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LLL TARYBA 
KREIPIASI | LIETUVOS 
ATSTOVĄ VAKARUOSE

KVIEČIAMA TARPTAUTINE
KOMISIJA IŠTIRTI

PADĖTĮ IGNALINOJE
Lietuvos Laisvės Lygos Tarybos narys 

Antanas Terleckas pranešė, kad rugsėjo 6 
d. pasiųstame rašte Lietuvos Atstovui 
Stasiui Lozoraičiui Washingtone, pra
šoma „dėti visas galimas pastangas 
sudaryti Tarptautinę komisiją esamai 
padėčiai Ignalinos atominėje jėgainėje 
ištirti.

Rašte sakoma, kad Ignalinos jėgainė 
buvo pastatyta „grynai politiniais su
metimais, norint aprūpinti plutoniumi 
apsiginklavimo lenktynėse dalyvaujančią 
valstybę“.

Savo rašte Lozoraičiui, LLL prašo 
įspėti Europos bendruomenės kraštus 
apie Ignalinos atominę jėgainę, esančią 
lėto-degimo atomine bomba, kurios 
sprogimas būtų nemažiau pavojingas nei 
Čemobilio.

Lietuvos Laisvės Lyga buvo įkurta 
1978 m. Šiais metais išėjo į viešumą iš 
pogrindžio ir reikalauja visiškos nepri
klausomybės Lietuvai Europos ben
druomenės kraštų tarpe. LIC

PERSITVARKYMO SĄJŪDIS 
KREIPIASI Į JT GENERALINĮ 

SEKRETORIŲ IR TARPTAUTINES 
ENERGIJOS AGENTŪROS 

PREZIDENTĄ
Lietuvių Informacijos Centras pra

nešė, kad Lietuvos persitvarkymo sąjūd
žio iniciatyvinė grupė susirūpino Ig
nalinos atominės elektrinės patikimumu. 
Šiuo reikalu Lietuvoje yra platinama 
peticija, po kuria jau pasirašė apie 
287,000 Lietuvos gyventojų. Sąjūdžio 
iniciatyvinė grupė, pasirašiusiųjų vardu, 
prašo Jungtines Tautas ir Tarptautinę 
Atominę Energijos komisiją įvertinti 
elektrinės padėtį, keliančią gyventojų 
nerimą.

Taip pat persitvarkymo sąjūdžio 
iniciatyvinė grupė kreipėsi į M. Gor
bačiovą, prašant jį sudaryti tarptautinę 
Ignalinos atominės elektrinės darbo 
patikrinimo komisiją ir kviečia gyven
tojus bei kaimyninių respublikų piliečius, 
rugsėjo 16-18 d., apjuosti Ignalinos AE 
teritoriją „gyvybės žiedu“, protestuojant 
prieš trečiojo bloko statybą. Gyventojai 
raginami patys apsirūpinti maistu ir 
vandeniu. Norima palapinėmis apjuosti 
16 kilometrų apskritimą.

Spausdiname pilną pareiškimo tekstą.

LIETUVOS PERSITVARKYMO 
SĄJŪDŽIO PAREIŠKIMAS

SNO Generaliniam Sekretoriui 
Tarptautinės Atominės Energijos 
Agentūros prezidentui 
Gerbiamas sere,

Kreipiamės į Jus 287,000 Lietuvos TSR 
gyventojų, susirūpinusių Ignalinos atom
ine elektrine, vardu. Protestuojančių 
skaičius auga kiekvieną dieną. Mes 
manome, kad būtina tarptautinė ek
spertų komisija, kuri įvertintų jos 
patikimumą. Elektrinė pastatyta geolog
iškai pavojingoje ir nepakankamai 
ištirtoje vietoje. Pirmieji du technologiš
kai pasenę RBMK reaktoriai dirba 
nestabliai ir nepatikimai, nebaigta jų 
statyba. Jie dažnai neplanuotai stabdomi, 
pastoviai kyla gaisrai, trys per pasku
tinius du mėnesius. Grėsminga aušintuvo 
— Drūkšių ežero — ekologinė padėtis. 
Atominės elektrinės administracija nep
ateikė Lietuvos TSR vyriausybei ir jos 
atominės energijos komisijai visapusiškos 
informacijos. Trečiasis blokas jau treti 
metai statomas be projekto ir Lietuvos 
TSR vyriausybės leidimo, ignoruojant 
sąjunginės vyriausybės komisijos nut
arimus. Prašome Jus skubiai padėti 
mums šiuo klausimu. Nepaisant mūsų 
visuomenės protestų ir Lietuvos TSR 
vyriausybės reikalavimo užkonservuoti 
trečią bloką, jos statybos nėra visiškai 
atsisakyta.

Nuoširdžiai Jūsų, 
Lietuvos persitvarkymos sąjūdžio 

iniciatyvinė grupė 
Vilnius, 1988 m. rugsėjo 7 d.
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PASITRAUKĖ. BET NEPRALAIMĖJO

Badaujantieji pasiruošę praleisti dar vieną naktį reikalaudami laisvės politiniams kaliniams Gedimino aikštėje, Vilniuje.
Nuotraukos viduryje sėdi Algimantas Andreika ir kiti badaujantieji, o kairėje stovi Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio narys sargyboje.

ALGIMANT AS ANDREIKA 
NUTRAUKĖ STREIKĄ

Lietuvių Informacijos Centras pra
neša, kad buvęs kalinys Algimantas 
Andreika dėl pablogėjusios sveikatos 
treč., rugsėjo 7 d., nutraukė bado 
streiką. Jis be pertraukos badavo nuo 
rugpjūčio 17 d. Bado streiką, rei
kalaudami laisvės politiniams kaliniams, 
tęsia kiti ir prie jų jungiasi nauji. 
Spausdiname A. Andreikos pareiškimą.

J LIETUVOS VISUOMENĘ
Šių metų rugpjūčio 17 d., kartu su 

Petru Cidziku, protestuodami prieš tai, 
kad 11 lietuvių politinių kalinių iki šiol 
kalinami įvairiose TSR vietovėse, pas
kelbėme bado streiką. Netrukus mūsų 
politinę akciją palaikė daugiau kaip 20 
įvairių tautybių žmonių, jų tarpe Nijolė 
Sadūnaitė, tėvas ir sūnus Grigai, Genutė 
Šakalienė, Eugenijus Krukovskis, Teo
dora Kašdailienė ir kiti.

Rugpjūčio 26 d. pilietis Povilas 
Pečeliūnas prikalbėjo Cidziką nutraukti 
bado streiką. Dėl kai kurių žmonių 
neišmanymo ar nedorų ketinimų, tary
biniams Lietuvos valdininkams pavyko 
suskaldyti badaujančių gretas.

Daugelis mano bičiulių iki šiol badauja 
namuose. Tačiau, į tokią akciją adminis
tracija nereaguoja. Kažkieno „patarimu“ 
dokumentas, kurį pasirašė Petras Cid
zikas, suteikė KGB teisę pradėti politinių 
bylų peržiūrėjimą tik rugsėjo 26 d.

Šioje negražioje istorijoje negražų 
vaidmenį suvaidino taip vadinamasis 
Lietuvos politinių kalinių gynimo kom
itetas. Šis komitetas skelbia įsikūręs 
rugpjūčio 16 d., t.y. bado streiko 
išvakarėse. Kodėl gi aš, kaip vienas iš 
dviejų bado streikų iniciatorių, apie 
komitetą pirmą kartą išgirdau tik 
rugpjūčio 26-tąją?

Šiandien komitetas neva imasi žygių 
Lietuvos politiniams kaliniams ginti. 
Ilgomis nemigo naktimis, besvar- 
stydamas padėtį, priėjau išvadą, kad šioje 
byloje komitetas suvaidino tik neigiamą 
vaidmenį. Jeigu rugpjūčio 27 dieną 
nebūtų buvę suskaldytos badaujančių 
gretos, Lietuvos administracija jau būtų 
buvus priversta paleisti visus Lietuvos 
politinius kalinius.

Gydytojai įspėjo, kad tolimesnis 
badavimas gręsia man mirtimi. Kadangi 
rugsėjo 26 dienos neištversiu, nuspren
džiau nutraukti bado streiką.

Giliai apgailestaudamas, esu priverstas 
pripažinti, kad rugpjūčio 17 d. pradėtas 
bado streikas nepasiekė savo tikslo. 
Graži idėja padėti politiniams Lietuvos 
kaliniams liko neįgyvendinta.

A. Andreika
Vilnius, 1988 rugsėjo 7 d.

LIC

KONFERENCIJOS NUTARIMAS

Baltijos kraštų emigracijos vadovų politinėje konferencijoje svarstybų metu lietuvių 
atstovų dalis kitų dalyvių tarpe. Iš kairės: A. Vilčinskas, dr. K. Bobelis, Z. Juras, dr. kun.
J. Sakevičius, MIC ir J. Vilčinskas.

Rugsėjo 9-10 dienomis Rowfant 
vietovėje, netoli Londono, įvyko Pasau
lio Pabaltiečių Santalkos sukviesta 
Baltijos kraštų politinės emigracijos 
vadovų konferencija, kurioje dalyvavo 
apie 60 estų, latvių ir lietuvių, atvykusių iš 
JAV, Kanados, Europos kraštų, Aus
tralijos ir Argentinos.

Konferencija apsvarstė visą eilę ak
tualių problemų ir priėmė re
komendacijas, kurios bus paskelbtos 
vėliau.

Ryšium su pastarųjų laikų įvykiais 
Baltijos respublikose, konferencija vien
balsiai nutarė:

Konferencija sveikina Baltijos re
spublikose (Estijoje, Latvijoje ir Lie
tuvoje) kilusius Nacionalinius bei Liau
dies Frontus ir Sąjūdžius.

Pastarųjų laikų masinės de
monstracijos, tų organizacijų suruoštos 
trijų respublikų sostinėse — Taline, 
Rygoje ir Vilniuje — kur dalyvavo šimtai 
tūkstančių piliečių, parodė jų aspiracijas į 
laisvę, demokratinę santvarką ir su
verenumą, ir kartu pasmerkė 1939 m. 
rugpjūčio 23 dienos Sov. Sąjungos — 
Vokietijos paktą bei prie jo pridėtus 
slaptus protokolus.

Pasaulio Pabaltiečių Santalkos konfe
rencijos nuomone, minėti protokolai 
buvo Baltijos respublikų įjungimo į Sov. 
Sąjungą svarbiausiąja priežastimi.

Kadangi Baltijos respublikų neteisėtas 
įjungimas į Sov. Sąjungą tęsiasi iki šių 
dienų, konferencija pritaria Baltijos 
respublikų gyventojų ir tų kraštų išeivijos 
reikalavimams atstatyti Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos respublikų suverenumą bei 
nepriklausomybę, ir prašo visas pasaulio 
valstybių vyriausybes teikti joms paramą.

J.V.

PADIDĖJO PETRO GRAŽULIO 
GYNIMO KOMITETAS

Lietuvių Informacijos Centras pra
nešė, kad į Petro Gražulio gynimo 
komitetą įsijungė du nauji nariai: 30 metų 
amžiaus kun. Edmundas Atkočiūnas iš 
(Šiaulių rajone) ir 29 metų amžiaus kun. 
Algirdas Dauknys iš Kraunos (Rokiškio 
rajone). Petras Gražulis liepos 22 d. buvo 
perkeltas iš Pravieniškių lagerio į 
Mordoviją. Jo likimas ir naujas adresas 
kol kas nežinomas. Spausdiname Petro 
Gražulio komiteto vėliausią pareiškimą. 
TSRS Generaliniam Prokurorui:

Nepaisant daug karinių pažadų sukurti 
teisinę valstybę, kasdieninėje teisėsaugos 
organo praktikoje tebevykdomi grubūs 
ne tik tarptautinių juridinių normų, bet ir 
elementarių humanizmo principų paže
idimai. Ryškus tokio savivaliavimo 
pazyzdys — administracijos elgesys su 
mūsų ginamu Petru Gražuliu.

Jaunuolis sąžinės motyvais atsisakęs

LIETUVOJE
Dovana lietuvių našlaičiams

Amerikos lietuvis Vladas Raskas- 
Rasčiauskas, Amerikos Travel Service 
prezidentas, kartu su prof. Jonu Gin
tautu, padovanojo Panevėžio kūdikių 
Namams vaistų ir medikamentų daugiau 
kaip už tūstantį dolerių. V. Raskas 
Panevėžį saugo giliai savo širdyje — jis 
tame mieste gimė.

Talonai deficitinėms prekėms
Dėl prekių trūkumo, Lietuvoje įvesti 

talonai ne tik cukrui, bet ir kitoms 
prekėms. Norintieji nusipirkti baldų, 
šaldytuvą, televizorių, ar kitų labai 
reikalingų prekių, turi iš savo darbovietės 
gauti taloną. Žmogus, norįs nusipirkti 
dulkių siurblį, turi gauti taloną iš 
darbovietės ir laukti kelis metus, kol 
prekė atsiras parduotuvėje. Sakoma, kad 
žmonės ko nors laukdami ilgiau gyvena.

Išeivijos dailininkų paroda
Maskvos „Pravda“ (VIII.21) paskelbė 

savo nuolatinio Vilniaus korespondento 
D. Šniuko Lietuvos sostinėje atidarytą 
lietuvių išeivių dailininkų kūrinių parodą.

Į „Tėviškės“ draugijos ir Lietuvos 
dailininkų sąjungos kvietimą atsiliepė 55 
dailininkai, skulptoriai, grafikai bei
keramikai, gyvenantys JAV, Kanadoje, 
Pietų Amerikoje, Australijoje ir kai 
kuriuose Europos kraštuose, atsiųsdami 
savo kūrinius. „Pravdos“ korespon
dentas sako, kad dabartinė paroda yra 
„perestroikos ir glasnosties“ eilinis 
laimėjimas. Išstatytieji darbai liudija: kur 
dailininkas begyventų, kokių estetinių 
srovių įtakoje jis bebūtų, savo pasau
lėžiūra jis lieka lietuviu.

Grįžta iš Afganistano
TIESA (VIII.6) išspausdino pasikal

bėjimą su K. Golubevu, LTSR karinio 
komisariato politinio skyriaus virši
ninku, apie kareivius grįžtančius iš 
Afganistano.

K. Golubevas pasakė, kad kovose 
dalyvavo daugiau kaip 2000 lietuvių. Iš jų 
81 negrįžo, 91 tapo sužeistas, o 36 tapo 
invalidais.

Mirė prof. J. Fledžinskas
Rugpjūčio 12 d. Vilniuje mirė prof. 

Jurgis Fledžinskas, muzikas, dirigentas, 
pedagogas, valstybinės konservatorijos 
profesorius.

Gimęs 1924 m. balandžio 27 d. Šiaulių 
apskrityje, žymaus Lietuvos kooperati
ninko Jono Fledžinskio šeimoje, Jurgis 
Fledžinskas 1949 m. baigė Lietuvos 
valstybinę konservatoriją, ir liko joje 
dėstyti. Nuo 1946 m. jis grojo Lietuvos 
kvartete ir su šiuo orkestru koncertavo 
daugelyje užsienio kraštų. Jis laikomas 
lietuviško alto mokyklos kūrėju ir 
puoselėtoju. Palaidotas Vilniaus rajono 
Antavilių kapinėse.

vykti į karinius apmokymus, 1988 vasario 
2 d. buvo nuteistas 10 mėnesių laisvės 
atėmimu ir įkalintas nežmogiškomis 
gyvenimo sąlygomis garsėjančiame 
Pravieniškių lageryje: Kaunas OČ 12-8 
(Žr. A. Kutrevičiaus straipsnį žurnale 
Švyturys, apie savižudybių epidemijas 
šiame lageryje. Straipsnis vadinasi 
„Dešimt nevilties istorijų“).

Liepos 22 d. kalinio broliui Kun. 
Kazimierui Gražuliui lagerio vadovybė 
pasakė, kad Petras išvežtas kažkur į 
Mordovijos lagerį ir štai jau beveik 
mėnuo kai nežinomas jo adresas (...)

Prokurore, būtina imtis priemonių, 
kad panašioms patyčioms kartą ir visiems 
laikams būtų padarytas galas. O iki to 
laiko, kol valstybinio įstatymo žygiu bus 
nustatyta civilizuotoje valstybėje daro
mos alternatyvinės tarnybos galimybės, 

(Nukelta į 4 puslapi)
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Dr. V. Skuodžio paskaita Studijų Savaitės metu Vokietijoje
Persitvarkymo Sąjūdis kol kas dar 

nekelia Lietuvos atsiskyrimo nuo TSRS 
klausimo. Jis siekia Lietuvos visiško 
savarankiškumo TSRS rėmuose. Tačiau 
jo pasiekimai Lietuvos laisvės kryptimi 
jau dabar yra labai reikšmingi.

Čia — Vakaruose kai kam atrodo, kad 
siekiant tiktai maksimalios autonomijos 
atsižadama galutinio visų lietuvių tikslo 
— visiško atsiskyrimo nuo TSRS ir 
laisvos suverenios Lietuvos respublikos 
atkūrimo. Tačiau taip nėra. Reikia žinoti, 
kad Rusija niekada nesutiks, kad Lietuva 
atsiskirtų nuo jos ir ji darys viską, kad 
Pabaltijo kraštai visada pasiliktų jos 
sukurtos imperijos ribose. Taigi, kelias į 
tikrąją laisvą dar labai tolimas, todėl 
Lietuvoje dabar reikalinga iš to per
sitvarkymo imti viską, kas tiktai Lietuvai 
yra gera ir naudinga, siekiant maksi
maliai galimos laisvės visose gyvenimo 
srityse.

Aš tikiu, kad tas Persitvarkymo 
Sąjūdis gyvena slapta atsiskyrimo nuo 
TSRS idėja, gerai suprasdamas, kad kuo 
TSRS bus blogiau, tuo Lietuvai bis 
geriau. Lietuva nesuinteresuota, kad 
TSRS sustiprintų savo krašto ūkį ir 
ekonomiką, nes tik visai apsilpus šitai 
imperijai yra įmanomas jos pavergtų 
tautų visiškas išsilaisvinimas. Anksčiau 
ar vėliau tai turės įvykti, nes istorija 
nežino amžinai gyvuojančių imperijų. 
Jdomu, kad jas visas suėda įsimetąs laiko 
vėžys. Toks vėžys jau visai pastebimai 
graužia ir Sovietų Sąjungą.

Persitvarkymo sąjūdžio mintis šia 
prasme, atvirai išsakė to sąjūdžio tarybos 
dar tik būsimas narys ir „Sąjūdžio žinių“ 
redaktoriuj filosofas Arvydas Juozaitis, 
kada jis š.m. balandžio 20 dieną skaitė 
savo pranešimą Lietuvos dailininkų 
sąjungoje. Ten jis kalbėjo taip:

Tautinis klausimas — viena silpnųjų 
markisizmo pusių. To dabar nebereikia 
įrodinėti, nes 20 amžiaus politinio 
gyvenimo procesai pulsuoja koncentriš
kais tautinio-valstybinio gyvenimo ap
skritimais. Stačiai žvelgiant, tai tiesiog 
susiję su humanitarinės ir iš vis dvasinės 
kultūros reikšmės išaugimu šiuo
laikiniame pasaulyje, o ateities pasaulis, 
jeigu mums bus lemta jo sulaukti, turės 
būti dar labiau orientuotas ne į 

materialinius procesus, o į dvasines 
vertybes.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
70-čio jubiliejus leido mums savu kailiu įsi
tikinti šia silpnąja marksizmo puse, dvasiniu 
ideologijos skurdu. Visuomenės viešąjį 
gyvenimą valdantis aparatas, žinodamas 
šios datos reikšmę ir autoritetą lietuvių 
tarpe, stengėsi atitraukti mūsų dėmesį į 
šalį. Kaip pagrindinė propagandinė 
priemonė buvo iškelta vadinamojo 
tarybinio (socialistinio) valstybingumo 
koncepcija. Jau pats šis faktas pasmerkia 
visą „tary binę argumentaciją“ pražūčiai: 
vargu ar bereikia geresnio vasario 16 
Akto išaukštinimo.(...) Be to, sus
ilaukėme žemiausio lygio falsifikacinių 
akcijų ir pareiškimų, plačiai skleidžiamų 
masinės komunikacijos tinklu. Buvome 
stačiai apipilti įvairiausių antrarūšių ir 
trečiarūšių „argumentų“ lavina, neva 
turėjusią nuplauti nuo mūsų vasario 16- 
sios „gėdą“.

Dar nesukūrus „Persitvarkymo sąjū
džio“ Arvydas Juozaitis šito savo 
pranešimo pabaigoje taip kalbėjo:

„Dabar turiu prisipažinti, kad visas 
šias pastabas sąlygojo ir pagimdė 
elementariausias pilietinis nerimas. Neri
mas dėl toliau falsifikuojamos istorijos. 
Nerimas dėl stalinizmo gajumo ir jo 
palaikymo valdžios ešalonuose. Nerimas, 
pagaliau, dėl bręstančių ateities katak
lizmų.

Juk mes iš tikrųjų susilauksime 
visuotinio pykčio protrūkių, jeigu ir 
toliau bus praktikuojamas socialinės 
„ramybės“ pirkimas tokia brangia kaina. 
Karo stovis visuose miestuose ir rajonų 
centruose — vardan ko? Saujelės 
ekstremistų sutramdymui, kaip kad mus 
tikrino valdžia? Emocijų sutramdymui?

Politikams — o juk jie ir turėtų būti 
realistais — laikas suprasti, kad atleidus 
griežtos kontrolės varžtus kultūroje, 
reikia koreguoti ir politiką (...).

Pokyčius vertėtų pradėti nuo Baž
nyčios institucijos. Tai vienintelė gerai 
organizuota jėga, kuri yra už viešojo 
gyvenimo rėmų. Ši jėga nėra tiesiogiai 
suinteresuota politika ir opozicine ji tapo 
iš esmės dėl pačios valdžios bei jos 
ideologijos kaltės. Juk buvo tikimasi 
greitai ją įveikti, ir buvo nesismulkinama 
dėl Bažnyčios naikinimo priemonių. 

Dabar, kai paaiškėjo, kad jos įveikti 
nepavyks, būtina pripažinti kai kurias 
praeities klaidas ir pirmai pradžiai 
grąžinti katalikams ne vien Klaipėdos 
Taikos Karalienės bažnyčią, bet ir 
Vilniaus Katedrą bei šv. Kazimiero 
bažnyčią. Tai būtina padaryti, jeigu 
norima nuraminti vis labiau kylančias 
aistras, kurios, beje, yra visiškai teisėtos. 
Nes tie šimtai tūkstančių parašų, 
surenkami po peticijomis valdžiai, 
niekada realiai neatstovaus žmonių, 
kuriuos vis dar bandoma vienyti 
„vieningos tarybinės liaudies“ šūkiu (...).

Mes turime didžiausius įstatymų 
sąvadus, tačiau, pasirodo, jais niekas 
nepasitiki, net valdžia, ką puikiausiai 
parodė vasario mėnesio įvykiai. Pasi
kliaujama ne įstatymu, o vien fizine jėga 
bei administraciniais bauginimais bei 
sankcijomis (...).

Laukti nebeįmanoma, nes socialinis 
bejėgiškumas atvedė visus prie pražūties. 
Jau vien grėsminga ekologinė situacija 
yra tas tiesioginis įrodymas, kad toliau po 
senovei gyventi nebeįmanoma. Išsigim- 
sime, o po to ir žūsime“.

Lietuvoje veikia ir kita jėga, atstovau
janti visą pavergtąją lietuvių tautą, tai 
demokratinis judėjimas, kuris pirmas 
metė drąsų iššūkį okupaciniam režimui 
suorganizuojant pirmąsias 1987-1988 
metų demonstracijas Vilniuje ir kitur. Tų 
demonstracijų iniciatoriais buvo disiden
tai Vytautas Bogušis, Petras Čižikas, 
Nijolė Sadūnaitė ir Antanas Terleckas. 
Už tai jie ne taip seniai priėmė antsavęs ir 
pagrindinius Valstybės saugumo komi
teto smūgius. Nijolės Sadūnaitės teroriz
avimas ir dabar tebesitęsia

Lietuvos disidentai atvirai siekia 
toliau. Jie išvedė į atvirą veikimą Lietuvos 
Laisvės Lygą, kuri turi savo Tarybą. Tos 
Tarybos sudėtyje yra plačiai žinomi 
disidentai V. Bogušis ir A. Terleckas.

Lietuvos Laisvės Lyga 1988 m. liepos 
mėn. 3 dieną paskelbtame dokumente 
nurodo, jog ji siekia demokratinių 
pertvarkymų Lietuvos Kultūros, švie
timo, istorijos, ekonomikos, ekologijos ir 
Žmogaus teisių srityse. Taigi Lietuvos 
Laisvės Lyga, kaip ir Persitvarkymo 
Sąjūdis, siekia visiško savarankiškumo 
TSRS ribose. Kaip skelbiama jos 
programoje, tik įgyvendinus šias sąlygas 

bus sudarytos prielaidos Lietuvos suve
renumui ir nepriklausomybei atstatyti. 
Lietuvos Laisvės Lyga akcentuoja, kad 
galutinis jos idealas — laisva Lietuva 
Europos tautų konfederacijoje. Pagrin
dinis Lygos ginklas — viešas, atviras 
žodis. (...) Lietuvos Laisvės Lyga turi 
savo leidinį „Vytis“. Lyga nori bendra
darbiauti su Lietuvos Persitvarkymo 
sąjūdžiu, Blaivybės sąjūdžiu, su Baž
nyčios teisių gynimo grupėmis ir su visais 
žmonėmis, kuriems rūpi Lietuvos liki
mas“. Jeigu televizijos ekrane pastebėjote 
vieną skylėtą trispalvę, žinokite, tai 
turbūt viena Lietuvoje dar iš laisvės metų 
išlikusi vėliava, kurią VII.9 d. Vingio 
Parke mojavo vienas iš LLL tarybos 
narių Antanas Terleckas.

Toks yra mūsų pavergtosios tautos 
dabartinis santykis su dabartine Sovietų 
Sąjungos vidaus politika.

STALINO PADARYTU 
NUSIKALTIMU LIETUVOJE 

REGISTRACIJA
Vilniuje leidžiamas Lietuvos Per

sitvarkymo sąjūdžio leidinys „Sąjūdžio 
žinios“, savo 13-ame numeryje praneša 
apie Komisijos stalinizmo nusikaltimams 
tirti įsteigimą ir jo tikslus. Artimiausieji 
šios komisijos tikslai, rašo „Sąjūdžio 
žinios“ yra sudaryti vardinį represuotųjų 
ir jų šeimų sąrašą; registruoti ir skelbti 
spaudoje represijų vykdytojų prievartos 
veiksmus ir pavardes žmonių, pasižymė
jusių ypatingu žiaurumu; rinkti nukentė
jusiųjų atsiminimus, dokumentus, laiš
kus, nuotraukas ir kitą dokumentinę 
vertę turinčią medžiagą, organizuoti jų 
publikavimą; rūpintis archyvinės me
džiagos, liečiančios stalinizmo nusikal
timus Lietuvoje, publikavimu. Šių tikslų 
įgyvendinimui komisija kreipiasi į Lie
tuvos visuomenę, prašydama, kad ji 
prisidėtų prie informacinės medžiagos 
rinkimo. Šiam reikalui Komisija stali
nizmo nusikaltimams tirti yra parengusi 
anketą, kurią užpildyti yra prašomi visi 
represuotieji, o jei jų nebėra tarp gyvųjų, 
jų giminės ir artimieji. Anketoje yra 
pateikiama 16 klausimų.

Anketos ir kita su stalinizmo nusikal
timais susijusi medžiaga yra renkama 
LTSR Mokslo Akademijos Lietuvos 
filosofijos istorijos skyriuje Vilniuje.

PABALTIJO PATRIOTU 
PASITARIMAS LATVIJOJE

Pabaltiečių Tarybos Biuras Stras- 
bourge praneša, kad liepos 9-10 d. 
Abragciems miestelyje, Latvijoje, įvyko 
Sovietų Sąjungos tautų nacionalinio 
demokratinio sąjūdžio Pabaltijo re
spublikų atstovų pasitarimas, kuriame 
dalyvavo apie 50 žmonių. Apie tai biurą 
informavo pasitarime dalyvavęs aktyv
istas Povilas Pečeliūnas. Pasitarimo 
tikslas buvo suderinti Pabaltijo grupių 
veiklą, išvystyti bendrą strategiją, ir 
įsteigti lietuvių, latvių ir estų aktyvistą 
diskusijų forumą. Į prezidiumą buvo 
išrinkti latvių (Helsinki 86) grupės 
atstovas Julijs Vidinš, estų „nepriklaus
omybės partijos“ steigėjų komiteto at
stovas Juri Adams, ir P. Pečeliūnas.

Pasitarimo dalyviai rusų kalba pas
kelbė pareiškimą, kuriame jie sako, kad 
per pastaruosius kelis mėnesius Pabaltijo 
šalyse išsiplėtė masinis sąjūdis, kurio 
veikla reiškiasi taikiomis demokratinėmis 
formomis. Tačiau komunistinė valdžia 
„nesiliauja bandžiusi neįstatymiškais 
būdais trukdyti mūsų tautų valios 
pasireiškimą, imasi provokacinių ir 
represinių veiksmų“.

Pareiškimo autoriai tautiniams de
mokratiniams sąjūdžiams numato šiuos 
uždavinius: 1. Įteisinti tikrą politinį 
pliuralizmą; 2. Siekti rinkimų reformos, 
jiems suteikiant demokratinius pagrin
dus; 3. Pilnai įgyvendinti žmogaus teises, 
kurias garantuoja tarptautiniai aktai 
(Helsinkio ir kt.): likviduoti politinius 
konclagerius ir specialias psichiatrines 
ligonines; išlaisvinti ir pilnai reabilituoti 
politinius kalinius, įskaitant ir anksčiau 
nuteistus bei represuotus. Pašalinti iš 
respublikų baudžiamųjų Kodeksų apie 
anti-sovietinę agitaciją, propagandą bei 
šmeižtą. Likviduoti represinį politinio 
persekiojimo aparatą; 4. Bažnyčią laikyti 
esmine tautinio judėjimo sudėtine dalimi. 
Atstatyti normalius bažnyčios santykius 
su valstybe ir sudaryti sąlygas, kad ji 
galėtų vykdyti savo misiją ir puoselėti 
tautos moralinį atgimimą.

Pasitarimo dalyviai tiki, kad šie tikslai 
bus pasiekti pabaltiečiams glaudžiai 
bendraujant. Jie sudarė regionalinį 
konsultacinį komitetą, kuris įeina į 
bendrą SSRS-os tautų nacionalinį de
mokratinį sąjūdį. (Pasitarime dalyvavo ir 
ukrainiečių atstovas). Elta

GEDIMINAS ŠLIKAS

KRUVINA VASARA
APYSAKA-ROMANAS

(Tęsinys 64)
Apie injekciją melavau. Skystu pyramidonu negalima apsiginti 

nuo visų ligų, gal bent nuo karščio, peršalimo atveju. Bet tegu Povilas 
tiki, kad mano sanitarinis krepšys gali jam padėti. Tai nugins baimę, 
nereikalingas mintis apie peiliu padarytą žaizdą.

O, kaip jis džiaugėsi odiniu švarku ir marškiniais!
— Kad juos kur perkūnas! Ir apie tai pagalvojai Tomai? Vyras esi! 

Nebeteks šalti naktimis...
Gėdinausi. Ne man atėjo mintis paimti švarką, o Mykolui. Tačiau 

jis nė žodžiu neprisiminė apie tai ir aš buvau jam dėkingas.
— Kurgi suradot tą švarką, tuos marškinius, tiek daug valgomo? 

Atrodo jums betrūko tik mergų.
— Ir mergų buvo, — šiepiasi Mykolas. — Viena jauna, stangri, 

visai trumpučiais marškinėliais. Krūtys tarytum obuoliai — taip ir 
virpčioja po tais marškiniais...

— Kad juos perkūnas! Dabar tai jau perdedi. Nė nemaniau, kad 
tu ir gražias merginas pastebi...

— Mykolas sako tiesą, — įsikišu aš. — Buvo ir dar viena, 
pagyvenusi, su patyrimu, bet dar apetitiška, putli...

— Kad juos kur perkūnas! Ir kur valkiojotės jūs abu?
Kai Mykolas išdalino veik pusę krepšio turinio, mūsų lauko 

stovykla virto ištisu puotų stalu.
—Tik gėralų neturime, teks pasitenkinti Smirmės vandeniu, — 

sako kaip visada rimtas Balys.
— Ar pašėlai? Dar užsikrėsime kokia šiltine...
— Ten, prie ano didelio žilvičio yra šaltinis... Mes su senole iš čia 

nešdavomės vandenį, — tyliai kalba Agnė. Ji susitaikė su savo likimu: 
sėdi prigludusi prie storo alksnio, paskendusi godose. Jos užverktos 
akys nenustojo savo nuostabaus, tyro grožio. Taip norėtųsi prišokti 
prie jos, paimti į glėbį ir išbučiuoti tas akis, bet Agnė tokia išdidi, tokia 
svetima, kaip svetima ta visa aplinka, kaip svetimas tas visas pasaulėlis 
į kurį mus atvedė likimo keliai.

Ji nė nepaėmė Mykolo siūlomos pyrago riekės. Padėkojo ir tiek.
—Valgykit ką nors... Badauti neverta. Nustipsite, susirgsite... — 

rimtai sako Mykolas.
— Kas manęs verks? — atskamba nuo alksnio ir mes tylime. 

Kaltai nusukame akis į šalį, tolyn nuo Agnės, nuo Smirmės ir galbūt 
nuo mūsų pačių.

Pasisotinus Mykolas tuojau kreipėsi į Kurtą;
— Paleiskime tą merginą. Ji ir taipjau nubausta. Viską, kas mums 

svarbu sužinojome su Tomu...

— Tą mergšę? — Kurto klausimas kietas, nuvertinantis.
—Tą mergšę, kaip tu sakai. Negi vedame karą prieš moteris? 

Šiandien pas Zaborskį, Stavrovskis ar jo žmonės gaus likusius pinigus 
už belaisvį. Čia pat jis bus perduotas Juknevičiaus būriui. Šis gi palydės 
belaisvį iki lėktuvo, kuris dar šią naktį turi nusileisti Zaborskių 
pievoje. Jei mums įmanoma planuoti karininko išlaisvinimą, tai tik 
ten, netoli lėktuvo. Pas Zaborskius bus perdaug žmonių ir iš vieno, ir iš 
kito būrio. Jų neįveiksime... Gaila tik, kad prakeikta pieva 
užminuota...

Povilas ir Balys prišoka prie kalbančiųjų.
— Iš kur tos informacijos ir dar su tokiu tikslumu?
— Mes sutikome tą baltojo arklio uodegą...
— Albertą?! Tą gyvatę? Ir tu sakai tai kaip niekur nieko. Reikėjo 

nudėti maitvanagį!
— Su juo susidoros savieji. Kam mums tepti rankas?
— Aš būčiau nudėjęs tą gyvatę! Štai ta, sveikąja ranka. Ir nė kiek 

nesijaudinčiau dėl jos sutepimo.
— Tavo reikalas. Tik nepamiršk ką sakė Arminas: mus atsiuntė 

čia ne kokioms šaudynėms su partizanais, o karininkui išvaduoti. Aš 
paaiškinau kokiu būdu tai padaryti.

— Tai tikrai vienintelė galimybė, — susimąstęs įsiterpia Kurtas. 
— Aš irgi nematau kito kelio, Mykolas teisus. Tik naktį ir minų 
prikaišiotoje pievoje ne taip jau paprasta ką nors nuveikti.

— Pievą reikėtų apžiūrėti dienos šviesoje, — dalykiškai sumurma 
Balys. — Jei užminuoti, tai tik jos kraštai. Viduryje negali būti 
sprogmenų. Ten yra takas lėktuvui.

Mes šnekamės, o pietryčių pusėje, ten, kur tęsėsi Augustavo 
miškai, staiga pasigirdo aiškus:

—Tuk...tuk...tuk...
—Greitai šaudantieji pabūklai! — pašoka nuo žemės Kurtas. — 

Turbūt tie naktiniai tankai kaunasi.
— Bet su kuo? — nustebęs klausia Povilas.
— Nebūtinai su rusais. Ten yra ir Juknevičiaus žmonės, ir 

Stavrovskio plėšikai.
—Tavo žodžiai į Dievo ausį...
Tuksenimas nutolsta, išblėsta. Tik keli paukščiukai čirkšdami 

gaudo, vejasi vienas kitą, tik vėjas žaidžia alksnių viršūnėmis.
Vyrai nurimsta. Neverta jaudintis, kai nežinai kur ir kas dedasi. 

Vien tik spėliojimais tiesos neišgausi.
—O tu Mykolai esi įsitikinęs, kad Albertas sakė tiesą? — klausia 

Balys.
— Mirties akivaizdoje žmonės dažniausiai sako tiesą. Aš būčiau jį 

nukovęs, jei jis būtų bandęs bėgti ar priešintis.
— Mums reikia dar šviesoje prislinkti prie tos pievos, apžiūrėti 

kas ir kur... — vėl sako Kurtas. — Tris valandas pasnausime, 
pailsėsime, o paskui į žygį! Teks eiti tuo pačiu keliu, kuriuo atslinko 
Mykolas ir Tomas, dangstytis krūmais ir medžiais — tai vienintelė 

galimybė nepastebėtiems pasiekti tą Zaborskių pievą... O tai mergšei 
gali pasakyti, kad ji laisva... — Kurtas ilgais žingsniais pasiekia balos 
kraštą ir nusiplauna rankas.

— Panele Agne, — Mykolas stovi visai arti prie susigūžusios I 
merginos, —jūs galite eiti. Nuo čia skiriasi mūsų keliai. Niekas išmūsų 
neseks jūsų pėdsakais. Trumpiausias kelias — iki Zaborskių. Jei norite 
— galite eiti pas juos, o jei ne — tai kurs nors kitur. Jūs laisva.

Jis paduoda Agnei ranką, padeda pakilti nuo žemės. I 
Nesuprasdama, nesuvokdama ją užklupusios laimės, mergina 
peržvelgia mus visus savo didelėmis, it ežero gelmė,mėlynomis akimis 
ir man atrodo, jog aš niekada daugiau gyvenime nesu matęs tokių i 
nuostabiai gražių akių.

Mes stovime su nuleistais ginklais, tylūs, taikingi. Net Povilas ' 
negali paslėpti savotiško susijaudinimo bei džiugesio, kurį išskaitaujo 
žvilgsnyje.

Akimirkos, sekundės, minutės...
— Ačiū! Į
Tas trumpas lietuviškas žodis kartais yra toks paprastas, toks 

kasdieninis, kad jo tikroji prasmė lieka mūsų nepastebėta. O kartais iš 
jo skamba tokia šiluma, toks žmogiškas dėkingumas, jog jį išgirdus 
suvirpa tavoji širdis. Kaip tik toks „ačiū“ nuskambėjo dabar iš Agnės 
lūpų.

Jos nuostabios akys dar kartą palietė mane tarytum klausdamos, 
tarytum norėdamos ką pasakyti. Dar po akimirkos ji nusisuko nuo 
mūsų.

Akimirkos... Kelias akimirkas Agnės lietpaltis raudonavo tarp 
alksnių, kelias akimirkas švystelėjo ant kelio, kurio pakraštyje 
dungsojo senosios Barboros kalvelė ir dar po kelių akimirkų medžiai 
visai paslėpė tą liekną, grakščią merginą.

Nežinau kodėl, bet man susopo širdis. Gal tai atsitinka kiekvieną 
kartą, kai žmonės skiriasi, o gal tik tada, kai savuoju delnu staiga dar 
kartą pajunti švelnius, minkštus, geltono rugio plaukus, kuriuos tavoji 
ranka glostė bandydama guosti, sužadinti viltį, perteikti žmogišką 
šilumą? 1,

Agnei dingus mes tučtuojau pakeitėme stovyklos vietą — i 
pasitraukėme dar giliau į raistą, visai pasislėpėme nuo kelio. Aš su 
dideliu vargu,vis mirkydamas senąjį raištį valytu benzinu, atidengiau i 
Povilo žaizdą. Ji buvo neužteršta, nepūliavo, jos kraštai nebuvo 
nužymėti uždegimo pėdsakais. Nuvaliau sukrešėjusio kraujo liekanas, 1 
pabarščiau jodoformu, perrišau nauju tvarščiu. '

Ir visą laiką prieš mane raudonavo Agnės lietpaltis, mėlynavo jos j 
didelės akys, bolavo be galo švelni jos veido oda. Agnės vaizdas , 
nenorėjo palikti manęs net ir tada, kai aš Smirmės vandenyje ėmiau , 
plauti savuosius marškinius bei kojines. Koks ten plovimas! Šiek tiek į 
pamirkai, išgręži. Galbūt kuriam laikui pašalini prakaito kvapą ir tiek. 1

Ploviau ir širdyje keikiausi, kad Antonovičiaus automobilyje i 
nepaieškojau muilo. Paprasto muilo gabalo... (Bus daugiai)

2
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LIETUVOS LAISVES LYGOS 
PAREIŠKIMAS 

Čekoslovakijos invazijos 
20-mečio PROGA

Lietuvių Informacijos Centrą pasiekė 
Lietuvos Laisvės Lygos pareiškimas 
Čekoslovakijos invazijos 20 m. sukakties 
proga. Spausdiname vertimą iš rusų 
kalbos.
Čekai, slovakai!

1939 m. kovo 15 d. hitlerinė Vokietija 
okupavo Čekoslovakiją. Tų pačių metų 
rugpjūčio 23 d. Hitleris ir Stalinas 
apsprendė likusios rytų Europos tautų 
likimą. 1940 m. birželyje, Stalino tankai 
sutrypė Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
laisvę. 1945 m. pavasarį, čekai, slovakai 
džiaugėsi laiminga pasaulinio karo 
pabaiga, nežinodami kas jų laukia 
ateityje. Lietuvoje kaip tik tuo metu 
hitlerinę okupaciją pakeitė dar kruvi- 
nesnė stalininė okupacija — prasidėjo 
naujas lietuvių tautos žudymo ir naiki
nimo etapas. Mums žinoma, kad slovakų 
sukilime prieš hitlerinę priespaudą 
dalyvavo apie 40,000 sukilėlių. Lietuvoje 
prieš stalininę tironiją kovojo apie 
100.000 partizanų. Nelygios rungtynės 
tęsėsi dešimt metų. Prahos pavasaris 
atnešė pavergtoms rytų Europos tautoms 
naujas viltis, tačiau tie patys Stalino 
tankai, bet jau Brežnevo komanduojami, 
1968 m. rugpjūčio 21 d. palaidojo šias 

j viltis.
Tačiau, slovakų, čekų, lietuvių ir kitų 

tautų kraujas ir kančios išaugino vaisius, 
tūrių skonį šiandien jaučia visas pasaulis. 
Tautos, pagimdžiusios Janą Palachą ir 
Romą Kalantą turi teisę būti laisvomis. 
Už Jūsų ir mūsų laisvę.

Lietuvos Laisvės Lyga 
Vilnius, 1988 m. rugpjūčio 20 d.

L1C

VL1KO 
VALDYBOS POSĖDIS

Liepos 11 d. VLIKO būstinėje įvyko 
VLIKO valdybos posėdis, kuriame 
dalyvavo pirm. dr. K. Bobelis, dr. D. 
Krivickas, dr. J. Stiklorius, P. Narutis, V. 
Jobūbaitis, dr. E. Armanienė, dr. J.
Stukas, J. Vitėnas, VLIKO Tarybos 
pirm. prof. B. Račkauskas, Tautos 
Fondo pirm. J. Giedraitis ir ižd. V. Kulpa 

(ir VLIKO įstaigos vedėja M. Samatienė. 
I Dr. Bobelis pranešė apie Pasaulio 
i Pabaltiečių Tarybos posėdį, kuriame 
Quvo nutarta rugsėjo 9-10 d. Londone 

surengti pabaltiečių konferenciją aptarti 
bendrą veiklą. Be VLIKO ir atitinkamų 
latvių bei estų delegatų joje bus kviečiami 
dalyvauti ir kitų organizacijų atstovai. 
Rugsėjo 13-14 d. Bonoje rengiamas 
pabaltiečių seminaras, kuriame bus 
diskutuojamas Molotovo-Ribbentropo 
Paktas bei slapti protokolai ir bus 

I reikalaujama, kad šie dokumentai būtų 
atšaukti. Diskusijose yra pasižadėję 
dalyvauti žymūs tarptautinės teisės ir 

i politikos atstovai Boris Meissner, Mich-
| ael Volensky (Knygos „Nomenklatūra“ 

autorius), ir dr. Hans Joachim Seeler.
Buvo pasiinformuota apie Pasaulio 

Pabaltiečių biuro Strasbourge veiklą. 
Šiam biurui vadovauja Algis Klimaitis. 
Jis daug pasidarbavo gegužės mėn. 
įsteigiant „Pabaltiečių tarpgrupę“ (Baltic 
Intergroup) Europos Parlamente, kur 

i jam yra duotos patalpos rūpintis šios 
' grupės reikalais. Taip pat liepos 7 d. 
I Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją 
i dėl masinių demonstracijų Pabaltijo 
• valstybėse, kurioje reikalaujama, kad 
i sovietų valdžia patenkintų pabaltiečių 

reikalavimus dėl savo reikalų tvarkymo. 
I Dr. Bobelis, dalyvavęs Romoje kaip 

VLIKO atstovas, pranešė apie kardinolo 
■ Vincento Sladkevičiaus įvesdinimo iš

kilmes.
V. Jokūbaitis ir P. Narutis padarė 

pranešimus apie PLB Seimą, kultūros 
kongresą bei dainų šventę, kur jie 
atstovavo VLIKui. Buvo nutarta nedel
siant rengti veiksnių konferenciją. Dr. 
Bobelis tuo reikalu išsiaiškins su 
naujuoju PLB Valdybos pirmininku dr. 
V. Bieliausku.

Vyksta pasirengimas VLIKO Seimui, 
kuris šaukiamas lapkričio 11-13 d. 
Bostone. Rengimo komiteto pirmininkas 
yra dr. A. Budreckis. Pagrindinė Seimo 
tema bus santykiai su okupuotu kraštu.

P. Narutis plačiau papasakojo apie 
VLIKO komisijos santykiams su okup
uota Lietuva nagrinėti veiklą. Yra 
ruošiamas pareiškimas.

Plačiai aptarti pastarieji įvykiai Liet
uvoje ir pasvarstyta galima jų slinkstis.

Tautos Fondo Valdybos pirm. J. 
Giedraitis ir ižd. V. Kulpa padarė 
pranešimus Tautos Fondo reikalais.

(Patikslinimas: Balandžio mėn. 
ELTOS biuletenio straipsnyje „VLIKO 
Valdybos Posėdis“ „...sudaryta komisija 
ryšių su ok. Lietuva (pirm. P. Narutis)“ 
turi būti: „Sudaryta VLIKO studijų 
komisija santykiams su okupuota Liet
uva nagrinėti, kuriai vadovauja VLIKO 
Valdybos narys Pilypas Narutis“.) Elta

V. PETKUS IR KUN. TAMKEVIČIUS 
TVIRTAI LAIKOSI TREMTYJE

Viktoras Petkus ir kunigas Sigitas 
Tamkevičius tvirtai laikosi tremtyje, 
praneša Robertas Grigas, kuris juos 
aplankė kartu su kun. Roku Puzonu ir 
buvusiu politkaliniu Kazimieru Kryže
vičium praeitą mėnesį.

Viktoras Petkus, gyvenąs ir dirbąs 
sargu Buriatuos autonominėje res
publikoje, prašė padėkoti visiems Vak
aruose, kurie su juo palaiko ryšį. Jis 
susirašinėja su maždaug 85 asmenimis iš 
įvairių pasaulio šalių ir yra gavęs daug 
siuntinių iš užsieniečių. Petkus prašė, kad 
tie geradariai jam siųstų mažiau drabu-

NAUJOJI PLB-nės VALDYBA 
PEREME PAREIGAS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Vil
jame Seime Toronte, Kanadoje, išrinktos 
naujos PLB Valdybos pirmininkas prof, 
dr. Vytautas Bieliauskas perėmė pareigas 
iš senosios PLB Valdybos Pirmininko 
Vytauto Kamanto 1988 liepos 18 dieną 
Grand Rapids, Michigane.

Buvusioji PLB Valdyba reiškia didelę 
padėką lietuviams pasaulyje, kraštų 
Bendruomenėms ir jų institucijoms, 
organizacijoms, parapijoms, spaudai, 
radijui, talkininkams, rėmėjams ir vi
siems, padėjusiems bendrai siekti pagrin
dinių Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
tikslų — laisvės Lietuvai ir tautinės 
gyvybės išlaikymo išeivijoje.

PAREIGŲ PERDAVIMO AKTAS
Pagal PLB Konstituciją PLB Valdybos 

pareigas perduodam PLB VH-jo Seimo 
Toronte 1988 birželio 29 dieną išrinktai 
naujai Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybai perjos pirmininką dr. Vytautą 
Bieliauską šiandien, 1988 liepos 18 dieną.

Senoji Valdyba stengsis, kur galima, 
užbaigti savo pradėtus darbus ir talkins 
naujai Valdybai pagal reikalą. PLB 
būstinė Jaunimo Centre Chicagoje 
pasilieka Valdybos žinioje.

Naujoji Valdyba pristatys savo iždi
ninką, kuris 1988 liepos mėnesio 
pabaigoje ar rugpjūčio mėnesio pradžioje 
perims iždo knygas ir pinigus iš Stasio 
Jokubausko, Alekso Vitkaus, Rimanto 
Dirvenio ir kitų, turinčių PLB Valdybai 
priklausančius pinigus. Ligi 1988 rugp
jūčio 15 dienos sąskaitų apmokėjimus ir 
finansinius sprendimus tvirtins Vytautas 
Kamantas.

Abi Valdybos susitiks 1988 rugpjūčio 
27 dieną, šeštadienį, PLB būstinėje 
Chicagoje bendram pasitarimui, bylų 
sutvarkymui ir nuomonių pasikeitimui.

Grand Rapids, Michigan 1988 liepos 
18.

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

NAUJOJI VALDYBA
Pirmininkas ir Švietimo Reikalai,
Prof. dr. Vytautas J. Bieliauskas, 2968 

Compton Road, Cincinnati, Ohio, 
U.S.A.

Vicepirmininkai:
Eugenijus Čuplinskas — 1-masis 

vicepirmininkas ir Finansų Reikalai, 62 
Bumside Dr. Toronto, ONT. MGG2M8, 
Canada.

Dr. Vytautas Dambrava — 
Visuomeniniai Reikalai, Prolongacion 
Los Manolos, Ed. Rio Claro, Apt. 1, La 
Florida, Caracas 1050, Venezuela.

Algimantas P. Gureckas — Ryšiai su 
užsieniu, 23 Stonehenge Drive, Windsor, 
CT. 06095, U.S.A.

Algis Juzukonis — Informacijos 
Reikalai, 4291 Gametwood Chase, 
Mississauga, ONT. L4W2H, Canada.

Raimundas Kudukis — Socialiniai, 
Religijos ir Teisės Reikalai, 3156 
Kersdale, Pepper Pike, Ohio 44124, 
U.S.A.

Irena Lukoševičienė — Kultūros 
Reikalai, 749 Bourbonnaes, La Salle, 
P.Q. H8R 222, Canada.

Gabija Petrauskienė — Ryšiai su 
Kraštais ir lietuviška spauda, 120 
Brentwood Road, N., Toronto, ONT 
M8X2C6, Canada.

Alvydas Saplys — Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos Pirmininkas, 1558 
Davenport Road, Toronto, ONT MGH 
2J1, Canada.

Iždininkas — Horace Žibąs, 5927 
Monticello Avenue, Cincinnati, Ohio 
45224, USA.

„Pasaulio Lietuvio“ Redaktorius — 
Bronius Nainys, 7 Glenview Ln., 
Lamont, Illinois 60439, U.S.A. 

žiu, dėl kurių reikia sumokėti labai 
aukštą muitą, o verčiau jam suteiktų gero 
kaloringo maisto, nes ten kur jis gyvena 
to trūksta.

Pasak jį aplankusio Grigo, Petkų 
gerbia ir jam padeda apylinkės lietuviai 
gyventojai, nepaisant valdžios pastangų 
nustatinėti juos prieš šį Lietuvos 
Helsinkio grupės steigėją. Valdžia sušau
kė susirinkimus prieš Petkų, ragino 
žmones su juo nebendrauti, nes jis esąs 
„banditas“. Petkus gyvena trijų metrų iš 
penkių metrų kambaryje su girtuoliu, 
kuris jį labai vargina.

Kunigas Sigitas Tamkevičius, kuris 
atvyko į tremties vietą Tomsko oblaste 
birželio 13 d., esąs pražilęs, jo plaukai 
praretėję, bet šiaip jo nuotaika labai gera 
ir, atrodo, sveikata pasitaisius. Kunigui 
Tamkevičiui šiek tiek sunkiau, nes 
neseniai pradėjus gyvenimą tremtyje, jis 
nėra kaip reikiant įsikūręs, tad geradariai 
yra raginami jam siųsti siuntinius.

Apie palengvėjusias kun. Tamke- 
vičiaus gyvenimo sąlygas liudija ir vienas 
jo neseniai rašytas laiškas:

„Pagaliau aš jau ne taip suvaržytas ir 
galiu dar laiškais aplankyti savo gera
darius. Būdamas Uralu lageryje gavau iš 
Jūsų Kalėdinį sveikinimą. Daugiau 
manęs, kai rašėte, nepasiekė. Krūvomis 
konfiskuodavo... Tegul Dievas jiems 
atleidžia!...

„Gyvenu kaip atsiskyrėlis. Turiu 
atskirą kambarį, pats šeimininkauju, 
tvarkausi, skalbiuosi. Aplinka labai gera 
nuolatiniam gyvenimui su Dievui. Ypač 
po penkių metų šurmulio dabar aš ilsiuosi 
kūnu ir dvasia“.

Atvykęs į tremties vietą, kun. Tamke
vičius iš pradžių buvo apgyvendintas su 
triukšmingais girtuokliais nepaprastai 
purvinam bendrabutyje. Jam gavus 
atskirą kambarį, KGB daro spaudimą, 
klausia, kodėl jam buvo leista iš 
bendrabučio išsikelti. Jis dabar nešioja 
paštą.

Kunigas Tamkevičius pasakojo jį 
aplankusiems, kad vienu metu jo 
tardytojai prieš jį naudojo narkotikus, 
juos įpylė į kavą. Jis neatsimena ką 
pasakė kai tardė. Žino tik, kad tardytojas 
buvo nepatenkintas, tad mano, kad nieko 
vertingo neatidengė.

Kunigo Tamkevičiaus naujausias ad
resas: 636310 Tomskaya oblast, Krivo- 
sheinsky rayon, g. Krivosheino, ui. 
Pionierskaya 3. SSSR.

Viktoro Petkaus adresas: Buryatskaya 
ASSR, 671510 Bauntovski rayon, pos. 
Bagdarin, Bagdarinskaya ekspeditsiya.

KLAUSIMAI APIE 
KANADOS LAIKYSENĄ 

PABALTIJO ATŽVILGIU
Pasak Toronto dienraščio Globe and 

Mail (birželio 16 ir 17 d.), Kanados 
pabaltiečių organizacijos tvirtina, jog jų 
šalies užsienio reikalų ministerija pa
sidavė Sovietų Sąjungos spaudimui ir 
atėmė iš pabaltiečių atstovų „garbės 
konsulų“ statusą. Organizacijos nuogąs
tauja, kad tai gali būti didelis žingsnis į 
Pabaltijo valstybių aneksijos pripa
žinimą.

Kanados Parlamento Daugiakultū- 
rinio Komiteto (Multicultural Commi
ttee) pradėjo tirti kaip užsienio reikalų 
ministerija traktuoja šalies etnines 
grupes. Parlamentaras Andrew Witer 
pareiškė, jog etninių bendruomenių 
atstovai komitetui suteikė įrodymų, kad 
keliais atvejais ministerijos pareigūnai 
parėmė svetimas vyriausybes (Indiją, 
Turkiją ir Sovietų Sąjungą) prieš 
kanadiečius.

Birželio 16 d. užsienio reikalų ministerį 
Joe Clark’ą apklausinėjo du komiteto 
atstovai. Ministeris tvirtino, kad jis 
nepasidavęs Indijos vyriausybės spau
dimui uždrausti sikų mažumos Kanadoje 
veiklą už savo nepriklausomą valstybę 
(Kalistaną), kuri atsiskirtų nuo Indijos. 
Tai užpykino atstovą John’ą Nunziatą, 
kuris paklausė kokią teisę ministeris turi 
reikalauti, kad bet kokia Kanados etninė 
bendruomenė atsisakytų savo de
mokratinių siekių. Nunziata taip pat 
paklausė ar tai reiškia, kad Kanados 
estai, latviai ir lietuviai neturi teisės 
„taikingai veikti už savo respublikų 
atsiskyrimą nuo Sovietų Sąjungos“. 
Ministeris atsakė, kad jis norįs sustabdyti 
veiklą tik prieš „draugiškas valstybes“, 
kaip Indija. Elta

Olimpinės Maratono Lenktynės
Šiais metais, rugsėjo mėn. vyksta 24- 

toji Olimpiada, Seoulo mieste, Pietų 
Korėjoje. Kodėl šios Olimpiados vietai 
buvo išrinkta Pietų Korėjos sostinė yra 
sunku pasakyti, iki šiol ta Olimpiada kėlė 
korėjiečiams daug bėdos, nes ir komunis
tinė Šiaurės Korėja nori joje kaip 
šeimininkė dalyvauti. Šis straipsnelis, 
tačiau, nieko bendro su korėjiečių 
problemomis neturi — aš kalbėsiu apie 
praeities Olimpiadas ir ypatingai apie 
Maratono bėgimus.

Graikai, dar prieš Kristaus gimimą, 
turėjo savo olimpinius žaidimus, kurių 
nugalėtojai būdavo lauro vainikais 
apvainikuoti ir beveik pusdieviais laiko
mi. Prancūzų didiko Pierre de Coubertin 
pastangomis olimpiniai žaidimai buvo 
devynioliktame šimtmetyje atgaivinti ir 
pirmoji Olimpiada įvyko 1896 metais 
Atėnuose, Graikijos sostinėje. Olimpiniai 
žaidimai, Olimpiados, dabar įvyksta kas 
keturi metai.

Kito prancūzo, Michel Brėal, dėka į 
pirmos Olimpiados rungtynes buvo 
įjungtos Maratono lenktynės. Tas bėgi
mas buvo įtrauktas į Olimpiados 
programą ilgo bėgimo legendai paminėti. 
Pagal ją, kai 490 metais prieš Kristaus 
gimimą, graikai prie Maratono kaimelio 
sumušė persus, tai graikų kareivis 
Pheidippides bėgo iš Maratono į sostinę 
Atėnus pranešti apie tą didelę pergalę. 
Atstumas nuo Maratono iki Atėnų yra 
daugiau kaip 26 mylios. Nubėgęs į 
Atėnus Pheidippides buvo tiek nuvargęs, 
kad tik ištaręs žodžius — Džiaukitės nes 
mes nugalėjom —jis krito negyvas. Todėl 
dar ir dabar kiekvienas Maratono 
bėgimas žymi pasišventimą, pasiryžimą ir 
ištvermę ir, pagal tradiciją, yra pasidaręs 
vienomis iš svarbiausių olimpinių bėgimo 
varžybų.

Per pirmąją Olimpiadą 1896 metais 
graikams iš pradžių visai nesisekė. Jie 
jokių medalių nebuvo laimėję ir visa 
Graikija liūdėjo nes jie skaitė, kad jų, kaip 
olimpinių žaidimų patriarchų, tautinė 
garbė kentėjo. Todėl galima lengvai 
įsivaizduoti koks susijaudinimas olim
piniame stadione vyko, kai paaiškėjo, 
kad Maratono lenktynėse pirmauja 
graikas, avių kerdžius, Spiridon Loues. O 
kai maža, apdulkėjusi Loues figūra 
pasirodė olimpinio stadiono marmu
riniuose įėjimo vartuose, tai graikai 
sukėlė didžiausias ovacijas. Graikas 
kerdžius graikų sosto įpėdinio Konstan
tino ir princo Jurgio buvo palydėtas iki 
bėgimo linijos galo. (Loues pirmąjį 
olimpinį Maratoną nubėgo per 2 
valandas 48 minutes ir 50 sekundžių). 
Antra ir trečia vieta irgi teko graikams — 
jie buvo Chariloas Vasilakos ir Spiridon 
Belokas. Greitai, tačiau, paaiškėjo kad 
Belokas gerą 26 mylių dalį buvo vežimu 
pavežtas, tai bronzos medalis iš jo buvo 
atimtas ir trečia vieta teko vengrui Gyulla 
Keller.

Pirmasis olimpinio Maratono Spirido 
Loues buvo gimęs 1872 metais. Jis mirė 
1940 kovo 27 d. po jo Maratono pergalės, 
aukso medalio laimėjimo, Atėnų pirkliai 
siūlė jam visokiausių dovanų. Tačiau jis 
jų atsisakė, priimdamas tik arklį ir 
vežimą, su kuriuo jis vežė vandenį į savo 
kaimą Amaroussi. Vokiečiai, 1936-tais 
metais jį pakvietė į Berlino Olimpiados 
atidarymą, per kurį Loues Hitleriui įteikė 
alyvmedžio šakelę, kurią jis iš graikų 
švento Olimpios miškelio buvo atvežęs.

Antroji Olimpiada įvyko 1900 metais 
Paryžiuje ir Maratoną laimėjo kepėjo 
padėjėjas prancūzas Michel Thėato. Dėl 
jo pergalės įvyko daug ginčų, nes buvo 
įtariama, kad jis pasinaudojo geru 
Paryžiaus pažinimu ir pusę lenktynių 
bėgo mažomis, užpakalinėmis miesto 
gatvelėmis, tuo būdu sutrumpindamas 
lenktynių atstumą.

Londono Olimpiadoje 1908 metais 
Maratono pabaigoje pirmas į stadioną 
įbėgo italas Dorando Pietri, bet jis taip 
buvo nuvargęs, kad kojos jo panešti 
nebegalėjo. Jam du kartus nugriuvus, 
žaidimų pareigūnai jam padėjo pasiekti 
lenktynių galo liniją. Italas dėl to buvo 
diskvalifikuotas ir aukso medalis teko 
amerikiečiui John Hayes, kuris atbėgo 
antruoju. Anglų karalienė Aleksandra, 
kuri stebėjo šių lenktynių pabaigą, 
sekančią dieną apdovanojo italą Pietri 
specialia aukso taure.

Pirma Maratono tragedija įvyko 
Švedijoje, Stokholmo Olimpiadoje 1912 
metais. Portugalas Francisco Lazaro 

bėgdamas gavo saulės smūgį, nualpo ir 
vėliau ligoninėje mirė.

Didžiojo Karo metu (1914-1918 
metais) olimpinių žaidimų, žinoma, 
nebuvo ir jų taip pat nebuvo per paskutinį 
karą (1939-1945). Pirmoji pokarinė 
Olimpiada įvyko Londone 1948 metais. 
Argentinietis Delfo Cabrera buvo Ma
ratono nugalėtojas, bet 1912 m. įvykusi 
tragediją beveik pasikartojo. Belgas 
Etienne Gailly įbėgo į Wembley stadioną 
pirmas, bet jis taip buvo pavargęs, kad 
Cabrera ir anglas Tom Richards (sidabro 
medalis) jį jau pačiame stadione aplenkė. 
Belgas, tačiau, nepadedamas pasiekė 
bėgimo galo liniją ir užsitarnavusiai 
laimėjo bronzos medalį.

Populiariausias pokarinio olimpinio 
Maratono laimėtojas buvo čekas Zat- 
opekas 1952 metais. Olimpiada tais 
metais įvyko Helsinkyje, Suomijoje. 
Zatopekas laimėjo ne tiktai Maratoną, 
bet ir 5000 ir 10.000 metrų lenktynes.

Moterys pirmą kartą olimpinį Mara
toną bėgo 1984 metais per Los Angeles 
(Kalifornijoje) Olimpiadą. Nugalėtoja 
buvo amerikietė Joan Benoit. Jos 
laimėjimo laikas — 2 valandos 24 
minutės 52 sekundės, beveik pusę 
valandos trumpesnis negu graikų ker
džiaus laikas pirmutinėje Olim
piadoje.

Dabartinėse Maratono lenktynėse 
televizijos kameros seka bėgimą nuo 
pradžios iki galo ir todėl beveik pamiršau 
paminėti 1904-tų metų Los Angeles 
Olimpiadą. Gyvenantis Amerikoje 
anglas Thomas Hicks laimėjo olimpinį 
Maratoną, bet dėl jo pergalės irgi reikėjo 
ginčytis. Tūlas Fred Lorz, pusę 26 mylių 
atstumo nubėgęs, gavo mėšlungį ir toliau 
bėgti nebegalėdamas paėmė taksi, kad jį 
nuvežtų į stadioną. Prie stadiono 
automobilis sugedo ir Lorzas likusį kelią 
vėl bėgo. Minia jam sukėlė dideles 
ovacijas ir jį skelbė nugalėtoju. Lorzas 
ovacijas priėmė kaip nugalėtojas, bet 
lenktynių pareigūnai žinojo kas atsitiko ir 
neleido Lorzui priimti aukso medalio.

Prieš kelias vasaras atostogaudamas 
Graikijoje aš turėjau progos aplankyti ir 
tą 1896-tų metų olimpinį stadioną, 
Maratono kaimelį ir tą vietą kur graikai, 
beveik penki šimtai metų prieš Kristaus 
gimimą, sumušė persus. Ten stovi 
nedidelis kalnelis kuriame, taip yra 
sakoma, tame mūšyje kritę kareiviai yra 
palaidoti. Prie kalnelio stovi nedidelis 
marmurinis paminklas jiems pagerbti. Aš 
ir žmona tą vietą aplankėme pėsti. Mums 
ten reikėjo eiti gal mylią, bet taip karšta, 
kad po Maratono mūšio vietos aplan
kymo, nors ir grįžom atgal taksiu, mes 
taip buvom pavargę, kad žmona su 
manim, kokias dvi dienas, nekalbėjo. 
Todėl aš ir šiandien nenustembu, kad 
legendoje sakoma, kad persus nugalėjus, 
graikų kareivis nubėgęs iš Maratono į 
Atėnus ir ištaręs: „Džiaukitės nes mes 
nugalėjom“, krito negyvas.

Henrikas Vaineikis

SOVIETAI PIKTNAUDOJA 
PSICHIATRIJOS MOKSLĄ

Buvęs sovietų politinis kalinys Ana
tolijus Koriagin, kalbėdamas amerikiečių 
psichiatrų sąjungos paskutiniame su
važiavime, pažymėjo, kad nepaisant 
sovietinės valdžios išleistų naujų įstatymų 
prieš piktnaudžiavimą psichiatrijos 
mokslu, padėtis šioje srityje Sovietų 
Sąjungoje esmėje mažai tėra pasikeitusi: 
psichiatrijos mokslas ir toliau lieka viena 
sovietinės valdžios priemonių kovai su 
politiniais kitaminčiais. Koriaginas 
pripažino, kad pastaruoju laiku sumažėjo 
politiniais sumetimais į psichiatrines 
ligonines įkalinamųjų skaičius, kai kurie 
politiniai kaliniai iš psichiatrinių buvo 
išlaisvinti. Tačiau kiti dar tebėra kalinami 
ir jų tikslus skaičius net nėra žinomas. Be 
to, pastebėjo Koriaginas, iš psichiatrinių 
išlaisvinti politiniai kaliniai nebuvo 
oficialiai pripažinti kaip sveiki žmonės, 
valdžia nepasirūpino paskelbti, kad jie 
buvo be pagrindo laikomi psichiatriniais 
ligoniais ir neteisėtai įkalinti į psichiat
rines.

Pats Koriaginas, kuris nuo praėjusių 
metų pavasario gyvena Vakaruose, buvo 
šešerius metus kalinamas sovietų lageryje 
už tai, kad buvo viešai pasmerkęs 
kitaminčių įkalinimą į psichiatrines 
ligonines Sovietų Sąjungoje. Reuter

3
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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.

Dr. Adolfo Damušio studiją, „Lietuvos 
gyventojų aukos ir nuostoliai Antrojo 
pasaulinio karo ir pokario 1940-1959 
metais“, išėjo iš spaudos. 58 psl. leidinys 
su žemėlapiais bei lentelėmis buvo 
išleistas Į laisvą fondo ir Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centro. (LTSC)

PREL. DR. PRUNSK1S LONDONE
Prelatas dr. Juozas Prunskis, dalyvavęs 

Baltijos kraštų vadų konferen
cijoje Anglijoje, š.m. rugp. 9-10 d., 
Lietuvių bažnyčioje atnašavo šv. Mišias 
ir pasakė pamokslą Tautos šventės proga, 
rugsėjo 11 d.

LANKĖSI
LIETUVIŲ NAMUOSE

Po Baltijos kraštų išeivijoje vadovų 
politinės konferencijos, vykusios netoli 
Londono, šeštadienio vakare, rugsėjo 10 
d. Lietuvių Namuose lankėsi tos 
konferencijos dalyviai ir svečiai: Dr. K. 
Bobelis, VLIKo pirmininkas su Ponia, 
Algis Juzukonis PLB-nės valdybos narys, 
adv. Joana Kuraitė-Lasienė, Kanados 
LB-nės vicepirmininkė, žymi visuomen
ininke Elena Devėnienė-Grigaitienė, 
žurnalistas iš Argentinos Aleksandras 
Mičiūdas, inž. V. Volertas, JAV LB-nės 
pirmininkas ir dr. J. Stiklorius, VLIKo 
valdybos narys. Jie susitiko su Lietuvos 
Atstovu V. Balicku, Ponia Balickiene ir 
kitais Londono lietuviais. (Apie Baltijos 
kraštų atstovų konferenciją plačiau 
spausdinsime sekančiame „EL“).

Z. JURAS IŠVYKO | BONNĄ
Z. Juras, buvęs DBLS-gos centro 

valdybos narys, rugsėjo 12 d. išvyko į 
Bonną, kur dalyvaus Pasaulio Pabal
tiečių Santalkos ruošiamoje konferen
cijoje.

A. ŠAPOKOS 
LIETUVOS ISTORIJA

Reikalinga A. Šapokos knyga „Lie
tuvos Istorija“ Turintieji ir galintieji ją 
perleisti prašomi rašyti „EL“ redakcijai, 
2 Ladbroke Gardens, London Wil 2PT.

TESTAMENTŲ REIKALU
Netvarkingai surašyti testamentai 

sudaro daug bereikalingo darbo testam
ento vykdytojams ir pratęsia bereikalin
gai laiką iki paveldėtojai gauna palikimą. 
Taip pat susidaro bereikalingų išlaidų. 
Buvo pavyzdžių Vokietijoje ir D. 
Britanijoje, kad ir po kelių metų palikimo 
byla dar tebesitęsia. Bendrų patarimų 
duoti beveik negalima, nes kiekviename 
krašte veikia skirtingi tuo reikalu 
įstatymai, tad būtinai reikalinga pasitarti 
su advokatais prieš darant testamentą. 
Patariama visiems sudaryti testamentus 
ir negalvoti, kad padėjęs parašą po 
testamentu mirsi.

PATIKSLINIMAS

„E.L.“ Nr. 31, Dr. Jono Basanavičiaus 
LSS Europos Rajono skautų stovykla 
Lietuvių Sodyboje, aprašyme įvelta 
klaida: rašoma, kad „pirmadienio naktį 
s. Gajutė O’Brien buvo pakelta į vyresnes 
skautininkes“.

„Budėkime“ Nr. 104 apie tai yra 
aprašyta šiaip: Lietuvių Skautų Sąjungos 
tarybos Pirmija daro sprendimus atžymė- 
jimui ir pakėlimui, pagal pristatytą 
asmens veiklos žinių lapą, į 
paskutininkus-ės, skautininkus-ės, į vy
resnio skautininko-ės laipsnį ir ordinu 
atžymėjimus, Vasario 16-osios, Šv. 
Jurgio, Pasaulio Skautų Patrono, balan
džio 23-čio ir Lietuvių Skautų Sąjungos 
skautiškųjų metų — lapkričio 1 d. proga, 
o ne Rajono Vadas stovykloje!

V.s. Gajutė O’Brien, LSS 70-ties metų 
švenčiamos Sukakties proga buvo pa
kelta į vyresniosios skautininkes laipsnį. 
Stovyklos metu, skautininkai ir skauti
ninkes susirinko prie žvakučių šviesos ir 
prie trispalvės — mūsų tautos simbolio, 
susikaupę pakartojome — atnaujinome 
skautininko-ės įžodį. Prisiminėm sesės ir 
brolius iškeliavusius iš mūsų tarpo ir 
likusius namuose. Ta proga, pasvei
kinome sesę Gajutę užtarnautu vyres
niosios skautininkes pakėlimo laipsniu. 
Tai yra lietuvių skautininkų šeimos siekių 
ir idealo neužgęstantis garbės ir sustip
rinimo simbolis, žengiant skautiškuoju 
Lelijos-Rūtos keliu, tarnaujant Dievui, 
Tėvynei ir Bendruomenei, auklėjant 
jaunimą pagal skautiško šūkio principus, 
LSS švenčiant 70-ties metų garbingą 
sukaktį ir VH-tąją Tautinę Stovyklą. 
Kietos tremties kelyje, kai didesnę dalį 
savo amžiaus praleidome už Tėvynės 
ribų, tik dėka tokių idealistų-skautininkų 
ir rėmėjų nuopelnu, kai jų širdyse dega 
dar neišblėstanti skautiška ugnelė 
Kūrėjo, Tėvynės Lietuvos ir Artimo 
meilės dvasia.

Laikykimės drauge ir budėkime savo 
idealų sargyboje.

v.s. J. Maslauskas
(Skautininkų įžodžio — pravedimo 

vadovas)

NUŽUDĖ LIETUVIUS
21 m. jaunuolis Anthony Paul Ark

wright, gyv. Denman gatvėje, Wath, 
netoli Rotherhamo, South Yorkshire 
kaltinamas 4 žmonių nužudymu, jų tarpe 
dviejų lietuvių: Stasio Puidoko, 68 m. 
amžiaus ir Elzės Konradaitės, 73 m. 
amžiaus. Britų dienraščio „Independent“ 
žiniomis A.P. Arkwright yra nužudytų 
lietuvių sūnėnas.

MOKSLININKO TRAGEDIJA
Neiškokite tarybinėje Lietuvos en

ciklopedijoje žinių apie pasižymėjusį 
lietuvį mokslininką Vytautą Andrių 
Graičiūną ir jo žmoną, prieš karą 
pagarsėjusią aktorę Unę Babickaitę- 
Graičiūnienę. Jiedu išnyko iš lietuvių 
kultūros istorijos.

„Apie lietuvį pasaulinėje mokslo 
istorijoje“ primena ekon. m.k. Jonas 
Rudokas žurnale „Mokslas ir gy
venimas“ (Nr. 8, 1988 m.). Vytautas 
Andrius Graičiūnas gimė 1898.VIII.17 
Čikagoje, kupiškėno, gydytojo, „pažan
gaus“ JAV lietuvių veikėjo šeimoje. 
Baigęs vidurinę mokyklą, Vytautas 1914- 
1917 m. studijavo Čikagos universitete, 
administracijos ir komercijos fakultete. 
Baigęs karo aviacijos mokyklą, 1918 m. 
nuvyko į Prancūziją, kur dar suspėjo 
atlikti keletą kovinių skridimų. Po to 
studijavo Grenoblio universitete, 1919 m. 
studijuoja Čikagoje technologijos in
stitute, kurį 1923 m. baigęs tampa 
mechanikos ir gamybos organizatorium, 
1927 m. atvyksta į Kauną ir dirba 
„metalo“ fabrike. Po to persikelia į 
Šveicariją ir dirba valdymo konsultantu. 
Įsteigė konsultacinę firmą su centru 
Paryžiuje, filialu Olandijoje. Tuo laiku jis 
parašė savo teorinį darbą „Organizacijos 
vidaus ryšiai“ (Relationship in Organi
sation), kuris buvo atspausdintas 1933 m. 
Ženevoje, Tarptautinio valdymo in
stituto biuletenyje anglų, prancūzų ir 
vokiečių kalbomis.

1935 m. V. Graičiūnas įsikuria Kaune, 
kur 1936 m. grįžta ir jo žmona, JAV ir 
Vakarų Europoje pagarsėjusi dramos 
artiste Unė Babickaitė. Jie buvo sus
ituokę 1924 m. New Yorke.

1935-1938 m. V. Graičiūnas dirbo 
aviacijos dirbtuvėse ir Ginklavimosi 
valdyboje. 1940 metais jis buvo pak
viestas sudaryti Kauno ir Vilniaus teatrų 
darbų organizacijos ekspertyzę „pagal 
mokslinės vadybos principus“.

Karo metu, kai vien tik inžinierių iš 
Lietuvos pasitraukė į Vakarus apie 400, 
V. Graičiūnas liko tėvynėje. Jis buvo 
paskirtas LTSR Liaudies komisarų 
tarybos pramonės skyriaus viršininku, 
dėstė Kauno universitete, kunsultavo 
pramonės įmones gamybos valdymo ir 
darbo organizavimo klausimais. Bet 1951 
m. jis buvo ateštuotas, apkaltintas 
šnipinėjimu bei antitarybine propaganda 
ir nuteistas aštuonerius metus kalėti. 
Neišlaikęs kalėjimo sąlygų, jis 1952 m. 
pradžioje nusižudė. Tuo pat laiku jo 
žmona, kaip „liaudies priešas“ buvo 
ištremta į Sibirą. Kaip sako Lietuviškoji 
enciklopedija (Boston), Unė Babickaitė- 
Graičiūnienė Sibiro tremtyje išbuvo 
devynerius metus. Grįžusi į Lietuvą, 1961 
m. mirė Kaune.

Čikagos gydytojas Andrius Grai
čiūnas, pasižymėjusio lietuvių mokslin
inko Vytauto Graičiūno tėvas, „senatvėje 
pradėjo garbinti Lietuvos okupantus ir jų 
santvarką“ (LE VII t. 413 p.). Jis mirė 
Čikagoje 1952.DG9. Taigi, matomai, 
sužinojęs, kad jo sūnus tapo tos 
santvarkos auka.

Kaip tarybinis mokslininkas J. Rudo
kas sako, Vytauto Graičiūno straipsnis 
apie valdymo teoriją buvo Vakaruose 
pakartotinai išspausdintas „Adminis
travimo mokslo apžvalgoje“ 1937 ir 1969 
metais. Mūsų tautietis tapo plačiai 
žinomu valdymo teoretiku —jis atsidūrė 
tarp šio mokslo klasikų, jį iki šiol cituoja 
daugelio šalių specialistai.

J. Rudokas sako, kad V. Graičiūnas 
pasiūlė ir naują lietuvišką terminą 
„vadyba“ („mokslinė vadyba“), kuris 
yra gana vykęs ir patogus angliško 
termino „management“ atitikmuo. 
Vadyba — tai mokslas apie gamybos 
valdymą, ir sykiu gamybos valdymo 
praktika, metodų visuma. Vadybos 
terminas buvo naudojamas prieš karą ir 
pirmaisiais pokario dešimtmečiais, tačiau 
vėliau pamažu išnyko. J. Rudoko 
nuomone, tai reikalingas ir grąžintinas į 
savo vietą žodis.

D.B.

PAMALDOS
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.

2000
Lituanistikos katedra, Tvankstė 
Šv. Kazimiero bažnyčiai 75 m.

Jau kovo mėn. „EL“ pranešė, kad 
kovo 10 d. mirė Čemenko ir jo vietą 
užėmė Gorbačiovas. Vasario 27 d. 
popiežių aplankė Sovietų užs. reik. min. 
A. Gromyko. Rašoma, kad buvo daug 
kalbėtasi, bet nerašo apie ką.

1985 m. kovo 1d. „EL“ praneša, kad 
„Pasaulio Lietuvių B-vės Valdyba, vyk
dydama PLB Seimo nutarimą, 1981 m. 
lapkr. 20 d. pasirašė sutartį su Illinois 
universitetu Čikagoje steigti pirmąją ir 
amžiną laisvajame pasaulyje Lituanis
tikos Katedrą su 750.000 dolerių fondu, 
kurio palūkanos finansuos jos darbą. 
Pagal sutartį, pats universitetas skyrė 
150.000 dolerių, o PLB pažadėjo surinkti 
600.000 dolerių iš pasaulio lietuvių per 
penkerius metus“. Iki šiol jau surinkta 
300.000 dol. ir Lietuvos Fondas pridėjo 
60.000 dol. Lituanistikos katedra pradėjo 
savo mokslinį darbą 1984 m. rugsėjo 
mėn. su pirmuoju jos vedėju prof. 
Bronium Vaškeliu ir pirmaisiais lituanis
tikos studentais. 600.000 dolerių įnašas 
baigtas rinkti 1986 m. spalio 4 d., kada 
katedroje buvo 9 aspirantai.

Savo laiškus iš Nottinghamo „EL“ S. 
Kuzminskas užbaigdavo „iki pasi
matymo čia ar Karaliaučiuje“, bet jau 
1985 m. gegužės 10 d. nr. pirmą sykį 
atsisveikina „Iki pasimatymo čia arba 
Tvankstėje“. Pastaboje prideda, kad 
vardas Karaliaučius yra vokiško 
„Koenigsberg“ sulietuvinimas, bet tikras 
Karaliaučiaus pavadinimas, prieš vokie
čiams šią sritį užimant, buvo Tvankstė.

Gegužės 24 d. „EL“ įdeda PLB 
valdybos užuojautą žmonai ir giminėms 
dėl gen. Stasio Raštikio mirties (1896- 
1985). Jis buvo Lietuvos Respublikos 
vyras, Nepriklausomybės kovų sava
noris, kariuomenės vadas, Krašto ap
saugos ministeris.

Gegužės 31 d. aprašomas L. Sodybos 
Sekminių sąskrydis, kad paminėti Sody
bos įsigijimo 30 m. sukaktį ir padėkoti 
tiems, kurie prieš 30 m. padarė išmintingą 
darbą (tuolaikiniai L.N. B-vės direktoriai 
buvo M. Bajorinas, R. Baublys ir A. 
Žukauskas). Birželio 14 d. „EL“ praneša, 
kad kovo 7 d. savo namuose mirė buvęs 
„EL“ redaktorius ir kelių knygų autorius 
78 m. Bronius Daunoras. („EL“ 
redagavimo metu jis daug prisidėjo prie
L. Sodybos įsigijimo — M.B.).

Liepos mėn. kun. Br. Liubinas įdeda 
platų neseniai mirusio kun. Augustino 
Rubiko įvertinimą (gimęs 1915 m.). Jis 
buvo visų labai mėgiamas kunigas ir 
nuolatinis S. Savaičių paskaitininkas.

Spalio mėn. „EL“ talpina daug laiškų 
dėl sekančiais metais numatomo 600 m. 
krikščionybės į Lietuvą įvedimo minė
jimo. Ginčyjamasi, kokį krikštą skaityti 
tikru: Jogailos 1387 m. ar Mindaugo 1251 
m. Stasys Kuzminskas labai aštriai 
smerkia Jogailos krikšto minėjimą, nes 
tai reikštų Lietuvos lenkinimą. Jam 
pritaria laiškuose Domas Banaitis, Petras 
Mašalaitis. Vysk. Baltakis tačiau tvirtina, 
kad 1387 m. krikštas yra išeivijoje bei 
Lietuvoje priimtinas ir dėl to minėsime 
600 m. Lietuvos krikšto sukaktį 1987 m.

1986 m. gruodžio 1 d. Berne mirė 
Lietuvos diplomatas, žurnalistas, kelių 
knygų autorius, vienas iš mūsų žymiųjų 
veikėjų užsienyje dr. Albertas Gerutis, 80 
m. „EL“ įsidėjo jo įvertinimą.

Dar lapkr. mėn. nr. „EL“ paminėjo 
vienintelis laisvoje Europoje Londono 
Lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčios 75 m. 
sukaktį (dabartinis bažnyčios rektorius 
yra kun. dr. J. Sakevičius, M.I.C. —
M. B.).

Prierašas: „Europos Lietuvio“ 2000 
nr. proga, redaktoriaus paprašytas 
verčiau senus laikraščio puslapius ir 
mėginau išrinkti įdomesnius dalykus. 
Manau, kad gal bent dalinai tai atsiekiau. 
Baigiu 1986 m. M. Bajorinas

(Atkelta iš I puslapio)
kaip jau padaryta socialistinėje Lenkijoje 
ir Vengrijoje, reikalaujame Petrui Gražu
liui suteikti ypatingą statusą. Yra 
nusikaltimas sulyginti žmogų su krimi
nalistais, kai jis atsižada laisvės dėl 
religinių-tautinių pažiūrų.

Pasirašo Petro Gražulio gynimo 
komiteto nariai:

Nijolė Sadūnaitė, Robertas Grigas, 
Valerijus Senderovas, kun. Algirdas 
Dauknys, kun. Kazimieras Gražulis, 
Aleksandras Ogorodnikovas, kun. Ed
mundas Atkočiūnas.
1988 rugpjūčio 18 L1C

pasaulyje!
Estija gali nulemti Gorbačiovo likimą '
Mažiausia Sovietų respublika Estija j 

staiga pasidarė pasaulio dėmesio centru, į 
nes ten, būk tai, Gorbačiovo perestroika, 
o su tuo ir jis pats, gali žūti ar gyventi. ! 
Pasaulio spaudos korespondentai pra-1 
dėjo lankytis Estijoje, o ir televizijoje vis > 
dažniau galima matyti raportažus iš ten. 
Jeigu perestroika nepasiseks Estijoje, tai' 
ji nepasiseks niekur kitur, ir Gorbačiovo 
priešai laimės, rašo pasaulinė spauda. , 
Ten įsisteigęs Persitvarkymo Sąjūdis 
(panašiai kaip ir Lietuvoje), reikalauja 
dalinos nepriklausomybės: ekonominės I 
autonomijos, estų pilietybės pripažinimo ■ 
ir estų kalbos primato.

Rusai turistai mėgsta lankytis Estijoje, 
nes čia yra daugiau laisvės ir yra geresnis j 
gyvenimo lygis.

Palestiniečiai nori savo vyriausybės? Į
Palestiniečių Išlaisvinimo Organi- j 

zacijos (PLO) vadas Yasser Arafat nori 
sudaryti užsienyje vyriausybę. Tai pa
daryti paskatino sukilimas Izraelio 
okupuotose srityse ir Jordano atsi
sakymas nuo bet kokių ryšių su 
palestiniečiais vakarinėje Jordano upės i 
pusėje. Kad tokia palestiniečių vyriasybė 
būtų kitų valstybių pripažinta ji turės 
pripažinti Izraelio valstybę, ko arabai 
dar nenori padaryti.

Vokiečiai traukiasi iš rytų į vakarus
Gorbačiovui palengvins išvažiavimą, ( 

manoma, kad dar šiais metais apie i 
200.000 vokiečių atvažiuos iš Sovietų | 
Sąjungos, Lenkijos ir Rumunijos į | 
Vakarų Vokietiją. Visi jie turi teisęį Vak. . 
Vokietijos pilietybę. Kancleris Kohl ' 
paskyrė didelę sumą pinigų namų' 
statybai ir kitokiai pagalbai atvažiuojam i 
tiems. Iš Rytų Vokietijos irgi laukiama po I 
35.000 kas metai.

Baigėsi streikai Lenkijoje
Anglių kasyklų ir geležies fabrikų I 

darbininkai streikavo, reikalaudami I 
atlyginimų pakėlimo ir uždraustos j 
darbininkų Solidarumo sąjungos pripa-1
žinimo. Streikuotojai to neatsiekė, bet 
vyriausybė sutiko kalbėtis tiesioginiai su 
Solidarumo vadu Lech Walesa, kuris 
prikalbėjo darbininkus baigti streiką.

Sovietai tvirtinąs! Viduržemio Jūroje į
Po to, kai Egiptas išmetė sovietus iš, 

Aleksandrijos uosto 1972 m. Sovietai 
neturėjo bazių Viduržemio Jūroje savo 
povandeniniams laivams. Dabar prane-. 
šama, kad sovietai pradėjo statyti tokią. 
bazę Sirijos uoste Tartus, kur laivai bus 
pataisomi, aprūpinami kuru, ginklais ir I 
amunicija. Sirija buvusi labai įsiskolinusi | 
sovietams už ginklus ir skolai išlyginti i 
leidusi sovietams įsirengti savo karinę' 
bazę.

Brežnevo žentas teisiamas į
Juri Churbanov, buvęs Vidaus reik, j 

ministerio padėjėjas ir vienas iš policijos. 
vadų yra teisiamas už kyšių ėmimą ir I 
korupciją. Sakoma, kad apetitas korup-1 
cijai padidėjo, kai jis apsivedė Brežnevo i 
dukterį Galiną. Brežnevo vaikams jau Į 
buvo atimta pensija ir specialios privi-| 
legijos. i

Katalikų persekiojimas tebesitęsia j 
Naujasis Lietuvos kardinolas Vin-

centas Sladkevičius, Lietuvos vyskupų
konferencijos pirmininkas, nusiskundė,
kad Gorbačiovo perestroika dar nep
asiekė katalikų bažnyčios ir nematyti 
jokio pagerėjimo. Valstybė tebekontrol- 
iuoja visas bažnytinių organizacijų
funkcijas, varžo priėmimą į kunigų | 
seminariją, diskriminuoja darbe prieš 
bažnyčią lankančius ir t.t. „Lietuvoje 
bažnyčios yra atidarytos ir kas nori gali 
įeiti. Bet jeigu tą padarysi, būsi
nubaustas“, sakė kardinolas.

Degė Ignalina
Buvo užsidegusi Ignalinos atominė , 

jėgainė, kuri pastatyta tokiu pat principu 
kaip ir daug žalos atnešusi Čemobilio 
jėgainė. Laimei automatiški gesintuvai
neleido gaisrui išsiplėsti ir todėl nebuvo į 
jokios žalingos radiacijos. Dėl Ignalinos , 
jėgainės pavojingumo yra susirūpinę ne 
vien lietuviai, bet ir kitos Europos 1 
valstybės, ypač Skandinavija. Pavojingas
dujas vėjas išnešioja visur. Net ir Valijoje, | 
po Čemobilio nelaimės buvo jomis 
užterštos ganyklos ir aviena nebuvo 
tinkama maistui.

4


	1988-09-14-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1988-09-14-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1988-09-14-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1988-09-14-EUROPOS-LIETUVIS-0004

