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MŪSŲ GARBE IR 
PASIDIDŽIAVIMAS —

KUN. ALFONSAS SVARINSKAS

Liepos 15 Lietuvon sugrįžo pirma laiko 
iš Permės lagerio paleistas kunigas 
Alfonsas Svarinskas. Apie jo veikų 
paleidimą Vakaruose ir Lietuvoje pas
taruoju metu buvo daug kalbama. 
Žinomas tik pats jo sugrįžimo faktas. Gal 
netrukus paaiškės, koks likimas laukia šį 
didžiai nusipelnusį ir daug iškentėjusį 
tautos ir Bažnyčios teisių gynėją. 
Daugelis mano, kad jam bus leidžiama 
išvykti į užsienį taisyti sveikatą. Tuo 
reikalu Vakarų Vokietijos Augsburgo 
vyskupija yra pasiuntusi du kvietimus. 
Ligi paaiškės kas nors daugiau, jun
giamės prie Lietuvos katalikų džiaugsmo, 
kad bent iš dalies patenkinamas jų 
nepaliaujamas reikalavimas atitaisyti 
skriaudą garbingam ir gerbiamam 
Lietuvos kunigui. Prieš trejetą metų 
nepriklausomas jaunimo laikraštis Lie- 
twos ateitis rašė: „yra asmenybių, kurių 
mastas netelpa kasdienybės rėmuose. 
Tokia neabejotinai istorijos ženklu 
pažymėta yra kunigo Alfonso Svarinsko 
asmenybė. Tą pajunta kiekvienas su juo 
susidūręs, ar jis pritartų ar nepritartų jo 
pasaulėžiūrai, veiklai. Istorinis žmogus 
junta tautos pulsą ir nebijo prisiimti 
uždedamos jam atsakomybės naštos. Ir 
užsideda jis šią naštą savo pilietinės 
pareigos jausmo įkvėptas. Toks — 
kunigas Alfonsas Svarinskas ir jo 
bendražygiai. Tai nūdienės Lietuvos 
dvasiniai vadai“. Ne tik pogrindžio 
spaudoje, bet ir užsienyje, nepaskutinėj 
vietoj radijo programose, kunigo Svar
insko pavardė buvo dažnai minima. Ne 
kiekvienam lemta nueiti tokį kančios 
kelią, kaip jis perėjo. Jaunas klierikas 
buvo suimtas pirmą kartą 1946-tais 
metais. Sunkiomis gulago sąlygomis, jis 
skleidė aplink save žmoniškumą, rūpinosi 
sergančiais ir mirštančiais, kančiose ir 
paniekinime subrandino savo dvasinį 
pašaukimą, Abezo lageryj buvo slaptai 
vyskupo Ramanausko įšventintas 
kunigu. Išėjęs iš lagerio 1956-tais metais 
jis neilgai darbavosi tėvynėje. Buvo antrą 
kartą išsiųstas į gulagą, kur išbuvo nuo 
1958 iki 1964-tų metų. Tada kalėjime jis 
sutiko sau lygų dvasios milžiną Ukrainos 
kardinolą Slipį, kuris vėliau atsidūręs 
Vakaruose paliudijo, kad lietuvių tauta ir 
Bažnyčia gali vertai didžiuotis šiuo savo 
sūnum. Patyręs apie trečią kunigo 
Svarinsko suėmimą, kardinolas Slipis 
rašė: „Prieš 20 metų dažnai susitikdavom 
su kunigu Alfonsu Svarinsku: abu drauge 
nešėme nelaisvės jungų katorgoje... abu 
nešėme tų patį kančios, pažeminimo ir 
bauginimų kryžių. Kunigas Alfonsas 
Svarinskas buvo didžiai kantrus ir 
ištikimas, kaip tasai Titas, kuriam rašė 
apaštalas šventasis Paulius. Ir iš jo 
patyriau daug paguodos, sustiprinimo ir 
pagalbos. Kunigas Alfonsas Svarinskas 
yra Lietuvos Katalikų Bažnyčios ir lietuvių 
tautos garbė bei pasididžiavimas“. Trečią 
kartą kunigas Svarinskas buvo saug
umiečiu klastingai suimtas 1983-čiais 
sausio 26 Raseiniuose ir tų pat metų 
gegužės 6 Vilniuje nuteistas dešimčiai 
metų laisvės atėmimu. Paskelbus nuosp
rendį, salėje buvo suimtas kitas jo dvasios 
vienmintis — kunigas Sigitas Tamke
vičius, su kuriuo jis neseniai atsisveikino 
Permės lageryje. Per šimtą dvidešimt 
tūkstančių Lietuvos tikinčiųjų pasirašė 
protestą dėl neteisėto šių dviejų kunigų 
suėmimo, reikalaudami juos paleisti.

Paskutinėje kunigo Svarinsko byloje 
kaip įkaltis buvo įtraukti siejo pamokslo 
žodžiai, pasakyti Varduvos bažnyčioje 
1980 liepos 2 dieną: „Ne tas yra kilnus 
krikščionis, kur is moka nupiešti dabartines 
gyvenimo negeroves, bet tas, kuris moka už 
tiesų dirbti, kovoti, aukotis, o jeigu reikia ir 
mirti“. Nors jis daugelį kartų dėl to žiūrėjo 
mirčiai į akis, Lietuvos katalikai šiandien 
džiaugiasi, kad jam buvo lemta sugrįžti į 
ievynų, džiaugiasi ir gieda iš širdies 
„Dievas mūsų prieglauda ir stiprybė“.

J. Vd.

Kardinolas Vincentas Sladkevičius

Kardinolas Vincentas Sladkevičius, Lietuvos katalikų bažnyčios vyskupų konferencijos 
pirmininkas, Kaišiadorių vyskupijos apaštalinis administratorius Marijampolėje.

„E.L.“ skaitytojų nuotrauka

Kardinolas Vincentas Sladkevičius Marijampolėje
Š.m. liepos mėnesio 14 dieną Vilniaus radijas savo laidoje užsienio lietuviams 

transliavo trumpą reportažą iš Marijampolės bažnyčios, kur to pat mėnesio 12 dieną 
buvo laikomos iškilmingos mišios pagerbti palaimintąjį Jurgį Matulaitį.

Korespondentas nurodė, kad tas įvykis buvo ypatingas tuo, kad mišias laikė 
kardinolas Vincentas Sladkevičius. Transliacijoje buvo duota trumpa ištrauka iš 
kardinolo pamokslo, kur jis nurodė, kad kardinolo titulas buvo duotas ne jam, bet 
visai lietuvių tautai, visai krikščioniškai Lietuvai.

Korespondentas taip pat kalbėjo su dviem tikinčiaisiais kurie klausė mišių. 
Vienas iš jų pasakė, kad Lietuva yra sena valstybė, bet ji buvo nuskriausta, jos 
tradicijos buvo panaikintos, jos himnas ir vėliava buvo panaikinti ir bažnyčios buvo 
išniekintos, bet dabar padėtis gerėja.

jdomu tai, kad ši transliacija buvo pakartota per Vilniaus radijo bangą, kuri 
transliuoja tiktai Lietuvai, bet ne užsieniui. Toje transliacijoje nebuvo ištraukos iš 
kardinolo pamokslo ir korespondento pasikalbėjimas su tais dviem tikinčiaisiais taip 
pat buvo išleistas. Kaip matome, nežiūrint to viso trimitavimo apie „glasnost“, 
Vilniaus radijas, kaip ir seniau, vis transliuoja dvi versijas apie įvykius vieną 
užsienio lietuviams ir vieną lietuviams tėvynėje. J.B.

Kardinolas Sladkevičius apie vykstančius pasikeitimus
Lietuvos kardinolo Vincento Sladkevičiaus pareiškimus paskelbė TASSo žinių 

agentūra. Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas pareiškęs, kad Sovietų 
Sąjungoje vykstant persitvarkymo kursui, yra juntami kai kurie apčiuopiami 
pasikeitimai santykiuose tarp Valstybės ir Bažnyčios. Šioje srityje yra šalinamos 
sąmoningai sudarytos kai kurios kliūtys ir kunigai aktyviau dalyvauja 
visuomeniniame gyvenime. Kardinolas Sladkevičius pridūręs: Išmokstame atsižvelgti į 
vieni kitų įsitikinimus, tapti tolerantiškesniais. Kardinolas taip pat išreiškęs viltį, kad 
ateityje susidarys daugiau galimybių išplėsti bendradarbiavimą tarp Valstybės ir 
Bažnyčios. Lietuvos kardinolas manąs, rašo TASSo agentūra, jog reikia labiau 
susirūpinti tautos dvasiniu auklėjimu. Jis pridūręs, kad persitvarkymo eroje yra 
svarbu visų pirma rūpintis jaunimo dvasiniu ūgdymu. Be to, kardinolas Sladkevičius 
išreiškęs nuomonę, kad Bažnyčiai atsiveria platesnės galimybės pasireikšti žmonių 
pagalbos srityje.

Kun. S. Tamkevičius perkeltas į ištrėmimo vietovę
Liepos 22 Vatikano radijo dienraštis praneša apie lietuvio kunigo Sigito 

Tamkevičiaus neseniai įvykusį perkėlimą iš Permės lagerio į ištrėmimo vietą. Radijo 
dienraštis primena, kad 1962-ais metais įšventintas kunigas Sigitas Tamkevičius 1969- 
ais metais buvo priverstas vienerius metus pasitraukti iš einamų pareigų dėl to, kad 
drauge su kitais asmenimis parengė peticiją vienintelės Lietuvoje veikiančios Kauno 
kunigų seminarijos reikalu. 1978-ais metais kun. Tamkevičius, taip pat drauge su 
kitais kunigais, įsteigė Tikinčiųjų Teisėm Ginti komitetą. 1983-ais metais gegužės 
mėnesio pradžioje buvo iškviestas liudyti kunigui Alfonsui Svarinskui iškeltame 
teismo procese, bet teismo posėdyje buvo suimtas ir tų pačių metų gruodžio mėnesį 
nuteistas 10 metų laisvės atėmimu — šešerius metus kalėti lageryje ir ketverius metus 
išbūti tremtyje. Pagal nelemtą Baudžiamojo kodekso 70-jį straipsnį jis buvo 
apkaltintas „antisovietine propaganda ir veikla“. Vatikano radijo dienraštis šia proga 
primena, kad kitas lietuvis kunigas — Alfonsas Svarinskas, — buvo prieš laiką 
išlaisvintas.

ŽVILGSNIS Į 
PRAĖJUSIUS 1987 METUS

Praėjo Jubilieniniai metai, į kuriuos 
buvo sudėta tiek daug vilčių, ilgai jiems 
ruoštasi. Ar tos viltys ir lūkesčiai 
pasiteisino? Žvelgiant iš paviršiaus — 
ne... Dauguma vilčių sudužo, neišsipildė.

Jubiliejaus iškilmėse nesulaukėm šv. 
Tėvo Jono-Paulius II. Valdiški bedieviai 
sutrukdė šv. Tėvui susitikti su Lietuvos 
katalikais.

Kai kas daug vilčių dėjo į „per
sitvarkymą ir demokratizaciją“, vykstan
čią sovietinėje imperijoje. Tokie įtikinėjo 
— nereikia parašų rinkimo vajaus, ir taip 
bus grąžintos atimtos bažnyčios, paleisti 
įkalinti kunigai. Vis naujos buvo 
nustatinėjamos datos Vilniaus arkivys
kupijos Apaštalinio Administratoriaus 
vysk. Julijono Steponavičiaus sugrįžimui 
iš Žagarės tremties į Vilnių. Tikėtasi, kad 
bus pakeisti prieš kitaminčius ir tikin
čiuosius nukreipti Baudžiamojo kodekso 
straipsniai, išleisti „švelnesni“ Religinių 
susivienijimų nuostatai, nebus drau
džiama katekizacija. bus liautasi per
sekioti besimokantį tikintį jaunimų.

Šie 1987 „persitvarkymo" metai 
baigėsi, o rezultatai — Bažnyčios padėtis 
faktiškai nepasikeitusi. Net ir viena kita 
bedieviškos valdžios „nuolaida“ ar 
„prielankumo gestai“, nežiūrint, kad 
masinės informacijos priemonėmis labai 
išgarsinti ir užsienyje, iki šiol dar tik 
popieriuje, pvz.: Klaipėdos Taikos 
Karalienės bažnyčios grąžinimo klau
simas dar kybo ore — žadama grąžinti po 
dviejų metų. Viskas priklausys nuo to, 
kas po dviejų metų sėdės sovietinės 
valdžios viršūnėse ir kokią politiką 
Bažnyčios atžvilgiu ves. Kas žino, kaip 
dar viskas baigsis. Taigi, džiaugtis 
užgrobtos Klaipėdos bažnyčios grąži
nimu tikrai dar per anksti.

Kunigų kalinių išlaisvinimo klausimas. 
Šioje srityje bedieviška sovietų valdžia 
visam pasauliui akivaizdžiai pademon
stravo, ką jį laiko savo svarbiausiu priešu 
dabartinėje Lietuvoje, būtent — Baž
nyčią ir kunigus. Persitvarkymo ir taip 
vadinamos demokratizacijos laikais 
lageryje paliko tik kunigus — Alfonsą 
Svarinską* ir Sigitą Tamkevičių. Kiti 
Lietuvos disidentai jau arba laisvėje, arba 
tremtyje. Bažnyčia demonstracijų ir 
kitokių atvirai sovietų valdžiai priešiškų 
akcijų neorganizuoja, tačiau valdiškiems 
bedieviams ji pavojingesnė, nes pakerta 
bedievybės galią dvasinėje srityje, kvies
dama tautą likti ištikimai per 600 metų 
protėvių išlaikytoms ir brangintoms 
katalikiškoms tradicijoms bei moralei. 
Tik todėl valdiški bedieviai taip uoliai 
stengėsi prislopinti Jubiliejinių renginių, 
ypač centrinių, skambesį. Nuolat buvo 
reikalaujama iš heirarchų ir svarbesnių 
parapijų klebonų, kad užtikrintų, jog 
Jubiliejaus minėjimo proga bus tik 
įprastinės pamaldos ir kad jos niekuo 
nesiskirs nuo eilinių atlaidų. Dalį 
Lietuvos Bažnyčios vadovų ir klebonų 
grasinimais ir pažadais jiems pasisekė 
nukreipti į kompromisų kelią. Tegul 
bedievių dusinama katalikiškoji liaudis 
pati paieško, kur išgirsti ką giliau ir 
plačiau apie 600 metų krikščionybės kelią 
Lietuvoje. O kaip reikia mūsų liaudžiai, 
mūsų jaunimui, mokyklose tegaunan- 
čiam tik ateistinį auklėjimą, tokių 
renginių, kuriuose būtų įsisavinama 
krikščioniška dvasia, kad 600 metų 
ištikimybė katalikiškam tikėjimui taptų ir 
turtu, ir savastimi naujosios 7-os 
krikščioniškos Lietuvos generacijos. 
Reikia, kad Tautos ir Bažnyčios šviesesnė 
ateitis būtų grindžiama, ne „laukiamomis 
nuolaidomis“ iš bedieviškos valdžios 
pusės, bet krikščioniškos doros ir 
tikėjimo principų įtvirtinimu jaunose 
sielose ir širdyse.

Bedieviai šiais praėjusiais metais veikė 
visais jiems prieinamais kanalais, kad, 
minint Krikšto Jubiliejų Evangelijos 
Duonos dvasia alkstančiam mūsų jau
nimui būtų pateiktajam neįkandamu, t.y. 
be atskiro religinio auklėjimo ir pa
siruošimo nesuprantamu būdu — pa-

(Nukelta į 4 puslapį)

LIETUVOJE
Kiek buvo ištremta?

LKP istorijos instituto direktorė 
Vanda Kašauskienė straipsnyje „Prieš
taringi istorijos puslapiai“ („Tiesa“ 
VII.5) skaičiuoja kiek Lietuvos piliečių 
buvo ištremta į tolimuosius Sov. 
Sąjungos rajonus po 1944 metų.

Ji sako, kad masiškiausias Lietuvos 
žmonių vežimas buvo 1948 m. gegužės 
22-27 d. Tada buvo ištremti 39482 
žmonės (11233 šeimos). 1949 metais 
buvo išvežti 32 735 žmonės, 1951 metais
— 20 357 žmonės, 1952 metais — 2934 
žmonės. Tremiami gyventojai buvo 
kvalifikuojami kaip buožės, antitarybinio 
pogrindžio rėmėjai, pogrindžio dalyviai ir 
„hitlerinių okupantų rėmėjai“.

Dėl Ždanovo kolūkių
„Tiesa“ (VII. 12) pranešė, kad po 

gegužės 24 d. numeryje išspausdinto 
skaitytojo laiško apie Ždanovo vardo 
kolūkį Molėtų rajone, redakcija gavo 
„daug atsiliepimų“. Laiškuose pikti
namasi, kad iki šiol respublikos kolūkių 
pavadinimuose įamžinta šio Stalino 
bendražygio ir jo nusikaltimų bendra
darbio pavardė.

Lietuvos respublikinės kolūkių tarybos 
pirmininkas A. Jocas pranešė redakcijai, 
kad Lietuvoje buvo septyni kolūkiai, 
pavadinti Ždanovo vardu. Po nusiskun
dimo, kolūkių visuotiniuose susirin
kimuose nutarta šiuos vardus pakeisti. 
Dabar buvę Ždanovo kolūkiai vadinasi: 
Klaipėdos rajone — Girininkų, Mažeikių
— Auksodės, Molėtų — Luokesos, 
Pakruojo — Artojo, Rokiškio — 
Antanašės, Vilniaus — Kabiškių, Zarasų
— Degučių.

„Bus peržiūrėti ir kitų kolūkių 
pavadinimai, neturintys nieko bendro su 
mūsų tradicijomis, istorija, senaisiais 
vietovardžiais“ — sako „Tiesos“ prane
šimas.
P. Paršiukas augina paršus

„Valstiečių laikraštis“ (VII. 12) pra
nešė, kad Pranas Paršiukas, Zarasų 
rajono Vencavų kolūkio statybininkas, 
su savo žmona nutarė sudaryti su kolūkiu 
šeimyninės rangos sutartį auginti beko
nus.

Sumontavęs iš senų detalių kapoklę 
pašarams smulkinti, jis su šeima jau 
išaugino ir pardavė 20 bekonų. Netrukus 
nupenės dar beveik tiek. Aptvaruose 
bėgioja 33 paršeliai.

Už kiekvieną bekoną P. Paršiukas 
gauna vidutiniškai po šimtą rublių pelno. 
Bekonas nupenimas maždaug per 5 
mėnesius. Kolūkyje auginamos kiaulės 
bekono svorį pasiekia per 7-8 mėnesius. 
Tad privatiškai auginamų bekonų sav
ikaina žymiai mažesnė, negu kolūkio.

Zenonas Matiukas pernai išaugino 20 
bekonų ir gavo 2000 rublių pelno. Z. 
Matiuko sodyba — vienkiemis. Todėl jis 
gali plačiau išsidėstyti. Jis įsirengė kiaulių 
vasaros stovyklą...

Naujas sutarties aiškinimas
Lietuvos — Sov. Rusijos taikos 

sutartis, pasirašyta 1920 m. liepos 12 
dieną Maskvoje, ligšiolinėje sovietų 
istoriografijoje buvo beveik užmiršta. Bet 
dabar, „glasnosties“ sąlygomis, TIESA 
(VII.12) išspausdino Česlovo Laurina
vičiaus, netituluoto istoriko, ilgą stra
ipsnį apie aplinkybes, kuriose Sovietų 
tuometinė valdžia pasirašė taikos sutartis 
su Pabaltijo „buržuazinėmis“ vals
tybėmis.

Straipsnio autorius, remdamasis V. 
Lenino raštais ir kitais sovietų šaltiniais, 
parodo, kad sovietų vadovybėje būta 
nesutarimų Pabaltijo valstybių pripa
žinimo klausimu. Bet pirmiau su Estija ir 
Latvija, o 1920 m. liepos 12 dieną ir su 
Lietuva buvo pasirašytos taikos sutartys. 
Lietuva pripažinta nepriklausoma nacio
naline valstybe su sostine Vilniumi.

Straipsnio pabaigoje Č. Laurinavičius 
sako, kad ta sutartis buvo svarbus

(Nukelta į 4 puslapį)
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Po gen. Stasio Raštikio prisiminimų, 
Kazio Ališausko leidinių, lietuviškų 
knygų lentynas pasiekė stambus Vytenio 
Statkaus veikalas „Lietuvos ginkluotos 
pajėgos 1918-1940 m".

1918 m. vasario mėn. 16 d. buvo 
paskelbtas Lietuvos nepriklausomybės 
aktas. Tačiau tikrovėje tai buvo de
klaracija be jokio „užnugario“, be mūsų 
karių — savanorių, be mūsų nepriklau
somybės statytojų. Aktas gal ir liktų 
eiline deklaracija, kokia liko pav. 
Ukrainos nepriklausomybės paskel
bimas, kadangi krašte viešpatavo voki
ečiai.

Nors 1918 m. lapkričio 23 d. yra 
laikoma oficialia Lietuvos kariuomenės 
įsteigimo data, tačiau „Lietuvos Aide“ 
lapkričio mėn. 15 d. pranešama, kad iš 
lietuvių karo sąjungos Suomijoje per d-rą 
Oželį gauta 250 markių aukų Lietuvos 
kariuomenės reikalams ir ji buvo 
pakvituota Apsaugos ministerijos iždi
ninko (psl. 29).

Tačiau priimta yra Lietuvos ka
riuomenės data laikyti lapkričio mėn. 23 
d., kadangi 1918 lapkričio mėn. 23 d. 
Vilniuje buvo išleistas pirmas įsakymas. 
Jo turinys yra šis:

Apsaugos Ministerijai įsakymas 
Nr.l

Lapkričio mėn. 23 d. 1918 m. Vilnius 
1

Steigiu Apsaugos Tarybą iš šių 
asmenų: pulkininko Chaleckio, papul- 
kininko Nastopkos ir papulkininko 
daktaro Nagevičiaus.

2
Pulkininką Kubilių skiriu Apsaugos 

Ministerijos Štabo Viršininku.
3

Pulkininktj Galvidį-Bykauskį skiriu 
vadu pirmojo pulko, steigiamojo Alytuje. 
Jam įsakau tuojau pradėti priruošiamąjį 
darbą ir pasirinkti sau reikalingą kadrą.

Apsaugos Ministeris Prof. A. Vol
demaras.

Štabo Viršininkas, Pulkininkas J. 
Kubilius.

Manding, dar prieš šį įsakymą 
lapkričio mėn. Viniuje galėjo būti apie 
150 savanorių, o valstybės registracijos 
biure buvo įregistruota 400 karininkų 
(psl. 28).

Deja, ne visi karininkai galvojo 
paaukoti savo gyvybę už Lietuvos laisvę. 
Krašto aps. min. A. Voldemaras mėgino 
įtraukti į Lietuvos kariuomenės eiles 
tikrus lietuvius karininkus, tačiau 1918 
m. buvo jaučiamas didelis jų trūkumas. Į 
karininkų eiles teko įtraukti ir svetim
taučius, tačiau kaip vėliau pasirodė, jiems 
rūpėjo savo asmens, o ne Lietuvos 
reikalai. Prie jų autorius priskiria gen. 
Kiprijoną Kondratavičių, surusėjusį 
gudą, kuris lapkričio mėn. 21 ar 22 d. 
buvo paskirtas krašto apsaugos vicemin- 
isteriu. Jis gruodžio mėn. pabaigoje 
pasiūlė kariuomenės organizavimo 
centrų iš Vilniaus perkelti į Gardiną. Tai 
buvo nevykęs sumanymas, nes apie 
Gardiną lenkai jau organizavo savo 
diviziją, be to, Gardinas buvo lietuviškų 
sričių pakraštyje. Tam sumanymui 
pasipriešino Vilniuje susirinkę lietuviai 
karininkai. Gen. Kondratavičius nuo 
gruodžio mėn. 22 d. štabe nepasirodė ir iš 
Vilniaus kažkur išvyko, (psl. 29). Taip 
pat, sunku tiesiog įtikėti, kad kari
uomenės „elite“— karininkų tarpe, buvo 
girdimos tik rusų ir lenkų kalbos.

Nežiūrint šio didelio stabdžio, laikinoji 
Lietuvos vyriausybė 1918 m. gruodžio 
mėn. 28 d. išleido šį atsišaukimų į lietuvių 
tautą:

Lietuvos Piliečiai!
„Vyrai! Nekartų Lietuvos priešai norėjo 

uždėti ant mūsų amžiną nepakeliamų 
jungų, bet mūsų Tėvynė nenugalėta. Ji 
gyva.

Šiandien visi išvydome laisvės rytojų 
švintant; Lietuvos nepriklausomybė neša 
visiems laisvų ir laimų; tad ginkime 
Nepriklausomų Lietuvos Valstybų! Vie
nybėje, kaip broliai, pasidavų kits kitam 
rankas, eikime drąsiai į kovų, visi, kaip 
vienas, stokim už tėvynų.

Lietuva pavojuje!
Vokiečių kariuomenei atsitraukiant, jau 

įsibrovė Lietuvon svetimoji Rusijos kari
uomenė. Ji eina, atimdama iš mūsų 
gyventojų duonų, gyvulius, mantų. Jos 
palydovai — badas, gaisrų pašvaitės, 
kraujo ir ašarų upeliai.

LIETUVOS KARIUOMENE
K. Baronas

Tad ginkim Lietuvą! Parodykim, jog 
esame verti amžiais kovotos laisvės; 
šiandienų Lietuvos likimas mūsų pačių 
rankose.

Nelaukdami toliau nė valandos, kas myli 
Lietuvų, kas trokšta laisvės, kas pajėgia 
valdyti ginklų, stokime visi Lietuvos 
Krašto Apsaugai. Būrių būriais eikime iš 
kaimų, viensėdijų, miestų ir 'miestelių, 
eikime iš visų Lietuvos kraštų laisvės ir 
Tėvynės ginti. Stokime drąsiai pirmi į 
kovų! Drąsiai, be baimės, kaip mūsų tėvai 
ir sentėviai, užstokim priešams kelių, 
pakelkime žygį už mūsų Tėvynų už 
Lietuvos Valstybų!“

Atskirų šaukimą stoti Lietuvų ginti 
išleido ir Vilniaus komendantūros.

Po „Lietuvos geopolitinės padėties“ 
„Lietuviai kariai prieš 1918 m.“ „Pirmieji 
kūrimosi metai“ (visa tai pavadinčiau 
įžanga) ir paskiriant 3 psl. su nuotrauka 
gen. Silvestrui Žukauskui, autorius 
skaitytojų perkelia į paskiras ginklų rūšis, 
pradėdamas ją nuo svarbiausios ginklų 
rūšies — pėstininkų, kadangi „jos buvo 
pirmosios, susikūrusios atkuriamoje 
Lietuvos kariuomenėje. Pėstija yra 
pagrindinė ir svarbiausia ginklų rūšis — 
visos kitos ginklų rūšys yra skirtos 
pėstijai remti jai uždavinius vykdant. 
Pėstija yra vadinama ir kautynių laukų 
karaliene — (psl. 37). Autorius mini I-ą 
pėst. DLK Gedimino pulką, DLK 
Algirdo, DLK Vytauto ir 1.1, (tam jis su 
nuotraukom skiria 15 psl.) trumpai 
aprašydamas pulkų kovos vietas, žuvusių 
karių skaičių, apdovanojimus, pulko 
vadus ir iš čia, pereidamas prie artilerijos, 
kavalerijos, aviacijos. Neaplenktas mo
kamasis laivas „Prezidentas Smetona“, 
nupirktas už 200 tūkst. lt. ir skirtas kovai 
su kontrabanda. „Tačiau netrukus 
paaiškėjo, kad tam uždaviniui jis netinka, 
nas prieš plaukdamas, jis turėdavo bent 
valandų stipriai kūrenti garo katilus. Iš 
laivo dūmtraukio kildavo didelis dūmų 
debesys, kuris būdavo matomas toli 
jūroj. Jį pamatę kontrabandininkai 
spėdavo pasprukti už 12 jūrmylių ribos į 
tarptautinius vandenius, kur jie likdavo 
mūsų policijos neliečiami. įsigijus po
licijos reikalams geriau tinkamų mažes
nių motorlaivių, „Prezidentas Smetona 
1933 m. buvo iš policijos tarnybos išimtas 
ir nuginkluotas“ (psl. 376).

Vadovybės sk„ kurį galima pavadinti 
administracine dalimi. Į jų įeina mobili
zacija, karo lauko paštas, archyvas ir 1.1. 
V. Statkus taip pat įjungė gen. St. Raštikį 
su didele nuotrauka, karinius atstovus 
Lietuvoje, jiems 1938 m. rugsėjo mėn. 8 d. 
stebint kariuominės paradų (ta pati 
nuotrauka telpa taip pat ir Lenkijos karo 
atstovo Lietuvoje pik. Leono Mitkie- 
vičiaus prisiminimuose „Wspomnienia 
Kowienskie) bei Lietuvos ginkluotas 
pajėgas Tautos Sąjungos duomenimis. Ir 
taip, 1940 m. birželio mėn. duotame 
metraštyje, be žymesnių pakeitimų, 
pakartojami 1937 m. duomenys. Šaulių s- 
gos narių skaičius padidėjo iki 55 tūkst.

Kariuomenės sudėtis: žemyno ginki, 
pajėgos — karininkų 1,600, kareivių 
21,000, viso 22.600. Oro ginki, pajėgos: 
karininkų 150, kareivių 1,400, viso 1,550 
(psl. 438).

Ar Lietuvos kariuomenė ėjo tik tėvynės 
apsaugos pareigas, ar ji kartu buvo didelė 
auklėjimo — švietimo organizacija? Į 
pastarąjį klausimų, atsakymą gauname 
kariuomenės švietimo sk. (psl. 442-455), 
kur pav. 446 psl. lentelėje paduodamas 
naujokų išsilavinimas. Ir taip, 1923 m. 
lietuvių naujokų analfabetų buvo 
26,19%, žydų 16.35%, rusų 25.27%, 
vokiečių 18,45%, lenkų 50,85%, latvių 
17,39%, gudų 30%. Baigusių pradžios 
mokyklų lietuvių buvo 28.34%, žydų 
35,46%, rusų 28,51 %, vokiečių 27,18%, 
lenkų 15,25%, latvių 43,48 %, gudų 10%.

Gyvenimui įėjus j normalias taikos 
vėžes, kareivių švietimui buvo nau
dojama eilė priemonių. Tam tarnavo 
kariuomenės bibliotekos, karių žurnalas 
„Karys", rengiami įvairūs kursai, lietuvių 
kalbos, geografijos, istorijos pamokos. 
Tokiu būdu, karys atlikdavo ne tik karinę 
tarnybą, bet taip pat, pereidavo dalį 
pradžios mokyklos, geriau pažindamas 
savo tėvynę, rengiant ekskursijas į Karo 
Muziejų, Čiurlionio galeriją, specialius 
spektaklius valstybiniame teatre ar kino 
seansus.

Nepamiršo autorius karo sanitarijos 

tarnybos (sunkus kelias karo ligoninės!) 
veterinarijos. Karo mokyklos ir paskirų 
jos laidų (647-700 psl.), artimų Lietuvos 
kariuomenei organizacijų; šaulių, Lie
tuvos kariuomenės kūrėjų — savanorių, 
atsargos karininkų, korporacijos 
„Ramovė“ ir 1.1. Pirmą kartų sužinojau, 
kad 1933 m. spalio mėn. Kaune buvo 
įsteigta Lietuvos žydų karių, dalyvavusių 
nepriklausomybės atvadavime sąjunga. 
Jos tikslas buvo „prisidėti prie Lietuvos 
nepriklausomybės išlaikymo, prie gink
luotų pajėgų rėmimo, suartinti žydų 
visuomenę su lietuviais ir kovoti už 
lietuvių kalbą žydų tarpe. S-ga leido 
savaitraštį „Apžvalgą“. Pirmasis s-gos 
suvažiavimas įvyko 1934 m. III. 4 d. 
Kaune. Jame dalyvavo apie 300 atstovų iš 
34 skyrių. Suvažiavimas pradėtas pamal
domis choralinėje sinagogoje, kur buvo 
pasimelsta už kovose žuvusius žydus 
karius. Dalyviai eisenoje nužygiavo 
pasveikinti Respublikos Prezidentą. 
Karininkų Ramovės salėje suruoštas 
balius, Karo Muziejaus sodelyje įvyko 
iškilmės prie paminklo žuvusiems“ (psl. 
795-796).

Okupacija, „liaudies kariuomenė“ 
įjungiama į raudonosios armijos teri
torinį šaulių korpų, kuris įjungiamas į 
Pabaltijo ypatingosios karo apygardos 
kariuomenės sudėtį, savisaugos bat
alionai, kurių skaičius 1942 m. pasiekė 
23, nuginklavimas gen. P. Plechavičiaus 
Vietinės rinktinės, partizaninės kovos. 
„Po keturiasdešimt penkerių okupacijos 
metų tauta kovą tęsia. Lietuvių tauta 
gyva" (psl. 804).

Paliesdamas Lietuvos kariuomenės 
nepasipriešinimą okupacijai, autorius 
greičiausiai reiškia savo nuomonę, 
kadangi „savo esme yra politikos 
klausimas, nes kariuomenė yra vienos 
valstybės politikos veiksnių, o politiką 
sprendžia vyriausybė, ne kariuomenė. 
Sprendžiant priešinimosi ar nesiprieši
nimo klausimą, galėjo turėti reikšmės ir 
tai, kad sovietų ultimatumo metu 
pėstininkų pulkai buvo likę be sunkiųjų 
ginklų, kurie vasaros pratimams buvo 
išsiųsti į poligoną“, (psl. 797).

Leidinys užbaigiamas knygos sant
rauka anglų kalba, įstatymais, medalių 
statutais knygai aukotojų sąrašu.

Vytenis Statkus atliko milžiniškų 
darbų, surinkdamas plačią mūsų ka
riuomenės medžiagą. Teisingai jis sako, 
kad emigracinėmis sąlygomis neįma
noma buvo be gausaus būrio nuoširdžių 
bendradarbių ir pagalbininkų šią knygų 
išleisti, kadangi „savo ginkluotos pajėgos 
yra vienas iš matomų valstybės suv
erenumo pažymių. Jos yra ir valios laisvai 
gyventi matoma išraiška. Mes tikime, 
kad atsikurs nepriklausoma Lietuvos 
valstybė su visomis valstybinėmis in
stitucijomis, taigi ir savo ginkluotomis 
pajėgomis. Jos visai skirsis nuo šioje 
knygoje aprašytų, bet šios knygos tikslas 
bus pasiektas, jei jų atkūrėjai bent kiek 
pasinaudos čia aprašyta praeities patir
timi“. (psl. 7).

Leidinys yra graži dovana Lietuvos 
nepriklausomybės ir mūsų kariuomenės 
70-ties metų sukakties proga įrodant, kad 
tik dėka mūsų savanorių, karių, par
tizanų ir šaulių kraujo Lietuvos vardas 
buvo įrašytas pasaulio žemėlapyje. 
Kartojau ir kartosiu, kad tik laisvės 
kovotojai įdavė mums į rankas Lietuvos 
pasą, kuris apsaugojo mus nuo to paties 
likimo, kokio susilaukė Vokietijos 
stovyklose kitos Sov. Sąjungos pavergtos 
tautos. Prisiminkime mūsų laisvės ko
votojus lapkričio 23 d. ir žuvusiems 
kariams paminkluose įrašytus žodžius: 
ŽUVOME UŽ TĖVYNĘ.

Vytenis Statkus „Lietuvos ginkluotos 
pajėgos 1918-1940 m.“. Vydūno Jaunimo 
Fondas, Čikago 1986 m. Tiražas ir knygos 
kaina nepažymėta.

ADOMO JAKŠTO MINĖJIMAS
Lietuvių katalikų moterų draugijos 

iniciatyva. New Yorko lietuvių kultūros 
židinyje buvo surengtas Adomo Jakšto — 
prelato Aleksandro Dambrausko mi
nėjimas jo mirties penkiasdešimtmečio 
proga. Apie įžymųjį mokslininką, poetą, 
teologą ir matematiką minėjime kalbėjo 
kun. dr. Voldemaras Cukuras. Jaunimo 
atstovai perskaitė kelis būdingesnius 
Adomo Jakšto eilėraščius. Darb.

DIALOGAS APIE LIETUVĄ 
RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIME, 

SLOVĖNIJOJE
Slovėnų rašytojų sąjungos ir PEN 

Klubo pakviestas, Algirdas Landsbergis 
dalyvavo Bledo mieste gegužės 11-15 d. 
įvykusiame tarptautiniame rašytojų su
važiavime, kuris sutraukė beveik šimtą 
autorių iš 27 šalių. Ypač gausiai buvo 
atstovaujami vidurio — rytų Europos 
kraštai, įskaitant Čekoslovakiją ir Len
kiją, kurių PEN centrai šiuo metu 
valdžios suspenduoti, ir į Tarptautinį 
PEN Klubą dar neįstojusią Sovietų 
Sąjungą. Suvažiavimo tema: „Priklausyt 
mažumai — priklausyt daugumai“.

Suvažiavime bematant iškilo Pabaltijo 
klausimas. Kaip pirmosios sesijos („Ma
žuma: nauda ir žala“) moderatorius, 
Landsbergis kalbėjo apie savo paties 
patirtį, Justino Marcinkevičiaus pokalbį 
su Jean Paul Sartre („Dienraštis be 
datų“), kai kuriuos bendrus motyvus 
Vidurio Europos literatūrose, apžvelgė 
dabar sovietų Sąjungoje vykstančius 
debatus tautiniais ir kalbiniais klausi
mais, ir papasakojo apie lietuvių rašytojų 
vis atviresnius pasisakymus bei reikala
vimus. Paminėjęs Hitlerio-Stalino Paktą 
ir Pabaltijo šalių užėmimą, jis pabrėžė, 
kad lietuviai, latviai ir estai nėra Maskvos 
linksniuojami „sovietiniai žmonės“ ar 
„etninės mažumos“, kaip juos kartais 
vadina Vakarų žinijos, bet okupuotos 
tautos. Latviai ir estai jau tampa 
mažumomis savo pačių šalyse; tas pats 
pavojus gręsia ir lietuviams, nors jų 
padėtis truputį geresnė. Pabaltiečiai nori 
iškilti daugumomis savo tėvynėse — jie 
atsisako būti „paskutiniais mohikanais“.

J šį pasisakymą reagavo vienas iš dviejų 
Tarybų Sąjungos delegatų, SSRS Mokslų 
Akademijos, JAV ir Kanados Studijų 
Instituto narys Aleksandras Muliarčikas. 
Jis pareiškė, jog Landsbergis nėra 
susipažinęs su padėtimi, naudojasi 
pasenusia informacija, ir todėl „iškraipęs 
padėtį“. (Tų „iškraipymų“ jis taip ir 
neišvardino). Muliarčikas prisiminė prieš 
keletą metų Lietuvoje apsilankiusią 
amerikiečių rašytojų delegaciją, su 
Arturu Milleriu priešakyje, kuri, „nepa
isant nuomonių skirtumų,“ teigiamai 
įvertinusi padėtį Lietuvoje. Ir dadar 
Sovietų Sąjungoje tebesą tautinių pro
blemų, bet „sovietinė liaudis“ jas 
išspręsianti.

Savo atsakyme Landsbergis priminė 
Muliarčikui, kad sugrįžęs iš Lietuvos 
Arturas Milleris dalyvavo New Yorke 
įvykusiame Tarptautinio PEN Klubo 
suvažiavime, kurio metu jis pareiškė, jog 
„Lietuva yra okupuota šalis“. Jei 
„glasnost" ir toliau plėtosis, pareiškė 
Landsbergis, ir rusų tauta sugebės 
atsikratyti imperializmo ligos, kaip jos 
atsikratė anglai, prancūzai, ir kiti. Savo 
kitą dieną pasakytoje kalboje, Muliar
čikas nebeužsiminė apie „iškraipymus“ ir 
Pabaltijį. Jis tvirtino, kad Sovietų 
Sąjungoje nebesą „ideologinės neapyk
antos“ užsieniui ir kad „perestroika“ 
atverianti dideles galimybes taikai.

Po šio dialogo apie Lietuvą, Mu
liarčikas nesusilaukė paramos iš įpras
tinių SSRS-os ideologinių sąjungininkų 
— bulgarų bei rytų vokiečių. Slovėnų 
poetas Eno Taufer mažas tautas palygino 
su organizmais, kurie turi patys atrasti 
savo filosofinius sprendimus — organiš
kai priimti ar atmesti idėjas bei 
santvarkas. Slovėnų PEN Klubo 
pirmininkas Drago Jančar pareiškė turįs 
simpatijų „glasnost“ bei „perestroikai“, 
bet pabrėžė, kad kiekviena tauta turi pati 
nuspręsti, kaip ji tvarkysis ir persitvarkys.

Landsbergis taip pat lankėsi Slovėnijos 
sostinėje, Ljubljanoje, kur jis susitiko su 
rašytojais, teatralais, žurnalistais bei 
studentais. Pasikalbėjimas su juo buvo 
išspausdintas slovėnų laikraštyje Večer- 
7D.(Elta)

LIETUVIS — YALE UNIVERSITETO 
PREZIDENTO PADĖJĖJAS

Lietuvis profesorius dr. Jonas Zdanys 
yra paskirtas garsiojo amerikiečių Yale 
universiteto prezidento padejėju- 
asistentu. Jonas Zdanys yra 
gimęs Amerikoje, kur baigė aukštuosius 
mokslus įsigydamas literatūros dok
toratą. Nuo pat jaunystės gyvai reiškiasi 
lietuvių kultūriniame ir visuomeniame 
gyvenime. Yra išleidęs savo eilėraščių 
knygą ir į anglų kalbą yra išvertęs įvairių 
lietuvių autorių poetinę kūrybą, roma
nus. Nuo 80-ųjų metų dirba Yale 
universitete, kur iki šiol jau ėjo įvairias 
atsakingas pereigas. (Dr.)

2000
Karaliaučius, 

Butrimas ir Mrs. Thatcher, 
Nr. 1500, Sodyba,

Priimant dėmesin St. Kuzminsko 
laiškų iš Nottingham© užbaigą: pasima
tysime čia ir (ar kartais) Karaliaučiuje 
„E. L." persispausdino T. Venclovos St. 
Savaitėje skaitytą paskaitą etnografinių 
ribų klausimu ir po to sekusias diskusijas, 
kuriose dalyvavo dr. A. Gerutis ir kt„ 
kaip tik buvo diskutuojamas tuo laiku 
aktualus Karaliaučiaus klausimas, į ką 
atsakydamas T. Venclova (neseniai buvo 
atvažiavęs iš Lietuvos — MB) pasakė, 
kad į Karaliaučiaus miestą Lietuva 
niekada nepretendavo, o į dalį Karaliau
čiaus srities vienu tarpu pretendavo“. 
Ten yra likę tik 3 % lietuvių, ir kraštas 
dabar gyvena jei ne akmens, tai bronzos 
amžių. Jis sako, kad dėl sienų reikia su 
kaimynais susitarti. 1979 m. sausio mėn. 
Stasys Kuzminskas per du „E.L.“ 
numerius atsako, kad pagal Venclovą 
Lietuva būtų dar mažesnė negu ji dabar 
yra ir lietuvių tauta liktų tik saldi 
paguodos ašara — „Kas bus, kas nebus, 
bet lietuvis nepražus“. Dabar Karaliau
čiaus sritis yra niekeno žemė ir Sovietą 
Sąjungai byrant tą sritį užvaldys tas, kas 
bus geriausiai pasiruošęs, nes Lenkija 
atskirs tą sritį nuo Vokietijos ir pagal 
Kuzminską, tai ir bus Lietuvos tąsa. 
„E.L.“ vedamajame sausio 30 d. 
išvedžiojama, kad mums nereikėtų 
gadinti santykių su kitomis tautomis ir 
didinti tautinių mažumų nuošimtį.

1979 m. gegužės mėn. DBLS valdyba 
praneša, kad balandžio 27 d. Londone 
mirė savanoris, karininkas, Vyčio Kry
žiaus kavalierius, DBLS garbės narys, 
pulk. Tomas Vidugiris, aprūpintas šv. 
sakramentais, 85 m. amžiaus. (Tik visai 
neseniai buvo gautas leidimas nuvežti jo 
pelenus į Lietuvą, kur jis buvo palaidotas
— MB).

1979 m. gegužės mėn. 2 d. numeryje 
„E.L.“ įdeda įdomią fotografiją, kurioje 
matosi Lietuvių Namų direktorius Balys 
Butrimas su opozicijos vadove Margarita 
Thatcher, ir dar pridėta, kad arbatėlės 
metu B. Butrimas paaiškino lai poniai 
apie Lietuvos padėtį. Gi jau gegužės 8 d. 
praneša, kad Mrs. Thatcher išrinkta į 
valdžią. (Ji ir po šiai dienai tebėra D. 
Britanijos ministerė pirmininkė — MB).

Skaitytojų laiškuose gegužės mėn. P.B. 
Varkala barasi ant visų už blogą lietuvių 
kalbos vartojimą rašyboje. Duoda 
blogybių pavyzdžius ir ragina visus 
susirūpinti „tuo brangiausiu lietuvių 
tautos turtu — kalba“. (Iš Lietuvos 
atvažiuojantieji ir dabar mus bara už 
mūsų rašybą, bet kada mes juos 
užpuolame dėl vardų darkymo, kurių 
mes nebegalime net atpažinti, jie teisinasi, 
kad gauna vardus fonetiškai iš Maskvos
— MB).

1980 m. kovo 10 d. pasirodė „E.L.“ nr. 
1500 ir ta proga vedamasis pažymi, kad 
pradėjęs eiti 1947 m. kaip biuletenis, 
vėliau virtęs „Britanijos Lietuviu“ ir 
greitai persikrikštijęs į „Europos Lietuvį" 
prižadėjo, kad jis kaip ėjo taip ir eis, 
nebent jį ištiktų kokia sunki, mirtinga 
liga. Skundžiamasi, kad jis eina su 
nuostoliu ir bijoma, kad po to kai išmirs 
iš Lietuvos atvažiavusieji, čia girną 
skaitytojai, gali nepajėgti išlaikyti nuos
tolingai leidžiamo laikraščio. Tad gyven
kime dabartimi ir džiaukimės, kad jis dar 
ir šiandien tebeeina.

Lietuvių Sodybos pardavimo klau
simas vis dar nemiršta. P.B. Varkala 
balandžio mėn. savo laiške su patarimais 
suvažiavimui vėl siūlo parduoti Sodybą, 
nes „kam tokį brangų turtą laikyti ir 
turėti tiek mažai iš jo naudos“. Sodybos 
pardavimas buvo svarstomas ir tam 
reikalui buvo išrinkta penkių asmenų 
komisija, bet jau kitame numeryje „E.L." 
ragina visus važiuoti į Sodybos sąkrydį 
gegužės 24-25 dienomis.

Sodybos pardavimo klausimu pradėjo 
rodytis laiškai „E.L.“. Justas ir Ber
nadeta Snabaičiai, Sodybos vedėjai, rašė: 
„Pirkime, plėskimės, bet jokiu būdu 
neišraukime iš šaknų tos mūsų brangios, 
visų aukomis įsigytos vietos. Ji buvo 
artima mūsų širdžiai, kai mes dar buvome 
jauni. Tokį sentimentą puoselėja ir 
dabartinis jaunimas. Tai lietuviško 
pasiaukojimo, susipratimo ir entuziazmo 
paminklas ateičiai“. Panašiai rašė ir 
ragino neparduoti Sodybos V. Andruške- 
vičius, Stasys Kasparas, Eimutis Šova, 
M. B-nė ir kiti. M. Bajorinas
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VOLUNGĖ BRITANIJOJE
Dėl dviejų sunkių žarnyno operacijų ir 

po jų sekusio gan ilgo gydymo Romos 
Umberto I poliklinikoje negalėjau iki 
dabar atsakyti į Vilniaus universiteto 
Prof. Broniaus Genzelio man skirtą 
atvirą laišką: „Diskutuokime sąžinin
gai“, paskelbtą „Gimtojo Krašto“ 1988 
m. ketvirtame numeryje.

Atrodo, kad mūsų tarpusavio nesusi
pratimai ir nesutarimai kyla iš skirtingų 
pozicijų, iš kurių mes stebime svarstomąjį 
ateizmo klausimą, Jūs, Profesoriau, labai 
sumaniai skraidote teorinio ateizmo ir 
lietuviškosios laisvamanybės padengėmis 
visai nepaisydamas tikrosios šiandieninės 
lietuvių tautos padėties. Aš tuo tarpu, 
tiek atsiliepdamas į Jūsų straipsnį 
TIESOJE „Lietuvių kultūra ir ateizmas 
neatskiriami“, tiek ir dabar visų pir
miausia su pasibaisėjimu žvelgiu į 
Lietuvai Rusijos ginklu ir 'smurtu 
primestąjį okupacinį bei kolonijinį 
režimą, ir to režimo užkartąjį SOVIETINI 
ATEIZMĄ, kuris, kaip įsakmiai pab
rėžiau ir savo pirmajame rašinėlyje, 
neturi ir negali turėti nieko bendro nei su 
švietėjiška bei patriotine lietuvių laisva- 
manybe, nei su mūsų tautos kultūra. 
Tiktai pasauliui, o ypač lietuvių tautai, 
gerai žinoma imperialistinės Rusijos 
veidmainystė, kuri kariną okupaciją 
vadina išlaisvinimu, žiaurų rusinimą —- 
proletariniu internacionalizmu, o rusus, 
engiančius kitas tautas — vyresniaisiais 
broliais, tegalėjo jos nešamam ir prime
tamam ideologiniam fanatizmui uzur
puoti nekaltą ateizmo vardą. Žmonijos 
istorijoje nerasite nė vieno pavyzdžio, kur 
ateizmo ar laisvamanybės vardan bet 
kada būtų buvusios pavartotos tokios 
teroro priemonės, kokių nuolat griebiasi 
sovietai ideologinio fanatizmo ir rusiš- 

j kojo imperializmo įgyvendinimui. Tik
rasis, net ir marksistinis ateizmas, kuris 
religiją įvertino, kaip liaudies opiumą, su 
ja kovojo švietėjiškai ir moksliškai, nes 
manė, kad religija įveikiama švietimu, o 
te terororu ir žiauriomis bausmėmis.

; Jše, Profesoriau, nesvajoju „apie 
I Chomeinio kirpimo režimą Lietuvoje“. 
Į Bet Jūs man „sąžiningai“ atsakykite, ar 
! sovietinis ateizmas savo nuožmumu ir 
į etniškumu nepralenkia ir Chomeinio 
j režimo? Ar nukankintiesiems inž. Min- 
i dangui Tamoniui, Stasei Lukšatei, 
kunigams Broniui Laurinavičiui, Juozui 
Zdebskiui ir kitiems galėjo būti kas 

Į baisesnio už sovietinį ateizmą, kuris 
niekšiškai atėmė jiems net gyvybę? Ar 

I sovietinis ateizmas gali didžiuotis ypa
tingu dvasios kilnumu, kai jo įsakymu, 
paikutis, užėjęs į bažnyčią, yra tram
domas ir virkdomas bukapročio KGB- 

j isto ar furijos-mokytojos, o tėvams, 
[nedraudžiamiems savo vaikams eiti į 
į bažnyčią, grasinama atimti tėvystės 
teises? Kuo sovietinis ateizmas yra 
humaniškesnis už Chomeinio režimą 
tikinčiam mokytojui, kuris negali viešai 
pasirodyti bažnyčioje, jei dar nori ir 
toliau mokytojauti, ir taip už duonos 
kąsnį yra brutaliai verčiamas atsižadėti 
tikėjimo? Kaip Jūs manot, ar Chomeinio 

i režimas galėtų žiauriau ir brutaliau už 
■sovietinį ateizmą persekioti vargšę Nijolę 
I Sadūnaitę, gyv. Vilniuje? Ar Marytė 
Gudaitytė, gyvenanti Prienų raj„ Skers- 

I balio km., 1985 m. pašalinta iš Kauno 
Į Prano Mažylio med. mokyklos vien 
| todėl, kad tikinti, Chomeinio Irane būtų 
i turėjusi eiti skausmingesnius kryžiaus 
kelius negu sovietų okupuotoje Lietu

voje, maldaudama, ir atrodo nesėkmin- 
I gai, įvairių satrapų leisti jai užmetu baigti 
|medicinos seserų mokyklą? Galiu Jus 
užtikrinti, kad už parašų rinkimą po 

j peticijomis Chomeiniui, Irane žmonės 
nėra gaudomi, tardomi ir gąsdinami 

: represijomis, kaip šiandien Lietuvoje 
1 pasirašiusieji po prašymais Gorbačiovui. 
į Vargiai Chomeinio režimo prokuroras 
'įstengtų suformuluoti „tauresnį ir žmo- 
1 aiškesnį“ grąsinimą už KGB prokuroro 
į Sokolovskio mestąjį Tamošiūnienei 1986 

m. gruodžio 16 d. Vilniuje: „Negadinkit 
J su mumis santykių! Jūs turite pagrindo 

mūsų nemėgti! Mes žinome kieno Jūs
1 duktė, bet mes tikrai nenorime Jums 

nieko blogo. Jūs gera inžinierė, darbe apie 
Jus puikiai atsiliepia ir nesinorėtų, kad 
dėl Jūsų užsispyrimo, po 20 metų 
inžinierinio darbo. Jūs turėtumėte ne
malonumų — juk visur dabar mažinami 

| etatai — o Jūs turite du vaikus,

ATSILIEPIMAS 
Į PROF. BRONIAUS GENZELIO 

ATVIRĄ LAIŠKĄ
neišmokėtas kooperatinio buto mokestis, 
vyras invalidas; be to, mes žinome, kur jis 
dabar ir jį galim ten užlaikyti... Turbūt iš 
tėvelio nemažai girdėjote apie Mor
dovijos grožį — gal ten norėtumėt ir 
pabuvoti? O kaip vaikai“. (LKB kronika 
Nr. 73).

Negražu, Profesoriau, versti kaltę ant 
popiežiaus, kada patys lietuviai yra kalti. 
Negalima kaltinti kitų nesėkmėmis, 
kurios mus ištinka dėl mūsų pačių 
šlykštaus pataikavimo svetimiesiems, dėl 
nedovanotino tautinio aplaidumo ir dėl 
neapsakomo nerangumo. Kaip žinoma, 
Lietuvos globėjo šv. Kazimiero jubilie
jinių metų proga, popiežius, pa
rodydamas savo ryškų prielankumą 
lietuviams ir aiškų nepriklausomumą nuo 
savo tėvynainių, nė įkarto lietuvių 
nesuplakė su lenkais. Paskatinta tokio 
mums teigiamo nusistatymo, 1987 m., 
minint krikščionybės atnaujinimo Lie
tuvoje 600 m. sukaktį, grupė išeivių 
sumanė paprašyti popiežių paskelbti „de 
jure“ senąją pagoniškosios Lietuvos 
sostinę Vilnių Lietuvos bažnytinės 
provincijos centru, ir atlietuvinti, prieš 
paskelbiant palaimintuoju, Jurgio Ma
tulaičio pavardę Vatikano dokumen
tuose. Bet iš lietuvių išeivijos bažnytinės 
vadovybės, vietoj pritarimo ir paramos, 
susilaukė tik grubių priekaištų arba 
visuotinės tylos. Romoje kalbama, kad 
popiežius paklausęs Matulaičio be
atifikacijos bylos postulatoriaus, kun. dr. 
J. Vaišnoros, kaip pagaliau mes lietuviai 
norime, kad naujasis palaimintasis būtų 
pavadintas ir susilaukęs tokio atsakymo: 
„Matulaitis-Matulevvicz“. Net kone 
letargijoje tūnojantis VLIKas jautė 
reikalą be jokio pagrindo pareikšti, kad 
„Vatikano oficialus arkivyskupijos klau
simo išsprendimas reikštų Lietuvos 
aneksijos prie Sovietų Sąjungos pripa
žinimą“. Nepasižymėjo aukšta lietuviška 
savimone nė okupuotos Lietuvos baž
nytinė hierarchija, tik neaišku, ar iš 
apsileidimo, ar iš baimės nepataikyti 
okupaciniam režimui. Be kita ko, nelabai 
seniai buvę sutarta vartoti „Matulaitį“ 
vietoj visai nelogiško „Matulaičio- 
Matulevičiaus“. Apie Lietuvos okupantą 
neverta nė užsiminti: rusų ir lenkų 
antilietuviški kėslai pilnai sutampa. 
Nieko teigiamo negalima lauktis ir iš 
lietuvių komunistų, kurie su neapsakomu 
lengvapėdiškumu yra nusistatę aklai 
tenkinti kiekvieną, kad ir kvailiausią, 
rusiškojo okupanto užgaidą. Tai akivaiz
džiai patvirtina Vilniaus arkivyskupijos 
Apaštalinio Administratoriaus, vyskupo 
Julijono Steponavičiaus, ištrėmimas į 
Žagarę, Vilniaus katedros uždarymas, šv. 
Kazimiero bažnyčios pavertimas ateizmo 
muziejumi. Ir „dulcis in fundo“, Lietuvos 
krikšto 600 m.sukakties proga, Vilniaus 
šv. Dvasios ir šv. Rapolo bažnyčiose 
suruoštos iškilmingos jubiliejinės pa
maldos lenkų kalba. įdomu, ar jos buvo 
skirtos lenkų krikštytojų, atvykusių į 
Vilnių ir čia pasilikusių, ar per krikštą 
sulenkintų lietuvių, palikuonims? Jei 
tikrų lenkų, tai jie savo jubiliejų jau būtų 
turėję atšvęsti 1966 m„ minint „Sacrum 
Poloniae Millennium“. Taigi negalim 
pretenduoti, kad popiežius mus su basliu 
priverstų saugoti, gerbti ir ginti savo 
tautinę tapatybę, jei mes patys atžagariai 
norim likti neaiškiais mišrūnais ir rusų bei 
lenkų padlaižiais.

Jūs, Profesoriau, 1926 m. valstybinį 
perversmą vadinate autokratiniu ir 
rūsčiai pabrėžiate: „Smetoninis režimas 
varžė istorinio ir politinio mąstymo 
augimą, neleido formuotis de
mokratinėms tradicijoms. Už tai labai 
brangiai sumokėjo mūsų tauta“. Tačiau 
niekur nė vienu žodžiu Jūs neužsimenate 
nei apie sovietinės Rusijos karinę 
Lietuvos okupaciją, įvykdytą dėka 
nešvaraus sandėrio, sudaryto slapta tarp 
sovietinės Rusijos ir hitlerinės Vokietijos, 
nei apie sovietinį režimą, atneštąjį 
Lietuvai ant Raudonosios Armijos 
durtuvų. Leiskite paklausti, ar dešimčių 
tūkstančių nekaltų lietuvių ištrėmimas į 
Sibiro Gulagą džiugino „mūsų tautą“ ir 
„leido formuotis demokratinėms tradi
cijoms“? Ar partizaninis karas, kurio 
didvyriškumas žymiai viršija Afganis
tano partizaninio karo didvyriškumą, nes 
lietuviai kovojo visiškai vieni, be jokios 
užsienio paramos, ne brangiai atsiėjo 
mūsų tautai? Paaiškinkite, kodėl Lietuvai 

nebuvo taikomas toks pat režimas, koks 
buvo pritaikytas Lenkijai, Vengrijai, 
Rumunijai ir visoms kitoms iki Antrojo 
pasaulinio karo buvusioms nepri
klausomoms valstybėms, o paskui 
patekusioms sovietų įtakos sferon? Kodėl 
Lietuvai nebuvo leista, kaip kad lei
džiama net kai kurioms kitoms sovie
tinėms respublikoms, palaikyti savo 
senąją ir gražiąją kalbą, kaip valstybinę 
kalbą? Ar buvo baiminamasi, kad jos, 
kaip valstybinės kalbos, palaikymas gali 
trukdyti nežabotą Lietuvos rusinimą ir 
kolonizavimą? Po carinės Rusijos oku
pacijos, Kaunas per dvidešimt nepri
klausomo valstybinio gyvenimo metų 
buvo atlietuvintas. Tuo tarpu jau praėjus 
daugiau kaip keturiasdešimčiai metų nuo 
sovietų okupacinio režimo įvedimo, 
Vilnius vis dar nepasižymi dideliu 
lietuviškumu.

Jeigu Jūs, Profesoriau, būtumėt rašęs 
Stalino teroro laikais, tai būtų galima 
suprasti ir gal net pateisinti Jūsų laiško 
turinį. Bet Jūs. rašote M. Gorbačiovo 
skelbiamų „persitvarkymo“ bei „vie
šumo“ metais, ir užtat iš Jūsų reiktų 
lauktis daugiau pilietinės bei lietuviškos 
drąsos ir ryškesnio prisiartinimo prie 
tiesos. Juozas Gailius

TRUKDO PASINAUDOTI 
MASINE INFORMACIJA

Europos Vyskupų Konferencijų So
cialinės Komunikacijos Komisija, posė
džiavusi šiomis dienomis Liuksemburgo 
sostinėje, išreiškė apgailestavimą, kad 
Bažnyčios Rytų Europos kraštuose 
neturi laisvės pasinaudoti masinės 
informacijos priemonėmis. Po tris dienas 
užtrukusių pasitarimų paskelbtame 
pareiškime Europos Vyskupų Konferen
cijų Komisija pažymi, kad tokie laisvės 
suvaržymai labai kliudo Evangelijos 
skelbimo misiją.

LSS EUROPOS RAJONO „Dr. Jono Basanavičiaus“ vardo 39-tos vasaros skautų- 
skaučių stovyklos uždarymo metu. Prie vėliavos muz. Dalia Viskontienė, „Volungės“ 
choro dirigentė ir vadovė. Foto: VI. Giedminto.

Nuaidėjus paskutinių dainų aidams, 
„Volungei“ jau grįžtant namo, mintys vėl 
sugrįžta į šeštadienio vakarą, taip artimai 
lietuviškai praleistą savųjų tarpe mūsų 
sodyboje. Tie prisiminimai pasiliks mūsų 
mintyse ilgai. Laikui bėgant gal detalės 
kiek išblės, bet jų apsilankymas liks 
neužmirštamai.

Tai jau trečia grupė aplankiusi mus iš 
Kanados. Turėjome „Gintaro“ jaunimą, 
vyrų chorą „Arą“, o dabar garsiąją 
„Volungę“, su kuria kartu atskrido ir 
lakštutė solistės Anitos Pakalniškytės 
asmenyje.

Nežinia kiek dar Kanadoje lietuviškų 
chorų yra. Valija yra garsi savo dainomis 
ir chorais, bet ta garbė greitai atiteks 
Kanados lietuviams, ir tas kraštas 
pasiliks mūsų mintyse kaip dainų kraštas, 
antroji mūsų Dainava. Kol turėsime 
tokių asmenų kaip chorvedė Dalia 
Viskontienė, muzikų — kaip Jonas 
Govedas ir dainininkų — aukojančių dalį 
savo gyvenimo šiam darbui, lietuviška 
daina dar ilgai skambės pasaulio 
kontinentuose.

Atvyko jau jie prieš savaitę. Koncer
tavo Škotijoje. Susipažino su Škotijos 
lietuviais, kurių dalis jau ketvirtos kartos 
ir mažai bekalba lietuviškai, bet lietu
viška daina vėl užžiebė lietuviškas žarijas, 
tuo labiau, kad dauguma „Volungės“ 
dainininkų savo kalbos išmoko tik iš savo 
tėvelių ir retas yra matęs tą kraštą, kurio 
dainas dainuoja.

Susižavėjo jais Škotija, susižavėjo ir 
Anglija. Koncertas Lietuvių Sodyboje, 
ypač sujungtas su lietuviško skautiško 
jaunimo stovyklos užbaigimu, subūrė 
mus visus į glaudžią šeimą. Viena šeimos 
dalis dainavo, kita džiaugsmingai klau
sėsi. Sodybos saliukė buvo per maža. Šis 
koncertas sukėlė tokį susidomėjimą, kad 
ir dvigubai didesnė salė būtų per
pildyta.

Savo dainų pynėmis, vadovaujant 
chorvedei Daliai Viskontienci, pianinu 

virtoziškai pritariant Jonui Govedui, 
„Volungė“ užbūrė klausytojus, ir katutės 
neleido jiems šio koncerto užbaigti. 
Nebuvo galo plojimui ir choras turėjo 
padainuoti priedu dar net tris dainas, kad 
nors šiaip taip apslopintų klausytojų 
troškulį. O kai pasirodė žavioji solistė 
Anita Pakalniškytė — plojimai perkūnu 
trenkė.

Koncertas buvo pravestas dainų ir 
žodžiu pynėmis. Choristai dainavo, o jų 
dainas žodžiais sujungė Birutė Litvinienė 
dramatišku improvizavimu. Daug tų 
pynių buvo paruošta muziko Jono 
Govedo, kuris pas mus jau ne pirmą 
kartą. Tai labai gabus ir įdomus muzikas, 
turintis savo kūrybos stilių, bandantis 
paįvairinti lietuviškas dainas, pritaikinti 
jas prie šių laikų, prie jaunesnės kartos. 
Žavingos klasikinės dainos, paįvairintos 
populiaresnėmis, choro taip meniškai 
perduotos klausytojams, sujaudino ne 
vieną širdį. Už tokį puikų koncertą gili 
padėka tenka jo vadovei Daliai Viskon- 
tienei, kuri sugebėjo išlaikyti šio vieneto 
tokį aukštą lygi, nors ir atsivežusi tik pusę 
„Volungės“ choro.

Apie solistę Anitą Pakalniškytę negaliu 
aš daug ko rašyti. Apie profesionalus gali 
rašyti tiktai profesionalai. Bet jos 
dainavimo patrauklumą ir dainų pasirin
kimą tegaliu apibūdinti tik vienu žodžiu 
— nuostabu.

Koncerto is šio vakaro pasisekimu 
rūpinosi CV narys Kultūriniams re
ikalams Eimutis Šova. Jo įdėtas darbas šį 
vakarą padarė sėkmingu. Koncertui 
pasibaigus jis gėlėmis ir bučkiais 
apdovanojo vadoves, padėkodamas ir 
pasidžiaugdamas neužmirštamu kon
certu.

Po to sekė vakarienė, paruošta 
darbščiųjų Sodybos vedėjų Povilo ir 
Luizos Podvoiskių. Vakarienėje da
lyvavo daug klausytojų, norinčių susipa
žinti su mūsų mielaisiais svečiais. 
Nuskambėjus taurėms, vakarienei einant 
prie pabaigos, padėkos žodį tarė CV 
pirm. J. Alkis, prašydamas ir toliau 
neužmiršti mūsų ir vėl aplankyti artimoje 
ateityje. Chorvedė Dalia Viskontienė 
pasidžiaugė savo choristų lojalumu ir 
nebojant sunkių sąlygų nuolatiniu 
tobulėjimu. Pasidžiaugė jų pasiryžimu 
temauti lietuviškai dainai ir skambinti 
lietuvišką varpą pasaulyje.

Pagaliau vakaras ėjo į galą. E. Šova 
paprašė visus atsistoti užbaigai, su- 
giedant „Lietuva Brangi“.

Mažai beliko laiko pasikalbėti. Volun- 
giečiai jau turėjo grįžti atgal į Londoną, 
kur jų laukė paskutinis pasirodymas — 
pasitarnavimas, sekmadienio ryte šv. 
Mišios gražioje lietuvių bažnytėlėje.

Laimingos kelionės „Volunge“. Jūs 
mums suteikėte keletą gražių valandėlių. 
Jos liks mūsų mintyse visados.

H. Gasperas

SVAJONIŲ AIDAI 
BRITANIJOJE VIEŠES 
APIE DEŠIMTI DIENŲ 

„AUŠRININKO 
DR. JONO ŠLIŪPO 

ARCHYVO“ NAUJIENOS
Archyvui aukojusiųjų dosnių lietuvių 

skaičius š.m. liepos mėn. jau peržengė 70. 
(IL 17; CA—15; FL—13; AR—6; 
PA—5; Lietuva—4; NY ir MA— po 3; 
VA, NM, UT, Australija, Kanada ir 
Lenkija — po I). Suaukotų knygų 
skaičius viršija 2000.

Savo privatų knygyną Archyvui 
perleido Čikagiškė istorikė Dr. Vanda 
Sruogienė paaukojusi virš 200 knygų. 
Virš 150 knygų aukojo Povilas ir Aldona 
Aleknos iš Seminole, FL.

Sesuo Perpetua, šv. Kazimiero vien
uolyno Čikagoje bibliotekininkė, Ar
chyvui atidavė pilną, įrištą, 1910-15 m. 
komplektą, Dr. Jono Šliūpo redaguoto 
„Laisvoji Mintis“ žurnalo.

Iš adv. dr. Aleksandro Mauragio, 
Australijoje, gauta dr. Jono Šliūpo lazda, 
kurią jis pasiramščiodavo iki pat savo 
mirties Berlyne, 1944 m. Vėliau šią lazdą, 
iki jos 99 m. amžiaus sukaktuvių, 
Australijoje vartojo adv. Mauragio 
mamytė, Eva Mauragienė. Adv. Maur- 
agis Archyvui taipgi prisiuntė 23 istorinės 
vertės knygas, kurias jis 1944 m. 
pasiskolino iš Dr. J. Šliūpo asmeniškos 
bibliotekos Palangoje.
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Lietuvių Kronika
KAS—KADA—KUR

Rugpjūčio 14-24 — Tautinė Skautų 
stovykla Klevelande, JAV. (Iš Britanijos 
vyksta 14 atstovų).
- Rugpjūčio 29— Prasideda nauji metai 
Vasario 16 Gimnazijoje.

Rugsėjo 9-10 — Pabaltiečių konferen
cija Londone.

Rugsėjo 10 d. — Tautinės Šventės 
Minėjimas/Nottinghame.

Rugsėjo 72-13— Bonnos konferencija.
Rugsėjo 24 — prasideda Londono 

lietuvių Maironio mokyklos antrieji 
metai. Pamokos vyksta kiekvieną šeš
tadienį Lietuvių namuose 10-12 vai.

Spalio 3-6 dienomis — Romoje įvyks 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 
suvažiavimas.

Spalio 8 d. — Šeimos Savaitgalis, 
Sodyboje.

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

Spalio 22 — Vyskupo Pauliaus 
Baltakio lankymasis ir Maironio min
ėjimas Stuttgarte.

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

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

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

DOC. V. SKUODIS 
ANGLIJOJE

Po studijų savaitės Vokietijoje į 
Londoną atvyksta doc. V. Skuodis. 
Anglijoje jis bus nuo rugpjūčio 8-tos iki 15- 
tos. Jam yra numatytas pasimatymas su 
Amnesty International tarptautinio skyr
iaus darbuotojais, kurie savo veikla 
prisidėjo prie docento išlaisvinimo iš 
Sovietų vergijos.

GAISRAS IGNALINOJE
Š.m. liepos mėnesio 25 dieną Vilniaus 

radijas pranešė, kad to pat mėnesio 20 
dieną kilo gaisras Ignalinos atominėje 
elektrinėje. Jos administracija nurodo, 
kad elektros kabeliai užsidegė viename 
pirmo bloko koridoriuje. Gaisras neišsi- 
plėtė ir buvo užgesintas per vieną 
valandą; nuostoliai siekia 1500 rublių.

Laikraštis „Tiesa“ atsiliepė labai 
kritiškai apie tą gaisrą. Ignalinos sovieto 
pirmininkas yra labai pasipiktinęs, kad 
elektrinės administracija tiktai labai 
pavėluotai painformavo vietinius gyven
tojus apie tą ivykį.

VYKSTA DIDELI 
POSLINKIAI

(Ištrauka iš laiško, rašyto Vilniuje 
liepos 10 dieną).

...posmus vyksta dideli poslinkiai. Eilėje 
respublikų susikūrė „NacionalinisJ'rontas 
(Lietuvoje — „Sąjūdis"), kurių pro
gramose pirmoje vietoje nacionalinis 
klausimas. Noras didinti respublikos 
politinį savarankiškumų, jos teises, įvesti 
respublikos ūkiskaitą, gimtųjų kalbų 
pripažinti respublikos valstybine kalba, 
ekologiniai klausimai ir jų teigiami 
sprendimai kelia lietuviams nuotaikų.

Vyksta dideli mitingai, sueigos. Išsi
judino ir kai kurie Lietuvos vadovai (ne 
visi). Iškelta sena trispalvė vėliava, 
dainuojama „Tautiška giesmė", plaka-

AUKOS SPAUDAI
K. Rimaitis — 3.50 sv.
Dr. V.A. Raisys — 20.00 sv.
M. Vereika — 1.50 sv.
„E.L.“ skaitytojas — 39.50 sv.
J. Šulskus — 1.50 sv.
A. Šmitas — 2.50 sv.
X. Petrauskas — 10.00 sv.
V. Lisius — 3.50 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

ARKIVYSKUPAS A..J. BAČKIS
Prelatas Audrys Juozas Bačkis yra 

pakeltas į arkivyskupus ir paskirtas 
pronuncijum Olandijoje. ELŽ,

PAMALDOS
Nottinghame — rugpjūčio 14 d., 11,15 

vai., Židinyje, Marijos Metines baigiant 
— Iškilmingos Marijos pamaldos.

Eccles— rugpjūčio 14d.. 12.15 vai.
Stoke on Trente — rugpjūčio 14 d., 

14.30 vai., St. Wulstans.
Nottinghame — rugpjūčio 21 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Derbyje — rugpjūčio 21 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
Birminghame — rugpjūčio 21 d., 17.30 

vai., Šv. Onoje, 96 Bradforde St.
Nottinghame — rugpjūčio 28 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Leicesteryje— rugpjūčio 28 d., 14 vai., 

Švč. Širdyje.

Bc to yra numatytas pasikalbėjimas su 
žymiu Londono dienraščiu ir susitikimas su 
Londono lietuviais veikėjais Lietuvių 
Namuose rugpjūčio 13 d. ir su Londono 
lietuvių visuomene Šv. Kazimiero svet
ainėje, kur po pamaldų, rugpjūčio 14 d. jis 
skaitys paskaitą apie dabartinę padėtį 
Lietuvoje.

tuose — Vytis, Gedimino sulpai. Sustab
dytas finansavimas Ignalinos atominei 
elektrinei.

Paskutinis mitingas buvo vakar (laiškas 
rašytas VII.10) Vingio parke. Nors 
spauda tylėjo apie jo datų, susirinko apie 
100 tūkstančių žmonių; miškas tautinių 
vėliavų (parduotuvėse nebeliko geltonos, 
žalios, raudonos medžiagos). Vėl tos 
pačios optimistinės kalbos, liaudiškos 
dainos. Prieš metus aš ir. turbūt, dauguma 
lietuvių negalėjo numatyti ką nors 
panašaus. Nemažai mes dėkingi Gor
bačiovui...

Linkėjimai jums visiems. Jurgis
P.S. Vingio parke paskelbtas boikotas 

laikraščiui „Tiesa". Neskaitykite ir 
netikėkite. _________

ATSTATYS „LAISVES“ STATULĄ
Vilniaus radijas pranešė, kad Kaune 

pradėtos rinkti lėšos Juozo Zikaro 
sukurtos „Laisvės“ skulptūros atsta
tymui.

Karo Muziejaus Sodelyje Laisvės 
skulptūra buvo sunaikinta stalinizmo 
laikais. Ji bus atkurta pagal dailininko 
dukters išsaugotą visą skulptūros sta
tybos dokumentaciją.

Taip pat yra numatyta atstatyti Kaune 
ir Vinco Grybo sukurtą paminklą 
Vytautui Didžiajam, paminklinius bius
tus Simonui Daukantui, Jonui Basana
vičiui ir Vincui Kudirkai.

LIETUVOJE
(Atkelta iš 1 puslapio) 

valstybinis aktas. „Ja buvo paremtos 
vėlesnės sutartys tarp Lietuvos ir TSRS 
(1926 m„ 1934 m. ir net 1939 m.). Ta 
sutartimi Lietuva rėmėsi ir kitose 
tarptautinėse derybose.

Kadangi 1920 metų liepos 12 dienos 
taikos sutartis įteisino Lietuvos vals
tybinę nepriklausomybę, apibrėžė jos 
teritoriją ir numatė taikų Lietuvos 
tarptautinį statusą, ji įgijo Lietuvai 
konstitucinę reikšmę“.
Masinė demonstracija Vilniuje

Liepos 9 dienos demonstraciją Vilniaus 
Vingio parke, kur dalyvavo apie 100 
tūkstančių, plačiai aprašė TIESA 
(VII.12), pacituodama kalbėtojų mintis. 
Mitinge kalbėjo grįžę iš Maskvos 
komunistų partijos delegatai. C. K. 
sekretorius A. Brazauskas, pasakė, jog 
Persitvarkymo sąjūdžio pasiūlymus de
legatai pateikė Maskvos konferencijai. 
Sąjūdžio atstovas R. Ozolas smulkiau 
išdėstė lietuvių reikalavimus: būtina 
didinti respublikų savarankiškumą, re
ikia konstituciškai įtvirtinti valstybinę 
lietuvių kalbos padėtį, ir kad svarbiausius 
konferencijoje iškeltus uždavinius būtina 
realizuoti per 2-3 metus. Kiti kalbėtojai 
iškėlė ekonomines, ekologijos ir kitas 
problemas. Kai A. Brazauskas pasakė, 
kad nacionalinės vėliavbs klausimas yra 
išnagrinėtas vyriausybės lygiu ir artimia
usiu metu jo teigiamam sprendimui turės 
būti suteiktas įstatyminis pagrindas, — 
minioje kilo ovacijos ir buvo sugiedota 
„Tautiška giesmė“ (Lietuvos himnas). 
Estrada ir visa aikštė margavo tri
spalvėmis (geltona, žalia, raudona) 
vėliavomis.
Svajojo apie socializmą

TIESA (VI.26) paskelbė savo bendra
darbio paruoštą redakcijos gautų laiškų 
apžvalgą. Vieną iš tų laiškų parašė 
Klaipėdos darbininkas Vincas Vitkus. 
Jame pasakyta:

„Aš iš žmonių, kurie svajojo apie 
socializmą ir laukė jo su didelėmis 
viltimis. Bet šiandien, jau sulaukęs 
senatvės, negaliu suprasti, koks jis turi 
būti“.

Laiško autorius vokiečių okupacijos 
metais buvo išvežtas į Vokietiją darbams. 
Pokario audros nubloškė jį į Permės sritį. 
Reiškia, grįžusį į Lietuvą, bolševikai 
ištrėmė į Sov. Sąjungos gilumą. Sugrįžusi 
po dviejų metų į Lietuvą, tėvas sutiktuvių 
vakarą galėjo pavašinti tik bulvėmis su 
druska: buvo pardavęs paskutinę ožką, 
kad apmokėtų prievarta pasirašytą 
paskolą valstybei. „Piktinausi Lietuvoje 
nelegaliai veikusiomis ginkluotomis 
gaujomis, ■— pasakoja V. Vitkus, — ir 
man pasiūlė stoti į liaudies gynėjus 
(stribus). Nesuvokdamas tikrosios jų 
paskirties, atsisakiau. Be teismo buvau 
nubaustas dešimt metų tremties, atsi
dūriau Džezkazgano vario kasyklose...“

Jeigu laiško autorius net sulaukęs 
senatvės nežino koks turi būti socia
lizmas, tai dabar bent žino, kaip buvo 
„savanoriškai“ organizuojami stribai. 
Ar dar gyvas, Nemunėli?

Visuomeninės ekologinės ekspedicijos 
„Nemunas“, kurią surengė Lietuvos 
gamtos apsaugos draugijos taryba, 
įgaliotiniai parašė Lietuvos sovietinei 
vyriausybei atvirą laišką.

Ekspedicija laivu nukeliavo nuo 
Kauno iki Neringos ir įsitikino, kad 
Nemunas iš tiesų šaukiasi neatidėliotinos 
pagalbos. Žemiau Kauno upės pakran
tėse kaupiasi organinis purvas, kuriame 
daug agresyvių cheminių 
junginių, sunkiųjų metalų. Pažeistų pa
plūdimių ruožas pasiekė Vilkiją, ir 
kasmet jis pailgėja keliais kilometrais.

Išreikšdami visuomenės ir gamtos 
apsaugos draugijos narių nuomenę, 
ekspedicijos dalyviai prašo respublikos 
vyriausybę ne vėliau kaip per 5 metus 
suprojektuoti ir pastatyti Kauno miesto 
nutekamojo valymo įrenginius, nes 
Kaunas — vienas didžiausių Nemuno 
teršėjų.

Kaune — 400 tūkstančių gyventojų ir 
daug pramonės. Visą suvartotą vandenį, 
be jokio valymo išleidžia į Nemuną.
Ūkiskaita ar savarankiškumas?

Kaip praneša LITERATŪRA IR 
MENAS (VII. 2). tokį klausimą dis
kutavo Estijos ir Lietuvos ekonomistai 
bei mokslininkai, susitikę gegužės 26 
dieną LTSR Mokslų Akademijos Eko
nomikos institute.

Ekonomikos mokslų daktarė Kazi
miera Prunskienė, sukvietusi tą pokalbį. 

pasakė, kad persitvarkymo eiga su
brandino naujų, iki šiol mažai nagrinėtų 
problemų. Jų tarpe — regionų, re
spublikų ir kitų teritorinių formuočių 
ūkiskaitos, jų savarankiškumo derinimas 
su visos Sov. Sąjungos interesais. Estai 
jau anksčiau pradėjo gvildenti re
spublikos savarankiškumo didinimo, jos 
ūkiskaitos ir finansavimosi problemas, 
todėl jie turi įdomių minčių bei konkrečių 
pasiūlymų.

Estijos Mokslų Akademijos Eko
nomikos instituto darbuotojas įvaras 
Raigas paaiškino, kas yra daroma jų 
respublikoje. Estų ekonomistų pa
siūlymai respublikoje sulaukė didelio 
liaudies pritarimo. Iškeltoms idėjoms 
palaikyti susiformavo liaudies frontas, 
kasdien jį papildo apie tūkstantis žmonių. 
Pavyko atremti nepamatuotus kal
tinimus nacionalizmu ir ekstremizmu, 
kurių nepagrįstumą estams pavyko 
įrodyti ir Maskvoje. Prieita prie tokios 
demokratizavimo stadijos, kad re
spublikos vyriausybė jau turi paisyti 
liaudies nuomonės.

Pasisakius tuo klausimu kitiems 
pokalbio dalyviams, pradėta diskutuoti 
gyventojų migracijos problemą. Siekiant 
migraciją apriboti, I. Raigas iškėlė mintį 
įvesti respublikų pilietybę, kurią galima 
būtų įgyti tik mokant vietinę kalbą ir 
pažįstant kultūrą. Filosofijos mokslų 
kandidatas Arvydas Juozaitis pritarė tai 
minčiai. Jis pasakė, kad yra būtina 
konstituciškai grąžinti respublikines 
pilitybės teises.

K. Prunskienė aiškino ūkiskaitos ir 
respublikos savarankiškumo sąvokas. Ji 
pasakė, jog kiekviena respublika turi 
skaičiuoti savo galutinus rezultatus: ką 
sukuria, ką gauna ir ką atiduoda, 
įnešdama savo dalį, tenkinant visos 
valstybės interesus. Finansų fakulteto 
profesorius S. Uosis pasakė, kad tvarkant 
respublikos ūkiskaitą, neišsiverstume be 
savarankiškos atskirų respublikų pinigų 
sistemos. Estų ekonomistas I. Raigas 
pasakė: „Aš visiškai palaikau prof. S. 
Uosio mintį, kad reikalinga respublikų 
valiuta kaip savarankiška pinigų sistema, 
arba kaip konvertuojami rubliai. Be jos 
nieko neišeis“.

LIETUVOS PERSITVARKYMO 
SĄJŪDŽIO MITINGAS

Liepos 26 d. 13 vai., prie LTSR 
Aukščiausios Tarybos Rūmų įvyko 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio su
šauktas mitingas, nukreiptas prieš 
valdžios skubiai ruošiamą „anti
konstitucinį įstatymą“. Apie tai Pabal
tiečių Tarybos biuro direktorių A. 
Kiimaitį Strasbourge telefonu liepos 27 d. 
painformavo Patriotinio Judėjimo at
stovas Povilas Pečeliūnas.

Mitinge kalbėjusieji išreiškė protestą, 
kad LTSR AT prezidiumas negali „prieš 
liaudies valią“ keisti konstitucijos 48-tą 
straipsnį, kuriame užtikrinama de
monstracijų, susirinkimų ir žodžio laisvė. 
Toks konstitucijos pakeitimas labai 
sustiprintų stalininių priemonių arsenalą 
ir faktiškai atimtų bet kokią galimybę per 
mitingus išreikšti liaudies valią. Šį 
protestą vienbalsiai priėmė mitinge 
dalyvavusieji apie 7,000 žmonių, kurie 
susirinko pasinaudodami pietų per
trauka. Aikštėje buvo gausu trispalvių ir 
kitų tautinių ženklų. Buvo sutelkta daug 
milicijos ir net karinių dalinių, bet jie 
mitingui netrukdė, nors jam leidimas 
nebuvo duotas.

Persitvarkymo sąjūdžio vadovai savo 
kalbose pabrėžė, kad pilnas konstitucijos 
pakeitimo projektas turi būti paskelbtas 
spaudoje, perduotas per radiją ir 
televiziją. Projektą turi svarstyti visi, kad 
visa tauta galėtų pareikšti savo nuomonę 
— tada jį galėtų svarstyti demokratiškai 
išrinkta Aukščiausioji Taryba. Dabar
tiniai mitingų ir susirinkimų trukdymai 
yra duoklė stalinizmui.

Pečeliūnas pacitavo keletą būdingų 
šūkių: „Ribos viešumai — erdvė staliniz
mui!" „Demokratijos!" „Daugiau viešu
mo!" „Baimė — Lietuvių priešas!" 
„Susirinkimų ir žodžio laisvė!" „Neleis
kime užgniaužti Tautos Balso!" „Antide
mokratiniams įstatymams — ryžtingas 
ne!" „Ačiū, kad dar nedraudžiate kvė
puoti!"

Vienas kalbėtojų, Vaišvilas, pareiškė, 
kad lietuviams vis dar nežinomi valdžios 
viršūnių planai toliau pramoninti Lie
tuvą. Esą numatyta Lietuvoje statyti dar 
11 biochemijos gamyklų, nors ekologinė 
padėtis jau dabar katastrofiška. Nu
matoma plėsti ir dabartines chemijos bei 
azoto gamyklas. Taip pat kalbėjo 
filosofai Bronius Genzelis bei Arvydas 
Juozaitis, atstovai iš Kauno, ir kt. Minia 
jiems vieningai pritarė. Elta

PASAULYJE
Vid. Rytų taika baugina Izraelį

Sakoma, kad Izraelis yra vienintelė 
valstybė, kuri yra suinteresuota prailginti | 
karą tarp Irano ir Irako ir tuo silpninti 
arabų karines pajėgas. Dėl to, karts nuo Į 
karto Izraelis paremdavo Iraną kariniai. [ 
kad šis galėtų kuo ilgiau atsilaikyti prieš [ 
Iraką. Dabar, kada einama prie taikos 
tarp tų dviejų valstybių, Izraelio — arabų Į 
konfliktas vėl pasidaro aktualus. Pasku
tiniu laiku Pietų Arabija ir Kuwait 
prisipirko ginklų iš D. Britanijos. Irakas, 
nors ir karo nuvargintas, skaitomas 
pavojingu Izraeliui priešu. Pačiame 
Izraelyje kaltinima vyriausybė, kad ji 
neišnaudojo arabams sunkių laikų ir 
nesudarė artimesnių santykių su Jor
danu.

J.T. gen. sekretorius pranešė, kad 
Irano ir Irako užsienio reik, ministerial 
susitarė dėl paliaubų ir tiesioginių derybų 
po paliaubų.

J.T. gen. sekretorius taip pat užtikrino, 
kad Irano-Irako karo paliaubų dieną jis 
paskelbs šiandien (VIII.8).

Tik jau ne sekmadienį
Britanijoje yra vieta, kur sekmadieniais 

negalima žiūrėti televizijos. BBC nu
važiavo su savo aparatais į mažą Škotijos 
salelę Lewis ir norėjo nufilmuoti vietos 
gyventojus. Žinoma, gyventojai pasipuošė, 
kad gražiau atrodytų ekrane, bet dėl 
visko paklausė, kada save galės pamatyti. 
Sekmadienį, buvo atsakymas. Televizijai 
buvo įsakyta tuojau susipakuoti ir 
apleisti salą. Nes Lewis salos gyventojai, 
griežti presbiterionai, sekmadieniais 
negali žiūrėti televizijos. Ten sekmadienio 
laikraščiai pristatomi pirmadienį, sek
madieniais nevalomos gatvės, uždaromos 
vaikų žaidynės. Tai ką galima sekmadienį 
daryti? Melstis bažnyčioje — atsakė 500 
gyventojų atstovas.

Sovietai susitvarkė su Armėnija
Po to, kai vyriausias Sovietas atmetė 

reikalavimą priskirti jai Azerbeidžano 
valdomą Nagorno-Karabakh sritį, strei
kai sumažėjo, bet vis dėlto Maskva 
pasiuntė įgaliotinį tvarkai palaikyti. Tai 
reiškia, kad buvo bijota kitų tautybių 
reikalavimų, nes pusė Sovietų Sąjungos 
gyventojų yra ne rusai.

ŽVILGSNIS Į (
PRAĖJUSIUS 1987 METUS

(Atkelta iš 1 puslapio) 
maldos laikomos lotynų kalba. Ar ne 
paradoksas — kai Romoje šv. Tėvas 
Aušros Vartų Gailestingumo Motinos 
šventėje už Lietuvą aukoja šv. Mišias 
lietuvių kalba, tai Lietuvoje Jubiliejaus 
iškilmėse ir net toje pačioje Aušros Vartų 
Dievo Motinos iškilmėje Vilniaus šven- : 
tovėje koncelebracijai susirinkusiems ( 
kunigams vyskupijos valdytojas už
draudė lietuvių kalba celebruoti šv. 
Mišias. Tegul liaudis ir jaunimas 
nesupranta, ką kunigai kalba, kaip 
meldžiasi. Į akmenį vyniojama dvasinės 
gyvybės duona! Dėl tariamai svarbių, o 
pagrinde tik žadamų nuolaidų perduokit i 
bedieviams jaunos kartos sielas, ne- Į 
kovokite už jas. Tai šėtono klasta!

Žvelgiant į ateitį, į septintąjį krikš- ( 
čionybės šimtmetį, kaip pirmaeilis j 
uždavinys Lietuvos Katalikų Bažnyčiai j 
iškyla būtinybė sukrikščioninti be- 
dievinamą jaunąją mūsų tautos kartą. | 
Tikroji kova už Lietuvos ateitį vyksta j 
jauno žmogaus širdyje, už ką jis | 
apsispręs: už Kristų, Jo Evangeliją, ar už i 
bedievių žadamus, bet dažniausiai 
neišpildomus „pažadus“, o gal ir už kitus I 
šios žemės valdovų naiviems savo Į 
vergams numetamus blizgučius.

Septintas krikščioniškos Lietuvos 
šimtmetis turi prasidėti intensyvia kova i 
už jaunas širdis.

Šie metai pažymėti ir drąsesniu mūsų [ 
tautiečių šauksmu „Laisvės Lietuvai!“ 
Kiekvienam žmogui, juo labiau tautai, ' 
įgimtas laisvės troškimas. Šiais „per ! 
sitvarkymo“ ir „demokratizacijos“ lai- ' 
kais lietuviai viešai pareiškė pasaulio ir 
sovietų imperijos vadovams, kad laisve 
brangi ir mūsų tautai.

1988 m. Marijos metai. Per600m. i 
tautos sukurtos gilios meilės Marijai Į 
tradicijos kviečia visus į šį maldos ir 
moralinio atsinaujimimo kelią —laisvės ' 
kelią! I.KB Kronika Nr. 1h į

*Kun. Alfonsas Svarinskas liepos 15
sugrįžo į Lietuvą.
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