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KETVIRTIS MILIJONO
LIETUVOS GYVENTOJŲ 

PAMINĖJO
MOLOTOVO-RIBENTROPO 

PAKTO SUKAKTĮ
Lietuvių Informacijos Centrą telefonu 

keli Lietuvos gyventojai, plačiai painfor
mavo apie masinį rugpjūčio 23 d. mitingą 
Vilniaus Vingio parke.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
suruoštame masiniame mitinge rugpjūčio 
23 d. Vilniaus Vingio parke susirinko 
200.000, tai patvirtino Vytautas Bogušis, 
Povilas Pečeliūnas ir Antanas Terleckas. 
Mitingas buvo suruoštas Molotovo- 
Ribentropo pakto pasirašymo 49 m. 
sukakčiai paminėti.

Vytautas Bogušis, taip pat pranešė, 
kad šios sukakties paminėjimas Kaune 
sutraukė 50.000 žmonių, o Kretingoj ir 
Šiauliuose — tūkstantines minias.

Minėjimas Vingio parke prasidėjo 7 
v.v. sudainuojant „Lietuva brangi“. Į 
parką suplaukė žmonės su gausybe 
trispalvių, ant kurių buvo pririšti juodi 
kaspinai. Šį kartą, norint išlaikyti rimties, 
gedulo toną, plakatų nebuvo. Tačiau, kai 
buvo kalbama apie Molotovo- 
Ribentropo pakto slaptus protokolus ar 
apie stalinistinius susidorojimus, minia 
šaukė „Gėda, gėda, gėda“. Milicijos 
nesimatė. Tvarką palaikė Persitvarkymo 
Sąjūdžio nariai, kurie dėvėjo žalius 
raikščius su geltonais Gedimino stulpais 
ir juodais kaspinais.

Programai vadovavo ankščiau minėtas 
muzikologas V. Landsbergis. Buvo bent 
septyniolika kalbėtojų.

Poetas Sigitas Geda savo kalboje 
citavo iš amerikiečių žurnalisto ir 
bolševikų revoliucijos rėmėjo John Reed 
knygos „Dešimt dienų, kurios sukrėtė 
pasaulį“, kuriame autorius apibrėžė 
aneksijos sąvoką ir pasmerkė svetimų 
žemių užgrobimą. S. Geda šiais žodžiais 
baigė savo kalbą;

„...bet Lietuva jau atbudo. Keliasi ir 
pasikeis nauja, visiškai neregėta, didelė, 
galbūt tik sapnuota. Niekis jai dabar 
visos mūsų kalbos, pamokymai ir 
nurodymai. Ji pati ramiai ir išmintingai 
pamąsčiusi žinos ką toliau daryti, su kuo, 
kur, ir kaip šiam pasauly keliauti. 
Patikėkime tuo visi ir kiekvienas. Netikėti 
šiandieną Lietuva reiškia netikėti į protą, 
sąžinę, laisvą ir garbą“.

Iš dviejų kompartijos vadovų kalbė
jusių mitinge, Šepetys buvo palankiau 
priimtas. Jis pareiškė, kad bus panai
kinamas Baudžiamojo kodekso 68 
straipsnis, pagal kurį lietuviai kalinami 
už „anti-sovietiną agitaciją ir pro
pagandą“. Šepetys teigė, kad funkcio
nieriai naudodavo 68 straipsnį nedoriems 
tikslams, dėl jų savanaudiškų tikslų ir, 
kad dėl to nukentėjo nekalti žmonės. 
Toliau sakė, kad ištremtų be teismo bylos 
bus peržiūrimos ir kad jie bus re
abilituojami.

Minėjime prašė leidimo kalbėti Petras 
Cidzikas, Andrius Tučkus ir Robertas 
Grigas. Nė vienam nebuvo leista prabilti. 
Bogušis sakė, kad iš anksto Per
sitvarkymo Sąjūdis dėl programos tarėsi 
su kompartija, kuri pabrėžė, kad jei bus 
duota Lietuvos Laisvės Lygos nariams ar 
jiems prijaučiantiems kalbėti, tai partijos 
vadovybės atstovai Vingio parko mitinge 
nedalyvaus.

Vingio parko mitingas užsitęsė maž
daug tris valandas. Prie pabaigos sutemo, 
pradėjo lyti. Mitingas užbaigtas Tautos 
himnu.

Kaip žinia, rugpjūčio 23 d. sukaktį 
paminėti pirmoj vietoj ragino ne

(Nukelta į 4 puslapį)

Ribentropo-Molotovo sutarčiai paminėti, rugpjūčio 23 dieną Vilniuje, Vingio parke susirinko 200.000 žmonių minia, Kaune — 50.000, o Kretingoje ir Šiauliuose net tūkstantinės minios.^
Norėdami į šį įvykį atkreipti Britų vyriausybės ir žmonių dėmesį, rugpjūčio 23 d. prie Sovietų Ambasados Londone, Britanijos Baltų Sąjunga ir Pabaltiečių jaunimo organizacijos suruošė 12-kos valandų budėjimą.
Nuotraukoje dalis budėjime dalyvavusių pabaltiečių prieš Sovietų Ambasadą, Kensington Palace Gardens, Londone. Nuotrauka: Andriaus Blinstrubo.

Atvyko tęsti kovą už Lietuvos Laisvę
KUN. ALFONSAS SVARINSKAS 

VOKIETIJOJE
Lietuvos laisvės kovotojas Alfonsas 

Svarinskas š.m. rugpjūčio 23 d. atvyko į 
Vokietiją. Kun. A. Svarinskas yra 
Lietuvos Helsinkio grupės narys ir 
Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komi
teto steigėjas. Dėl savo veiklos jis tris 
kartus buvo įkalintas ir iš viso 21 metus, 
t.r. trečdalį savo gyvenimo, praleido 
sovietiniuose lageriuose. Paskutinį kartą 
jis buvo nuteistas 1982 m. 7 metams 
darbo stovyklos ir 3 metams tremties.

Praeitais metais kun. Svarinskas 
sunkiai susirgo ir sutiko išvykti į užsienį 
gydytis. Kun. A. Bungai tarpininkaujant 
lietuvių draugas Augsburgo vyskupas dr. 
Josef Stimpfle, per Vokietijos užsienio 
reikalų ministeriją, išsiuntė iškvietimą, į 
kurį ilgą laiką nebuvo gautas atsakymas. 
Š.m. liepos gale užsienio reikalų minis
terija pranešė vyskupui Stimpfle, kad 
kun. Svarinskas rugpjūčio 23 d. atskris į 
Frankfurtą.

Kun. Alfonsas Svarinskas atskrido iš 
Maskvos 8.55 vai. vakaro. Prie lėktuvo jį 
pasitiko Europos lietuvių vyskupas dr. 
Antanas Deksnys, Vokietijos vyskupų 
delegatas lietuvių katalikų sielovadai 
kun. Antanas Bunga, lietuvių disidentų 
užtarėjas austras vienuolis tėvas Jakob 
Foerg ir Vokietijos LB valdybos pirmi
ninkas Juozas Sabas su žmona.

Praėjusį pro pasų kontrolę kun. 
Svarinską pasitiko apie 40 lietuvių ir 
kitataučių plojimu. Vasario 16 gim
nazijos mokiniai, apsirengę tautiniais 
rūbais, įteikė jam puokštę gėlių — 21 
rožę, 1 rožę už kiekvienus metus kalėjime.

Kun. Alfonsas Svarinskas susirin
kusiems pasakė, kad jis čia atvyko kovoti, 
o ne gerai pavalgyti. Jeigu jis negalės čia 
kovoti, o tik gerai pavalgyti, tai jis geriau 
grįš į Lietuvą. Toliau jis pasakojo apie 
naujausius įvykius Lietuvoje. Kalbėjo 
apie bado streiką Vilniuje, kurį pradėjo 
du žmonės, o dabar jau 17 badauja. Apie 
150 žmonių badaujančius prižiūri. 
Paaiškino Lietuvoj ruošiamas protesto 
akcijas prieš Molotovo-Ribbentropo 
paktą, jo 49 metų sukakties proga ir apie 
persitvarkymo sąjūdį, kurį jis išgyrė. Jo 
žodžiais šie persitvarkymo sąjūdžio 
dalyviai tęsia tą darbą, kurį pradėjo 
Lietuvos pogrindininkai ir disidentai.

Kad Lietuvoj daug kas pasikeitę, rodo 
ir jo išvykimas. Vilniaus aeruoste jį 
išlydėjo keletas šimtų lietuvių su Lietuvos 
trispalve ir himnu. Valdžia taip džiaugėsi 
jo išvykimu, kad neleido milicijai 
susirinkusios minios išvaikyti, bet dar 
davė salę, kurioje susirinkusius vaišino 
kava. Taip pat Maskvoje jį galėjo išlydėti 
17 draugų su Lietuvos trispalve. Muitinė 
jo nekratė.

Po kun. A. Svarinsko kalbos visi 
sugiedojo „Lietuva brangi“ ir išsiskirstė 
kelionei į Vasario 16 gimnaziją, kurioje 
vyko priėmimas.

Kol visi susirinko į gimnazijos salę 
užkandžiams, atėjo 11 vai. vakaro. 
Pirmiausia buvo sugiedota „Ilgiausių 
metų“ kun. Alfonsui Svarinskui. Po to jis 
papasakojo daugiau apie savo išvykimą.

Kai 1987 m. jis sunkiai susirgo ir gavęs 
kvietimą iš Vokietijos sutiko išvykti į 
užsienį gydytis, jis buvo parvežtas į 
Vilnių, bet kadangi jis nesutiko pasirašyti 
rašto, kad jis ateityje nepažeis įstatymų, 
vėl buvo sugrąžintas į lagerį. Jis tokio 
rašto nepasirašė, nes tai būtų buvęs 
prisipažinimas, kad jis preityje nusikalto.

Tačiau liepos mėnesyje vistiek jį

Lietuviai pasitinka kun. Alfonsą Svarinską, rugpjūčio 23 d. atvykusį į Frankfurto 
aerouostą. Nuotraukoje iš k.: J.E. vyskupas dr. Antanas Deksnys, kun. Alfonsas 
Svarinskas ir Vytautas Damijonaitis. Nuotrauka: M. Šmitienės

paleido jam nieko nepasirašius. Voki
ečiams dar nesuspėjus sutvarkyti jo 
dokumentų, jis galėjo pabūti Lietuvoje ir 
atsisveikinti su savo draugais ir buvusiais 
parapiečiais.

Jis papasakojo apie gyvenimo sąlygas 
lageryje ir apie sveikatos pablogėjimą. 
Prisipažino, kad grįžus į Lietuvą jo 
sveikata gerokai pasitaisė, o dabar visai 
gerai jaučiasi.

Rugpjūčio 24, kun. Svarinskas kartu su 
J.E. vysk. dr. A. Deksniu ir 5 kitais 
kunigais laikė pirmąsias šv. Mišias 
vakaruose. Po to jis išvyko į Frankfurtą, 
kur Tarptautinė draugija žmogaus 
teisėms ginti (IGfM) sušaukė spaudos 
konferenciją. Joje dalyvavo apie 20 
žurnalistų.

Čia jis daugiausia buvo klausinėjamas 
apie gyvenimą lageryje, apie kitus 
kalinius ir apie padėtį Lietuvoje. Į 
klausimą, ar Lietuvoje matomi pasikei
timai sąryšyje su glasnost ir perestroika, 
kun. Svarinskas atsakė, kad Lietuvoje 
žmonės juokiasi iš Vakarų pasaulio, kad 
jeigu taip labai tiki į pasikeitimus. Tiesa, 
šiuo metu jaučiasi tam tikras atlydis, 
tačiau valdžioj sėdi tie patys pareigūnai ir 
prokurorai. Pats Gorbačiovas šiam 
persitvarkymui yra davęs 2-3 metus ir, 
jeigu Sovietų Sąjunga per tą laiką 
ekonomiškai nesustiprės, tai gal ir grįš 
griežtesnis režimas. Šiuo metu bažnyčia ir 
žmonės naudojasi atlydžiu. Giedamas 
himnas, keliama trispalvė, vyksta mitin
gai, atsirado persitvarkymo sąjūdis. 
Didžiausias Gorbačiovo nuopelnas yra 
kova prieš alkoholizmą. Čia bažnyčia 
galėtų valdžiai padėti, bet valdžia šios 
pagalbos nenori. Bažnyčia jau anksčiau 
kovojo prieš alkoholizmą, bet tie, kurie 
ankščiau šią problemą iškeldavo už 
antitarybinę propaganda buvo sodinami 
kalėjiman. Didžiausia bėda yra, kad 
Lietuvoj, kaip ir visoj Sovietų Sąjungoj 
žmonių moralė yra nusmukusi. Lietuvos 
katalikų bažnyčia bando ją pakelti.

Į klausimą, ar jis žada grįžti į Lietuvą, 
kun. Svarinskas atsakė, kad jis tris kartus 
grįžo į Lietuvą ir tikisi dar ketvirtą kartą 
grįžti. Tačiau šiuo metu jis neturi kito 
pasirinkimo: likti Vakaruose arba grįžti į 
Lietuvą, o iš ten į darbo stovyklą.

Kun. Svarinskas į klausimus atsa
kinėjo lietuviškai. Spaudos konferencijos 
gale jis prabilo vokiškai: Tegyvuoja 
laisvė. Tegyvuoja popiežius. Tegyvuoja
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VILNIUJE BADAUJANČIŲJŲ 
PAREIŠKIMAS 

1988 rugpjūčio 25 d. 
pareiškimo papildymas

Lietuvos TSR Aukščiausiajai tarybai 
Respublikos prokurorui
Masinės informacijos priemonėms

Nuorašas Tarptautinei Amnestijai
Mes, tęsiantys bado streiką dėl 

politinių kalinių Balio Gajausko, Viktoro 
Petkaus, Sigito Tamkevičiaus, Jono 
Pakucko, Gintauto Iešmanto, Boleslovo 
Lizūno, Petro Gražulio, Voldemaro 
Karaliūno, Mečislovo Tarasevičiaus, 
Gintaro Tarasevičiaus ir Ričardo Andri
jausko išlaisvinimo, reikalaujame:

— konkrečius visų neteisėtai nuteistų 
asmenų bylų negrinėjimo terminus 
paskelbti visuomenei per masines infor
macijos priemonės;

— laikantis šių terminų peržiūrėti visų 
minėtų asmenų bylas ir bylų nagrinėjimo 
eigą paskelbti spaudoje;

—pašalinti iš bylų peržiūrėjimo- 
reabilitacijos komisijos KGB pirmininką 
Eismantą ir prokurorą Bakučionį, nes jie 
tiesiogiai susiję su šių ir panašių bylų 
sudarymu Stalino-Brežnevo valdymo 
laikotarpiu. Tad jų dalyvavimas per
žiūrėjimo komisijoje mažų mažiausiai 
nelogiškas;

— paskelbti šį pareiškimą ir atsiprašyti 
už ankstesnius neetiškus išpuolius prieš 
politinius kalinius ir badaujančius.

Mes žemiau pasirašiusieji, tęsiantys 
bado streiką:

Algimantas Andreika (bad. nuo rugp. 17),
Greta Volotkaitė (bad. nuo rugp. 21), 
Inga Kriaunavičiūtė (bad. nuo rugp. 22), 
Robertas Grigas (badauja nuo rugp. 24), 
Antanas Grigas (badauja nuo rugp. 29), 
Genutė Šakaliene (badauja nuo rugp. 1), 
Teodora Kašdailienė (bad. nuo rugp.), 
Nijolė Sadūnaitė (badauja nuo rugp. 2), 
Vytautas Milvydas (badauja nuo rugp.), 
(Robertas Grigas, dėl vikaravimo 

pareigų, nebebadauja — LIC). LIC

„E.L.“ buvo gauta žinia, kad bado streikininkai 
apleido Gedimino aikštę 1988 m. rugpjūčio 27 d.

Tačiau rugsėjo 2 d. FAKSO tinklu buvo gautas 
papildymas, kad Algimantas Andreika tęsia bado 
streiką. — Red.

wwm"?1*m ww■■ M mm mmjLIETUVOJE
Nauji žurnalai

LKP CK nutarė nuo 1989 metų leisti 
naujus mėnesinius žurnalus: „Lietuvių 
kalba ir Literatūra mokykloje“, „Menas“ 
ir „Šeima“.

Persitvarkymo uždaviniai
Liepos 26 d. LTSR dailininkų sąjun

goje LKP CK sekretorius L. Šepetys 
susitiko su Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdžio iniciatyvine grupe. Pokalbyje, 
kurį vedė rašytojas V. Petkevičius, buvo 
aptarti aktualūs Sąjūdžio veiklos, per
sitvarkymo, viešumo, ekologijos, kultūr- 
saugos, švietimo ir kiti klausimai.

Tomo Venclovos apsilankymas
TIESA (VII.28) išspausdino Tomo 

Venclovos pasakojimą apie jo „labai 
netikėtą apsilankymą“ Sov. Sąjungoje.

Tomas Venclova birželio 4-12 die
nomis su amerikiečių ekskursija buvo 
nuvykęs į Maskvą ir Leningradą. Savo 
įspūdžius jis papasakojo per „Amerikos 
balsą“, o „Tiesa“ patiekė to pasakojimo 
kiek sutrumpintą tekstą savo skaity
tojams.

Išvažiavęs iš Sov. Sąjungos prieš 11 
metų, Tomas Venclova buvo „visiškai 
tikras“, kad daugiau to krašto ne
pamatys. Pasirodo, dėl vykstančių Sov. 
Sąjungoje „gan reikšmingų pakitimų“, 
tas nepasitvirtino. T. Venclova sako, kad 
Sov. Sąjungoje pakitimai yra ne kosme- 
tiški, o gana rimti. Deja, tuo tarpu nėra 
jokio teisinio mechanizmo, kuris pa
darytų tuos pakitimus negrįžtamus. Jis 
tikisi, kad ateityje tas atsiras, ir jis galės 
lankyti ne tik Sov. Sąjungą, bet ir 
Lietuvą, ir dažnai.

Maskvoje T. Venclova susitiko su ten 
atvykusia savo motina. Leningrade jis 
buvo pakviestas į neoficialų klubą, kur 
skaitė savo lietuviškus eilėraščius ir dvi 
valandas atsakinėjo į klausimus apie rusų 
ir lietuvių emigraciją.

A. Sabonis grįžo į gimtiną
Rugpjūčio 8 d., po trijų mėnesių 

gydymosi Portlande, JAV, į Lietuvą grįžo 
Kauno „Žalgirio“ krepšininkas A. 
Sabonis su savo gydytoju K. Vitkum. 
Spaudos konferencijoje Arvydas Sabonis 
papasakojo korespondentams:

— Jokių buvusių traumos pasekmių 
nejaučiu. Niekas neskauda, treny- 
ruojuosi visa jėga. Tačiau, nepaisant to, 
olimpiados žaidynėse nenoriu žaisti. 
Suprantu, kad dar reikalinga re
abilitacija, todėl savo sveikata nenoriu 
rizikuoti.

Nuo Maskvos iki Kauno Arvydas 
vairavo savo mašiną ir dešiniąja koja 
(kuri buvo sužeista) mynė pedalą. Tas 
rodo, kad operuotoji koja yra pakan
kamai stipri. Ir, kad kelionė į Ameriką 
apsimokėjo...

Australijos parlamentarai Lietuvoje
Sov. Sąjungoje viešėjusi Australijos 

parlamentarų delegacija rugpjūčio mėne
sio pradžioje lankėsi Lietuvoje. Svečiai 
susitiko su LTSR Aukščiausios Tarybos 
deputatais, susipažino su Vilniaus ir 
Kauno istorinėmis vietomis, pabuvojo 
Elektrėnuose ir Rumšiškėse.
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Šiuo metu visa pavergtoji mūsų tauta ir 
išeivijoje gyvenanti jos dalis gyvena 
sustiprėjusią viltimi atgauti Lietuvai 
laisvę. Dabar, kaip niekada anksčiau, 
susidarė sąlygos atvirai ir tiesiai rei
kalauti, kad pavergėjas Lietuvoje lai
kytųsi savo tarptautinių įsipareigojimų 
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
srityje, SNO nutarimų dekolonizacijos 
klausimais, kad Sovietų Sąjunga pati 
pasmerktų Stalino ir Hitlerio slaptą 
susitarimą dėl Pabaltijo kraštų ir 
Lenkijos pasidalinimo ir kad tą susi
tarimą pripažintų nebegaliojančiu, pa
galiau, kad šiuo pagrindu Lietuvai būtų 
sugražinta teisė vėl tapti laisva ir 
suverenia valstybe.

Tačiau mums reikia būti realistais ir į 
dabartinius įvykius ir procesus, kurie 
dabar vyksta Sovietų Sąjungoje, žiūrėti 
blaiviai. Nereikia pamiršti, kad šitos 
totalitarinės valstybės pagrindiniais 
ramsčiais visada buvo ir dabar tebėra 
melas ir jėga. Šiais savo ramsčiais ji 
naudosis tol, kol šitos, JAV Prezidento 
Ronaldo Regano žodžiais tariant 
„blogio imperijos“, nepalies tikras 
persitvarkymas jos valstybinėje ideolo
gijoje ir valdymo struktūroje. Ten tikroji 
demokratija dar neprasidėjo.

Sovietų Sąjungoje naujų reformų, 
vadinamų persitvarkymu, esmė yra 
grynai ūkinė-ekonominė, nes šiuo poži
ūriu Sovietų Sąjunga ir be karo atsidūrė 
tiesiog katastrofiškoje padėtyje.

Kalinys Fridrichas Anadenko, buvęs 
TSRS armijos raketinių dalių majoras ir 
TSKP narys, su kuriuo man teko būti 
lageryje, 1982 metais buvo nuteistas 12-ai 
metų vien už tai, kad jis, atlikęs kruopščią 
TSRS ekonomikos realios būklės analizę, 
apskaičiavo netolimą TSRS kaip vals
tybės sunykimą ir jos, kaip pavergtų 
tautų kalėjimo, subyrėjimą. Pagal jo 
apskaičiavimus tai turėtų įvykti apie 2000 
metus, jeigu nebus imtasi skubių ir 
veiksmingų reformų, kad iš pagrindų 
pertvarkyti krašto ūkį ir jo ekonomiką. O 
tokio persitvarkymo pagrindu turėtų būti 
tikra visos šalies demokratizacija.

Kada M. Gorbačiovas jau buvo 
paskelbęs šalies persitvarkymo idėjas ir jų 
principinę programą, kalinys Anadenko 
netvėrė džiaugsmu, kad Gorbačiovas 
kartoja jo paties mintis ir idėjas. Bet jo 

nepaleido, o priešingai, už atkaklų 
reikalavimą peržiūrėti jo bylą, ilgam 
buvo uždarytas į karcerį, kol pačiame 
lageryje suorganizuotas teismas nuteisė jį 
iš griežto režimo lagerio perkelti į 
kalėjimą. 1987 metų pavasarį jis dar 
tebebuvo Čistopolio kalėjime, netoli 
Kazanės miesto.

Dar būnant lageryje mums, poli
tiniams kaliniams buvo visiškai aišku, 
kad TSRS krašto ūkio ir ekonomikos 
sustiprinimui yra būtina žymiai pagerinti 
santykius su Vakarais. O tam savo ruožtu 
yra reikalingos šios sąlygos: 1. parodyti 
pasauliui, jog TSRS nori laikytis 
įsipareigojimų Žmogaus teisių ir pagrin
dinių laisvių srityje, pirmiausiai paleid
žiant visus politinius kalinius; 2. išvesti 
savo kariuomenę iš Afganistano; 3. eiti į 
kompromisus su Vakarais, svarstant 
strateginės ginkluotės klausimus. Laikas 
parodė, kad ir šios mūsų prognozės 
pasitvirtino.

Tačiau, kad paskelbtoji „per
si tvarkinio“ vardu ūkinė-ekonominė 
reforma būtų tikrai sėkminga, vien tik 
pagerinimo santykių su Vakarais neuž
tenka. Reikalinga savai inertiškai ir 
niekuo nebetikinčiai liaudžiai išaiškinti 
tokių reformų būtinumą, kitaip ji 
neįsijungs į to persitvarkymo grynai 
ūkinį-ekonominį judėjimą. Iškilo reikalas 
tai liaudžiai pasakyti dalinę tiesą, kas gi 
tokią milžinišką ir turtingą šalį privedė 
prie tokios beveik katastrofiškos situ
acijos. Šitam reikalui buvo mestas šūkis 
„glasnost“ — viešumas.

Be tojau 1986 metais iš TSKP viršūnių 
buvo mestas šūkis, jog persitvarkymas 
turi paliesti visus ir visas gyvenimo sritis. 
Tam reikalui nuo sovietinės spaudos 
buvo nuimta visa eilė draudimų ir 
apribojimų. Ji pasidarė atviresnė ir 
įdomesnė. Tai, žinoma, negalėjo nesu
kelti liaudies masių susidomėjimo, o 
daugeliui, turintiems šiltas ir gerai 
apmokamas vietas, sukėlė ir nerimą. 
Tačiau netrukus tas persitvarkymas daug 
kur transformavosi į prisitaikimą prie 
naujų vėjų, kokie ne kartą buvo ir 
praeityje.Iš sovietinės valdžios viršūnių ir 
dabar tebesigirdi nusiskundimai ir 
priekaištai, kad tas persitvarkymas 
vyksta labai lėtai, o kai kur ir visai dar 
nepajudėjo iš vietos. Dar šių metų 
pradžioje M. Gorbačiovas kreipėsi į 

sovietinės spaudos gamintojus, jų tiesiog 
maldaudamas pagalbos plėsti ir gilinti 
persitvarkymą.

Labai svarbu, kad už persitvarkymo 
įdėjų, o ypač už tų, kurios akcentavo, jog 
persitvarkymas turi vykti be išimties 
visose srityse, užsikabino literatūros, 
meno ir aplamai kultūros veikėjai, o taip 
pat ir sovietų pavergtosios tautos.

Kultūrinė revoliucija Sovietų Sąjun
goje dabar tikrai prasidėjo. Vyksta 
tautiniai judėjimai Pabaltijo kraštuose — 
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Armė
nijoje. Sustiprėjęs nacionalinis judėjimas 
Ukrainoje. Sovietų Sąjungoje paverg
tosios tautos reikalauja vienokių teisių.

— o —

Pavergtojoje Lietuvoje išleidžiama 
spauda dabar tikrai labai įdomi, tačiau 
joje dar daug yra ir melo, kuris kaip 
šiukšlė išplaukęs į paviršių, tiktai dar 
labiau erzina žmones.

Tai ir buvo viena iš priežasčių, kad 
Lietuvos disidentai, norėdami pasauliui 
pasakyti tikrąją tiesą, 1987-1988 metais 
surengė pirmąsias demonstracijas. Šitų 
demonstracijų suorganizavimas tai buvo 
nepaprastai drąsus ir heroiškas žyg
darbis. Tų demonstracijų pavyzdys 
Lietuvoje sukėlė taip vadinamą Per- 
sitvarkimo sąjūdį, kurio surengtuose 
mitinguose-demonstracijose jau daly
vauja iki 100.000 žmonių. Jau tokios 
demonstracijos vaizdus mes matėme ir 
dar matysime šiuose rūmuose. Šis sąjūdis 
turi net savo Tarybą ir ekspres infor
macijos biuletenį, kuris vadinasi „Sąjūd
žio žinios“. Tas sąjūdis reikalauja 
Lietuvai visiško savarankiškumo ne tik 
pramonės, ekonomikos, ūkio srityse, bet 
taip pat literatūros, meno, kultūros 
srityse, laisvės religijai, istorijai, spaudai, 
ryšiams su išeivija ir aplamai Žmogaus 
teisių srityje.

Kas yra to sąjūdžio, į kurį pirmą 
kartą įsijungė kūrybinė inteligentija, 
santykis su vietine valdžia, parodo kad ir 
toks LKP CK sekretoriaus L. Šepečio 
pasisakymas susitikime su persitvarkymo 
sąjūdžio iniciatyvinės grupės atstovais, 
kuris įvyko š.m. birželio mėn. 17 dieną 
Lietuvos TSR Rašytojų Sąjungos rūmu
ose:

„Persitvarkymo Sąjūdis — naujas, bet 
iš karto patraukęs visuomenės dėmesį 

reiškinys. Logiškai mąstant, jis nėra 
netikėtas. Jį sąlygoja visa persitvarkymo 
eiga, didžiuliai uždaviniai ir didžiuliai 
stabdžiai.

Sąjūdyje dalyvauja, galima drąsiai 
sakyti, kone rimčiausios mūsų mokslinės, 
kūrybinės inteligentijos jėgos. Būsimi 
darbai yra tvirtose rankose, protuose, 
širdyse. Siekiama padėti Michailui 
Gorbačiovui. Manytume, kad jūs esate 
savotiški ekspertai, idėjų generatoriai, 
atstovaujantys platiems visuomenės 
sluoksniams. Sąjūdžio grupėse iškelti 
sumanymai, pasiūlymai turėtų būti 
pateikiami LKP centro Komitetui, LTSR 
Aukščiausios Tarybos Prezidiumui, 
LTSR Ministrų Tarybai ir kitoms 
organizacijoms aktyviam svarstymui, o 
po to kartu ir spręsti.

Jumyse matome kolegas, bendradar
bius, kurie, būdami aukšto intelekto, 
gerai jausdami visuomenės poreikius, 
labai daug gali padėti. Judėjimo veiklos 
kryptys yra pozityvios, partijai rei
kalingos ir visuomenei labai svarbios“. 
(Sąjūdžio Žinios, Nr. 3. 1988).

Televizoriaus ekrane mes matome kaip 
liepos 9 d. mitinge-demonstracijoje LKP 
CK sekretorius Brazauskas 100.000-čių 
minią informavo, jog LKP CK davė 
nurodymą ATP apsvarstyti ir įteisinti 
Lietuvos tikrąją trispalvę vėliavą.

(Bus daugiau)

NAUJAS „ELTOS“ NUMERIS 
VOKIEČIŲ KALBA

Liepos mėnesį išėjo liepos-rugsėjo 
ELTOS biuletenio numeris vokiečių 
kalba. Jame gausu informacijos apie 
demonstracijas Lietuvoje, istorinės me
džiagos apie Lietuvos bylą tarptautinėje 
plotmėje, ir kt. Ypač vertingas šveicarų 
žurnalisto Hans Rychenerio ilgas atviras 
laiškas Gorbačiovui, kuriame jis sako, 
kad sovietų KP vadovo gražūs žodžiai 
nesiderina su Pabaltijo valstybių oku
pacija.

ELTA-Pressedienst biuletenį re
daguoja Kazys Baronas. Adresas: Fran- 
convillestr. 16, 6806 Viernheim, V. 
Vokietija. Elta

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

POGRINDŽIO LEIDINYS 
NAGRINĖJA

LIETUVIŲ KULTŪROS TEMAS
Neseniai Vakarus pasiekė Lietuvos 

pogrindžio leidinys „Ethos: Baltų kultūra 
ir lietuviška savimonė“. Šioje 135 
puslapių knygutėje, kuri buvo išleista 
1984 m., yra atspausdinti įvairūs 
straipsniai ir ištraukos iš kitų leidinių bei 
□askaitų apie lietuvių ir pabaltiečių 
ailtūros supratimą. Leidinyje yra An
tano Maceinos 1955 m. straipsnis apie 
liaudies dainas, Jono Meko „Aš lietu
viškas žemdirbys“ ir Oskaro Milašiaus 
paskaita skaityta geografijos draugijos 
salėje Paryžiuje 1919 m. Viename 
„Ethos“ skyriuje aprašoma Rasos 
(Joninių) šventė. Kituose straipsniuose 
nagrinėjama kalbos kultūrą ir baltų bei 
lietuvių kalbos išsivystymas.

Besidomintys gali „Ethos“ užsakyti už 
savikainą iš Lietuvių Informacijos 
Centro. Vieno egzempliorio fotoko
pijavimo kaina — $14.00 (JAV doleriais). 
Persiuntimas Amerikoje — $2.40 (prio
rity rate), tarptautinis — $4.85 (oro 
paštu). Čekius prašoma rašyti Lithuanian 
Catholic Religious Aid vardu. L1C

LIETUVIS — IŠKYL1AUS1AS 
REŽISIERIUS AUSTRALIJOJE

Vienas iškyliausių teatro režisierių 
Australijoje dabar yra lietuvis Algis 
Butavičius. Laimėjęs Australijos Wins
ton Churchill stipendiją, Butavičius 
stebina teatro lankytojus savo naujoviška 
režisūra ir originalių veikalų parinkimu 
Šalia australų dramaturgų veikalų, Algis 
Butavičius pastaruoju laiku yra pastatus 
Čekovo Vyšnių sodą ir Mark Rozovskio 
veikalą pagal vieną Tolstojaus apysaką. 
Šiuo metu Algis Butavičius su Adelaidės 
lietuvių teatru „Vaidila“ tariasi dėl 
Mickevičiaus „Vėlinių“ pastatymo. Nuo 
1983-čiųjų metų režisorius Algis Bu
tavičius yra vieno teatro, netoli Adel
aidės, direktorius.

KUN. KUCIULIS IŠ 
LENKIJOS ATVYKSTA Į 

VOKIETIJA

Kun. Šarkai mirus, atrodė kad Šiaurės 
Vokietijos lietuviai bus be kunigo. Bet 
štai Teresė Lipšienė gavo žinią, kad 
bažnytinės įstaigos patvirtino kun. 
Kuciulio iš Lenkijos atvykimą į Vokietiją. 
Tikimasi, kad jau šį rudenį kun. Kuciulis 
atliks religines pareigas šiaurės Voki
etijoje.

GEDIMINAS ŠLIKAS

KRUVINA VASARA
APYSAKA-ROMANAS

(Tęsinys 63)
—Jį atnešė mano draugas, — griežtai atsako Mykolas, 

rodydamas į mane. — Kur tas krepšis?
— Prieangyje, ant grindų...
Įšoku į prieangį. Įeidami mes buvome tiek užimti mintimi, kas yra 

už durų, jog pačiame prieangyje nė nepastebėjome kokių nors daiktų. 
Dabar gi mano akys net ties keliais iš medžio skiedrų pintais krepšiais, 
įvairaus dydžio dėžėmis, tvarkingai sudėliotais tuščiais maišais. 
Nutveriu didelę karklo vytelių pintinę, kurios viduje rūpestingai 
įsiūtas lininio audeklo gabalas. Į tą pintinę Zaborskienė ir sudėjo visas 
savojo stalo gėrybes.

— O ta pieva, tas partizanų aerodromas ar toli nuo čia? — vėl 
klausia Mykolas Albertą.

— Koks kilometras... Prie ano pušyno. Tik nepatarčiau ten 
vaikštinėti: Juknevičiaus vyrai užminavo priėjimus. Dėl viso ko...

— Užminavo ir papasakojo tau?
—Ne visai. Kalyga matė dedant minas. Jis papasakojo man...
—Turbūt su tuo Kalyga dalinsies pinigais? Juk vienas neįveiksi 

tiek daug vyrų... Tik abu pamiršote, kad Stavrovskis atsilygins už 
apgavystę. Aš jau tau sakiau, paklydęs brolau: nenorėčiau būti tavo 
kailyje, nenorėčiau.

Mykolas akimirkai pasisuka į Antonovičių.
—O jūs mielasis, nežiūrint to, kad teko garbė būti šnipės vyru, kas 

jūs toks?
— Kaip koks? — įsižeidžia vyriokštis.
—Negi ir važinėjate su tuo senu fordu miškais, gabendamas 

auksą partizanams bei plėšikams?
—Aš, Antonovičius, diplomuotas vaistininkas. Mano gyvenimo 

uždaviniu yra kova su vokiškaisiais pavergėjais, su...
— Užteks, užteks, — šypsodamasis nutraukia jį Mykolas. — 

Agitaciją pasilikite sau. Mane domina tik žodis „vaistininkas“. Turite 
Vilniuje vaistinę?

— Ir dar kokią!— išdidžiai išpyškina Antonovičius.
—Taip, taip... Kur yra vaistininkas, ten yra ir vaistų... Kas tame 

jūsų automobilyje? Svarbiausi reikmenys?
Zaborskio padedama nuo grindų, kur buvo susmukusi, pakyla 

ponia Antonovič. Ji kiek sverdėja, rankomis prisilaiko stalo krašto ir 
siaubo pilnomis akimis žiūri į Albertą. Ji vis dar negali atsipeikėti nuo 
likimo smūgio — Albertas, gelbėdamas savo kailį, papasakojo 
Mykolui, kas tokie yra tie Antonovičiai. Matyti ji to visiškai nesitikėjo.

—Vladek, girdi Vladek!— šaukia ji vyro pusėn. — Tu nieko 
nepasakok ir nieko nekalbėk. Tu nieko nežinai!

—Jūsų vietoj, — vėl kreipiasi į Antonovičių Mykolas, — aš 
nuraminčiau tą isterikę. Netoliese yra kiti mūsų vyrai. Jie nebus tokie 
nuolaidūs, kaip aš... Tomai, imk pintinę, mums reikia atsisveikinti su 
šiais svetingais namais! Net koktu darosi — vien išgamos ir vien 
pasaulio gerintojai!

Pintinė nelengva, tačiau vien mintis, kad joje yra duonos visiems 
draugams — staiga pavertė ją plunksna.

—O aš? — staiga klausia mus Albertas, pamatęs, kad mes tikrai 
norime palikti Zaborskių pirkią.

— Tu? O ką mums veikti su tavimi? Tegu tave teisia savieji, jeigu 
tu nuo jų bepabėgsi. Pakankamai pripasakojai... Pinigų mums 
nereikia, o tą belaisvį... na jį paliksime ramybėje. Visi nutarėme eiti 
namo. Karas, bent čia, greitai baigsis. Rusai nebetoli.

Ką kalba tas Mykolas? Dar paryčiui sakė, kad norint išvaduoti 
belaisvį, reikia ką nors veikti, o ne trypčioti vietoje. Dabar gi kalba, 
kad mes nusprendę eiti namo...

— Grasindami vis dar paruoštais ginklais mes pasitraukiame į 
prieangį, po jo į kiemą.

— Mykolai, ką ten pasakojai apie namus? — dusdamas klausiu jį 
kieme.

— Šššt... Tegu jie tiki, kad nebesidomime tuo belaisviu. Tegu 
Albertas galvoja, jog mes išsigandome ir Slavrovskio, ir 
Juknevičiaus... Tu geriau pasirausk automobilyje, paieškok kokių 
medikamentų. Tas šaunusis vaistininkas tikriausiai pasiėmė dalį 
savosios vaistinės. Tokie žmonės gobšūs... Aš stebėsiu pirkią ir kiemą. 
Esant reikalui mano ginklas greitesnis, nei tavo.

Gudrus tas Mykolas! Tik dabar supratau jo taktiką: jis neišdavė 
nei savųjų minčių, nei planų. Jis net padarė viską, kad tie žmoneliai 
tikėtų, jog mes tik alkani ir daugiau nieko.

Pribėgau prie senojo automobilio, atplėštu užpakalines duris. Ir 
ko čia nėra ant oda muštų sėdynių! Lagaminai, dėžės, ryšuliai, ponios 
suknelių krūva, numesta tiesiog ant tų visų krovinių. Atidarau vieną, 
kitą lagaminą. Juose tik moteriški baltiniai, kosmetikos reikmenys. 
Dar vienas lagaminas... Jis jau nuo tolo dvelkia tais visais kvapais, 
kuriuos pajunta mūsų nosys įėjus į vaistinę, į ligoninę, į operacijų salę. 
Koks teisus Mykolas!

Plėšte atplėšiu lagaminą. Širdis plaka nuo susijaudinimo ir nuo 
baimės, — kad tik kas nors iš partizanų dabar nepasirodytų Zaborskių 
kieme.

Netoliese, kur tai tvarto link visa gerkle pragydo gaidys. Bet man 
nebėra laiko domėtis tais visais garsais — mano rankos paskęsta tarp 
tablečių ir miltelių pilnų dėžučių, tarp storapilvių stiklainių, butelių ir 
siaurakaklių flakonų. Atrodo praeina net kelios dešimtys minučių, kol 
aš surandu švariai ir dailiai supakuotus tvarščius, daug kartų 

destiliuotą spiritą, valytą benziną, veik puslitrį jodo, didoką dėželę su 
gelsvais jodoformo milteliais, kelis pakučius aspirino, tris, lagamino 
kertėje įspaustus, aliuminijaus vamzdelius su hermetiškai uždarytomis 
„Prontosil“ tabletėmis, medicininės vatos ryšulėlį ir, o dangau! švariai 
nublizgintoje dėžutėje medicininį švirkštą, adatas, kelioliką ampulių 
su skystu pyramidonu. Būčiau dar ilgai rausęsis, būčiau daugiau 
pasiėmęs — stebėdamas tą daugybę medikamentų pamiršau net alkį 
—jei tas laikas nebūtų buvęs toks brangus. Tarp ryšulių radau ir seną 
odinį krepšį, papuoštą balta dėme ir jos viduryje styrančiu raudonu 
kryžiumi. Tokius krepšius dar pirmojo pasaulinio karo metais nešiojo 
sanitarai. Iš jo išmečiau kažkokius mašinėle bei ranka prirašytus lapus 
ir sukroviau mano medicininį grobį.

— Tomai, paimk ir tą odinį švarką, užmestą ant vairo. Povilas 
turi tik marškinius!.

Švarkas buvo senas, tačiau dar sveikas, viduje muštas storu 
audeklu. Nutvėriau jį, persimečiau per petį krepšio diržą ir jau 
bėgdamas pasiglemžiau dar dryžuotus marškinius, kurie tikriausiai 
priklausė Antonovičiui. Povilas bus patenkintas!

Jau norėjau pasukti į kelią, kuriuo atėjome, kai Mykolas 
sudraudė:

— Ką tu Tomai, mes eisime į šiaurę, pro kitą kiemo galą. Tegu 
Zaborskiai ir visi kiti nesužino iš kur mes buvome atėję. Jei Smirmės 
pelkė ne labai didelė, kaip minėjo Agnė, tai apeisime ją iš kito krašto. 
Gal ir sugaišime valandą, kitą, bet šiek tiek paslėpsime mūsų pėdsakus.

Taigi pasukome į šiaurę, į tą pusę, kurios mums reikėtų laikytis 
norint kada nors pasiekti Karaliaučių. Iš pradžių ėjome ne sparčiai, 
kad visi, kurie liko pirkioje įsidėmėtų, jog mes pasirinkome kaip tik tą 
kryptį. Vėliau paspartinome žingsnį. Užpakaly mūsų vis dar rėkavo 
gaidys ir iš už miško kilo skaidrus, žaižaruojantis saulės rutulys, 
žadantis šiltą, malonią vasaros dieną.

Gal net po dviejų valandų mes pagaliau pasiekėme ant pelkės 
krašto pasislėpusius mūsiškius. Dviese apėjome visą Smirmę, bridome 
siauru liūnu, vis baimindamiesi, jog įsmuksime ir nebeišeisime; 
veržėmės pro jauną atžalyną, klampojome kažkokiu senu, purvinu 
keliu, slinkome apleistais takais. Ir visas tas vargas buvo daug vertas
— kai prisimenu džiugesiu švytinčias vyrų akis, kai pagalvoju apie tas 
širdingas šypsenas, tai net šiandien, po daugybės metų, krūtinę užlieja 
maloni šiluma.

— Na, grįžta plėšikėliai, kad juos perkūnas! Ir dar pilni! — 
pirmasis pasveikino mus Povilas, perimdamas iš Mykolo rankos 
pintinę.

— O! — tepasakė jis, pamatęs manąjį krepšį su raudonu kryžiumi.
— Ar ir terboje kas nors vertingo?

— Tu laimingas Povilai. Aš turiu gerus tvarščius, antiseptikos ir 
jei nori — padarysiu injekciją nuo visų negerovių!

(Bus daugiau)
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Skaitytojų Laiškai
Perskaičius „EL" rugp. 17 d. Nr. 31 

I (2016) skyriuje „Pasaulyje“ žinutę; „Ir 
glasnost turi ribas“, panoro pasiųsti Jums 
sekančio turinio žinutę.

636 iš 50 milijonų
Tokia antrašte, žinių skyriuje, rašo 

Hamburgo dienraštis „BILD“ rugp. 20 d. 
tokio turinio žinutę.

Maskva — 636 Stalino parodomųjų 
procesų aukos buvo , reabilituotos. 
Stalino valdžios aukų skaičius, pačių 
sovietų duomenimis, skaitomas apie 50 
milijonų.

Su geriausiais linkėjimais,
Pr. Kotkis, Vokietija

Gerbiamieji,
Lietuvos TSR valstybinė Martyno 

Mažvydo biblioteka dėkoja už siunčiamą 
laikraštį „Europos Lietuvis“. Mes 
pageidautume ir toliau gauti Jūsų 
laikraštį reguliariai ir pilnai, kadangi 
mūsų bibliotekos pagrindinis tikslas — 
rinkti ir išsaugoti ateičiai visame 
pasaulyje leidžiamus lietuviškus bei 
lituanistinius leidinius. Mūsų nuomone, 
lietuviškos spaudos išsaugojimo klau
simas turi būti svarbus visiems mūsų 

I tautiečiams, nepriklausomai nuo gy- 
I venamosios vietos ir orientacijos.

Jeigu Jus domintų kompensacija, mes 
pasiruošę mainais siųsti Jums Lietuvoje 
leidžiamą literatūrą, knygas arba per
iodiką.

Bibliotekos direktorius 
Vladas Bulavas, Vilnius

Spausdiname „EL“ skaitytojų žiniai šį 
redakcijai prisiųstą jaunimo atsišaukimą. 

Į - Red.

Tauta ir Tėvynė — du žodžiai, kuriuos 
i šiuo metu atgimstančius girdime ben

draamžių lūpose. Tie žodžiai tariami su 
ilgesiu, nesvarbu kur gyventume — 
tėvynėje ar toli nuo jos. Nes ilgimasi 
bendrojo mūsų visų buvimo, vienybės, 
padedančios suvokti, jog mūsų laivai 

j nėra vieniši — jie turi bendrąjį uostą.
' Tarptautinėje pasaulio erdvėje dabar 
i kaip niekada ieškoma susikalbėjimo 
’pagrindų. O argi nėra vienas iš tų 
pagrindų — kalba, kurią mums įdavė 
tėvai ar protėviai? Visuose pasaulio 
kraštuose išsibarstę, mes turime pa
liudyti, jog laisvas vienybės jausmas, 
sutelkiantis tautą, reikalingas ir žmonijos 
vienybei. Tai mūsų humanistinis siekis, 
mūsų tikėjimo, meilės ir vilties akcentas.

Kilnumas suteikia ir priedermių. 
Mums regis, jog būtent dabar labiausiai 
reikalinga lietuvių jaunimo bendrija. 
Pavadinkime ją „Lituanica“, nes mums 
kaip gyvybė reikalingi sparnai to Dariaus 
ir Girėno skrydžio, kuris tęsiasi iki pat šių 
dienų. Mes manome, kad bendrija 
„Lituanica“ išreikš ir išeivių tėvynės 
ilgesį, ir ilgesį laukiančiųjų tėvynėje.

Bendrijos tikslas — vienyti įvairiuose 
’ pasaulio kraštuose gyvenantį lietuvių 
J jaunimą. Į bendriją gali įeiti įvairių 

ideologinių, politinių įsitikinimų bei
Į organizacijų atstovai, bet kartu bendrijos 
■ siekis — būti nepriklausomai nuo jokių 
I partinių bei valstybinių organizacijų.

Moralinis bendrijos centras — Tėvynės 
i sostinė Vilnius, nors lygias faktines teises 

turi ir bendrijos centrai kituose kraš
tuose.

Bendrijos uždaviniai yra dvejopi: plėsti 
asmeninius kontaktus, skatinant kul
tūrinį, mokslinį, sportinį bendravimą, 
profesinį bendradarbiavimą, o kartu — 
rūpintis bendrijos „Lituanica“ renginiais, 
tarp kurių siūlome susitikimus- 
konferencijas kasmet liepos 15-tąją, o 

. sutartais metais — visuotinį pasaulio 
, lietuvių jaunimo suvažiavimą.
: Mūsų asmeninė iniciatyva įpareigoja 

mus asmeniškai burti bendriją.
Savo mintis ir pasiūlymus siųskite: 
Mindaugas Černiauskas
232003 Vilnius ARS-3 P.O. Box 995 
Lithuania SSR 
tel. 421449

Į
j Kristina Nikolajev

Pfleghof str. 13 
D-7400 Tubingen 
W. Germany tel. 07071/26549

Seka parašai:
Juozas Olekas, gydytojas, Vilnius. 
Kristina Nikolajev, pedagogė, Tubingen. 
Vaidotas Daunys, poetas, Vilnius.
Alvydas Ožekauskas, inžinierius, Vilnius. 
Aldona Brysas, Toronto, Kanada.
Tomas Juzeliūnas, studentas, Vilnius. 
Rita Dapkutė, Chicago, Illinois JAV. 
Mindaugas Šnipas, skulptorius, Vilnius. 
Mineikis Jonas, inžinierius, Coventry, 
G.B. 1988.VII.29

„TIESOS“ NETIESA APIE 
STALINO AUKŲ 

PAMINĖJIMĄ

Tiesoje gegužės 22 d. išspausdintas 
oficialaus „nekaltų žmonių, tapusių 
Stalino kulto aukomis“ paminėjimo ir 
pagerbimo aprašymas yra „glasnost“ ir 
tradicinių išsisukinėjimų mišinys. Jis 
daugeliu atžvilgiu nesutampa su istorine 
tiesa ir tą paminėjimą stebėjusių pa
triotinio sąjūdžio narių bei Toronto 
dienraščio The Globe and Mail korespon
dentas Lawrence Martin įspūdžiais ir 
pareikštais faktais.

Tiesoje visa kaltė už masinius nusi
kaltimus prieš lietuvių tautą suverčiama 
vienam žmogui, Stalinui, ir jo „kultui“, 
neužsimenant, kad nusikaltimų vykdyto
jai buvo visas partijos, saugumo ir 
administracinis aparatas. Pagrindiniai 
kalbėtojai iškėlė nuo teroro žuvusius 
komunistus — Z. Augarietį, V. Putnų, J. 
Vareikį, J. Uborevičių— ir tik kai kuriuos 
ištremtus rašytojus, tylomis praleisdami 
daug kitų žymių aukų. Kaip ir Churš- 
čiovo 1956 m. kalboje, kurioje jis 
pasmerkė Staliną, taip ir čia reiškėsi ta 
pati galvosena — nusikaltimai prieš 
komunistus yra daug baisesni nei 
nusikaltimai prieš partijai nepriklausan
čius. Nepaminėta ir tai, kad tie savųjų 
organų nužudyti komunistai nuo pačių 
1917 metų uoliai rėmė ir statė tą juos 
galiausiai sutraiškiusią totalitarinę sant
varką ir uoliai, pagal partijos įsakymus, 
terorizavo kitaip galvojančius.

„Revoliucinio judėjimo veteranas“ 
Romas Šarmaitis pasipiktinęs pasakojo, 
kaip Berijos saugumiečiai 1946 metais 
vykdė provokcinę akciją prieš miesto 
partinę organizaciją ir dargi drįso 
iškratyti ir iš respublikos saugumo 
liaudies komisaro pareigų atleisti Alek
sandrą Guzevičių. Jis kalbėjo apie tą patį 
Guzevičių, kuris vadovavo 1941 m. 
birželio men. įvykdytoms masinėms 
deportacijoms. Taip Berijos pareigūnas, 
nusikaltėlis, Juozo Keliuočio ir kitų 
kankintojas, iš NKVD veiklos pasit
raukęs į gerai apmokamą pensiją, buvo 
įrašytas į aukų sąrašą.

Kanadiečių žurnalistas rašo, kaip 
minia šauksmais nutraukė rusiškai 
pradėjusį kalbėti Vilniaus aukštosios 
partinės mokyklos docentą Aleksandrą 
Merkelį ir tik vėliau, organizatoriams 
prašant, leido jam tęsti savo kalbą. 
Tokius iki šiol Lietuvoje gyvenančius ir 
lietuviškai vis dar neišmokusius kalbėti 
pareigūnus savo viešuose susirinkimuose 
neseniai buvo pasmerkę lietuvių raš
ytojai. Tiesa apie šį epizodą nutylėjo.

Iš trafaretinių kalbėtojų būrio išsiskyrė 
poetas Mykolas Karčiauskas, kuris 
susilaukė entuziastiškiausių plojimų. Su 
nemeluota aistra jis kalbėjo: „Nekalti 
paprasti mūsų kaimų žmonės ėjo į tremtį, 
į kalėjimus be teismo, be pasigailėjimo, 
liejosi kraujas... Kartu su valstiečiais, 
žemdirbiais, mokytojais, kunigais, gyd- 
ydojais, kultūros veikėjais, į tremtį buvo 
išsiųsti rašytojai“. Karčiauskas siūlė 
pastyti paminklą aukoms iš „surinktų 
Lietuvos laukuose akmenų“, kuris 
„primintų mums apie nacionalinį orumą, 
apie vienybę, apie tautos ateitį“. 
(Literatūra ir Menas, gegužės 14 d. citavo 
kitokį Karčiauską. Planuojamas „pa
minklas stalinizmo aukoms“ neapims 
„buožių ar buržuazinių nacionalistų, 
žudžiusių tarybinius aktyvistus“, bet 
pagerbs „kilnias asmenybes“ — partie
čius. Taip, apverkdamas stalinizmo 
aukas, Karčiauskas tebenaudoja 
stalininį- lenininį-terminą „buožė“, kurį 
priklijuojant buvo teisinamas tų žmonių 
naikinimas. Stojusius į kovą prieš 
okupantus ir totalitarinį terorą Kar
čiauskas bei kiti ir toliau pravardžiuoja 
„buržuaziniais nacionalistais“, jų kančią 
ir juos pačius išjungia iš lietuvių tautos 
tragedijos, o lenininę ir stalininę teroro 
santvarką stačiusius asmenis ragina 
pagerbti paminklu!)

Kaip ir Stalino laikais, Tiesa tebeklas- 
toja istoriją ir statistiką. Korespondentė 
Danguolė Repšienė „stveriasi už galvos“ 
ir cituoja „tarybinę spaudą“, anot kurios 
vien 1941-aisiais „be teismo“ buvo 
ištremta „daugiau kaip 12 tūkstančių 
Lietuvos gyventojų.“ (34,260 išvežtųjų 
skaičius sumažintas beveik tris kartus). 
„Nors ir pavėluotai pagerbtos nekaltos 
aukos“, rašo Repšienė, „tačiau kai tai 
padarėme, visiems lengviau“. Teisingiau 
kalba Karčiauskas: „Nėra žodžių, kurie 
pateisintų žudikų veiksmus. Neatleiskim 
jiems, nes jie žinojo ką daro. Žinojo 
Stalinas, žinojo stalinizmo kūrėjai“.

Stalino laikais, Tiesa jį garbino; dabar 
jį kritikuoja. Abiem atvejais, tai buvo 
daroma pagal signalą iš viršaus. Tačiau 
„stalinizmo“ nebus įmanoma suprasti, 
išaiškinti, ar atpirkti tebenaudojant 
„stalininius-lenininius“ terminus ir 
neišsivadavus iš „stalininio-lenininio“ 
mentaliteto.

(Elta)

SENOJO
GAL VOJIMO 
LIEKANOS

Persitvarkymo politikos šaknys ir 
tikslai yra visų pirmą grynai ūkiško 
pobūdžio. Suvalstybintas griežtai centra
lizuoto plano ūkis priėjo liepto galą. Tą 
mato kiekvienas. Iš to kilo būtinybė 
persitvarkyti, ieškoti naujų ūkininka
vimo būdų, skatinti privačią iniciatyvą. 
Tai sveika mintis, nors ir skaudu 
pripažinti, kad tiek brangiai kainavęs 
prievartinio sukolektyvinimo eksperi
mentas nugyveno žemės ūkį. Dabar 
tikimasi, kad privačios iniciatyvos 
atgaivinimas padės išvesti jį iš aklavietės. 
Bet kas dešimtmečiais buvo griaunama ir 
slopinama, negali būti staiga per metus 
atstatyta. Juo labiau sveikintinas ryžtas 
tų, kurie, naudodamiesi naujomis ūkinin
kavimo sąlygomis nebijo rizikos ir sava 
iniciatyva bei atsakomybe stengiasi skinti 
naujus kelius.

Štai liepos 12 Tiesa aprašė tris Jonavos 
rajono Kulvos kolūkio mechanizatorius, 
kurie sudarė pirmąją nuomininkų grandį. 
Jonas Chaladauskas, Arvydas ir Vincas 
Chmieliauskai šį pavasarį išsinuomojo 
160 hektarų žemės trejiems metams, 
pasėjo miežius ir dobilus, pasodino 
bulves. Ūkis išnuomavo jiems ne tik 
žemę, bet ir keturis traktorius, bulvių 
kasimo kombainą, aprūpino sėkla, 
trąšomis. Nuomininkų grandis pa
sižadėjo užauginti iš hektaro po 35 
centnerius miežių, 177 centnerius bulvių 
ir 150 centnerių dobilų žaliosios masės. 
Užaugintą derliųjie įsipareigojo parduoti 
ūkiui sutarta kaina, kuri nustatoma pagal 
šių gaminių savikainą per pastaruosius 
trejus metus. Reikia tikėtis, kad sutartoji 
kaina nebus perdaug žema, nes šimto 
šešiadešimties hektarų nuomininkai turės 
nemažai išlaidų: kaštuoja ir sėkla, ir 
trąšos, ir degalai, ir technikos amorti- 
zavimas. Viską atskaičiavus, turi likti 
tiek, kad apsimokėtų darbas ir būtų iš ko 
padoriai gyventi.

Eltos korespondentas Zenonas Mi
kalauskas rašo, kad, ekonomistų pas
kaičiavimu, Kulvos kolūkio nuomininkai 
galėtų uždirbti po aštuonis tūkstančius 
rublių. Be to, jiems, sakoma, atiteks ir 
ketvirtadalis viršum plano užauginto 
derliaus. O štai čia ir kyla klausimas: 
kodėl tik ketvirtadalis? O kas pasisavins 
likusius tris ketvirtadalius? Kuo patei
sinamas toks svetimo darbo vaisių 
pasisavinimas? Bent jau tai, kas viršija 
planą, turėtų priklausyti patiems gamin
tojams nuomininkams, kaip atlyginimas 
už jų asmeninę riziką. Ar neužtenka, kad 
jie atiduos tai, kas sutarta, parduodami 
savo darbo vaisius toli gražu ne 
pelningiausiomis rinkos kainomis, bet 
kitų nustatyta savikaina.

Ar čia neprasišviečia dar senoviškas 
galvojimas, kuris tcbemėgina žemdirbį 
atskirti nuo žemės, nuo padargų, nuo 
darbo vaisių ir taip jį apiplėšti? J. Vd.

ESTŲ POLITINIS SĄJŪDIS 
„LIAUDIES FRONTAS“

Didieji Vakarų laikraščiai plačiai rašo 
apie Estijoje įsisteigusį politinį sąjūdį 
Liaudies frontą už persitvarkymo įtvir
tinimą Estijoje. Laikraščiai rašo, kad per 
trumpą laiką į sąjūdį įsijungė apie 
keturiasdešimt tūkstančių narių, tarp 
kurių yra nemažai vietos komunistų 
partijos vadovaujančių atstovų. Praėjusią 
savaitę sąjūdžio Taline surengtas mi
tingas sutraukė daugiau negu šimtą 
tūkstančių žmonių. Tarptautinė spauda 
atkreipia dėmesį, kad Liaudies Fronto 
esminis reikalavimas yra Gorbačiovo 
vykdomo persitvarkymo rėmuose iš
kovoti Estijai daugiau autonomijos 
politinėje plotmėje ir visišką autonomiją 
ekonominėje srityje. Sąjūdis reikalauja 
teisės Estijai savarankiškai nustatyti ir 
vykdyti ekonominę ir finansinę politiką 
ne vadinamų visasąjunginių, bet Estijos 
interesų pagrindu, tai yra atsižvelgiant į 
tikruosius Estijos poreikius. Nemažiau 
radikalūs yra sąjūdžio reikalavimai 
tautinės politikos ir kultūros plotmėje. 
Pasiremdamas vadinamo „socialistinio 
federalizmo“ skelbiamais principai, estų 
Liaudies Frontas reikalauja, kad re
spublikos valdžiai būtų duota teisė savo 
nuožiūra suteikti pilietybę, nustatyti 
oficialią respublikos tautinę kalbą ir ją 
atitinkamai apsaugoti nuo svetimos 
įtakos, nubrėžti programas mokyklom.

LIETUVOS TAUTINE OLIMPIADA
Pirmoji Lietuvos tautinė olimpiada 

įvyko 1938 m. liepos mėn. 17-31 d.d. 
Kaune. Tad šiemet suėjo 50 m. nuo to 
didelio sportinio įvykio, turėjusio didelės 
reikšmės tolimesnėje sportinio gyvenimo 
plėtotėje ne tik nepriklausomoje Liet
uvoje, bet taip pat ir išeivijos. Tik ką iš 
griuvėsių atsikėlusiai Lietuvai, surengti 
tokio masto sportines varžybas tikrai 
nebuvo lengva užduotis, kadangi pirmą 
nepriklausomybės dešimtmetį mūsų 
valstybei reikėjo statyti stiprius pamatus 
politiniam, kultūriniam, ekonominiam, 
tautiniam gyvenimui ir gal svarbiausia— 
jau nuo 1918 m. ginti kraštą nuo 
pavergėjų bei užpuolėjų. Žaizdos buvo 
milžiniškos, tačiau lietuvių tauta troško 
laisvės, gydydama savo žaizdas visom 
galimom priemonėm. Nėra ko stebėtis, 
kad sportui teko posūnio vardas, skiriant 
iš biudžeto mažas sumas, kurios nepaten
kindavo net paprasčiausio sportinio 
inventoriaus nusipirkimui, nekalbant 
apie stadionų, sporto halių statybas. „Be 
to, pati sporto sąvoka, atsikuriančioje 
valstybėje ir kartu tautoje buvo beveik 
nežinoma. Ją suprantančių buvo labai 
nedaug, o sportuojančių nebuvo, iš
skiriant tik keletą buvusių už Lietuvos 
ribų. Taigi ir sporto pradžia buvo 
nepaprastai sunki, nes viskas buvo 
palikta privačiai iniciatyvai“ (Jonas 
Narbutas, Sportas nepriklausomoje Lie
tuvoje 1919-1936 m. psl. 5).

Vienas iš mūsų sportinio gyvenimo 
pionierių Stp. Garbačiauskas rašo: 
„Vytauto parke buvo pavilionas su sale ir 
kambariais. Per karą ten veikė vokiečių 
karininkų klubas ir turėjo gimnastikos 
įrankių. Šis pastatas ir krito man į akis. 
Žiemą, dienos metu pastatas buvo 
tuščias, nenaudojamas. Bet nustebau, juk 
vakarais susirinkdavo lenkiškai kalbą 
vyrai ir jaunuoliai. Langai buvo uždengti, 
bet pro plyšius pastebėjau, jog susirin
kusieji gimnastikos įrankiais nes
inaudojo. Pasirodo, kad lenkai šią 
patalpą buvo gavę per ryšius, kyšius ir 
pažintis neva sporto reikalams. Tikrovėje 
tai buvo sportu prisidengusi slaptoji 
lenkų karinė organizacija POW. Vieta 
tam labai gera, nes parkas skendo 
medžiuose, krūmuose, turėjo tris oficia
lius, praktiškai daugiau įėjimų ir buvo 
neapšviestas. Ką pastebėjau, pranešiau 
karo gyd. mjr. Sližiui, nes gailėjau, 
matydamas nenaudojant gimnastikos 
įrankius ir salę. LSS (Lietuvos Sporto 
Sąjunga — K.B.) pirm. Šližys berods 
painformavo karo komendantą kpt. 
Mikuckį, o šis, regis ir žvalgybai pranešė. 
Karo komendantas patalpas sekvestravo 
ir perleido LSS. Apie ruošiamą prieš juos 
žygį, lenkams jų agentai buvo pranešę, 
tada pavilioną šluote išlavė, dingo ir 
gimnastikos įrankiai. (New-Yorko 
„Sportas“ 1966 m. 1-2 m.).

Tačiau grįžkime prie tautinės olim
piados. Įžangą jai reikėtų laikyti Lietuvos 
moksleivių žaidynes (pavadintas vėl 
skambiu olimpiados vardu!), įvykusios 
Kaune 1938 m. birželio mėn. 12 d. 
Pasaulinių ar europinio lygio pasekmių 
žaidynėse nebuvo. Tiesa, 100 m. bėgime 
Šiaulių gimnazijos atstovas žydų tautybės 
M. Preišas tam metui atsiekė puikų 11,1 
sek. laiką, tačiau aplamai šios moksleivių 
žaidynės parodė, kad Lietuvoje augo 
graži sportininkų atžala. Be kūno 
kultūros dar buvo chorų pasirodymai, 
deklamavimai, skaitymai ir 1.1.

Tačiau nuo liepos mėn. pradžios 
Kaunas gyveno tautinės olimpiados 
dvasia. Be nepriklausomos Lietuvos 
sportininkų į šią sporto šventę atvyko 
pavergtos Lietuvos dalies — Vilniaus 
krašto atstovai, daugumoje Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleiviai 
su kūno kultūros mokyt. Pranu Žižmaru, 
laimėję vyrų tinklinyje aukso medalį. Be 
to, dalyvavo didelė grupė Latvijos 
lietuvių, JAV, Anglijos ir Brazilijos. 
Bendrai, pirmoje olimpiadoje dalyvavo 
apie 2 tūkst. sportininkų.

Atidarymo išvakarėse dalyviai iš 
stadiono žygiavo į Karo muziejaus sodelį 
pagerbti Nežinomojo Kareivio kapą, 
paimti ugnies iš jo aukuro ir ja uždegti 
olimpinio aukuro ugnį. Eisena buvo labai 
iškilminga ir didinga.

Olimpiadą, dalyvaujant 10 tūkst. 
miniai iškilmingai atidarė prez. A. 
Smetona. Įteikus olimpinę vėliavą su 
priesaika ir po parado, pradėtos įvairiose 
šakose varžybos. Lengvojoje atletikoje, 
plaukime ar dviračių sporte neatsiekta 

mūsų planetos ar europinių pasekmių, 
tačiau varžybos parodė, kad Lietuvos 
sportą laukia graži ateitis.

Deja, šį šviesų ateities kelią nukirto 
pavergėjas, įstatydamas ir sportinį 
gyvenimą į komunistinės ideologijos 
orbitą. Šiandieną lietuvio sportininko 
laimėjimai eina į Kremliaus aruodą, ant 
lietuvio sportininko aprangos įrašytos 
CCCP raidės, daugumoje užsienyje jie 
vadinami rusais. Tiesa, tam kalti ir 
vakarų pasaulio geopolitiniai analfabetai 
žurnalistai, priskirdami Kauną Ukrainai, 
nerusiškai skambančias pavardes, — 
Maskvai.

Malonu, kad ir vilniškis „Sportas“ 
atžymėjo pirmą tautinę olimpiadą, 
įsidėdamas net jos emblemą ir gražų 
Lietuvos Kūno Kultūros Instituto rėkt.
St. Stankaus straipsnį, be jokių „bur
žuazinės“ Lietuvos užgauliojimų. 
Malonu, kad vėliau tilpo dalyvavusių 
sportininkų prisiminimai įrodant, kad 
Lietuvos sportiniame gyvenime nebuvo 
„tamsu ir juoda“. To įrodymai —- 
krepšinio, stalo teniso, futbolo, šaudymo 
ir kt. laimėjimai, puikūs Kūno Kultūros 
Rūmai (jais naudojasi dar ir šiandieną 
Kūno Kultūros Institutas) krepšinio 
halė, kurioje ir dabar vyksta Lietuvos, 
Sov. Sąjungos pirmenybės ar tarptautinės 
draugiškos rungtynės. O pokariniai 
treneriai — Dzindziliauskas, Variakojis, 
Vitartaitė, Vabalas, Šimanas, Vėtrinas, 
Kalpokas, Zaboras, Šaškus, Klimas ir t.t.
ir t.t. —juk tai nepriklausomos Lietuvos
atstovai, atvedą ne vieną Sov. S-gos 
sportininką į pasaulines garsenybes (mano 
pabraukta — K.B.). Vien tik S.S-gos 
pergalės krepšinyje ar stalo tenise — tai 
liūto dalis nuopelnų Lietuvos atstovų. Už 
tai ji turėtų būti dėkinga, pripažinant tai 
savo leidiniuose, nepamirštant ir ledo 
ritulio, gavus iš Kauno lazdas, išvertus 
tarptautines taisykles ir sužaidus pirmas 
parodomąsias rungtynes. Tačiau Krem
lius tyli. O gal „perestroika“ paskatins ir
padrąsins tai padaryti? K. Baronas

MIRĖ PRELATAS
PIJUS RAGAŽINSKAS

Užsienio lietuvių spauda plačiai 
prisiminė Brazilijoje mirusį prelatą Pijų 
Ragažinską, iškeldama velionį kaip vieną 
veikliųjų Brazilijos lietuvių religinio, 
kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo 
veikėju. Prelatas Pijus Ragažinskas buvo 
gimęs prieš 81-nierius metus Pajevonyje, 
kunigu buvo įšventintas 1931-aisiais 
metais, kurį laiką vikaravo Liudvinave ir 
Suvalkų Kalvarijoje, 1936-ais metais 
išvyko pastoraciniam darbui į Braziliją, 
kur gyveno iki mirties. Velionis prelatas 
Ragažinskas Brazilijoje be pastoracinės 
veiklos, daug padėjo lietuviam emi
grantam įsikurti tame krašte, du kartus 
buvo vietos lietuvių bendruomenės 
pirmininku, įvairių organizacijų patarėju, 
rūpinosi lietuviškomis mokyklomis, 
įsteigė laikraštį „Mūsų Lietuva“ ir jį ilgai 
redagavo, brazilų spaudoje daug rašė 
apie Lietuvą.

GEORGE BUSH 
LIETUVIŲ TARPE

Jungtinių Amerikos Valstybių vicepre
zidentas ir respublikonų partijos kan
didatas į Amerikos prezidentus George 
Bush apsilankė lietuvių pranciškonų 
vienuolyne Kennebunkporte, netoli nuo 
New Yorko, kur tuo metu vyko lietuvių 
kasmetinis liaudies meno festivalis. 
Viceprezidentas Bush nuoširdžiu žodžiu 
pasveikino susirinkusius lietuvius, pa
žymėdamas, kad persitvarkymo laiko
tarpis ir lietuviam sukelia vilčių, nes 
tautiniai klausimai dabar yra keliami 
nebe pašnibždomis, bet aikštėse vykstan
čiose viešose demonstracijose. Vicepre
zidentas betgi pastebėjo, kad Sovietų 
Sąjungoje vykstantis persitvarkymas 
neprivalo suteikti pagrindo Vakaram 
nuolaidžiauti ar susilpninti savo bud
rumą. Jei yra siekiama pravesti tikras 
reformas, pažymėjo Bush, tai Lietuvai 
turi būti sugrąžinta jai priklausanti laisvė. 
Vykdomos reformos bus įtikinančios, kai 
bus išlaisvinti visi lietuviai sąžinės 
kaliniai, tarp kurių viceprezidentas 
įsakmiai paminėjo Petrą Gražulį, taip 
pat, kai tikintiesiem bus sugrąžinta 
Vilniaus katedra. Viceprezidentas baigė 
savo žodį pabrėždamas, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės niekada nepripažins 
teisėtu Lietuvos įjungimą į Sovietų 
Sąjungą. V AT. R.
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Lietuvių Kronika
KAS—KADA—KUR

Rugsėjo 9-10 — Pabaltiečių konferen
cija Anglijoje.

Rugsėjo 10 d. — Tautinės Šventės 
Minėjimas ir Britanijos Lietuvių Diena 
Nottinghame.

Rugsėjo 13 d. — Bonnos konferencija. 
Ruošia Pasaulio Pabaltiečių Santalka.

Rugsėjo 24 — prasideda Londono 
lietuvių Maironio mokyklos antrieji 
metai. Pamokos vyksta kiekvieną šeš
tadienį Lietuvių namuose 10-12 vai.

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

Spalio 8 d. — Šeimos Savaitgalis, 
Sodyboje.

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

Spalio 15 — tradiciniai Boltono 
lietuvių šokiai ukrainiečių salėje, 99 
Castle St. Bolton.

Spalio 22 — Vyskupo Pauliaus 
Baltakio lankymasis ir Maironio mi
nėjimas Stuttgarte.

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

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

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

Gruodžio mėn. — Svajonių Aidai 
Britanijoje.

TAUTOS ŠVENTES 
MINĖJIMAS 

IŠKILMINGOS MIŠIOS
DBLS-gos Londono I-sis skyrius 

rugsėjo 11 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
Bažnyčioje Londone, 11 vai., atžymės 
rugsėjo 8-tos Tautos Šventą Iškilmin
gomis Mišiomis.

Mišias laikys kun. J. Sakevičius MIC, 
giedos — J. Čemio vadovaujamas 
choras.

Kviečiame gausiai Iškilmingose Mi
šiose dalyvauti. Skyriaus V-ba

PABALTIEČIŲ KONFERENCIJA 
ANGLIJOJE

Rugsėjo 9-10 dienomis, Rowfant 
House, Latvių Sodyboje prie Londono, 
Rowfant, Nr. Crawley, W. Sussex 
ruošiama Pabaltiečių organizacijų pir
mininkų ar jų atstovų konferencija.

1988 m. TAUTOS ŠVENTĖ IR 
LIETUVIŲ DIENA NOTTINGHAME 

Rugsėjo 10 d., šeštadienį, 6.30 vai. Ukrainiečių salėje, 
(30 Bentick Road)

įvyks iškilmingas

TA ŪTOS ŠVENTES MINĖJIMAS
Programoje: Henriko Vaineikio paskaita;

Londono ir Gloucesterio tautinių šokių grupių pasirodymai; 
DBLS-gos dainų ansamblio „Harmonijos“ ir Nottingham© 
lietuvių choro dainos; nottinghamiečių mergaičių duetas.

Po programos veiks barai ir gros šokių muzika.
Prašome visų gausiai dalyvauti

Minėjimą ruošia DBLS-gos Nottinghame skyrius — globoja DBLS-ga.

Dvi dienas truksiančioje konferencijoje 
bus svarstomi Pabaltijo kraštų reikalai.

Konferenciją organizuoja Pasaulio 
Pabaltiečių Santalka, kurioje lietuvius 
atstovauja Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas.

SERGA P. MAŠALA1TIS
DBLS-gos garbės narys Petras Ma- 

šalaitis susirgo ir dabar sveiksta Mile End 
ligoninėje rytiniame Londone.

Norintieji jį aplankyti gali tai padaryti 
kasdien nuo 2 vai. iki 8 vai. p.p. Jis 
sveiksta Morris palatoje.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomas Leonas Raskauskas gyve

nąs Škotijoje. Jis pats arba apie jį 
žinantieji prašomi rašyti: „EL“ 2 
Ladbroke Gardens, London W11 2PT.

SVEIKINA 
SKAITYTOJUS

LSS Europos Rajono atstovai, esan
tieji Vll-je Tautinėje skautų stovykloje, 
atsiuntė redakcijai stovyklavietės vaizdų 
kortelę iš Kensingtono, Ohio, JAV-bių su 
nuoširdžiausiais sveikinimais visiems 
„EL“ skaitytojams. Kortelę pasirašė: ps. 
Vida Gasperienė, ps. Vincent O’Brien, 
Alex Canty, A. Gasperas, M. Canty, 
Ričardas O’Brien, Daina Giedmintaitė, 
Audra Giedmintaitė, Rima Gasperaitė, 
Kristina Waterman, Zita Žilinskaitė, 
Elena Augaitytė, Eva Poutney, Algis 
Gasperas, Helen Pilcher, Danutė Lenka- 
vičiūtė ir keturi skautai/ės, kurių parašai 
neįskaitomi.

PAŠTO STREIKAS 
BRITANIJOJE

Londone prasidėjęs pašto streikas 
išsiplėtė po visą Britaniją. Tai palietė ir 
„EL“ išsiuntinėjimą. Taip pat nuo 
šiandien pakeliamos pašto ženklų kainos, 
todėl „EL“ pasiuntimas paštu pabrango 
Britanijoje lp., į Europą 2p., JAV-bes ir 
Kanadą 5p., Australiją ir Pietų Ameriką 
7p.

PAMALDOS
Eccles— rugsėjo 11 d., 12.15 vai.
Nottinghame—rugsėjo8d., 19.00 vai., 

o rugsėjo 11 d. Tautos ir Šiluvos šventės 
proga 11.15 vai. Židinyje.

Nottinghame — rugsėjo 18 d., 11.15 
vai., Židinyje.

Derbyje—rugsėjo 18d., 14val., Bridge 
Gate.

Wolverhamptone — rugsėjo 18 d., 17 
vai., naujoj vietoj: Šv. Širdyje, Bath Rd., 
West Park.

KETVIRTIS MILIJONO
LIETUVOS GYVENTOJŲ 

PAMINĖJO
MOLOTOVO-RIBENTROPO 

PAKTO SUKAKTI 
(Atkelta iš 1 puslapio)

Persitvarkymo Sąjūdis, o 25 lietuviai, jų 
tarpe Lietuvos Laisvės Lygos nariai, 
pasirašą atsišaukimą liepos 26 d. Tuomet 
šie žmonės kvietė visus į Gedimino aikštą. 
Paaiškėjus, kad kompartija leis Per
sitvarkymo Sąjūdžiui ruošti mitingą 
Vingio parke, jie pakeitė planus ir 
prisijungė prie Sąjūdžio skelbiamo 
mitingo.

Bet, pasak Bogušio, kariuomenė ir 
milicija visvien rugpjūčio 23 d. buvo 
Gedimino aikštėje jau nuo 5 v.v. O 
pasibaigus mitingui Vingio parke, keli 
tūkstančiai žmonių bandė nueiti į 
Gedimino aikštą, kur vis dar vyko bado 
streikas už sąžinės kalinius. Pečeliūnas 
pasakojo, kad visa katedros aikštė buvo 
apsupta milicijos ir kariuomenės, kurį 
neprileido žmonių prie badaujančių. 
Atėjęs į aikštę 1 vai. nakties, Bogušis ten 
rado bent 2000 žmonių. Kompartija 
kvietė Sąjūdžio iniciatyvinės grupės 
narius į talką tarpininkauti tarp milicijos 
ir minios. Todėl į aikštę atvyko 
muzikologas Landsbergis ir rašytojas 
Petkevičius, Bogušis pasakojo, kad 
Landsbergis elgėsi maloniai, tačiau visi 
buvę nustebę Petkevičiaus įžūliu elgesiu 
su minia. Milicija iš aikštės pasitraukė 
maždaug 3 vai. nakties, kada jau teliko 
tik keletas šimtų žmonių.

Kauno mitingo organizatorius ir 
„Ekspres Kronikos“ korespondentas 
Vladas Anelauskas aiškino Bogušiui, kad 
Kaune susirinko 50.000 žmonių prie 
Karo Muziejaus sodelio paminėti šią 
gedulio sukaktį. Dalyviai pradėjo su
plaukti 7 v.v. iš viso miesto kampų. 
Mitingas, kuris prasidėjo 8 v.v., tęsėsi iki 
9.30 v.v.

Nors Šiauliuose nebuvo duotas lei
dimas mitinguoti, žmonės varžydamiesi 
apie 7 v.v. po truputį rinkosi prie 
viešbučio. Bogušiui aiškino, kad kai 
vienas iš dalyvių iškėlė trispalvę, minia 
sugūžėjo ir pradėjo žygiuoti gatve link 
Sukilėlių kalnelio. Spėliojama, kad 
eisenoje dalyvavo tarp 5000-6000; dalis 
nešė juodais kaspinais perrištas vė
liavėles. Dalyvaiai kalnelyje aplankė 
sukilėliams pastatytą, bet dabar re
montuojamą skulptūrą, prie kurios 
padėjo gėlių. Kalbų nebuvo: viskas buvo 
vykdoma tyliai. Padėję gėlių ir apėję 
pastelėmis apstatytą statulą, žmonės 
patraukė atgal link Šv. Jurgio bažnyčios.

Ten gražų pamokslą pasakė kun. 
Kazimieras Gražulis, kuris paminėjo 
Molotovo-Ribentropo paktą ir parei
kalavo likviduoti jo padarinius. Kaip 
painformavo Bogušį šiauliečiai Mečis
lovas Jurevičius ir Jonas Petkevičius, 
„Bažnyčia buvo pilna, net ant šven
toriaus, žmonės nesutilpo“.

Kretingoj irgi įvyko mitingas nepaisant 
valdžios grasinimų prieš organizatorius, 
t.y„ kad jie bus baudžiami parų 
pasodinimu ir iki 1000 rublių pabau
domis. Vienas iš organizatorių — 
Bronislovas Poškus, gavo kvietimą į 
prokuratūrą, tačiau jis jį sugrąžino su 
šiuo prierašu: „Kadangi šiandien yra 
rugpjūčio 23 d., visai tautai gedulo diena, 
kalbėti su prokuratūros pareigūnais 
atsisakau“.

Kretingos mitingą atidarė badaujanti 
Genutė Šakalienė, kuri nenutraukdama 
bado streiko lėktuvu nuskrido į Kretingą 
mitingui vadovauti. Centrinėj miesto 
aikštėj, dalyvaujant 4000-5000 miniai, 
Šakalienė atidarė programą pasmerk
dama Molotovo-Ribentropo paktą ir 
reikalaudama likviduoti jo padarinius. 
Žmonės po kurio laiko įsidrąsino ir 
pradėjo skanduoti „Laisvės, laisvės 
Lietuvai“. Šakalienė paprašė pagerbti 
mirusius tylos minute, o paskui dalyviai 
sugiedojo Lietuvos himną ir nukeliavo į 
bažnyčią. Mitingas Kretingoj prasidėjo 
apie 7 v.v., o baigėsi apie 8.15 v.v.

Anot ten dalyvavusių, Mišias konce- 
lebravę trys kunigai — kun. Antanas 
Bunkus iš Grūšlaukės, kun. Vytautas 
Sadauskas iš Skuodo ir kun. Liudvikas 
Šarkauskas iš Kretingos, pasakė labai 
turiningus pamokslus. LIC

KUN. ALFONSAS SVARINSKAS 
VOKIETIJOJE

(Atkelta iš 1 puslapio) 
Vokietija. Tegyvuoja kovojanti Lietuva!

Po spaudos konferencijos kun. A. 
Svarinskas išvyko į Bad Woerishofeną, 
kur laikinai apsigyvens pas vyskupą dr. 
A. Deksnį ir gydysis. Čia jį aplankė 
Augsburgo vyskupas dr. J. Stimpfle, o 
telefonu su juo kalbėjo ir jį sveikino 
Esseno kardinolas dr. Franz Hengsbach.

Pasveikęs ir pramokęs geriau vokiškai 
kun. Alfonsas Svarinskas žada tęsti kovą 
už Lietuvos laisvę. Andrius Šmitas

2000
Pabaltijo rezoliucija Europos parlamente, 

Svarinskas, Darius ir Girėnas, 
Sibiro maldaknygė, 

Gorbačiovas Londone,
1983 m. sausio 7 d. „EL“ nr. įdėta žinia 

apie 18 vyskupų pakėlimą į kardinolus, jų 
tarpe Lenkijos arkivysk. Josef. Glemp ir 
87 metų amžiaus Rygos arkivysk. Julians 
Vaivods, apaštalinis delegatas Latvijoje. 
Rašoma, kad Vaivods bus pirmas 
dvasiškis, kuris gyvendamas ir dirbdamas 
Sovietų Sąjungos ribose buvo viešai 
pakeltas į kardinolus, kas, žinoma, 
negalėjo būti padaryta be Maskvos 
sutikimo. Pats kardinolas pridėjo, kad tai 
būsiąs tiltas tarp Rytų ir Vakarų.

Sausio pabaigoje „EL“ patalpino 
Zigmo Juro raportažą iš Europos 
Parlamento sesijos Strasbourge, kur 
buvo priimta palanki rezoliucija Baltijos 
valstybių reikalu. Priimta 98 balsais prieš 
6 komunistų balsus (8 susilaikė). 
Delegacijoje dalyvavo Vliko pirm. dr. K. 
Bobelis, kun. dr. J. Prunskis, Z. Juras, 
Birutė ir Adolfas Venckai ir latvių ir estų 
atstovai.

Balandžio mėn. „EL“ įdeda liūdną 
žinią, kad bal. 10 d., eidamas 87 m., 
Glasgowe mirė prel. Juozas Gutauskas, 
Škotijos lietuvių dvasios vadas, visuo
menės veikėjas, buvęs D. Britanijos Liet. 
B-nės Tarybos pirmininkas, žurnalistas ir 
poetas. (Įdomu pastebėti, kad visame 
aprašyme Škotija ir škotai rašomi su s 
raide, o ne su š, ką a.a. prelatas visuomet 
smarkiai gynė — M.B.).

Gegužės 13 d. „EL“ patalpino 
Reuterio žinią iš Maskvos, kad Lietuvos 
katalikų kunigas Alfonsas Svarinskas 
nuteistas 7 m. kalėjimo už „šmeižimą 
esamos valstybės ir socialinės santvarkos 
ir už raginimą priešintis prieš ją“. (Šių 
metų Studijų Savaitės metu buvo 
pranešta, kad kun. Svarinskas esąs 
paleistas ir atskrenda į Frankfurtą. — 
M.B.).

Liepos 15 d. VI. Dargis plačiai pamini 
50 m. sukaktį nuo didvyrių Dariaus ir 
Girėno mirties prie Soldino. Įdėtas ir jų 
testamento tekstas, kuriame, tarp kitko, 
jis rašo: „tad šį savo skridimą skiriame ir 
aukojame Tau, Jaunoji Lietuva!“

1984 m. sausio m. „EL“ praneša, kad 
gruodžio 24 d. (1983) Romoje mirė Liet. 
Dipl. šefas Stasys Lozoraitis (1898-1983). 
Laidotuvių apeigas atliko vysk. Ant. 
Deksnys, o jam asistavo prel. Audrius 
Bačkis ir šv. Kazimiero Kolegijos prorek. 
kun. Algimantas Bartkus. Kalbas pasakė 
atstovas prie šv. Sosto, velionies sūnus, 
Stasys Lozoraitis jr., dr. Albertas Gerutis 
ir iš Paryžiaus atvykęs Ričardas Bačkis.

S. Savaičių apsimokėjimo klausimu 
vasario mėn. rašo M. Bąjorinas. Nuo 
mokesčio atleidžiamas arba moka pa
pigintai jaunimas — Anglijoje iki 35 m., 
kuris uždirba daugiau negu jų tėvai. Ar 
nereikėtų apsiriboti vien nedirbančiais?

Gegužės mėn. „EL“ įsidėjo Balickų 
fotografiją prie Pasiuntinybės durų, 
minint Vinco Balicko 80 m. sukaktį 
(gegužės 11 d.).

Liepos 27 d. „EL“ paminėjo 25 m. 
sukaktį, kada buvo surašyta Sibiro 
lietuvaičių maldaknygė „Marija gelbėk 
mus“. Keturios lietuvaitės — Adelė, 
Pranutė, Lionė ir Valė ranka surašė 
maldas į 58 lapelius. Maldaknygė išversta 
į daugelį kalbų ir tiražas jau siekia virš 1 
mil.

Baigiant šv. Kazimiero 500 metų 
mirties sukakties minėjimą, „EL“ įsidėjo 
fotografiją, kurioje šv. Tėvas Jonas 
Paulius II atnašauja šv, Mišias lietuviškai 
1984 m. rugp. 25 d. Castelgandolfo 
koplyčioje. Ta proga pasakė pamokslą, 
apgailestaudamas, kad negalįs asmeniš
kai dalyvauti Vilniuje minėjime, bet jis 
jaučia dvasinę vienybę su Lietuvos 
Bažnyčia.

Rugsėjo 14 d. Portlando katedroje 
(JAV) buvo iškilmingai konsekruotas 
naujasis lietuvių išeivijos vyskupas 
Paulius Antanas Baltakis.

1984 m. gruodžio mėn „EL“ jau ragina 
jaunimą registruotis į Baltijos Taikos ir 
Laisvės Žygį, numatytą 1985 m. liepos 
25-31 d. Taip pat rengiamas „Baltijos 
Tribunolas“ ir pasaulio pabaltiečių 
konferencijos.

1985 m. sausio 4 d. „EL“ aprašo 
Sovietų Aukščiausios Tarybos deputatų 
lankymąsi gruodžio mėn. Londone. 
Delegacijai vadovavo Michailas Gor
bačiovas, vienas žymiųjų Sov. S-gos 
komunistų partijos vadų. Ta proga 
DBLS centro valdybos pirm. J. Alkis

PASAULYJE;
Glasnost stabdžiai

Sovietijoje neseniai paskelbtas pot-| 
varkis suteikiąs teisę Vidaus reik, 
ministerijos kariams kratyti įtariamus 
asmenis, sutrukdyti masines de-1 
monstracijas ar streikus, sustabdyti 
asmenis gatvėje apklausinėjimui į, 
reikalui esant pavartoti ginklus. Tą 
potvarkį priėmė Vyriausias Sovietas, ■ 
nors sakoma, kad Gorbačiovas pas-! 
merkęs potvarkio priėmimą be jokio i 
pasitarimo su visuomine.

Kremlius taikosi su Kinija
Sovietų delegacija lankėsi Pekinge ir ( 

tarėsi dėl Vietnamo kariuomenės pasit-1 
raukimo iš Kampučijos (buvusios Kam- Į 
bodijos). Kinija nori, kad Vietnamas! 
atitrauktų savo 100.000 kariuomenę iš j 
Kampučijos. Daug rūpesčių kelia ir, 
naujos vyriausybės sudarymas Kampu-I 
čijoje po Vietnamo kariuomenės pasit
raukimo, nes žiaurūs Khamer Rouge 
partizanai tebėra aktyvūs, ir bijoma, kad 
jie gali dominuoti naują vyriausybę.

Irano — Irako taikos derybos
Iranas su Iraku pradėjo tiesioginiai 

tartis dėl nuolatinės taikos, bet susidūrė 
su kliūtimis, kurių svarbiausia yra į 
nustatyti ribas jūroje, kuri skiria tuos du 
kraštus. Tie vendenys yra vienintelis 
Irako išėjimas į Persijos įlanką. JT 
stebėtojai prižiūri, kad abi šalys išlaikytų 
paliaubas.

Rumunija nesusitarė su Vengrija
Vengrijos vadas Grosz buvo nuvykęs į 

Rumuniją ir tarėsi su prezidentu 
Ceausecu dėl dviejų milijonų vengrų 
likimo Rumunijoje, kur norima jų namus 
nugriauti ir juos iškelti kitur gyventi. 
Rašoma, kad pasitarimai buvo draugiški, 
bet rezultatai nepaskelbti. Rumunijos 
prezidentas tebėra vienas iš nedaugelio 
Stalino laikų diktatorių, kuris laiko savo 
nualintą kraštą priespaudoje. Kitas yra 
Rytų Vokietijos Honecker, kuriuo 
Gorbačiovas norėtų atsikratyti, nes jis 
trukdo Gorbačiovui sueiti į geresnius 
santykius su Vakarų Vokietija, kuri, i 
sakoma, galėtų padėti sovietams eko-j 
nominėje srityje. ,

Japonija gerinasi Kinijai
Tie du Azijos milžinai pagaliau pradėjo i 

artimiau bendrauti, ir Japonijos min.; 
pirmininkas Takeshita per paskutinį 
vizitą Kinijoje kvietė Kiniją sujungti jėgas. 
ir drąsiai žengti į 21-mą šimtmetį. 
Japonija pažadėjo Kinijai didelę paskolą 
ir žadėjo raginti biznierius gausiai 
investuoti į Kinijos ūkį.

Angliška karčiama Maskvoje
Anglų bravoras gavęs leidimą atidarė I 

pirmą angliško stiliaus barą arti Raudo-j 
nosios Aikštės, pavadintą Redl 
Lion (Raudonas Liūtas), kur bus par
duodamas iš bačkos tipiškas angliškas! 
alus (biteris) — John Bull. Manoma, kad I 
pradžioje lankytojų daugumą sudarys Į 
turistai.

KITI APIE MUS

New Yorko Times korespondentas 
Maskvoje, Bill Keller, stebėjo įvykius, 
Pabaltijo valstybėse, kada vyko didelės, 
demonstracijos Molotovo-Ribbentropo 
pakto pasirašymo proga, ir savo įspū-l 
džius paskelbė Herald Tribune laikrašty-. 
je. Per oficialiai leistas demonstracijas, 
kalbėję estai, latviai ir lietuviai reikalavo 
nepriklausomybės, lygino komunizmą su į 
naciais ir kaltino sovietus už istorijos 
suklastojimą. Korespondentas galvoja,' 
kad Gorbačiovas leido tokį atvirumą,) 
tikėdamasis, kad tos trys mažos res-i 
publikos paims vadovaujamą rolę vyk-I 
dant Gorbačiovo planą atkurti sovietų | 
ūkį. Bet ar kartais negali jos pasidaryti, 
nesuvaldomos?

Nors glasnost leidžia kritikuoti Stalino] 
terorą, bet Gorbačiovas nenori pasmerkti 
Stalino užsienio politikos laimėjimus,! 
kaip Pabaltijo valstybių aneksiją, rašei 
korespondentas. Pastebėjęs, kad JAVdar' 
nepripažįsta tų valstybių prijungimo, I 
mažai kas tose valstybėse tiki į visišką jų, 
atsiskyrimą nuo Sovietų Sąjungos. 
Vienas estas pastebėjo, kad jie nori gauti < 
teisę patys savarankiškai tvarkyti savo, 
ekonominį, kultūrinį ir demografini 
gyvenimą. Reikalauja sustabdyti rusifik- i 
aciją ir imigraciją iš Rusijos. Korespon
dentas taip pat pastebi, kad Pabaitijos 
valstybių spauda rašo daug atviriau apie < 
viską, negu sovietų laikraščiai, ir kad 
privati iniciatyva ten yra daug toliau! 
pažengusi, negu kitose sovietų re-į 
spublikose.

raštu kreipėsi į D. Britanijos ministrę 
pirmininkę M. Thatcher, prašydamas i 
atkreipti Gorbačiovo dėmesį į įvykius] 
Lietuvoje ir žmogaus teisų laužymą, ,

M. Bajorinas
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