų lavonai. Sovietai žudynėmis apčiai■ bitino nacius, kai tuo tarpu vokiečiai
ra-■ bitę dėl žudynių primetė sovietam. IstoStalino
>s II tai yra įsitikinę, kad žudynes
utįI Sikymu įvykdė randonoji armija.
Leniri-• bi išeiviai intelektualai laiške Groba■ Kovui pažymi, kad Katyno žudynių kaliki-- tankų išaiškinimas, patarnautų pasitikę:ėi«' ta atkūrimui lenkų-sovietų santykiuotoje' », pasitikėjimo, kurį trokšta išplėsti daliaii brtinė sovietinė valdžia. Laiško autoriai
tiltI '4ip pat kviečia sovietinę valdžią ištirti
tarną dešimties tūkstančių lenkų karo
iu<> laisvių, kurie Antrojo pasaulinio karo
neš •ta dingo be žinios Sovietų Sąjungoje.

„Naujovės44 sovietinėje spaudoje
Ne taip jau seniai (26-ji š.m. kalen
doriaus savaitė) pats didžiausias sovieti
nės propagandos garsiakalbis, maskviškė
,,Pravda'*, buvo išleista iki šiol neįpras
toje formoje. Pirmame šio laikraščio pus
lapyje nespausdinamas visiems 'įgrisęs,
tuščiažodis
ir
nuobodus
vedamasis
straipsnis. Jo vietą užėmė sikaitytojų laiš
kai. Taip pat pakeistas laikraščio dydis
ir laužymo būdas
(grafinis laikraščio
apipavydalinimas). Ne gana to, redakcija
kreipėsi į skaitytojus, prašydama pasi
sakyti, ką jie norėtų matyti -savo laikraš
tyje, kokios temos turėtų būti geriau gvil
denamos ir kurią kryptį reikėtų laikraš
čiui duodi.
Matuojant sovietiniu mastu — tai ne
girdėtas įvykis. Visiškai radikalus,
tik
partijos direktyvomis ir komunistinėmis
teorijomis persunktas, laikraštis pirmą
kartą bando tiesiogiai kreiptis į Skaity
toją, sudominti j!į, duoti jam 'į rankas
bent paviršutiniškai kitokį spaudos or
ganą, nei iki šiol. Naujas, Gorbačiovo
teorijomis pakvipęs, vėjas?
Aišku savaime, kad kita forma dar
nieko nesako apie naują turinį, bet kiek
vienam, rusiškai skaitančiam, tai labai
viliojantis posūkis — žmonės pradeda
tikėti, jog vieną gražią dieną komunisti
nė propaganda pasikeis. Ši viltis maitina
ir dar vieną svajonę: kada nors nuolati
niai propagandos „šūviai“ sovietinės vi
suomenės link sušvelnės ar visai išnyks,
ši svajonė paskutiniuoju metu įgauna vis
ryškesnius kontūrus ir daugelis apsi
skaičiusių žmonių pradeda tikėti tiems
visiems pasikeitimams.

jus. Neveltui šis laikotarpis visiems lai
kams įėjo į Lietuvos istoriją knygnešių
gadynės, lietuviškojo pasipriešinimo pa
vergėjams, vardu.
Sovietinės valdžios, komunistų partijos
organai šiandieninėje Sov. Sąjungoje yra
žymiai miklesni, judresni, daugiau
iš
radingi, nei caro valdininkai. Jie neuž
draudė lietuviškų ar kitų leidinių sveti
momis kalbomis, bet dieną ii- naktį sten
giasi juos taip paveikti, kad juose atsi
spindėtų tik partijos planai, užmojai ir
siekiai. Prisimenant, jog Sov. Sąjungos
komunistų partija savo kilme, savo šak
nimis yra grynai rusiškas gaminys, nebus
sunku suvokti kokia kryptimi priversta
eiti šiandieninė Lietuvos spauda.
Dainuoji seną dainą apie „nuostabų *
rusą Leniną, apie rusų komunistų di
dvyriškumą, apie rusų „nesavanaudišku
mą" kuriant sovietinę valstybę — esi ge
ras plunksnos darbuotojas ir tavo kalba,
gimtoji, lietuviškoji kalba, yra gera kai
ba. Pradedi kalbėti apie Lietuvą, dai
nuoji dainą apie jos laukus ir girias, apie
jos žmones ir jų siekius — esi blogas ra
šeiva, tavo kalba, gimtoji, lietuviškoji
kalba, yra bloga, neišvystyta, neturtinga,
o tu pats ne tik blogas spaudos darbuo
tojas, bet ir „buržuazinis nacionalistas *.
Nejučiomis prisimena prieš daugelį metų
Lietuvoje išgirstas pokalbis:
Daili, puošni rusė įeina į vaistinę ir
kreipiasi į jaunutę pardavėją rusiškai,
prašydama penicilino tablečių. Tuo metu
ten vaistinėse buvo parduodamos taip va
dinamos baltos ir raudonos minėto pre
parato tabletės. Pardavėja pasirodė ne
mokanti nė žodžio rusų kalbos ir bando
klijentei lietuviškai paaiškinti preparato
spalvą, sužinoti, kurios rūsies ji norėtu.
Rusės atsakymas buvo labai trumpas
ir aiškus:
„ja nepanimaju vaševo banditskavo jazyka (aš nesuprantu jūsų banditiškos
kalbos).
Tuo metu Lietuvoje kai kur su ginklu
rankose dar kovėsi partizanai, jie buvo
ne kas kita, kaip „buržuaziniai naciona
listai“, o tuo pačiu ir visi lietuviai buvo
tik... banditais.
Štai kaip „didysis brolis" (ar „sesuo")
vertino Lietuvą ir lietuvius'.
Taigi, pabrėžkime dar kaitą: rusų kal
ba — tai Lenino, Puškino, Gogolio,, Če
chovo ir kitų didžiųjų rusų kalba. Su tuo
būtų galima sutikti, tik deja dideliais
gali būti tik rusai, o ne kokie „nuskurę"
lietuviai. Todėl lietuvių kalba, daugelio
partijos veikėjų, organizatorių bei stra
tegų akimis žiūrint, nėra didžiųjų lietu
vių — Basanavičiaus, Kudirkos, vysk.
Valančiaus, Maironio kalba, o tik ban
ditų,
besipriešinančių sovietinei
san
tvarkai, kalba. Tokiais pagrindais rėmėsi
iki šiol visa sovietinimo ir rusinimo po
litika pavergtame krašte.

Tačiau kaip tik čia reikia būti labai
atsargiems. Vakaruose gyvenantieji ne
turėtų pamiršti, jog bet kokie propagan
diniai pasikeitimai yra tik rusiškoji pri
vilegija, jie skirti tk rusams.
Žnoma, „Pravdos“ pėdsakais paseks ir
kitų sovietinių respublikų, jų tarpe ir
Lietuvos, spauda. Tačiau ji ir toliau liks
tuo, kuo iki šiol buvo — priverstine cen
trinių partijos organų
kopija,
tuščiu
liaupsintoju, vergišku
„didžiojo brolio“
pasekėju. Bet koks bandymas įvesti ko
kius nors pakeitimus „iš apačios“, t.y.
duoti laisvę kitų respublikų spausdintam
žodžiui, o tuo pačiu kitų kalbų bei kitų
papročių klestėjimui, iki šiol buvo vis
užgniaužiamas. Dar daugiau, toks ban
dymas buvo tučtuojau surišamas su to
kiais terminais, kaip „buržuazinis nacionalizmas“, „tautinis išsigimimas" ar
net „banditiškas nacionalistų išpuolis“.
Suprantama, kad taip „pakrikštyti“ so
vietinės Lietuvos, ar kitos, ne rusiškos
respublikos, spaudos darbuotojai padė
davo 'į šalį savo naujas plunksnas.
Kiekvienam
lietuviui — skaitytojui
čia dera prisiminti ne taip jau tolimus
lietuvių spaudos draudimo metus. Su ko
kiu įžulumu, kokiomis žiauriomis prie
Sovietiniai valdovai pasikvietė į pa
monėmis ir kokiais nežmogiškas įstaty
mais anuo metu carinė Rusija persekiojo galbą ir kitas sąlygas, kurioj leidžia, nelietuvišką spausdintą žodį ir jo skleidė uždraudžiant gimtosios kalbos, nuolatos

(VAT. K.)
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Londonas, 1987 m. rugpjūčio 12 d.
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ČEKOSLOVAKIJOS OKUPACIJAI
PAMINĖTI
Čekoslovakų Naarden komitetas minėtanas 19-tas Čekoslovakijos metines,
rugpjūčio 20 d., ketvirdienį, organizuoja

Protesto žygį.
Žygis prasidės 6 vai. vakare nuo Veleiead, 22 Ladbroke Square, Londone ir
Elgsis prie Čekoslovakijos ir Sovietų
taasadų.
Visų pavergtų tautų grupės yra kvie
tines dalyvauti su tautinėmis vėliavo
mis.
Tik būdami vieningi mes laimėsime.

Popiežiaus audiencijoje birželio 27 d. VILKo pirmininkas dr. K. Bobelis įteikia
Popiežiui Jonui Pauliui II-jam VLIKo memorandumą.

įkalti žmonėms rusiškąsias sąvokas, rusų
kalbos išsireiškimus, tos kalbos stilių.
Veik visos sovietinės Lietuvos ministe
rijos, įstaigos ir įmonės, kurios yra vai
ruojamos iš centro, naudojasi rusų kal
ba. Tuo labiau, kad visose minėtose
įstaigose daugybė
tarnautojų — rusu,
kurie nė nemano mokytis lietuviškai.
Lietuvis privalo pasisavinti pavergėjo
kalbą ir čia „didysis brolis" nevengia nei
darbo, nei savosios valios diktavimo.

Centro direktyvos, planai, tarnautojų
pokalbiai su centru telefonais, telegra
mos: duodamos, pravedami ar siunčiami
tik rusų kalba. Lietuviui, darbo žmogui,
nelieka kitos galimybės, kaip, nori ar ne
nori, mokytis rusų kalbos ir taip gerai,
jog visa nosimi būtumei priekyje. Gim
toji kalba lieka tik draugų rateliui, na
mams, šeimai. O komunistų partijai ne
taip jau svarbu kokia kalba lietuviai
bendrauja šeimoje. Ji galėtų būti net
marsiečių kalba, jei toje planetoje yra
kokių kalbančių būtybių.
Čia ir suprasime, kodėl lietuviškoji
sovietinė spauda yra tik pakenčiama, pa
galbinė primonė partijos žodžiams ir
įstatymams skleisti. Tai tik fasadas, pa
viršius. Turinys gi yra komunistinis ir...
rusiškas.
Komunistinę propagandą skleidžianti
spauda yra labai ir labai paviršutiniška,
bejausmė ir beširdė. Neveltui sakoma,
kad Lietuvoje yra tik vienas laikraštis,
nežiūrint to, jog savo laikraštį turi visi
rajonų centrai ir visi miestai. „Tiesa“,
„Komjaunimo
tiesa", „Kauno
tiesa",
„Panevėžio tiesa" — visos tos nesuskai
tomos „tiesos" (tarp kitlko: kad ir sim
bolinis, bet būtinas vertimas iš rusiškojo
„Pravda") yra skirtingai apipavydalintos, bet jų turinys yra veik tas pats.
Pirmąjį tų „tiesų“ puslapį, kaip taisyk
lė, visada puošia tuščiažodis vedamasis
straipsnis su skambiais pavadinimais:
„Laiku atlikime sėją"
(nepriklausomos
Lietuvos laikais kiekvienas ūkininkas ir
be laikraščio žinojo kada ir kaip sėti),
„Didinkime socialistinio darbo normas“,
„Spartinkime kiaulių auginimą*
(?!),
„Komunistiniu pavyzdžiu ugdykime jau
nąją kartą“ ir pan.
Paskaitai tokį straipsnį ir negali nesi
stebėti — jame nei širdies, nei jausmo,
nei kalbos sklandumo ar jos grožio. Pa
prastas nuvalkiotų žodžių skiedinys pils
tomas iš tuščio į kiaurą. Kažkas įsakė
parašyti ir kažkas parašė jį. Nei daugiau,
nei mažiau. Ir iki sekančios sėjos, iki
sekančio užmojo auginti jaunąją kartą,
iki sekančio darbo normų didinimo. Tada
vėl bus rašoma, vėl bus naudojami tie
patys tušti žodžiai, tik gal būt, jei lai
mė leis, po kitu pavadinimu.
Trumpuose komentaruose neįmanoma
ryškiai nupiešti tuos visus sovietinės
spaudos lietuvių kalba nedateklius, pa
viršutiniškumą, visiška nenorą ar nega
lėjimą bendrauti su skaitytojų. Tačiau
kalbėdami apie kai kuriuos pasikeitimus
Sov. Sąjungoje, negalime nepaliesti klau
simo apie tai, kokie pasikeitimai gali
įvykti pavergtoje Lietuvoje?
Kas liečia spaudą, tai kelias jai pa
gyvinti, sužmoginti,
atpalaiduoti nuo
kartais taip beprasmio propagandinio
balasto, bus labai sunkus. Nepamirškime,
kad ir paprastas, mažiausias laikraštis
Lietuvoje neatstovauja skaitytojo, darbo
žmogaus. Jis atstovauja partiją ir jos
planus. Ne veltui kiekvienas laikraštis
šiandieninėje Lietuvoje yra „partijos
miesto ar rajono komiteto ir miesto ar
rajono vykdomojo komiteto
organas“.
Sov. Sąjungos valdančioji ir vienintelė
partija gi nemeluoja, nesutrinka ir svar
biausia — „nedaro klaidų". Taigi ir jos
laikraštis niekada negali klysti, jį ne
įmanoma (partijai nenorint) kritikuoti;
nei laikraštis, nei jo darbuotojai negali
būti patraukti atsakomybėn.
Trumpai tariant: sovietinė spauda ru
sų ar lietuvių kalbomis nėra skaitytoju,
plačiųjų masių tribūna, o tik partinis
garsiakalbis. Ne gana to — prieš išlei
džiant tokias „tiesas", jų puslapius skai
to ne tik redaktorius (kaip taisyklė —
partijos narys), ne tik korektoriai, bet
ir... cenzorius, šitie cenzoriai nėra kurios
nors redakcijos darbuotojai, bet tiesio
giniai komunistų partijos patikėtiniai,
kurie labai griežtai nuąprendžia, koks
piešinys ar fotografinė nuotrauka yra

LIETUVOJE
EDITA ABRUTIENĖ PERKELTA I
TREMTĮ
Gauta žinia iš Lietuvos, kad kalinė Edi
ta Abrutienė, kalėjusi kartu su Jadvyga
Bieliauskiene, nuo 1987 sausio 12 buvo
perkelta į tremtį. Jos tremties adresas
yra: Chitinskaja oblast, pos. Aksha, ui.

Beregovaja 11, kv. 3.
Tai yra maždaug 120 mylių i pietus nuo
Chitos, kur yra kalinamas kun. JonasKastytis Matulionis, ir 60 mylių i šiaurę
nuo Mongolijos sienos. Abrutienė yru lta*
linama uždaroj kariuomenės zonoj, kaip
spėlioja Tarptautinės Amnestijos žino
vas.
1982 m. gruodžio 8 d. buvo padaryta
krata Editos Abrutienės bute, Tallat-Kelpšos B-l 1, Vilniuje, ieškant šmeižikiško tu
rinio literatūros. Kratos metu paimta:
Abrutienės pareiškimai, dokumentai, laiš
kai, žurnalo „Amerika" 39 egz., Žmogaus
teisių deklaracija anglų kalba ir kt.
Po kratos saugumiečiai Abrutienės ne
bepaleido. Jai iškėlė bylą pagal 199-1 str.
už „skleidimų žinomai melagingų prasi
manymų, žeminančių tarybinę valstybinę
ir visuomeninę santvarkų".
Abrutienė buvo nuteista 1983 liepos 14
ketveriems metams griežto režimo lagerio
ir dvejiems metams tremties.
1950 m. gimusi Edita Abrutienė Mordo
vijos moterų lageryje aktyviai reiškėsi.
Ji ir Jadvyga Bieliauskienė kartu su aštuoniomis kalinėmis pasirašė sveikinimą
prezidentui Reaganui jo perrinkimo į
JAV-jų prezidentus proga.
Kartu su trimis pabaltietėmis ji iš la
gerio pasiuntė protesto laišką Aukščiau
siam Prezidiumui, prašant karo belaisvių
statuso. Remdamosios Jungtinių Tautų
rezoliucija, kuri buvo paskelbta Tarybi
nėj spaudoj, kaip jos teigė, joms priklau
so karo belaisvių statusas, nes jos gyveno
sovietų okupuotose Pabaltijo kraštuose.
Abrutienės vyras, Vitas Abrutis, irgi
buvo jjolitinis kalinys. Jam vos sugrįžus
iš sovietinio lagerio, Edita buvo suimta ir
jis liko vienas su mokyklinio amžiaus sū
numi Aidu, gimusiu 1974 m.
Abrutis dirbo restauracijos srity. Jo
tariama „antisovietinė veikla“ jau reiškė
si nuo 1952 m., kai jis buvo tardomas už
Lietuvos trispalvės pakėlimą gimnazijoj.
1979 m. jis su žmona atsižadėjo sovieti
nės pilietybės ir davė prašymą emigruoti
į JAV-jas. Jie buvo gavę leidimą emigruo
ti prieš jo areštą. Po Abručių buto kratos
1980 balandžio 9 ir 17 d., kai buvo kon
fiskuota „šmeižikiška“ literatūra ir rašo
moji mašinėlė, Abrutis išvyko į Maskvą
susitikti su užsienio korespondentais. Jis
buvo suimtas gegužės 20 Maskvoj ir ap
kaltintas pagal LTSR baudžiamojo kodek
so 199 str.
Pasak pogrindžio „Aušros", „tai, be
abejonės, saugumo kerštas už jų norą iš
vykti į užsienį“.
(LIC)

spausdintini ir kurie ne. Be cenzoriaus
antspaudo, be jo parašo neišleidžiamas
nei vienas laikraščio ar žurnalo puslapis,
nei viena knyga ar brošiūra.
Kaip matome spaudos dirigavimo, jos
panaudojimo formos šiandieninėje Lie
tuvoje yra kitokios, tik to dirigavimo tu
rinys liko toks pat, kaip ir caro laikais
— užgniaužti viską, kas savita tautai,
neleisti išbujoti lietuviškajai minčiai, su
naikinti bet kokias, net menkiausias,
lasvės idėjas.
Gal rusai ir turi pagrindo džiaugtis
naujovėmis jų spaudoje, gal būt tos nau
jovės atvers kitas, žmogiškesnes perspek
tyvas. Mums, lietuviams, gi tenka laukti.
„Laikas — pats geriausias gydytojas,
jis užgydo ir giliausias žaizdas“ — sako
senas priežodis. Mes įpratome laukti, tad
palaukime dar kiek. Laikas tikrai dirba
mūsų, lietuvių, naudai ir jis vienas pa
rodys, ko verta mūsų ateitis.
Kiekvienas užmojis užgniaužti
lietu
viškąją dvasią iki šiol nuėjo niekais. Ir
laikui bėgant toks užmojis nepajėgs su
naikinti nei lietuviškosios kalbos, nei
lietuviškojo ryžto išaugoti tautinį vienin
gumą.
Algis Sadausk^y

2

2
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EUROPOS LIETUVIS

„Draugo
dienraščio
literatūriniame
bonas kalėjime! Raguvos kamenį
priede (1987.V.30 — Nr. 105) rašytojas
domininkoną Pėžą rusai Žilojoj girioj
ir dramaturgas Anatolijus Kairys įverti
gaikpmis mirtinai užplakė. Gargždų
no Jurgio Gliaudos istorinį romaną „Ga
mendorius kunigas Izdorius Noreikj
nytojas ir vilkai“, kurį čia perspausdina
jo maištininkų būriui vadovauti — į 1
gimti, atlietuvėti, atsijungti idėjiškai ir
ta koriko Muravjovo ir vyskupo Valan
me.
kų nušautas..."
atsiskirti istoriškai nuo lenkų tautybės,
čiaus „dvikova“. Ne karštais ginklais, o
Sekliai bažnyčiose klausosi paine,
karštais žodžiais. Generolui asistavo jo
Jurgis Gliaudą. GANYTOJAS IR VIL įžiebti sąmonėje lietuvybės ugnelę ir pa
ANATOLIJUS KAIRYS
ir nesupratę, apie ką kalbama, prj, r
žadinti laisvės troškulį, tautinę savigar
sūnus, Kauno gubernatorius, o vyskupui
KAI. Istorinis romanas. Londonas: Nidos
nėja policijai. Pats vyskupas Valai’11
bą.
— nepatikėsite! — pats caras Aleksan
knygų klubo leidinys nr. 110, 1986. Vir
nieko nepfilminėj a, ypač vakarais į 111
dras Antrasis. Mat prieš atvykstant į
J tuos įspūdingus laikus tvirtai ir sėk
šelis E. Matuko. 241 psl. Kaina — 9 dol.
giasi neišeiti iš namų, kad neįtartų j ,u
Žemaitiją, Valančius „...buvo priimtas
mingai grįžta mūsų nepailstamas rašy
Gaunama „Drauge".
tikinėsiant
su įtartinais žmonėmis, gy
tojas Jurgis Gliaudą — jo naujas roma Vyskupas atsidūrė tarp Skilos ir Charib privatinėje audiencijoje. Jis gavo iš caužsidaręs, vienatvėje ir atsiskyrime
byro
stambių
dovanų
“
(p.
29).
Vyskupo,
Antroji romano tematinė sklaida
Mūsų istorijoje yra du momentai, kurie nas Ganytojas ir vilkai neseniai pasirodė dės.
savo artimų pagelbininkų; jo ganyte/
laiko tėkmėje viliojo istorikus, rašytojus knygų rinkoje. Romanas šviežias, giliai rodo vyskupą Valančių kaip blaivybės ir la tiesiog sprogsta skundais prieš ją, ta- laišką sukilėliai pasmerkė kaip „...į
■Pr a
su
ir poetus iš arčiau į juos pažvelgti ir įžvalgus, psichologiškai įtikinantis. Prieš švietimo apaštalą. Sukilimas blėsta, o čiau Muravjovas nežinojo, ką caras
tuliaciją
despotams
“
(p.
167),
o
tau
plačiau pažinti. Abu tie momentai tiek mūsų akis vėl iškyla ana baisioji sukili■ jam patikėtos avidės išganymas — nesi• vyskupu kalbėjo, ką sutarė, ką Valan- Antanas Mackevičius ..... pavadino i
skirtingi, kiek ir panašūs, neatsiejami mo šmėkla su kartuvėmis, dalgininkais, baigiantis vyksmas. Blaivybės draugijų: čius monarchui pažadėjo, ir šis nežinoji kūpą bailiu ir dviveidžiu" (p. 217). r°
nuo bendros tautinių įvykių grandinės. neįtikėtinomis kraujo srovėmis. Romano veikla uždrausta, parapinių mokyklų mas neleidžia generalgubernatoriui leng
Veikale romanams būdingos iatt;
Pirmasis momentas iškilo keturiolikto centre — vyskupas Motiejus Valančius — tinklas išardytas, pilna šnipų, parsidavė vabūdiškai elgtis, vyskupą suimti ar iš nedaug, tačiau kiek yra — jii dinanį pa
tremti
į
Sibirą.
Vyskupas
nutaria
pada

ganytojas,
o
aplink
jį
Muravjovai
—
tė

lių,
dirbančių
rusu
administracijai
už
jo šimtmečio antroje pusėje, kada su Al
Intrigos centrinį krūvį neša dvi istot
girdo (1377 m.) ir Kęstučio (1382 m.) vas ir sūnus bei visa plejada rusų — vil degtinę ar skatikus, pranešinėja, skun ryti naujai atvykusiam generalguberna- asmenybės: vyskupas ir generolas, ve
toriui
oficialų
vizitą
mirtimis prasidėjo senosios mūsų valsty kai. ši vyskupo kova su vilkais — pa- džia. „Kurstymas negerti yra kova
Pirmasis pasimatymas ypač įdomus: vienas prieš antrą. įvykiai rieda grot
prieš valdžią, o blavybės brolijos yra ti
bės irimas, užsibaigęs Kriavo aktu, Jo grindinė veikalo tema.
Romanas savo bendražmogiškomis idė- kri riaušėms perėti lizdai, — nutardavo mandagi kalba, etiketas, pagarba etc.. o nesulaikomai, tik Valančius ir. Mun, pic,
gailos „ištekėjimu" už Jadvygos ir even
jomis
daugiaprasmis ir daugialytis. Lai- tardytojas. — Utenoje pristavas Paster- už tokio fasado jauti, kad galvojama vi vas nepajuda iš vietos — kertiniai s
tualiu Lietuvos krikštu 1387 metais.
pai. Vyskupo Valančiaus autoritetas
Nors Vytautas didžiosios kunigaikštystės ko problemos ar asmenybės klausimai nakovas perėjo per turgų, suvarė žmones sai kas kita... Veidai, šypsenos, kas už plati ir gili upė plaukia ir, rodosi, į
jų,
kaip
toli
galima
eiti,
geležinė
savi

sprendžiami
ne
vienadienėmis
priemonė

į
būrį
ir
paskelbė,
kad
vyriausybė
įsakiu

valstybinę galybę iškėlė iki aukščiausio
tus tempia, baugu stebėti, Visa Žemi, *
laipsnio ir tuo pratęsė jos „laidotuves“ mis, o apžvelgiami plačiai ir giliai, dau si gerti degtinę. Kas negers, tas veiks tvarda, žaltiškas gudrumas vieno ir ki laikosi ant šio, vyskupo, šio milžino
to...
Muravjovo
jėga
—
caras,
Valan

giau
veikiant,
negu
kalbant,
nežiūrint
prieš
carą,
ir
turės
mokėti
baudą!
“
(p.
geru puskapiu metų, bet nuo visiškos
čiaus jėga — Dievas. Vadina vienas kitą čių pečių, ir avelės, ir vilkai ziun į g
mirties neišgelbėjo. Tai buvo, vulgariai galimų pasekmių. Toks yra sukilimas, 25).
... kaip pay, pri
toją — ką jis veiks, kur ir
Ne geresnė padėtis ir parapinių moky vardu, bet tik formalumas, dvasioje nė
pasakytume, „paskutinis pasispardymas" tokia vertybių skalė — kiekviena pusė
šalta, apskaičiuota rizika... Nuėsti ski
ra
nei
pagarbos,
nei
draugystės,
nors
ji
laikosi
savo
principų
—
žūt
būt
laimėti!
klų, nes jas draudžiant, vaikai lanko val
prieš ilgų šimtmečių tylą.
Valančiaus laikai įvykiais persotinti: diškas, kurias tvarko popai. Vyskupas deklaruojama pirmaisiais sakiniais. Vien autoriaus sugebėjimas nutapyti liūs jni
Antrasis momentas atėjo tik po penkių
bet kartu ir didingą rezistencijos liti
šimtų metų — devynioliktojo šimtmečio sukilimas, baudžiavos panaikinimas, tau rašo laiškus, protestuoja, gelbsti kuni asmeniškas interesas, tarnybinis reikalas. veikslą. „Šventieji teologai,
~ ® fia
draudimas, gus, areštuotus už vaikų mokymą ar Klasiškai nutapytas vaizdas.
antroje pusėje — vyskupo' Motiejaus Va tinis atgimimas, spaudos
vyskupas, — kaip jūs medituomėte, i; ,
knygnešystė,
blaivybės
brolijos,
moky

Deja,
savo
valios
nei
jis,
nei
Kauno
.Vienur vyskupas
blaivybės skelbimą. „Vienur
lančiaus asmuo, kone mistinė laikotarpio
jūs veiktumėte, būdami Žemaičių vyi
figūra, pradėjusi mūsų tautinio atgimi klos, bažnyčios, Sibiras, Muravjovo siau prašė .mielaširdystės-, kitur gi prašė gubernatorius, nei Nikitinas, 'įgaliotinis pijos vadovo soste?" (p. 200). Tai, si SU|
Tei
tėjimas...
Romane,
tartum
švariame
vei

vyskupystės
klausimams,
vyskupui
nega

.maloningumo', dar kitur —, viršininmo eiseną, tiesa, lėtu, tačiau užtikrintu
čiau, iššūkis dabarties veikėjams. kit
ganytojiški
laišdrodyje,
matai,
kaip
atsispindi
laiko
dva

lėjo
primesti.
Vyskupo
kiškos globos', Tai buvo jo sugalvoti
žingsniu. Nors šiuos du spalvingus mo
Generalgubernatorius Muravjovas, ra
mentus skiria 500 metų tarpas, bet, žiū sia. Veiksmo panorama atsiveria 1862-64 komplimentai, kuriais įmanoma paten- kai buvo tokie, kad jų negalima priimti
rint iš istorinės perspektyvos, jie taip metų sukilimu ir maištininkų atsilanky kinti, išprašyti bavsmės atleidimą" (p. — aiškiai nepasmerkė, ragino „daugiau įveikęs galingojo Žemaičių vyskupo, ga.
melstis, pasninkauti ir atgailoti“, beit jų taria jį su visa kurija perkelti įKsį!
arti, kad beveik susisiekia, net santy mu Varniuose, vyskupo rezidencijoje. Jie 27).
Vyskupo Motiejaus Valančiaus kilmė, nebuvo galima nė atmesti, nes juose nie — arčiau gubernatūros, iš užkampi; ny
kiauja, tik keistai ir baugiai: mirtimi ir įsibrauna į kanceliariją ieškodami pini
prisikėlimu! Metaforiškai kalbant, mūsų gų. Pinigų nedaug rado, bet vyskupą nu asmenybė, jo biografija sudaro vėl smul ko priešvalstybiško nėra. Kada Muravjo centrą, bus stropiai sekamas, o svari ti
tauta pirma „numirė", o tik paskui „gi teikė labai liūdnai. „Vienoj pusėj nenu kiai ir kruopščiai paruoštą tematinį fo vas prašo vyskupo talkos, vyskupas iš sa šia — bus užimtas bažnyčių ir pas šių
mė“, ne atvirkščiai kaip mes, žmonės. Ir galima galybė, o kitoj pusėje mužikėliai ną. Motina, vaikystė, mokslas, pagrindi vo pusės skundžiasi priespauda, nuolati remontu, nes rūmai, į kuriuos vyskų stc
jei čia ne stebuklas, reikėtų garsiai pi- su dalgiais! Tasai sąmyšis pas mus iš niai charakterio bruožai, artimieji ben niu nekaltų kunigų areštavimu, žandarų perkeliama, yra labai apleisti, kiaus dai
remį 1
klausti — tai kas? Šios dvi kertinės žy lenkų atneštas. Žinai gi, lenkas nėra že dradarbiai — piešiami nuoširdžios mei savivale. Be kunigų jis bejėgis — kas stogais, reikalingi pagrindinio
nei
maitis.
Lenkų
galvojimas
karštas,
ne
toks
kas
melsis
už
carą,
kas
sakys
pamokslus,
Tai
atitrauks
vyskupą
nuo
sukilėlių
lės
vaizdais,
todėl
išeina
pilni,
ryškūs,
menybės — didysis Vytautas ir didysis
OI
iš
jau
žemaitiškas
“
(p.
9)
—
moko
vysku

ves
žmones
į
gerą
kelią...
Paleiskite
visas
laikas
ir
vyskupijos
pinigai
bus
šviesūs, d'irbą ir kenčią kartu su savo
Valančius — pirmasis epochą užbaigęs,
rei
pas
kunigą
Antaną
Gangą,
atvedusį
suki

kalėjimų
kunigus!
naudoti
pastatų
taisymui.
ganytoju.
Vyskupas
Valančius
—
reta
anrtrasis pradėjęs, ir bus tie du „istori
Vyskupijos perkėlimą iš Varnių į K nia
Vyskupas siunčia Muravjovui ilgą su
asmenybė, pasakytume — viso laikotar
niai momentai", prie kurių nagrinėjimo lėlių būrį.
Žmonės
vadino juos riaušininkais, pio žymė, tartum iš anksto Visagalio nu rašą su suimtųjų kunigų vardais. Jie es ą ną vyskupas Motiejus Valančius prie gu;
vis sugrįžta mūsų kūrėjai.
dalgininkais. Jų buvo matyta... Vyskupas ne teoretikas, o, vys suimti be kaltės, laukia teismo, o tardy ramiai, be atsikalbinėjimo, nes tai Bp1’1
Vienas ar du „žemės nepajudins“, o maištininkais,
1
minėtuose laikotarpiuose,
akivaizdžiai daug, prisidėjo ir kunigai, ypač vikarai, kupas praktikas, realistas, jaučiąs už vi mų nėra, nes kaltė neįrodyta. Sukilimo bai jau didelė bausmė. „Ištrėmimo
nuostabu, vadi) ir veikėjų gausa „judina klierikai ir moksleiviai, susižavėję lais sus ir matąs toliau, negu šioji diena, to manifestų skaitymas bažnyčiose nėra nu nėra. Jis dar nenušalintas nuo vadom &>
žemę". Pirmajame dinastinių kovų are vės idėjomis. Sukilimo vadai stengėsi liau už Bažnyčios plotų... Jo asmenyje sikaltimas, nes jie priversti skelbti — ki mo" (p. 230). Ir toliau „...jis gins ii
istorikas taip bus sušaudyti, o bažnyčia sudeginta. nes, prašys malonių visiems, jis da su
noje figūruoja Algirdas, Kęstutis, Jogai įtraukti ir vyskupą Motiejų Valančių, telpa rašytojas, mokytojas,
ui
kaip daręs“ (p. 231).
la, Vytautas, Ona, Birutė, Skirgaila, gauti bent pritarimą. Vyskupas savo („Žemaičių Vyskupystė“), blaivintojas, Atsakymo negauna.
Baigęs
romaną
skaityti
ilgai
m
Vyskupas
Valančius
parašo
slaptą
laiš

dvasia
buvo
sukilėlių
pusėje,
bet
viešai
politikas,
ganytojas...
Ypatinga
vieta,
Tautvilas ir daug kitų, kol dėl vedybų ir
krikšto kova baigiasi Lietuvos valstybės palaiminti nesutiko. Jam pasyviai laikan ypatingos pareigos, ypatinga asmenybė. ką tiesiai pačiam carui Aleksandrui An Prieš akis, tartum juodi debesys, pi
nenaudai. Devynioliktojo šimtmečio an tis, vieną kartą per pasiuntinį jis gavo Jis — vyskupo Juozapo Arnulpo Giedrai trajam, aplenkdamas generalinį guber nuožmūs, negailestingi metai, nepali
troje pusėje vadų ir veikėjų, tų „žemės labai slaptą laišką. „Iš voko vyskupas čio įpėdinis ir dvylikos kitų vyskupų, ra natorių. Muravjovas sužino laišką, bet mos valios žmonės, žiaurūs įvykiai, i
judintojų“ gausa paslikartoja: vyskupo išėmė lakštą, ant kurio dailiai buvo nu miai miegančių Varnių katedros panteo nesužino, kas laiške parašyta. Tai irgi tuvės su uniformuotais korikais, SS
Motiejaus Valančiaus vedami ateina Si pieštos kartuvės, prie skersinio balkio ka ne. čia ir „...jam bus lemta atsigulti“, (p, sulaiko Muravjovą nuo drastiškų veiks tremtis, besąlyginis kovotoji! ryžtas,!
mų prieš ganytoją. Unitų vyskupą Sie- gininkų kovos su patrankomis, kunį
monas Daukantas, kunigas Antanas Mac bojo ir kilpa. Tyčiomis iškraipyto braižo 122) — tai jo dvasinis credo.
Šalia jau minėtų, romane yra dar ir mašką Muravjovas sutinka prie frontinių laiminantys į juos žiūrinčią minią Įt
kevičius. Jurgis Bielinis, Jonas Basanavi įrašas skelbė: Tavęs, vyskupėli, laukia
čius, Vincas Kudirka, Jonas Šliūpas, Kris vyskupo Ignaco Masalskio ir Juozapo Ka- antrinių idėjinių planų: Simanas Dau durų, o vyskupą Valančių prie savo ka kilpą užsinerdami... Panaudota gausi
tijonas Donelaitis (nors „Metai“ parašyti sakausko likimas. Vietoje parašo buvo kantas, Antanas V-enožinskis, gen. Mu bineto durų, bet, prisipažįsta Muravjovas, teratūra — apie 30 veikalų! Tokio IĖ
1794“ (p. 18). Taip vyskupas Va- ravjovo iškilimas, jo asmens charakteris „...■aš sutikčiau jį net ant šaligatvio" (p. nio, kuris taip plačiai, išsamiai ir gal
18-jo šimtmečio antroje pusėje, tačiau data:
1
pavaizduotų aną istorijos tarpą ni
stalčiuose ar archyvuose laikomi raštai lančius buvo terorizuojamas savųjų suki- tika paįvairina turinį ir pagyvina roma 207), jei šis būtų kiek sukalbamesnis.
Romane
aprašomi
Muravjovo
laikai
raštijoje iki šiol neturėjome. Roffld
limo
vadų.
no
slinktį.
Iš
tiesų
reikia
nemažo
kūrybi

nieko neženklina, todėl Kristijonas Do
nelaitis laikytinas 19-jo šimtmečio antros
Tuo pačiu metu į Vilnių atvyko nau- nio talento visa tai susintetinti, suvesti į labai tinka būti sugretinti ir su šių dienų visais atžvilgiais pasisekęs, įgudusia
pusės kultūros avangardistu — „Metų“ jai Vilniaus generalgubernatoriumi pa- darnią literatūrinę formą ir duoti skai situacija; Valančiaus padėtis identiška šytojo mąstysena sukurtas, įtikinąs įį
pilnas tekstas tepasirodė 1865 m.), Mar- skirtas
:
kautynių generolas Michailas Ni- tytojui pilnai išbaigtą meninį kūrinį. Lietuvos vyskupų laikysenai prieš dabar tytoją kiekviena detale. Vyskupas W
tynas Jankus, Petras Arminas, kunigas 1kolajevičius Muravjovas. Dar prieš at Ganytojas ir vilkai yra imponuojantis vykdomą religinę priespaudą. Pavyzdžiai: jus Valančius gyvas tartum prisižt
Silvestras Gimžauskas, kunigas Aleksan- 'vykdamas, Daugpilyje jis sušaudė grafą romanas, viena iš geriausių pastarųjų „...Garbusis Varnių klebonas kanaunin iš naujo atgyja ne vien žemaičių vys
dras Burba, Andrius Vištelis, Jonas Ja Flaterį, o atvykęs 'į Vilnių tuojau liepė metų beletristinių knygų. Tuo visiems kas už savo vikarą atkenčia: vikaras ku pijai skirtas ganytojas, o ganytojas
nigas Vladas Dembskis, galvą pametęs, tižiąja raide — Ganytojas visiems
blonskis ir daugybė kitų. Jie privertė pakarti tris kunigus. Taip vyskupą Va tenka džiaugtis.
penkis šimtus metų snaudusią tautą at- lančių terorizavo svetimieji — vilkai. Tačiau romane įdomiausiai pavaizduo- bažnyčioje maišto manifestą skaitė, o kle- kams!

Ganytojas - visiems laikams

GEDIMINAS SUKAS

Tęsinys (17)

KRUVINA VASARA
APYSAKA-ROMANAS

— Bet mano žiniomis to nedaug
užtenka, kad sutvarstyti žaizdą, padė
ti vieno kito negalvimo atveju?
— Žinoma, tiek įgudimo jau turiu.
— Labai gerai, labai gerai... — sa
ko jis patenkintu balsu ir išėmęs iš
kišenės sidabrinį, raižiniais papuoštą
portsigarą, ištiesia mano link: — Pra
šau cigaretę!
— Ačiū, aš nerūkau...
— A. tai irgi gera savybė.
Išima ilgą, baltą cigaretę ir uždega
ją tokiu pat raižyto metalo žiebtuvė
liu. Patenkintas išpūtė melsvų dūmų
kamuolį ir atsilošė kėdėje.
— Seniai pažįstate ponia Ireną?
še tau kiški ir Velykos! Su ta boba
įsivėliau į kažkokias pinkles, iš kurių
matyti negreitai išspruksiu.
— Pažįstu? Nelabai tinkamas žo
dis. Iki vakar vakaro aš jos dar nie
kada nebuvau matęs.
Mėlynos akys vėl giliai pažvelgė j
mane.
- Tikrai niekada nebuvote jos su
tikęs?
—• Tikrai ne.
— Keista... Ji kapitono Gerulio
ryšininkė ir jei turėti omenyje, kad

kaip tik kapitonas buvo paskutinis jū
sų darbdavys, tai nesuprantama, ko
dėl jis jūsų nesupažindino. Na, bet
kapitonas mėgsta paslaptis...
Vėl išpūtė dūmus ir akimirkai su
simąstė. Stoviu prie lovos ir širdyje
darosi vis labiau nyku ir tuščia. Ka
rininkas žino viską... Ir kur čia pasi
slėpsi, kad ir su gerais dokumentais...
Kažkur, savo vidaus gilumoje, tary
tum skęstantis šiaudo, kabinuosi už
menkutės vilties: aš gi nieko blogo ne
padariau.
Tiek to. pamirškime kapitoną
Gerulį ir ponią Ireną. Kaip matote,
mums tai nepaslaptis. Aš priklausau
karinei organizacijai, kurios vardas
tapo legenda. Man tik gaila, kad jau
ni žmonės dažnai suklaidinami ir pa
suka ne tuo keliu, kuriuo turėtų eiti.
Žinoma, šiuos žodžius taikau jums
tik netiesiogiai, nes jūs net nežinote,
kokie tie keliai...
Jis buvo teisus. Daugelio mūsų
žmonių lūpose SS vardas buvo legen
da. Kartais didvyriškumo legenda,
kartais negirdėto žiaurumo legenda.
Jaunimo vaizduotėje SS karys ar kari
ninkas buvo kažkas nepaprasto, bu

vo tuo neaprašomu taurumo, jėgos ir
apsukrumo simboliu, kuris gimsta
nuolatinės propagandos
filmuose,
spaudoje ar radijuje išdavoje.
— Grįžkime prie klaidingo kelio.
Lietuvoje yra žmonių, kurie įsitikinę,
kad kaip tik dabar atėjo laikas gin
kluotis. Mes neturime nieko prieš tai.
Kuo daugiau ginkluotų žmonių padės
vokiečių kariams grumtis su priešu,
tuo geriau. Tiktai minėti žmonės gal
voja dar daugiau; jie mano, kad atėjo
laikas susidoroti ir su rusais, ir su vo
kiečiais. Čia kaip tik ir glūdi didžiau
sia klaida. Lietuva perdaug silpna,
kad galėtų susidoroti su rusais. Mili
jonai įtūžusių, pusiau laukinių rau
donųjų sutryps šią žemę lyg menką
riešutą. Vokiečių armija taip pat dar
labai stipri ir kelios nesėkmės fronte
dar nieko nesako apie tolesnę karo
eigą.
Jūs sutiksite su mano nuomone, kad
neprotinga yra dabar organizuoti kaž
kokią savisaugą ir švaistytis gražiais
žodžiais apie Lietuvos nepriklausomy
bę. Aš sutinku, jog tokia savisauga
reikalinga, bet tik tampriai santykiau
jant su vokiečių armijos vadovybe.

Klausausi jo žodžių ir nesuprantu,
kam reikalinga tokia politinė įžanga,
jei jis nori mane areštuoti, ar dar
kokiu kitu būdu bausti už dalyvavi
mą kažkokiame suokalbyje.
— Mes nepritariame kapitono Ge
rulio veiklai, bet kol jis yra neblo
gas pagalbininkas kovoje su bolševi
kais, tiesiog užmerkiame vieną akį.
Aš tik noriu pabrėžti, kad jaunam, iš
silavinusiam žmogui, nepakeliui su
juo. Aš galėčiau duoti įsakymą jus
areštuoti, išsiųsti darbo stovyklom
mobilizuoti kaip fronto kareivį, iš
siųsti darbams į Reichą. Tačiau tai
būtų neteisinga. Noriu pasiūlyti jums
ką kitą: bendradarbiavimą su Vokie
tijos reicho administracine ir karine
vadovybe rytų kraštams. Gal šie žo
džiai skamba perdaug iškilmingai,
bet aš nieko perdaug nepasakiau. Mes
ieškome gabių, jaunų, patriotiniai nu
siteikusių žmonių. Ar mokate kiek
vokiečių kalbos?
— Nedaug, kiek išmokstama gim
nazijoje ir studijų metu...
— Na, bet ir tai neblogai... Girdė
jote kada nors tokį vardą: „Litauischer Landesschutzverband“?
— Ne, niekada neteko girdėti...
— O galbūt „Abteilung der 3000“?
— Ne, šie žodžiai man visai sveti
mi.
Tikrai, aš dar niekur nebuvau gir
dėjęs apie tokią šalies apsaugą ir apie
tokį keistą skyrių. Atėję į mūsų kraš

tą vokiečiai, atsinešė su savimi ir®
gybę organizacijų, kurios ne vi
mums buvo žinomos ir pažįstamos.
Pamaži pradėjau suprasti tą W
viškai kalbantį karininką. Aš jam i
vau reikalingas. Jei jo kalboje ir bu
girdėti savotiškas grasinimas, tai i
pat nebuvo išvengta ir pabrėžti, f
aš savo „klaidą“ galiu atitaisyti,
kaip tik jo padedamas.
— Na, jūs dar išgirsite apie šį si
rių. Dabar tik noriu jūsų pakla® S
kaip vyras vyrą: ar jums svetima ® das
tis prisidėti prie Reicho, o tuo pš ber
vyr
ir jūsų krašto gynybos reikalo?
— Ne, kodėl man būtų svetima’ krii
Ii t
kia mintis? Aš...
Jis mostelėjo ranka ir vėl šypsos
S
masis pertraukė mane:
—■ Aš žinau, žinau. SS vadoVJ’ vo
dar Kaune surinko apie jus keletą1 čiu:
nių. Taurumas yra labai aukštai vet Gėr
narna savybė mūsų organizacijoj
Bet dabar prie reikalo. Vienas SS $ jai
nys Vilniuje organizuoja specialią1 vėli
vos grupę, kurią sudaro lietuviai, nui.
žmonės kalbą vokiečių ir lietuvių k S
bomis. Šiai grupei reikalingas gydd gi m
jas, sanitaras ar žmogus, kuris galif v.s.
dėti sužeidimo bei ligos atveju. Pa'- dek
dinkite jį kaip norite, bet toks žm$ nųj
reikalingas. Kai aš stotyje pantai Jok
jus, man kilo mintis pasiūlyti jus * 11351
grupei. Ir dabar sėdžiu pas jus, no1 s
laik
damas išgirsti jūsų taip ar ne.
vim
(Bus daugiau)
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38-toji KARALIAUS MINDAUGO STOVYKLA
įjų metų 38-toji Karaliaus Mindaugo
"šėrykla buvo viena iš našiausių. Per
j'jmpą laiką atsiekta labai daug — tiek
įautavimo, tiek lietuvybės supratimo ir
M ^Įėjimo, tiek lietuvių kalbos atvejais,
s. įos stovyklos metu ypatingas dėmesys
^vo kreipiamas į
šiuos
pagrindinius
(įsius mūsų tautiškumo išlaikymui trem,e" jje. Ypatingai tai buvo pabrėžiama vyš fsniiljų skautų tarpe. Žinoma, tas buvo
*4 jjroma ir ankstyvesnėse stovyklose, gal
:aį rfėl šioje ir pasirodė rezultatai. Mūsų lie
's jyių Skautų Sąjunga yra vienintelė Euppoje jaunimo organizacija, kuri apima
alinimą nuo mažiausio iki vyriausio. Tai
puošiamoji mokykla lietuvių egzistenA įįjj tremtyje. Tai tautos žiedas, kurį
A gautų Sąjunga, su jos nenuilsamais vaįvais, bando atskleisti mūsų
tautinių
‘■i jalvų darželyje. Ypatingai ir nenuilsta■'/ 9ji prie šio darbo prisidėjo mūsų darbšjoji M. Baronienė išleisdama anglų kal*5 įojs dar vieną dalį, jau ketvirtą, ,Lithua|įa'. gis leidinys savo keturiose dalyse
©rėpia mūsų visą tautos istoriją, atsie
ik omus, kultūrinę bei ekonominę pažangą
.(priklausomybės metuose, tautos vargus
jtiespaudos laikais. Iškelia
politines
įriaudas mūsų tautai ir taip pat parodo
jūsų tautos didingumą. Tai studija, kuri
W Stuanistiniam auklėjimui yra
nepakeigama.
kai Sj darbą stovykloje galima atlikti tik
suglaustai. Gr“įžus į namus yra tėvų paail siga tęsti tą pradėtą darbą toliau, kad
litais metais nereikėtų vėl pradėti iš
a uujo, bet būtų daroma tolimesnė pažan-

Stovykla prasidėjo liepos 25 d. Per10 aykštės stovyklos laužo pelenai, užbarsty
ti ant šių metų laužo liepsnos, su jungė
sU 8il metų stovyklą su 37-nių praėjusių
įpiį stovyklų virtine, dar daugiau sustiprinjn iama šią giliai išsišakojusią tradiciją.
on; Pirmą laužą pradėjo jaunesniųjų liepsį .nelių ir giliukų vadovė s. G. Valterytė3 s (tBrien, primindama
šios
tradicijos
reikšmę. Visiems susijungus
rankomis
Ka; raidai, buvo atgaivinta ir skautų vieniniėn pmo dvasia, vėl sukvietusi visus į šį
neį miškelį.
į Taip prasidėjo darbo, mokslo, draugysvjį šs ir pasišventimo savaitė. Skautų eilės
įuj ėl paaugo ypač jaunesniųjų tarpe. Daug
arĮ tanesnių balselių šaukė .kaire, dešine,

nosi skautų vadovai — skautininkai: v.s.
J. Maslauskas, v.s. J. Traškienė, s. S.B.
Vaitkevičius, ps V. Gasperienė, ps R. Val
teris, vyr. sk. A. Traškaitė, sk. v. P. Mic
kus, sk. v. A. Philpott, ir ps V. O'Brien.
Prie jų prisidėjo vyr. sk. D. Traškaitė.
Stovyklos instruktoriai: lituanistika ir
menas jauniesiems — skulp. E. Gaputytė,
lietuvių kalba — H. Gasperas, jaunesnių
jų auklėjimas — E. Lipedė ir K. Gugienė,
dainavimas ir sportas — V. O'Brien, tau
tiniai šokiai — vyr. sk. E. Poutney ir
prit. sk. Y. Julius, kanklių muzika —
E. Vainorienė. Laužavede pabandė —
prit. sk. R. Gasperaitė, o .Taukuoto Puo
do' red. — ps. V. O'Brien.
Tai yra ilgas sąrašas pavardžių, kurias
gal kam ir nusibos skaityti. Bet tai yra
mūsų pasiryžėliai,
be kurių jaunimo
skautiškas ir tautinis auklėjimas būtų
neįmanomas. Jie aukoja savo vasaros

Vyr. skautės Nida ir Eva
atostogas jau daug metų. Pagarba to
kiems žmonėms. Šiais metais į vadų tar
pą įėjo žaliu kaklaraiščiu pasipuošęs vie
nas iš kultūrinio gyvenimo ir skautybės
vadovų ps V. O'Brien, kuris jau eilę me
tų veda lietuviška dainą, o pamilęs skau
tų gyvenimą, pasistengė užsitarnauti va
dovų kaklaraištį. Ruošiantis ateičiai i
aukštesnes pareigas buvo keliamą skau
tai ir skautės, kad greičiau pasiruoštų
tapti vadais. Vyresnių skautų eiles pa
pildė sk. v. J. Žilinskas ir Škotijoje ne
nuilstamai dirbąs sk. v. M. Julius.
Mergaitės taip pat neatsiliko ir net
pralenkė skautus. Vyresnių skaučių pa
sišventimo įžodį davė Vasario 16 gimnazi
jos mokinės vyr. sk. A. Volod'kaitė, vyr.
sk. N. Mickutė, ir vyr. sk. D. Tunaitytė.
O iš Škotijos — darbščiosios draugovės
vyr. E. Poutney ir vyr. sk. E. Canty.
Šie puikūs rezultatai nebuvo pasiekti
stovyklos metu. Tai yra ilgesnio laiko
darbas pagal vadovų paruoštą programą,
kuris besimokant ar dirbant nėra lengvas.
Šv. mišios buvo atlaikytos ketvirtadie-

nio naktį miškelyje prie žvakučių švie
sos. Stovyklos dvasios vadas kun. A. Geryba atnašavo jas už sėkmingą jaunimo
auklėjimą ir nenuilstamą darbą.
Dalis skautų, kurie dalyvauja kultūri
niame gyvenime!. mūsų Anglijos
ansamblio
eilėse),
penktadieni
iš
keliavo į Londone šiuo metu vykstančią
Studijų Savaitę, dainomis, šokiais ir de
klamacijomis pradžiuginti — Studijų da
lyvius ir jų svečius.
Sekančią dieną autobusu skautai ir
skautės išvyko į centriniame Londone
esančią Jėzuitų bažnyčią, kur buvo at
švęsta 600 metų Lietuvos krikščionybės
sukaktis.
Atėjo atsisveikinimo diena, kurion su
važiavo svečiai, tėveliai, draugai, pama
tyti kas atsiekta, pasidžiaugti mūsų jau
nimu. Iškilminga sueiga prasidėjo 3 vai.
p.p. dalyvaujant apie 70 skautų. Skautų
Sąjunga buvo papildyta 7 naujais nariais
daviusiais įžodį.
Sveikinimus paskaitė s. S.B. Vaitkevi
čius. žodžiu sveikino DBLS Centro Val
dybos vardu — pirm. J. Alkis, DBLS Ta
rybos vardu — K. Bivainis, ii- nenuilstan
tis skautų rėmėjas — P. Varkala.
Iš Europos rajono vadeivės pareigų pa
sitraukiančiai
v.s. J. Traškienei
buvo
perduota dovana ir linkėjimai iš Vyriau
sios Skautininkės v.s. S. Gedgaudienės,
juos perskaitė naujoji Europos rajono vadeivė — ps V. Gasperienė. O prisimini
mui, kartu praleistų skautavimo dienu,
jai buvo įteikta Europos rajono Seserijos
dovana. Už nuopelnus skautybei ir ne
nuilstamą lituanistinę pagalbą skautams,
M. Barėnienė buvo
apdovanota
„Už
Nuopelnus Ordinu su Rėmėjo Kaspinu“.
Už skautiškus nuopelnus mūsų pagelbininkui sk. v. P. Mickui buvo įteiktas „Už
Nuopelnus Ordinas“. Už paramą skau
tams, Bradfordo klubo pirmininkas
V.
Gurevičius buvo apdovanotas „Už Nuo
pelnus Ordinu su Rėmėjo Kaspinu“. Pa
dėka buvo išreikšta visiems instrukto
riams, o už stovyklos įrengimų patobuli
nimą ir visokeriopą paramą skautams
stovyklavimo metu, padėkos ženklai buvo
įteikiti A. Ivanauskui ir J. Šlepertui ir
gėlėmis apdovanota G. Ivanauskienė.
Iškilmingos sueigos pabaigoje sugiedo
ta „Marija, Marija“ ir Tautos Himnas.
Po pieno ir bandelių prasidėjo užbaigos
laužas. Laužo programą paįvairino E.
Gaputytės ir E. Lipėdės puikiai paruošti
mažieji pipirai, kurie suvaidino vaizdelį
„Lietuva“, parodydami
savo
išmoktas
žinias apie Lietuvos geografiją. Visi dai
navo ir juokėsi, bet kai kurių veideliai
jau rodė nuovargio žymes. Po tokios įtensyvios savaitės ne vienas jau pasiilgo pa
togios lovos ir vėl atsisėsti prie tikro sta
lo, tikroje kėdėje. Nors ii' išvargę, bet pa
sisėmę daug žinių ir naujų planų, skirstė
si, nes kai kurių jau laukė sekančios die
nos darbas.
Miškelis vėl aptilo. Liko tik keli sutvar
kyti palapines, virtuvę, kad kitais me
tais vėl galėtų pradėti tą patį skautavimo
darbą, kuris nors ir vargina, bet yra taip
mielas širdžiai.
h.g.

S&aityteju laiškai
Gerbiamieji, ačiū už Alės Rūtos knygą
nr. 113. Gražiai išleista. Taip pat atrodo,
kad laiku gavot mūsų adreso pakeitimą.
Sėkmės ir ištvermės sunkiam darbe.
Ona šilienė, JAV

Vilkiukas

Ričardas

ailSš Stovyklai vadovavo Europos rajono vaJas s. St. Vaitkevičius.
Pastovyklėms:
ya&i kerniukų — ps V. O'Brien, o mergaičių
tyr. sk. A. Traškaitė. Ant Almos pečių
a tl> krito didžiulė atsakomybė, bet jaunesnie
ji turi žengti pirmyn ir tik turime džiaug
us, kad jų dar netrūksta mūsų tarpe.
Stovyklos finansiniais reikalais su sawyfc so kieta ranka rūpinosi s. A. Jakimavita * ®us, o dvasiniais reikalais — v.sl. A.
vetlt Gėyba. Sveikatos reikalus prižiūrėjo sk.
ijOji t-A. Philpott, o kūno išlaikymu — vyrė
da!> jai s. A. Gerdžiūnas, ps. I. Gerdžiūnienė,
ą k* vėliau padedant sūnui sk. v. V. GerdžiūM ntii.
1
Susilaukėme svečių iš Vasario
16-tos
dylž fantazijos .Aušros“ Tunto su tuntininke
lipk »■>. iii. M. Mickiene. Jie mums buvo diPavf klė lietuviško Skautavimo atrama. Tolilogs’
Australiją reprezentavo sk. Vida
ačia* )okubaitytė (14 metų amžiaus) puikiai
j ši* Ulbanti lietuviškai.
noff Stovyklos programa buvo įvairi ir daug
laiko pašvęsta praplėtimui žinių. Skautavmio reikalais, kaip ir kas metai, rūpi

Nepamirškime kūno kultūros'.
Kiekvieno kultūringo ir civizuoto žmo
gaus gyvenime sportas (vispusiškam or
ganizmo lavinimui skirti žaidimai, prati
mai, įvairios varžybos, pirmenybės ir t.t.)
vaidina labai svarbią rolę. Populiarus jis
yra ne tik jaunimo tarpe kaip susiartini
mo, bendradarbiavimo bei vienas kito pa
žinimo jungtis, bet taip pat ir tarptauti
niuose sluoksniuose kaip. . nesantaikos
kėlėjas ar akstinas diplomatinių santykių
nutraukimui. Prisiminkime tik Maskvos
olimpiados boikotą (priežastis — Afga
nistano okupacija) bei Kremliaus atsigriebimą, ruošiant JAV Los Angeles žai
dynes. Ir šiemet vyksta nesusipratimai
tarp Šiaurės ir Pietų Korėjų, laukiant
1988 m. Seoulo boikoto.
Kada sportinis gyvenimas — įvairios
žaidynės ir olimpiados leido plačias ir
stiprias šaknis įvairiose pasaulio valsty
bėse — Lietuva buvo prispausta caro ere
lio sparnų, neleidžiant jai vystyti kultū
rinį, ekonominį ir tautinį gyvenimą. Tad
pilnai suprantama, kad atsikuriančioje
Lietuvoje į sportą žiūrėta, kaip į vaikų
žaislą, turtuolių „išmislą“, nes lietuvis
pakankamai „prisisportuoja“ prie arklo
ir akėčių.
Manding, Europos krepšinio meisterio
vardas, laimėjimai tarptautiniame foru

me išgarsinant Lietuvos vardą pasaulyje,
pakeitė ir užkietėjusių, „antisportininkų"
nuomonę, pripažįstant sporto reikšmę
mūsų jaunos valstybės gyvenime.
Deja, kūno kultūra — sportas visiškai
neranda jokio atgarsio Europos lietuviš
kųjų studijų savaitėse. Štai, jau į istori
jos lapus, liko įrašyta 34-toji, tačiau ir
joje sportas buvo atskirtas nuo gyvenimo
mūro siena, gal net uždedant jam „terra
incognita“ vardą. O laikas būtų tos „ne
žinomos žemės“ vardą išbraukti iš ren
gėjų žodyno, paskiriant bent kelias va
landas sportui ir tuo pačiu, praturtinant
studijų savaitėse žilagalvių klausytojų ei
les — jaunais veidais.
Ah hoc. Ateinantiems metams į studi
jų savaitės programą, iš anksto, siūlau
įtraukti kūno kultūros sporto klausima,
kviečiant paskaitai mūsų sporto „vetera
ną“ teoretiką ats. kpt. Bronių Keturakį
arba išeivijos geriausią sporto žurnalistą
Kęstutį Cerkeliūną.
Ta pačia proga norėčiau priminti, kad
knygų rinkoje pasirodė 500 psl. gausiai
iliustruotas leidinys „Išeivijos lietuvių
sportas“. Patarčiau ir rengėjams ir nuo
latiniams studijų savaičių dalyviams šį
stambų leidinį paskaityti. Visai teisingai
„Pasaulio lietuvis“ gegužės mėn. 5 nr. ra
šė: „Retas, tačiau labai naudingas leidi
nys, ypač ir tai visuomenės daliai, kuri
kažkodėl sporto atžvilgiu tebegyvena ak
mens amžiuje. Gal ši knyga, jeigu prisi
vers bent pavartyti, nors kiek pravers
jiems taip kietai sportui uždarytas akis“
K. Baronas

Ilgai laukta kelionė
Buvęs sovietų kalinys, Jonas Simokaitis, kuris dabar gyvena Paryžiuje, daly
vavo Lietuviškų studijų savaitėje, kur iš
samiai apibūdino savo pergyvenimus
okupuotoj Lietuvoj ir sovietų lageriuose.
Jis, kartu su žmona, 1970 metais bandė
pagrobti vieną vidaus linijų sovietų lėk
tuvą ir priversti jį skristi į Švediją. Pa
grobimas nepasisekė, jis buvo suimtas ir
nuteistas mirties bausme, kuri vėliau bu
vo pakeista į penkliolikos metų laisvės
atėmimą. Bausmę atlikęs, Simokaitis gavo
leidimą išvykti i Prancūziją.
Atvykęs į Londoną, Simokaitis lankėsi
„Europos Lietuvio“ Redakcijoje ir paoasakojo;
Prieš devyniolika metų buvau padavęs
dokumentus emigruoti į Kanadą pas gi
mines. Vietiniai valdžios organai žiūrėjo
į mane kaip į nenormalų žmogų ar idio
tą: „Žiūrėk, jis nori išvažiuoti“. Į mane
žiūrėjo, kaip į beprotį, tuo labiau, kad aš
prieš tai rašiau pareiškimus atsižadėda
mas sovietų pilietybės.
Ne tik jie manęs neišleido iš Sovietų
Sąjungos, bet pradėjo įvairiausias repre
sijas ir persekiojimus.

Aš tada studijavau Vilniaus Universi
tete ir dirbau Lietuvos Ansamblyje. Mane
atleido iš darbo. Mano žmona, kuri šoko
ansamblyje ir buvo apvalinėjusi daug pa
saulio. irgi buvo atleista. Mūsų butas
Vilniuje buvo iš mūsų atimtas. Teko va
žiuoti į Trakus, laikinai nuomoti kam
bariuką, paskui prisiglausti pas draugus.
Visa tai atsitiko todėl, kad aš ir to
liau reikalavau, kad sovietų valdžia įvyk
dytų jų pačių pasirašytus ir ratifikuotus
tarptautinius įstatymus. Valdžia mane
traktavo, kaip „ideologiškai nepatikimą
elementą". Tai jų sovietiška formuluotė:
tokį žmogų ne tik reikia, bet būtina per
sekioti ir įvairiais būdais terorizuoti.
Aš buvau vedęs. Kas mums daryti?
Žmona niekur dirbti negali, pagal specia
lybę. o aš jau buvau išmestas iš ansam
blio. Kiek laiko dirbau stiklo fabrike,
bet iš ten irgi mane atleido. Žmogiškai ta
riant, aš buvau išmestas į kampą. Emigra
cija man buvo atsakyta.
Tolesnis valdžios moralinis ir psicho
loginis teroras ir persekiojimai padarė
mano gyvenimą Sovietų Sąjungoje visiš
kai neįmanomu. Su žmona Gražina Mic
kute nutarėm pabėgti.
Vienintelė tam priemonė galėjo būti
tik keleivinis lėktuvas. 1970 m. lapkričio
13 d. mes bandėme pagrobti lėktuvą IL14, skraidantį maršrute Vilnius — Kau
nas — Palanga, ir skristi i Švediją (tai
būtų papildomai 200 kilometrų, benzino
pakaktų). Aš nesilaužiau j lakūnų kabi
ną — ji buvo atvira; neturėju jokių gin
klų — šaunamų ar „šaltų“, o tik kelias
bonkas su žibalu ir benzinu ir žiebtuvė
lį be akmenuko. Jokio realaus pavojaus
nei lėktuvo įgulai nei keleiviams nebuvo.
Lakūnai gąsdinimo nepabūgo, nepakluso
ir lėktuvas nusileido Palangoje, o aš ir
žmona buvome areštuoti ir pervežti į
KGB kalėjimą Vilniuje.
Teismai tokių politinių procesų (o aš
buvau kaltinamas baisiausiu Lietuvos Ko
dekso 62-oju straipsniu — tėvynės išda
vimu) ir tardymai trunka mažiausiai pu
sę metų. Pas mus nuo arešto lapkričio 13
d. iki teismo sprendimo praėjo tik du mėn.
Tardymas faktiškai truko tik vieną mė
nesį. Dirbo aštuonių tardytojų brigada.
1971 m. sausio 13 d. buvome nuteisti:
aš — už bandymą politiniais
tikslais pabėgti iš Sovietų Sąjungos (tė
vynės išdavimas pagal LTSR Kodekso 62
straipsnį) mirties bausme — sušaudyti,
o žmona — 3 metams priverstino darbo
lageryje, už bandymą nelegaliai pereiti
sieną.
Sovietinio teismo farso Vilniuje metu
mano veiksmai ir elgsena lėktuve buvo
kvalifikuoti kaip „bandymas išduoti tė
vynę". Terorizmo veiksmai nebuvo oritaikyti, nes nei aš, nei mano žmona ne
buvome ginkluoti, niekas nenukentėjo, ne
buvo net mažiausių sužeidimų. Nei vie
nas buvęs tarybinis pilietis, kuris grobė
lėktuvą, niekad neturėjo jokių terorizmo
tikslų. Pagaliau, Lietuvos Kodekso vi
siškai kitas straipsnis — 64-as — kalba
apie terorizmą. Ir sovietinis advokatas,
kuris mane „gynė“, įrodė, kad mane bu
vo galima nuteisti ne daugiau, kaip 5 me
tams lagerio. Vėliau, kai aš buvau pervež
tas iš Vilniaus į Lefortovo kalėjimą Mas
kvoje, man „paaiškino", kad mane taip
„griežtai“ nubaudė tik todėl, kad tada
pasaulyje buvo toks, ir aš cituoju „poli
tinis momentas“. Primenu, kad tada.
1970 metais, ir Sovietų Sąjungoje du lėk
tuvai buvo nuvaryti, o kiti du bandymai
buvo nesėkmingi, tame tarpe ir mano.
Viską aprašyti ir apipasakoti ką tai
reiškia sėdėti mirtininko kameroj neįma
noma. kai kiekvieną dieną ir kiekvieną

valandą tave gali paimti ir nuvesti su
šaudyti. Tai yra toks siaubus, kad net
kiekvienas krepštelėjimas į duris veikia
sukrečiančiai. Vilniaus kalėjime visuomet
bijojau, kad mane išveš sušaudyti, nes
žinojau, kad mirties bausmės nevykdo
mos Pabaltijyje
Latvijoj, Estijoj ar
Lietuvoj. Arčiausiai, kur jos vykdomos
tai Minske ar Pskove.
Man išbuvus pusę metų mirties kame
roje, Vi&arų pasaulyje esant didžiulei
kampanijai mane išgelbėti, o formaliai
pagal mano ir mano žmonos „malonės"
prašymus, Kremlius „pasigailėjo“ ir pa
smerkė mane ilgiems 15-kai metų kančių
priverstiniuose lageriuose. Tai man buvo
pranešta 1971 m. liepos 12 d., nors TSRS
Prezidiumo jsakas apie tai buvo išleistas
1971 m. birželio 28 d. Dvi savaites „pa
vėlavo" man pranešti — tai charakterin
ga sovietinei „teisėtvarkai".
Jau atbuvus beveik pusę iš tų man pri
teistų 15 metų i lageią Mordovijos ASSR.
kur tada buvau, atvyko Vilniaus valdžios
ir KGB emisarai, kurie man siūlė laisvę
su sąlyga, kad tapčiau KGB agentu, at
sisakyčiau siekimo emigruoti iš Sovietų
Sąjungos ir pasisakyčiau raudonoje spau
doje. Aš atsisakiau. Už tai lageriuose at
sėdėjau visus 15 metų, iki 1985 m. lap
kričio 13 d. Per visą tą laiką aš išbuvau
net 8 lageriuose, pusę termino — keliuose
ypatingo rėžimo. Ilgiausiai buvau pasku
tiniame, Kučino lagery, kuriame dabar
yra Petkus. Štai sąrašas tą lagerių ir
maždaug kiek laiko kiekviename lagery
je kalėjau:
Mordovijos ASSR: Lesnoj Nr. 385/19
- apie savaitę: Ozernyj Nr. 385/17 —
apie savaitę; Baraševo Nr. 385/3 — apie
du mėnesius; Udarnyj Nr. 385/10 — apie
vienus metus; Sosnovka Nr. 385/1-6 —
virš penkių metų. Uralas — Permės sri
tis: Vsesviatkoje Nr. 385/55 — apie 2
metus; Kučino Nr. 385/56 — virš penkių
metų.
Išėjau j „laisvę" Vilniuje, kur dar man
pridėjo beveik metus „milicijos priežiū
ros“. Neturėjau teisės palikti Vilniaus
miesto ribų, reikėjo kas savaitę regis
truotis milicijoj, būti kasdien privalomai
tik savo kambary bendrabutyje nuo 2(1
valandos iki 6 valandos ryto. Buvo dar
eilė kitokių apribojimų ir už bet kokius
„pažeidimus“ vėl grėsė lageris.
Esu baigęs aukštąjį mokslą, esu diplo
muotas inžinierius (statybinių medžiagų
technologija). Antrojo aukšto mokslo
Vilniaus universitete (teisės fakultete)
nesjrėjau užbaigti. Grįžus 1985 m. gale j
Vilnių, man KGB buvo pasakyta, kad
man bus galima dirbti tik eiliniu darbi
ninku. Paskutinius beveik 18 mėnesių
dirbau statybose, gyvenau viengungių
bendrabutyje, užimdamas ten „lovą-vietą“ (sovietų terminas) Vilniaus mieste.
Kai atvykau į Paryžių, perskaičiau FP
agentūros pranešimą, kad „1987 m. ba
landžio 26 d. atvyko Jonas Simokaitis,
buvęs oro piratas, atsėdėjęs 15 metų so
vietų lageriuose". Ten buvo ir kitų ne
tikslumų, net nebuvo pasakyta, kad aš
buvau nuteistas mirti. Nebuvau nei oro
piratas, nei teroristas, buvau tik baisios
sovietų totalitarinės sistemos vergas ir
kankinys, kuris tik bandė pabėgti, nes le
galiai išvykti jam neleido.
Tai taip pat buvo mano protesto akcija
siekiant atkreipti pasaulio dėmesį j gele
žinę uždangą, neleidžiančią niekam išvyk
ti. Ir tie 1970 metų įvykiai — E. Kuznecovo — M. Dyrnšic grupės, mano ir mano
žmonos, taip pat S. Kudirkos ir dar kitų
bandymai pabėgti iš Sovietų Sąjungos
(o už tai net trys mirties nuosprendžiai
— man, Kuznecovui ir Dymšicui) dalinai
atidarė geležinę uždangą, o pasaulio vi
suomenė privertė Kremlių dalinai lega
lizuoti emigraciją. Bet kokia kaina?
Pirmą savo atsisakymą nuo sovietų pi
lietybės rašiau dar prieš areštą. Po to
vėl, pakeitus mirties bausmę, iš Leforto
vo kalėjimo. Jį įteikiau 1971 m. liepos 21
d. (Lietuvos aneksavimo dienos data).
Po to esu daug kartu, kartojęs tai iš la
gerių. Kadangi į mano pareiškimus nie
kas nereagavo, badaudavau, skelbdamas
bado — protesto streikus. Vien per pir
mus penktus metus lageriuose badavau
315 parų. Tai buvo įvairaus ilgio badoprotesto streikai. Joks didvyriškumas la
geryje badauti. Tai visai įprastas daly
kas. žmogus, kuris nori išsaugoti savo
„aš", savo principus, neturėdamas kitos
išeities prieš represijas, badauja. Kada
badauji, represijos kiek mažėja. Svarins
kas lageryje, mes buvom su juo kartu,
irgi daug badavo. Negalvokit, kad aš tuo
noriu pasigirti. Visi yra badavę, daug
daugiau negu aš.
Už tai per paskutinius 8-rius metus la
geriuose neturėjau jokių pasimatymų nei
su artimaisiais nei su giminėmis. Man

(Nukelta į 4 psl.)

4
EUROPOS LIETUVIS

4

L1ETUVIS
LITHUANIAN

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00
WEEKLY sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai
brangiau.
Printed and Published in Gt. Britain
Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
by the Lithuanian House Ltd.
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
2 Ladbroke Gardens, London Wil 2PT.
cija nesiima atsakomybės.
Tel. 01-727 2470
Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Registered as a Newspaper at the Post
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina
Office.
savo nuožiūra.
Leidžia I). Britanijos Lietuvių Sąjunga
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto
ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.
dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Prenumeratos kaina metams:
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JAUNIMO KONGRESAS
KONGRESO FONDE JAU 2673 sv ir 55p
Siunčiame 500 sv. čekį ir prašome per
duoti VI Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso vajui, vykstantiems iš Didž. Bri
tanijos atstovams paremti.
Tai yra Vyties klubo auka mūsų šau
niems jaunimo atstovams.
Geriausi Jiems linkėjimai, gražios sėk
mės!
Su pagarba, Klubo valdybos vardu
A. Bučys, Sekretorius

CANTY ŠEIMA
GLASGOWO MIESTO CENTRE
Glasgowo vakarinis laikraštis „Even
ing Times“ rašo, kad dvi Canty sesutės
Alena ir Clare yra išrinktos atstovauti
Škotijos lietuvių bendruomenę Australi
joj. Kelionė kainuos kiekvienai po 1300
svarų. Canty šeima yra labai muzikali,
todėl keturios sesutės ir brolis turi suda
rę mažą dūdų orkestrą ir groja lengvo
žanro muzikos kūrinius. Nuotraukoje vi
sa Canty šeima Glasgowo miesto centre.

Kronika
KAS—KADA.—KUR
600 m. Lietuvos krikšto jubiliejus —
rugpjūčio 22 d., Manchesterio
klube. Rengia MLK Bendrija.

lietuviu

D. Britanijos Lietuvių Diena — rugsėjo
12 d. Wolverhamptone, Civic Hali patal
pose. Tautos šventės minėjimas ir kon
certas.

Lietuvių kultūros instituto metinis su
važiavimas ir 7-ji mokslinė konferencija

stovams paremti, paaukoti 500 svarų.
Tai gražus indėlis lietuvių ateičiai!
Dėl lietuvių rašytojų knygų leidimo
anglų kalba, buvo plačiau diskutuojama.
Po skirtingų ir prieštaraujančių nuomo
nių, vis dėlto, balsavimu nutarta suteikti
1000 svarų ilgalaikę paskolą, jei ta idėja
bus pradėta įgyvendinti.
Linkėtina sėkmės tos idėjos inciatoriams!

A.A. ONA LAUČIENĖ

Ona Laucienė-Andriušaitytė,
gimusi
Hiuttenfelde — spalio 24 d.
Centrinis Vokietijos lietuvių Lietuvos 1907.1.1 Tauragėje. Ištekėjo Anglijoje už
krikšto 600 metų minėjimas Mainzo ka Izidoriaus Lauciaus 1953 m. ir netrukus
įsigijo savo namus Heckmondvike, netoli
tedroje — spalio 25 d.
Bradfordo, čia mirė 1987.7.24 ir palaido
ta. Laidotuvių apeigas atliko kan. V. Na
AUKOS TAUTINĖS PARAMOS FONDUI maitis ir kun. A. Putcė, taip pat pasakęs
Lietuvių Namų Bendrovės parama (vie atsisveikinimą. Atsisveikino su velione ir
užuojautą pareiškė I. Lauciui A. Bučys,
toj nuošimčių) — 500 sv.
Vyties klubo vardu, nes velionė buvo il
Nuoširdžiai dėkoja
gametė narė.
TPF valdyba
Laidotuvėse dalyvavo gražus būrys lie
tuvių iš plačios apylinkės. Ant karsto
AUKOS SPAUDAI
sudėta daug gėlių.
J. Pukteris — 4 sv.

A-tas B.
A. Kutka — 8 sv.
Iš Bonnos — 5 sv.
Kun. F. Skėrys — 20 sv.
Dalia ir Ričardas Petriai — 22 sv.
600 METŲ LIETUVOS KRIKŠTO
P. Vencaitis — 4 sv.
JUBILIEJUS
L. Čiudiškis — 4 sv.
M.L.K. BENDRIJA rugpjūčio 22 dieną
A. Kalvaitytė — 9.70 sv.
rengia 600 metų Lietuvos krikšto jubilie
P. Girnys — 10 sv.
jaus iškilmes. Jos prasidės St. Chad's baž
A. Miliūnas — 4.50 sv.
nyčioje 11 vai. ryto, šv. Mišias už Lietu
Aukojusiems nuoširdžiausiai dėkojame.
vą aukos ir po Mišių pamokslą pasakys
Spaudos Skyrius
Salfordo Vyskupas J.E. Geoffrey Burke,
M.A. Per šv. Mišias vargonuos svečias
iš Škotijos p. Pranas Dzidolikas. Po pa
maldų visi vyksime į Lietuvių Klubą,
EKSKURSIJA I MANCHESTER!
kur bus vaišės.
Visus Manchesterio ir apylinkes lietu
Ekskursija į krikščionybės 600
metų
minėjimą Manchestery iš Bradfordo, ren vius prašome kuo gausiau iškilmėse daly
giama rugpjūčio 22 d., šeštadienį, o ne vauti. Laukiame svečių ir iš toliau.
Bažnyčios adresas yra šitoks:
sekmadieni, kaip buvo anksčiau skelbta.
St. Chad's Church, Cheetham Hill Road,
Iš Bradfordo išvykstama 9.30 v. ryto.
Manchester M8.
Pro bažnyčią praeina šie autobusai:
EKSKURSIJA Į PAJŪRI IR PAS
Nr. 60, 57, 59, 135, 136 ir 166.
KAIMYNUS
Tad visų lauksime Manchesteryje rug
Kiekvienais metais Vyties klubas ren
pjūčio 22 dieną.
gia ekskursiją į pajūrį, šį kartą, liepos
M.L.K. Bendrija
11 d., pasirinko Blackpool!. 45 klubo na
riai išsisklaidė ilgame ruože — „golden
Promenade“ prie banguojančios jūros.
Visų akį traukė
Blackpoolio „Eifelio
LIETUVIŠKU SEIMU SAVAITGALIS
bokštas" ir aplink klykiančios žuvėdros.
SODYBOJE
O kai prasidėjo atoslūgis ir Atlanto ban
Birželio 19-21 dienomis, Lietuviškoje
gos ėmė tolti nuo krantinės, tada ir Sodyboje vykęs šeimų savaitgalis praėjo
bradfordiečiai pasuko Manchesterio kryp gerai ir visiems labai patiko. Oras buvo
timi — skubėjo į lietuvių klubų aplan gražus, o ir saulutė kasdien maloniai švie
kyti kaimynus. O ten jau laukė ir iš tė.
skėstomis rankomis visus sutiko ir pa
Savaitgalis prasidėjo penktadienį per
kvietė prie vaišių. Klubo pirm. A. Pod- vakarienę, kurios metu atvykusios šeimos
voiskis sveikino ir sakė, kad draugišku susipažino ir vėliau pasikalbėjimus tęsė
mo ryšiai tarp Manchesterio ir Bradfor Sodybos bare.
do tęsiasi jau 32 metus. Žadėjo netrukus
šeštadienio ryte po pusryčių, susiskirs
revanšuotis — aplankyti Bradfordą.
tę į grupes apžiūrėjome Sodybą. Tuo pat
Ekskursijos dalyviai grįžo patenkinti ir laiku išmokom naujų lietuviškų žodžių,
dėkingi klubo valdybai, kuri parūpino kurių vėliau mums reikėjo žaidime ieš
nemokamų transportų ir dar visiems ori- I kant „paslėptą auksą". Diena praėjo įdo
dėjo kišenpinigių.
miai ir greitai, Vincas O'Brien papasako
Vyties klubo vicepirm. P. Vasis, žo jo mums apie Joninių lietuviškus papro
džiu dėkojo Manchesterio klubo valdybai čius, o Aldona Waterman pamokė mus,
už taip malonų priėmimų ir jų šeiminin kaip pinti iš gėlių ir lapų vainikus. Vėliau
kėms už gražiai paruoštas vaišes.
visi žaidėme kvadratą ir, žinoma, „Cric
Taip pat padėka p. V. Rudžiui už Vy ket".
ties klubui padovanotų padidintą Trakų
Vakare po puikios vakarienės ieškojo
pilies nuotrauką.
me „paparčio žiedą" ir susėdę aplink lau

Manchesteris

Bradfordas

Sodyba

PUSMETINIS SUSIRINKIMAS
Pusmetiniame Vyties klubo narių susi
rinkime, liepos 26 d., buvo vicepirm. P.
Vasio (pirm. V. Gurevičius negalėjo da
lyvauti) ir buchalterio pranešimai
bei
apyskaitos iš kurių aiškėjo, kad klubo
įvairi veikla gyva ir finansiniai vis dar
progresuoja. Pusmetinės apyskaitos pa
tvirtintos.
Svarbūs dienotvarkės punktai buvo:
Auka Jaunimo Kongreso vajui ir lietu
vių autorių knygų leidimas anglų kalba.
Pirmas punktas išspręstas, palyginti, len
gvai. Be didesnių prieštaravimų, nutarta
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso va
jui, vykstantiems iš Didž. Britanijos at

žą dainavome lietuviškas ir angliškas dai
nas.
Sekmadienio ryte stipresnieji tėvai ris
tele bėgiojo „jogging" net keletą kilome
trų po Sodybos apylinkes. Po pusryčių ir
tėvai ir vaikai mokėsi groti skudučiais ir
šokti lietuviškus tautinius šokius. Vėliau
susirinkome prie baseino, kuriame plau
kiojo nepabijoję šalto vandens.
įvertindami šį savaitgalį visi sutikome,
kad įsigijome ne vien naujų pažinčių,
bet taip pat sužinojome daugiau apie lie
tuvišką kultūrą, istoriją, žodžiu: geriau
pažinom patys save.
Didelis ačiū Nijolei Bridges, kuri
šį
savaitgalį suorganizavo. Ačiū ir tiems,
kurie atsilankė. Reikia tikėtis, kad kitą

Glasgowo „Evening Times“

AUSTRALU
Aukas siųskite šiuo adresu:

A. Blinstrubas
120 Desborough Avenue
High Wycombe
Buckinghamshire
HP 11 2SQ
Čekius ar pašto perlaidas rašyti
„DBLJS Kongresas Account“ vardu.
VAŽIUOJAME Į AUSTRALIJĄ
Kas nori važiuoti į Australiją su jau
nimu — prašome greičiausiai užsirašyti
pas DBLJS-gos sekretorę Regina Puodižrūnaitę, 33 Larnach Road, Hammers
mith, London W6 9NX. Tel. 01 385 7057.
1988 m. Australija švenčia 200 m. Ju
biliejų nuo pirmųjų imigrantų įsikūrimo.
Gera proga paremti lietuvišką jaunimą
ir pamatyti nuošaliausią pasaulio konti
nentą — AUSTRALIJĄ. Pavieniui kelio
nė kainuotų 1200 sv. Grupiniai būtų žy
miai pigiau ir linksmiau. Tad visi va
žiuojame į Australiją.
kartą daugiau lietuviškų šeimų atvyks
į Sodybą.
Lietuviškų šeimų savaitgalis baigėsi
skaniais pietumis, už kuriuos dėkojame
virėjui ir Sodybos vedėjui.

Paulius Kamarauskas

W oiverhamptonas
SUSIRINKIMAS
DBLS Wolverhamptono skyrius rug
pjūčio 23 d. 12 valandą „Golden Eagle"
svetainėje, Horden Rd., Wolverhampton,
šaukia skyriaus narių ir prijaučiančių su
sirinkimą.
Bus pasitarimas dėl artėjančios „Bri
tanijos Lietuvių Dienos“ Civic Hall ir ki
ti skyriaus reikalai.
Prašome narius ir prijaučiančius gau
siai dalyvauti.

Skyriaus valdyba
ATIDEDAMOS FUTBOLO
RUNGTYNĖS
Rugpjūčio 29 d. numatytos draugiškos
futbolo rungtynės Bordon miestelyje, ati
dedamos vėlesniam laikui.

ATITAISYMAS
Pereitos savaitės „Europos Lietuvio"
kronikoje, kur aprašomi Londono 80-mečiai, įsivėlė klaida: vietoje Agota Lekavi
čiūtė — turėjo būti Agota Lekavičienė.

S. Kasparas

PAMALDOS
Huddersfieldc — rugpjūčio 16 d.,

13

vai.,

Nottinghame — rugpjūčio

16 d., 11.15

vai., židinyje.

Derbyje — rugpjūčio

16 d.,

14 vai.,

Bridge Gate.

BriminKhame — rugpjūčio 16 d.,

17

vai., šv. Onoje.

Nottinghame — rugpjūčio
vai.,

23 d., 11.lo

Židinyje.

Peterborough — rugpjūčio 23 d., 14.30
vai., pas p. Vaitkevičius, 325 Eastfield
Rd. Po Mišių a.a. Monikos Andriuškevičienės kapo paminklo šventinimas. Pa
maldoms laukiami ir apylinkės lietuviai.

Sekmadienio laikraštis „Sunday Mail"
taip pat aprašo Canty sesutes: Clare 18 ir
Alena 19, kaip jos East Kilbride krautu
vių centre, viešai grojo norėdamos už
dirbti pinigų kelionei į Australiją. Ten
rašoma, kad Canty šeima yra lietuviškos
kilmės ir sesutės Clare ir Alena pakvies
tos dalyvauti šių metų pabaigoje Austra
lijon 200 m. jubiliejaus proga. East Kil
bride krautuvininkų organizacijos pir
mininkas nuoširdžiai gėrėjosi mergaičių
muzika ir jų pasiryžimu. Kelionei parem
ti ten buvo surinkta 71 svaras.
Canty šeima gyvena Bellshillyje prie
Glasgowo. Dar neseniai Canty sesutės
dainavo šv. Cecilijos chore ir šoko tauti
nius šokius. Taip pat kiekviena proga jos
pasirodydavo lietuviškuose parengimuose.
Anglijos lietuviai klausėsi šeimos dūdų
orkestro muzikos įvairiuose minėjimuose.
Šiandien
Canty
šeima,
lietuviškoje
veikloje nedalyvauja,
nebūtinai
dėl
savo kaltės. Būtų labai gražu, kad Škotijos
lietuvių bendruomenė paremtų mergai
tes, jų kelionę į Australiją.

Klemensas Savonis

Ilgai laukta kelionė
(Atkelta iš 3 psl.)
duodavo tik 1-2 laiškus per metus, nors
daug žmonių man rašė.
Atsisakymus nuo
sovietų pilietybės,
bet jau su reikalavimu mane ištremti iš
Sovietų Sąjungos, rašiau ne kartą ir po
1985 m. lapkričio 13 d. Rašiau Gorbačio
vui ir Gromykai, rašiau jų partijos 27 su
važiavimui. Prašiau ir reikalavau būti
ištremtas iš Sovietų Sąjungos, nes iš
kvietimo emigracijai neturėjau. Viskas lik
davo be jokio atsakymo iki 1987 m. vasa
rio 11 d., kai buvau iškviestas į Vilniaus
vizų ir leidimų skyrių ir kai man buvo
pasakyta, kad galiu „nešdintis“ į bet kurią
Vakarų šalį, kuri mane priims. Tai buvo
laimingiausia diena mano gyvenime.

Buvo daug įvairių mėginimų mane už
verbuoti KGB agentu. Jie ypatingai su
aktyvėjo kai aš grįžau iš lagerio į Vilnių.
Tai buvo „meduolio ir botago“ taktika.
Siūlė „aukso kalnus“: atskirą butą Vil
niuje, padorų darbą, net galimybes įsigy
ti lengvą mašiną, bet manęs tai nepavei
kė. KGB sekė kiekvieną žingsnį, kartais
jie tai darė visiškai
demonstratyviai.
Vykdė įvairias provokacijas bet, matyti,
lagerių patirtis padėjo man išvengti jų
pasikėsinimų prieš mane. Aš rašiau dėl to
skundus į centrinį KGB Maskvoj, Čebrikovo vardu, konkrečiai nurodydamas vie
tos KGB veiksmus prieš mane, tikslu ma
ne užverbuoti. Tų skundų pasėkoje per
nai kovo mėnesį buvau iškviestas į KGB
Vilniuje, kur saugumietis pulkininko laip
snyje man pranešė, kad Vilniaus KGB
daugiau nesistengs mane užverbuoti, bet
aš neturėčiau ir svajoti apie išvykimą į
Vakarus.
Dėl išvykimo aš kreipiausi į daugelį
užsienio pasiuntinybių
Maskvoje.
Kai
kurios iškart mano prašymus atmetė, kai
kurios juos dar sprendė, bet prancūzai,
matyti, geriausiai suprato kas man gręsė
tuo metu Sovietų Sąjungoje. 1987 m. ko
vo 10 d. aš gavau raštišką prancūzų val
džios leidimą gyventi jų valstybėje. Bet
sovietų organai man išdavė išvažiavimo

PAŠA VL y JI
GUGLIELMO MARCONI
Mokslo ir kultūros pasaulis pamiaį
vieno žymiausių mokslininkų zmor.:
istorijoje ■— bevielio telegrafo i irai
Guglielmo Marconi
mirties penkiai V
šimt metų sukaktį. Marconio išradiit;
pradėjo naują erą žmonijos istorijoje,!'
darė kelius moderniosios komunikacį (r
priemonėm — radijo ir televizijos.
<z
1894 m. Marconi atostogaudamas Į
pėse viename žurnale aptiko Hertzo b,
dymų aprašymą, suvokdamas, kad eį
tromagnetinių bangų pagalba būtų p '
ma siųsti sutartinius signalus, jei i
pavyktų tas bangas valdyti ir kontroli;
ti. Sekančiais metais, tėvo ūkio daržine
Pontecchio vietovėje, netoli nuo Bole 1
jos, įkurtoje laboratorijoje Marconiuiįa
vyko užčioupti pirmuosius be vielos p*.
duotas signalus kitame laboratorijos ksfecij
bario gale. Taip išsivystė pirmoji vatJla:
ma „radijo stotis“. Tais pačiais 1895 rjjĄ
tais Marconio „stoties" išsiųsti sigųfcįj
jau buvo priimami iš dviejų kilometfcėį1
atstumo. 1899-ais metais buvo perdus |a
pirmoji telegrama iš Prancūzijos į Ar,į [or
ją, dar už dviejų metų buvo priimtas j (fe
masis radijo signalas atėjęs per Atlant tiiv
Tuo Marconi 'įrodė, kad spinduliuojąs, pal
elektromagnetinės bangos gali siekti | įįjį
limesnių atstumų ir persiristi per ta jos
zontą.
Marconio išradimų dėka bu ai
suteiktas pirmasis radijo
patarnavta m,
jūros nelaimėje 1909-ais metais, išgelb pa
jant šimtus gyvybių. 1912-ais metais, i tie
džiojoje „Titaniko" katastrofoje taip p ru*
daugelis šimtų keleivių buvo išgelbf j
SOS radijo signalų dėka.
Lie
Marconi buvo ne tik genialus mota [gp
ninkas, bet ir tikintis katalikas. Pirm va(
Vatikano radijo stotis buvo paties ra; įul
jo išradėjo kūrinys. 1931-ais metais Mi įai
coni perdavė pirmąjį jo paties suproje įje
tuotą ir įrengtą Vatikano radijo siųsta tįe
Popiežiui Pijui XI.
pr8
Priš 50 metų širdies smūgio ištikti šyt
Marconi netikėtai mirė, sulaukęs vos ! bu'
jų metų amžiaus.
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Škotijos lietuvių klubas imielai lauk. ,
_____
o«r
svečių ir lankytojų iš viso pasaulio. 7! ali
.. .. Jos
bus maloniai priimti ir pavaišinti. Nori
tieji gauti tolimesnės informacijos, kreį 1
kitės telefonais 0698 745354 arba Otlfrin
832357. Klubo adresas yra:
Scottish Lithuanian Cultural RecreatftttGni
ie
& Social Club,
lijo
79 A, Calder Road,
bėr
Mossend Bellshill ML4 IPX
Lanarkshire, Scotland.
šio:
Klubo valdyba ka<

Lie
vizą į Izraelį. Ir po to tik Maskvoj iro
prancūzų diplomatų pagalba ir jų pastl 23
gomis šis paskutinis sovietų idiotišką kei
žingsnis buvo ištaisytas, čia aš dar kart
noriu padėkoti prancūzų diplomatai Sąj
Ėst
Maskvoje.
Mano žmona Gražina Mickutė atkeri? \ š
jo trijų metų bausmę kriminaliniame h CŪ2
geryje Panevėžyje. Vienintelis mūsų f* (tiru
simatymas buvo 1974 metais, kai ji bin ir ,
atvažiavusi į mano lagerį. Po to set į tor
moralinis ir psichologinis teroras Vite su
je. Jo pasėkoje ji išsiskyrė su manim. ats
Man grįžus iš lagerio į Vilnių, aš s »ac
pratau, kad tie 15 metų už spygliuos lan
tvorų tik dar daugiau sutvirtino mat dėr
įsitikinimą, kad aš jau niekada negalės rac
nei pritapti nei gyventi toje sovietų t* tuv
talitarinėje sistemoje, tame mele ir pri* Soi
vartoje. Ne materialiai sunkios sąlyga i iro
tai lėmė, o grynai politinės ir moralinė 1
priežastys. Man beliko tik vienas kelis par
cijr
— išvažiuoti iš TSRS.
Tvarkant dokumentus Prancūzų Amt-1 «ty
sadoje Maskvoje aš nurodžiau pavarte i žia
daug buvusių ir esamų politinių kali® aps
ir disidentų, kurie mane gerai pažino? ma
ir galėjo mane apibūdinti. Jau čia, Pary lau
žiuje, sužinojau, kad Josif Begun, su b šio.
riuo buvau lageryje, mane gerai chars) š
terizavo. Taip pat buvau nurodęs Par! d a i
žiuje gyvenantį A. Ginzburgą, tada Mte tiįc
chene gyvenantį E. Kuznecovą, Izraely? vie
— N. ščaranskį, M. Dymšic ir kitus. ir
1987 m. sausio 14 d. Maskvoje ma# Pol
priėmė akademikas Sacharovas ir F per
žmona, E. Bonner. Mūsų pokalbis truk' Pac
apie 40 minučių ir tada Sacharovas m«: J
pasakė, kad jis padėsiąs mano likimo pro
sprendime. Dabar aš žinau, kad Sachan' doi
tie
vas daug padėjo mano išvažiavime.
Esu lietuvis, katalikas, gimęs 1936 1* siji
liepos 2 d. laisvoj Lietuvoj, Kaune. A# rio
trą kartą „gimiau" Lefortovo KGB kak t
jime 1971 m. liepos 12 d., kai man mirti*8 : Sin
bausmė buvo pakeista į 15 metų kalėj” kia
mo, o trečia kartą „gimiau“ vėl tikroj* viu
laisvėje, 1987 m. balandžio 26 d. 20 vate to
dą 56 minutės, kai perskridau TSRS si* j UI
ną, ir netekau jų pilietybės. Bet kad t> ! tūr

įvykti) turėjo praeiti beveik 19 metų, a!
nešusių man daug ilgų ir sunkių kančif

