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50 m. DIPLOMATINĖJE 
TARNYBOJE

Plačiai skaitomas Londono savaitgalio 
laikraštis THE OBSERVER pagerbė 
nepriklausomos Lietuvos atstovą Vincą 
Balicką, išspausdinęs rugpjūčio 21 dienos 
laidoje pasikalbėjimą ir įdėjęs jo nuot
rauką.

Visame pasaulyje žinomo laikraščio 
korespondentas, apsilankęs Lietuvos 
pasiuntinybėje, sužinojo, jog Jo Ekselen- 
cija Vincas Balickas, visai neseniai 
atšventė savo diplomatinės tarnybos 50 
metų sukaktį.

D. Britanija niekad nepripažino 
sovietų okupacijos Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje, bet, nesant tų respublikų 
vyriausybių, niekas negali paskirti naujų 
pasiuntinių. Todėl, mirus buvusiems 
pasiuntiniams bei įgaliotiems ministrams, 
V. Balickas liko vienintelis Baltijos 
valstybių diplomatas D. Britanijoje, einąs 
Lietuvos Charge d’Affairs pareigas.

V. Balickas pasakė korespondentui, 
kad jis buvo paskirtas Lietuvos pasiunti- 
nybėn Londone prieš 50 metų prekybos 
patarėjo pareigoms. Mirus 1967 metais 
Lietuvos Pasiuntiniui, jis nuo to laiko 
eina dabartines pareigas. Jis negalįs 
pasitraukti iš tų pareigų, nes D. 
Britanijoje gyvena 10 tūkstančių lietuvių, 
kurie jį laiko savo lyderiu. Tam tikromis 
progomis jis yra kviečiamas į lietuvių 
susirinkimus, kur pasako sveikinimo 
žodžius. Tad jis yra priverstas likti savo 
pareigose „ligi pat galo“.

LIETUVOJE ĮSTEIGTA 
ŽMOGAUS TEISIŲ ASOCIACIJA

Lietuvoje naujai įsikūrusi Žmogaus 
Teisių asociacija kreipėsi į Frankfurte 
esančią Tarptautinę Žmogaus Teisių 
asociaciją (Internationale Gesellshaft fūr 
Menschenrechte), norėdama tapti tos 
organizacijos nariu. Prie šios draugijos 
veikia skyriai Maskvoje ir Leningrade. 
Spausdiname į Frankfurtą pasiųstą 
pareiškimo vertimą iš rusų kalbos.

Tarptautinei žmogaus teisių asociacijai 
Frankfurte prie Maino.

Pareiškimas nuo Lietuvos 
žmogaus teisių asociacijos

į Jus kreipiasi Lietuvos žmogaus teisių 
asociacija, nauja teisių gynimo organi
zacija, sukurta Vilniuje 1988 m. rugsėjo 4 
d., žemiau pasirašiusių asmenų grupė. 
Mūsų grupė žada ateityje stebėti žmogaus 
teisių padėtį Lietuvoje, informuoti apie 
tai tarptautinę visuomenę, kovoti už 
politinių kalinių išlaisvinimą. Todėl 
prašome Jus spręsti mūsų asociacijos 
priėmimo į Tarptautinę žmogaus teisių 
asociaciją klausimą. Kontaktą su mumis 
galima palaikyti adresu: 232001 Lietuvos 
TSR, Vilnius, Tilto gatvė 35-4, b. 23 
telefonas 629282. Teodora Kašdailienė, 
arba per Tarptautinės žmogaus teisių 
asociacijos Maskvos atstovą Valerijų 
Senderovą.

Valdas Anelauskas, asociacijos pir
mininkas, Teodora Kašdailienė, sek
retorė, Eugenijus Krukovskis, Algi
mantas Andreika.

Valdas Anelauskas yra „Ekspres 
Kronikos“ korespondentas Lietuvoje.

LIC

PABALTIEČIAI užs. reik. 
MINISTERIJOJE

Pabaltiečių vadovų konferencijos 
proga Anglijoje, Pasaulio Pabaltiečių 
Santalkos (Baltic World Council) pre
zidiumo trys nariai — L. Savi (estas, 
pirm.), dr. L. Lukss (latvis, vice-pirm.) ir 
dr. K. Bobelis (vice-pirm.) apsilankė 
užsienio reikalų ministerijoje ir turėjo ilgą 
pasikalbėjimą apie paskutinius pasi
keitimus Pabaltijo valstybėse su sovietų 
reikalams departamento pareigūnu — 
John Holmes. Delegaciją lydėjo london- 
iškės Baltų Tarybos pirm. M. Bajorinas ir 
vice-pirm. Z. Kronbergs.

Lietuvos Laisvės Lygos Atstovų Pareiškimas LIETUVOJE
Mes žemiau pasirašę Lietuvos Laisvės 

Lygos atstovai laisvajame pasaulyje, šiuo 
pareiškimu primename visų Jungtinių 
Tautų Organizacijos valstybių vado
vams, valstybių — Europos Parlamento 
narių vadovams, Helsinkio Baigiamąjį 
Aktą pasirašusiųjų valstybių pre
zidentams ir viso pasaulio taikos 
trokštančiai žmonijai, kad slapto suokal
bio tarp didžiausių II-jo pasaulinio karo 
nusikaltėlių Stalino ir Hitlerio pasekmėje,
1939 m. rugpjūčio mėn. 23 dieną 
Maskvoje TSRS ir Vokietijos užsienių 
reikalų ministrai Molotovas ir Rib- 
bentropas pasirašė slaptą papildomą 
protokolą dėl savų valstybių interesų 
Rytų Europoje sferų pasidalinimo. Šito 
nusikaltimo susitarimo pasekmėje suve
reni Lietuvos valstybė, lygiateisė Tautų 
Sąjungos narė buvo Sovietų Sąjungos
1940 m. birželio mėn. 15 dieną okupuota 
ir savavališkai prijungta prie TSRS.

Nors toji Lietuvos okupacija jau tęsiasi 
48 metus, tačiau pavergtojoje tautoje 
siekimus vėl atgauti laisvę nesusilpnėjo. 
Tai įrodė daugiau 30.000 Lietuvos 
partizanų auka, kritusių nelygioje kovoje 
su okupantu 1944-1954 metų partiza
ninio karo metu. Lietuvių tautos laisvės 
siekimą parodo visa pokarinė rezistencija 
ir 1987-1988 metų beveik revoliuciniai 
įvykiai Lietuvoje, kuriuos daugiau ar 
mažiau komentuoja pasaulio masinės 
informacijos priemonėmis.

VYSK. STEPONAVIČIUS 
LAISVAS

Kathpress žinių agentūra praneša, kad 
po 27 metų yra nuimtas ištrėmimas 
vyskupui Julijonui Steponavičiui ir kad 
jam leista kitą mėnesį aplankyti popiežių 
Romoje. Jis 1961 m. buvo ištremtas į 
Žagarę už tai, kad jis liepė kunigams 
mokyti vaikus tikybos, bet jis niekuomet 
nebuvo teisiamas. Jo reikalą kėlęs 
kardinolas Agostino Cassaroli, Vatikano 
valstybės sekretorius, kada jis lankėsi 
Maskvoje krikščionybės jubiliejaus 
proga. Ta pati žinių agentūra prideda, 
kad manona, jog vyskupas Steponavičius 
buvęs 1979 m. pakeltas į kardinolas „in 
pectore“.

TRUKDO SUSITARTI DEL 
ŽMOGAUS TEISIŲ 

APSAUGOJIMO
Europos saugumo ir bendradar

biavimo konferencijos Vienoje dalyviai, 
visų Europos kraštų, išskyrus Albaniją ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių bei Kana
dos, delegatai nutarė trim savaitėm 
nutraukti konferencijos darbus. Stebė
tojai mano, kad komferencija buvo trim 
savaitėm nutraukta ryšium su iškylan
čiais vis naujais sunkumais susitarti dėl 
baigiamojo dokumento. Tuo klausimu 
yra gilių nesutarimų tarp Vakarų 
valstybių ir komunistų valdomų kraštų. 
Šie pastarieji kraštai priešinasi Vakarų 
valstybių pastangom baigiamąjame dok
umente primygtinai pabrėžti žmogaus 
teisių apsaugojimo ir humanitarines 
problemas.

Užjūrio lietuviai visuomenininkai Londone. Iš dešinės: Elena Devėnienė-Grigaitienė, 
PLB-nės valdybos narys Algis Juzukonis, Kanados LB-nės valdybos vicepirmininkė adv. 
Joana Kuraitė-Lasienė ir juos priėmęs DBLS-gos pirmininkas Jaras Alkis.

1978 m. birželio mėn. 15 dieną, 
pažymint 38-sias Lietuvos okupacijos 
metines, Lietuvos pogrindyje buvo įkurta 
nepartinė, demokratiniais principais 
veikianti organizacija — Lietuvos Lais
vės Lyga, kurios Taryba tą pačią dieną 
paskelbė Lietuvos Laisvės Lygos de
klaraciją.

Lietuvos Laivės Lygos deklaracijoje 
buvo skelbiama, kad Lietuvos Laisvės 
Lygos tikslas — Nepriklausomos Lietu
vos atkūrimas. Lietuvos Laisvės Lygos 
uždaviniai: 1. pavergtojoje lietuvių 
tautoje religinės, tautinės ir politinės 
sąmonės ugdymas: 2. Lietuvos suve
renumo klausimo kėlimas tarptauti
niuose forumuose.

1988 metais Lietuvoje vykstant ypatin
gai stipriam tautiniam judėjimui, Lietu
vos Laisvės Lyga 1988 m. liepos mėn. 3 
dieną paskelbė, jog ji išeina į atvirą 
veikimą. Ji sudarė laikiną Lietuvos 
Laisvės Lygos Tarybą ir paskelbė savo 
tolimesnės veiklos programą, kurioje 
iškelta visa eilė reikalavimų sovietiniam 
okupaciniam režimui, siekiant Lietuvos 
visiško savarankiškumo kultūros, švie
timo, humanitarinių mokslų, ekono
mikos, ekologijos, Žmogaus teisių ir 
kitose srityse.

Lietuvos Laisvės Lyga numato, kad 
„įgyvendinus visas sąlygas bus sudarytos 
prielaidos Lietuvos suverenumui ir 
nepriklausomybei atstatyti. Lietuvos

Gaisras Ignalinos Atominėje Jėgainėje
{ Mokslų akademijos prezidento Juro 

Požėlos klausimą dėl dviejų energetinių 
blokų saugumo, atsakė vyr. inž. V. 
Kurnosovas. Po Černobylio avarijos 
buvo peržiūrėtas reaktorius RBMK, 
buvo padaryti pakeitimai.

Iškilo klausimas, kas kaltas, kad 
Ignalinos rajone išaugo atominė jėgainė? 
Kas visagale ranka leido statyti? Ar tai ne 
stagnacijos laikų unikalus palikimas? 
Niekas neklausė lietuvių nuomonės, 
niekam ji nebuvo įdomi. Už mus galvojo 
ir sprendė Maskvos ministerijos, žinybos 
ir jų specialistai. Botanikos instituto 
direktoriaus pavaduotojas Romas Pa
kalnis pasakė, kad nuo 1984 iki 1987 
metų Drūkšių ežere, kur išleidžiamas iš 
jėgainės karštas vanduo, beveik šešis 
kartus sumažėjo fitoplanktono rūšių, 20 
kartų — jo masė. Liepos mėnesį visą 
savaitę per 2 kilometrus nuo jėgainės 
ežero vandens temperatūra buvo 32 
laipsniai, o viso ežero paviršiaus — 30 
laipsnių. Tai žymiai viršija normą.

MA viceprezidentas Algirdas Žuka
uskas nurodė, kad reaktoriai RBMK 
nepatikimi. Ignalinos jėgainė jau dabar 
pasenusi 50 metų.

Baigiantis pasitarimui kalbėjo LKP 
CK sekretorius Algirdas Brazauskas ir 
Ministrų tarybos pirmininkas Vytautas 
Sakalauskas. Jų nuomenė vieninga: 
užkonservuoti trečiojo bloko statybą. 
Negalima jo statyti, kol nėra dokumen

Laisvės Lyga akcentuoja, kad galutinis 
jos idealas — laisva Lietuva Europos 
tautų konfederacijoje. Pagrindinis Lygos 
ginklas — viešas, atviras žodis. Savo 
veikloje Lyga vadovausis Suvienytų 
Nacijų įstatais, Suvienytų nacijų organi
zacijos generalinės ansamblėjos de
kolonizacijos klausimu, Visuotine Žmo
gaus teisių deklaracija, Helsinkio Bai
giamojo Akto nutarimais. Lietuvos 
Laisvės Lyga nuolat apeliuos į pasaulio 
tautų sąžinę Lietuvos laisvės reikalu“.

Lietuvos Laisvės Lygos pavedimu, 
vienas iš tos Lygos Lietuvoje steigėjų, 
dabar gyvenantis Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, Algirdas Statkevičius sudarė 
Lietuvos Laisvės Lygos atstovų lais
vajame pasaulyje grupę, į kurią įeina šie 
asmenys: Dr. Kazimieras Eringis, Dr. 
Vytautas Skuodis, Dr. Algirdas Statke
vičius.

Lietuvos Laisvės Lygos atstovai 
laisvajame pasaulyje veikia savarankiš
kai. Jie nepriklauso jokiai lietuvių 
išeivijos politinei institucijai ar organiza
cijai.

Pasirašė*: Kazimieras Eringis, 
Vytautas Skuodis.

Chicago II, 1988 m. rugpjūčio mėn. 3 d.

* Dėl techniškų priežasčių dr. A. 
Statkevičius pareiškimo nepasirašė.

tacijos, kol nėra viskas suderinta. 
Reikalinga speciali valstybinė ekspertyzė. 
Juk seisminiai tyrimai gali parodyti, kad 
toje vietoje iš viso negali būti jėgainės.

Lietuvos vadovai užėmė nedvipras
mišką poziciją, — sako „Tiesos“ 
korespondentas. — Rizikuoti neturime 
teisės. Nei savo, nei vaikų ir anūkų 
likimu.

Vėliau buvo pranešta, kad centrinė 
valdžia sutiko užkonservuoti trečiojo 
bloko statybą.

Per trumpą laiką Ignalinos atominėje 
jėgainėje buvo kilę du gaisrai. Bet jėgainė 
sukelia ir kitų rūpesčių Lietuvai.

Rugpjūčio 25 dieną LTSR Ministrų 
Tarybos posėdžių salėje įvyko pasi
tarimas, kuriame buvo svarstomi Ig
nalinos atominės jėgainės pavojai. 
Pasitarime dalyvavo energetikai, moks
lininkai, kultūros veikėjai ir žurnalistai. 
Lietuvos specialistai drąsiai gynė savo 
nuomonę ir visuomenės reikalavimą 
nestatyti trečiojo bloko. Sunkiai radosi 
bendra kalba su centrinės valdžios 
atstovais.

Ignalinos jėgainės direktorius A. 
Chromičenka pasakė susirinkusiems, kad 
iš dviejų reaktorių RBMK-1500 dabar 
pirmasis remontuojamas, antrasis dirba 
1,25 milijono kilovatų galingumu. Tre
čiojo energetinio bloko statyboje jau 
pasiektas 10 metrų virš žemės paviršiaus 
lygis. Darbų atlikta už 124 milijonus 
rublių, užsakyta įrenginių už 160 milijonų 
rublių, o iki metų pabaigos jų bus gauta 
už 40 milijonų. Kai Lietuva nustojo 
finansuoti trečiojo bloko statybą, jėgainė 
kasdien patirianti po 3 tūkstančius rublių 
nuostolių. Direktoriaus nuomone, būti
nas aiškumas: ar bus toliau statomas 
trečiasis blokas, ar ne. Sov. Sąjungos 
vyriausybės nutarimu statyti reikia, o 
Lietuvos — ne.

Ministrų Tarybos pirmininkas Vytau
tas Sakalauskas išdėstė Lietuvos vy
riausybės požiūrį. Jis pasakė, kad 
kiekvieną problemą lengviau išspręsti, 
kada visi, geranoriškai vienas kitam 
padėdami, ieško išeities. Šiuo atveju 
Lietuvos vyriausybės ir mokslininkų 
pastangos išvengti tragedijos lieka be 
atsako. Centrinės ministerijos ieško kaip
apeiti keliamus klausimus, nederina savo 
veiksmų su Lietuvos vyriausybe, nedaro, 
kas nurodyta.

Nacionalinė simbolika
LTSR Aukščiausiosios Tarybos Pre

zidiumo sudaryta darbo grupė res
publikos Konstitucijai tobulinti ap
svarstė nacionalinės ir regionų sim
bolikos klausimus. Diskusijose patvir
tinta nuomonė, kad amžių bėgyje 
susiformavę simboliai yra reikšminga 
istorinių, kultūrinių vertybių, dalis, 
atspindinti lietuvių tautos saviraišką, 
ryžtą ginti laisvę, savarankiškumą, 
siekimą puoselėti humanistinius idealus.

Heraldikos ženklai — Vytis, Gedimi- 
naičių stulpai, vėliavos siejami su kova 
prieš nesiliaujančią kryžiuočių ekspan
siją, įprasminta lietuvių ir slavų tautų 
istorinę pergalę Žalgirio mūšyje, — kaip 
sako oficialus pranešimas (Tiesa, 
VIII. 18). Vėliavose ir liaudies mene 
dominavo gamtoje dažnai matomos 
geltona, žalia ir raudona spalvos. Jų 
deriniai simbolizuoja taurias gyvenimo 
vertybes, išreiškia tautos pasaulėjautą.

Tarp lietuvių nacionalinių simbolių 
svarbus vaidmuo tenka XIX a. pabaigoje 
parašytai žmonių pamėgtai V. Kudirkos 
„tautiškai giesmei“.

Tad grupės oficialus nutarimas sako, 
kad tie simboliai „naudotini nepažeid
žiant LTSR valstybinio herbo, vėliavos ir 
himno nuostatų“.
„Hyde park“ Vilniuje

Į Vilniaus miesto valdybą kreipėsi trys 
vilniečiai, pasivadinę „Haid parko“ 
organizacine grupe, prašydami vienkar
tinio leidimo surengti diskusiją naciona
liniu klausimu. Leidimas buvo duotas ir 
diskusija rugpjūčio 19 dienos vakare tarp 
Pilies gatvės ir Senojo skersgatvio 
esančiame skvere įvyko.

Ar panašūs renginiai taps tradiciniai — 
parodys gyvenimas, — sako „Tiesos“ 
korespondentas.
Lituanistikos dėstymas mokyklose

LKP Centro komitetas ir LTSR 
Ministrų taryba priėmė nutarimą dėl 
papildomų priemonių lietuvių kalbos ir 
literatūros, Lietuvos istorijos ir geog
rafijos dėstymui ir mokymuisi re
spublikos mokyklose gerinti.

Kaip žinoma, neseniai net vaikų 
darželiuose buvo įvesta dvikalbystė. 
Dabar nustatyta, kad „respublikos iki 
mokyklinėse įstaigose auklėjama gimtąja 
kalba. Kitos kalbos, greta gimtosios, 
mokoma tik tėvams pageidaujant“.
M. Žilinskas Lietuvoje

Jau ketvirtą kartą Lietuvoje viešėjo 
Vakarų Berlyne gyvenantis Mykolas 
Žilinskas. Pasikalbėjimą su juo išspaus
dino TIESA (VIII.21).

M. Žilinskas padovanojo Lietuvai 
vertingą meno kūrinių kolekciją, kurią 
galima pamatyti Kaune „Žilinsko gale
rijoje“. Gimė jis 1904 metais Smalinin
kuose, 1940 metais dirbo Ministrų 
kabineto kanceliarijoje. Kai kabinetas 
buvo paleistas, jis liko be darbo. Į jo butą 
atėjo „kažkas“ jį suimti. Tada jis 
nusprendė palikti Lietuvą. Atsidūrė 
Berlyne, Paryžiuje. Nuo 1963 m. 
apsistojo Vak. Berlyne. Apie savo 
gimines jis pasakė: jauniausioji sesuo 
Genė su dviem vaikais dvidešimčiai metų 
buvo ištremta prie Laptevų jūros. 
Tremtinio dalios ragavo ir sesuo 
Magdalena...
Paskutinės laisvės dienos

TIESA (VIII.20) paskelbė tarybinės 
istorikės Reginos Žepkaitės straipsnį apie 
1939 m. rugpjūčio 23 d. Ribentropo- 
Molotovo paktą ir papildomus pro
tokolus, kurių „originalų (Maskvoje) iki 
šiol nerasta“. Bet LTSR centriniame 
archyve saugojamoje medžiagoje ran
dami faktai, kurie „neprieštarauja tiems 
dokumentams“.
Ant Birutės kalno

Vasaros Palangoje tradicijas pratur
tina dar viena: kas vakarą ant Birutės 
kalno pradėjo rinktis dainininkai. Jų

(Nukelta į 4 puslapį)
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LIETUVOS BAŽNYČIOS REIKALAI
„Nors vis dar smarkiai prižiūrima, 

Lietuvos Bažnyčia giedrėja. Gorbačiovo 
„glasnost“, o ir Bažnyčios vidaus raida 
prisideda prie Lietuvos katalikų opti
mizmo atsigavimo“. Taip šių metų 
pavasario pradžioje rašė Prancūzijos 
katalikų dienraščio La Croix korespon- 
dendentė Frederique Hibon, aplankiusi 
Vilnių. Šventųjų Petro ir Povilo baž
nyčios zakristijoje lietuvis kunigas jai 
kalbėjo: Esu laimingas, galėdamas 
susitikti su prancūzais. Argi Prancūzija 
(Europoje) nėra vyriausioji Bažnyčios 
duktė, o Lietuva jauniausioji?

Nors jauna, bet ne mažiau uoli. Tai ji 
įrodė švęsdama su didžiausiu susitelkimu 
Velykas, rašė korespondentė. Ji pas
tebėjo, kad religija Lietuvoje dažnai 
susimaišo su patriotizmu, tautos ta
patybe ir aiškiu nepriklausomybės 
troškimu. Cituodama Kauno vyskupo 
pagalbininko V. Michelevičiaus žodžius: 
„Katalikybė pamažu progresuoja“, ji 
priduria: Aišku, visoje respublikoje tėra 
tik 133 seminaristai, bet dar prieš 
nedaugelį metų jų buvo vos trišdešimt... 
Laikai giedrėja (Croix, 4.4.88).

Šių metų pirmame numeryje Kronika, 
apžvelgdama praėjusius metus, rašė: 
Bažnyčios padėtis faktiškai nepasi
keitusi... Žvelgiant į ateitį, į septintąjį 
krikščionybės šimtmetį, kaip pirmaeilis 
uždavinys Lietuvos Katalikų Bažnyčiai 
iškyla būtinybė sukrikščioninti bedie- 
vinimą jaunąją mūsų tautos kartą... 
Septintas krikščioniškos Lietuvos šimt
metis turi prasidėti intensyvia kova už 
jaunas širdis. Šie metai pažymėti ir 
drąsesniu mūsų tautiečių šauksmu 
„Laisvės Lietuvai!“ Kiekvienam žmogui, 
juo labiau tautai, įgimtas laisvės troš
kimas. Šiais „persitvarkymo“ ir „de
mokratizacijos“ laikais lietuviai viešai 
pareiškė pasaulio ir sovietų imperijos 
vadovams, kad laisvė brangi ir mūsų 
tautai (Nr. 76).

Kai pernai rugsėjo 17 į ATP susitik
imui su respublikos vadovais buvo 
pakviesti Lietuvos vyskupai ir dekanai. 
Kronika šį pokario istorijoje naują įvykį 
pasitiko su klausimu: „Kas tai — eilinis 
„smegenų praplovimas“ ar per
sitvarkymas?“ (Nr. 75).

Nesiliovę reikalauti jiems priklausan
čių teisių pačiais sunkiausiais laikais, 
Lietuvos katalikai ir nauji besiklostan
čiomis „perestroikos“ sąlygomis nelinkę

35-je Europos lietuviškųjų studijų 
savaitėje Huettenfelde dr. Kajetonas J. 
Čeginskas skaitė paskaitą; Septintasis 
kryžius — po jubiliejiniai svarstymai. 
Pateikiame čia paskaitos ištrauką.

būti pasyvūs. Padrąsinti valdžios simbol
iškos nuolaidos grąžinti Klaipėdos 
Taikos Karalienės bažnyčią, už kurią jie 
ištvermingai keliolika metų kovojo, jie 
tęsia parašų rinkimą dėl kitų bažnyčių.

Būdinga peticija dėl Vilniaus katedros:
„1987 metais švęsdami Lietuvos 

krikšto 600 metų sukaktį, mes buvome 
nuliūdinti, kad negalėjome šio brangaus 
jubiliejaus atšvęsti istorinėje Vilniaus 
katedroje — toje vietoje, kur prasidėjo 
lietuvių krikštas ir kur ilsisi vieno iš 
krikštytojų — Vytauto Didžiojo žemiški 
palaikai. Vilniaus katedra, centrinė 
Lietuvos katalikų ir Vilniaus arkivys
kupijos bažnyčia, jau daugiau kaip 35-ri 
metai paversta paveikslų galerija ir 
koncertų sale. Ruošiantis Rusijos krikšto 
tūkstančio metų jubiliejui, tikintiesiems 
pravoslavams buvo sugrąžintas Maskvos 
Danilovo vienuolynas. Prašome, kad 
mums Lietuvos krikšto 600 metų 
jubiliejaus proga būtų sugrąžinta centrinė 
mūsų krašto šventovė—Vilniaus katedra 
(Draugas 24.12.87).

Kai pernai gruodžio 12 Vilniaus 
„Vakarinės naujienos" paskelbė doc. 
Zenono Pelkausko šv. Mikalojaus 
bažnyčią niekinantį pasisakymą, atviru 
laišku tuojau reagavo tos bažnyčios 
parapijos atstovai, pareikšdami savo 
pažiūrą ir į vykstančius pasikeitimus: 
„Prasidėjus šalyje įvairių gyvenimo sričių 
persitvarkymui ir demokratizavimui, 
tikintiesiems įsižiebė viltis, kad pagaliau 
pasibaigs jų religinių jausmų įžeidi
nėjimai spaudoje. Tačiau matyti kol kas 
šiems lūkesčiams nelemta išsipildyti... 
nepasikeitė pažiūra į tikinčiuosius, kaip 
antrarūšius piliečius, kuriuos galima 
viešai įžeidinėti“.

Lietuvos ateistai ir komunistai ju
biliejaus metais, pasirodė „popiežiškesni 
už popiežių“. Jei šiemet iškilmingai 
minint Rusijos krikšto tūkstantmetį 
valdžia padėjo Rusijos stačiatikių Baž
nyčiai tinkamai jį paminėti ir nesivaržė 
iškilmėse dalyvauti, tai Lietuvoje buvo 
viskas padaryta ne tik iškilmėms 
nuslopinti, bet netgi buvo ypatingai 

stengiamasi sukakties reikšmę suniekinti.

Istorikas Juozas Jurginis ta proga 
išleistoje knygoje Lietuvos Krikštas teigė: 
Lietuvos krikštas 1387 metais — istorinis 
faktas, tačiau ne toks reikšmingas, kad jį 
reikėtų plačiai minėti. Ne konfesine, o 
istorine prasme jis reiškė katalikų 
bažnyčios įsteigimą ir šalies pripažinimą 
krikščioniška. Jubiliejų paskelbė Vati
kanas ir išgarsino klerikalinė emigracija. 
Jo tikslas ne mokslinis ir net ne religinis, o 
politinis. “Tai anaiptol ne pats aršiausias 
pasisakymas. Su jam būdingu nenuosek
lumu Jurginis „ne tokiam reikšmingam 
istorijos faktui“ vis dėlto paskyrė per 330 
puslapių, maišydamas tiesos grūdus su 
raugėm ir kūkaliais.

Šiemet pavasarį ir Lietuvoje gaiviau 
papūtus „viešumo“ vėjams, jau ir 
oficialioje spaudoje pasigirsta blaivesni 
balsai. Literatūroj ir mene (30.4.88) 
recenzuodamas Minties išleistą albumą 
Bažnyčia Lietuvoje, Saulius Stoma 
pažymėjo: „Argi nejuokinga pagalvojus, 
kad taip neseniai pats krikščionybės 
įvedimas Lietuvoje buvo vertinamas vos 
ne kaip kultūros regresas. O juk tai 
prieštaurauja kertiniams marksistinio 
istorijos supratimo teiginiams. Dabar, 
atrodo, supratome, kad, atmetę visą, ką 
istoriškai davė bažnyčia plačiąja prasme, 
atmestume dalį savęs. Neišsiaiškinę iki 
galo tos mūsų kultūros dalies, kurį 
daugiau ar mažiau kilo iš krikščionybės, 
savanoriškai nuskurdintume save, lik
tume svetimi patys sau... Pagaliau 
nustojome baidytis religinės praeities ir 
daromės verti visos savo istorijos. Ir kaip 
tik dabar reikia ypatingų pastangų 
ištaisyti istorinėms klaidoms, nugalėti 
lengvabūdiškumai. Milijonus kainuoja 
bažnyčių — architektūros šedevrų, 
paverstų sandėliais restauravimas, tačiau 
atsakyti, kiek kainuos absoliučiai nei
giamo požiūrio į savotišką dvasinio 
gyvenimo būdą atpirkimas, neįma
noma“.

Minėtos Jurginio knygos nenuosek
lumus gerokai pakedeno istorikas Al
fredas Bublauskas Kultūros baruose 
(4.88). Autorius, remdamasis „tarybinės 
istoriografijos koncepcijomis“, Lietuvos 
krikštą laiko „politiškai ir sociališkai 
neišvengiamu, todėl ir ideologiškai 
dėsningu, kitaip tarus, pažangiu istoriniu 
reiškiniu“.

(Bus daugiau)

DAR KARTĄ APIE LKB KRONIKAS
DR. V. SKUODIS

Liutauro Kazakevičius straipsnis 
„LKB Kronikos“, atspausdintas „Euro
pos Lietuvyje“ (1988. VIII.3, nr. 29) mane 
labai sudomino ir negaliu dėl jo 
nepasisakyti, nes su „LKB Kronika“ 
buvo tampriai susijęs mano gyvenimas ir 
veikla, gyvenant ne iševijoje, o pačioje 
Lietuvoje.

Minėto straipsnio autorius, re
cenzuodamas paskutinį LKB Kronikos 
sąjungos leidinį — „Kronikų“ VHI-jį 
tomą, neslėpdamas savo išankstinio 
negatyvaus nusistatymo ir remdamasis 
abejotinos vertės faktais bei spėliojimais 
daro plačius apibendrinimus ir beveik 
kategoriškas išvadas, kurios iš esmės 
sumenkina „LKB Kronikos“ reikšmę ir 
Lietuvoje ir Pasaulyje.

Tas straipsnis iš dalies primena š.m. 
sausio mėn. 10-16 d.d. „Tiesos“ laikraš- 
tyje(nr. 8-10; 12-13) atspausdintus penkis 
didelius Arnoldo Čaikovskio straipsnius, 
skirtus „LKB Kronikos“ suniekinimui. 
Vieno iš tų straipsnių pusiau plagiatinį 
variantą rusų kalba, š.m. gegužės 
mėnesio viduryje atspausdino Maskvoje 
leidžiamas, o užsienyje platinamas 
laikraštis „Golos rodiny“ (Gimtinės 
balsas) nr. 19. Tą straipsnį pasirašė 
kažkoks B. Kulpis.

Kyla klausimas: nejaugi toji „LKB 
Kronika“ tokia menkavertė, jog ją peikia 
ne tik sovietinė bet ir lietuvių išeivijos 
spauda? (Turiu omenyje tiktai L. 
Kazakevičiaus straipsnį).

Manau jog tai, kad jau 16 metų kai 
Valstybės saugumo komitetas deda 
didžiules pastangas nutraukti „LKB 
Kronikos“ išleidimą, tiktai parodo, kaip 
toji Kronika yra kenksminga ateistinės 
sovietinės valdžios antihumaniškiems 
užsimojimams, kurių ji ir dabar neslepia. 
O tie užsimojimai — sunaikinti visus 
tikėjimus į Dievą ir sugriauti visų tikėjimų 
Bažnyčias. Ypatingai didelius smūgius 
tenka patirti Lietuvos katalikų Bažnyčiai 
vien dėl to, kad ji nėra tiesiogiai pavaldi 
Maskvai, kaip tai yra su Sovietų sąjungos 
ortodoksų Bažnyčia. Kad tas taip 
vadinamas „persitvarkymas“ nieko gero 
nežada Lietuvos katalikų Bažnyčiai rodo 
šių metų sovietinė Lietuviškoji spauda. 
LKP CK sekretorius L. Šepetys straips
nyje „Ateistinis auklėjimas: daugiau 
realizmo“ (Komunistas, nr. 1,1988) rašo: 
„Kaip žinoma, TSKP CK nurodė mums 
rimtus ateistinio auklėjimo trūkumus 
respublikoje. Mūsų partinių organizacijų

darbas šioje srityje pripažintas nepaten
kinamu. (...) Tai griežtas, bet teisingas u 
vertinimas, iš kurio, kaip buvo pasakyta 
Lietuvos Komunistų partijos CK VIII 'j 
plenume, visiems mums būtina padaryti b 
kuo rimčiausias išvadas“ (psl. 6) Ir toliau: » 
„Pastaruoju metu viena iš svarbiausių v 
respublikos partinės organizacijos veik- 5 
los krypčių — apriboti religinį ekstre- * 
mizmą. (...) Šiandien mums nevalia f 
nepastebėti tokios pavojingos tenden- ’
cijos kaip religinių ir nacionalistinių Į 
pažiūrų susipynimas (...) Kova su ( 
religiniu ekstremizmu turi būti griežtesnė, | 
o ateistinis darbas su tikinčiaisiais — 
sumanesnis, lankstesnis, įvairesnis (psl. 6- ( 
9). Tokiam „persitvarkymui“, žinoma, ’ 
taip pat reikalingas koks nors teorinis 
pagrindas. Čia paskubėjo ateiti į pagalbą 
Rimantas Tidikis su savo straipsniu 
„Aktualios ateistinio auklėjimo per
tvarkymo kryptys“, kurį šių metų kovo 
mėnesį atspausdino žurnalas „Tarybinė 
mokykla“ (nr. 3). Tame straipsnyje 
pateikta visą eilė naujų rekomendacijų, 
kaip greičiau Lietuvos gyventojus „išlais
vinti nuo religinių prietarų“.

Šis nukrypimas nuo temos buvo 
reikalingas tam, kad priminti, jog vienu iš 
pagrindinių persekiojamos ir kenčiančios 
Bažnyčios ir aplamai visų Lietuvos 
tikinčiųjų ginklų buvo, yra ir dar kurį 
laiką bus „Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika“. Joje tiktai negali būti L. 
Kazakevičiaus pasigendamo „kūrybin
gumo“.

L. Kazakevičius savo straipsniu j 
nuvertindamas „LKB Kroniką“, atrodo, 
nežino, jog tos Kronikos 16 metų kelias 
yra paženklintas daugybe kratų, areštų, 
teismų, įkalinimų, ištrėmimų ir sutrum
pintų gyvenimų. Visos šios aukos turėjo ir 
tebeturi gilią prasmę. Jeigu „LKB 
Kronika“ turėtų vien tik „vidinę“ 
reikšmę, kaip savo straipsnio pabaigoje 
rašo jo autorius, kažin ar pasaulyje jai 
būtų skiriamas toks didelis dėmesys ir 
rodoma jai tokia didelė pagarba.

Aš nekartosiu to, kas parašyta mano 
straipsniuose „LKB Kronika — ginklas 
kovoje už Lietuvos laisvę“ ir „Lietuvos 
pogrindžio spaudos žingsniai“. Pirmasis 
yra atspausdintas „Drauge“ (1988.VI.8- 
9, nr. 111 ir 112), antrasis bus patalpintas 
žurnalo „Aidai“ š.m. 3-jame numeryje. 
Šiose pastabose paliesiu tiktai kai kuriuos 
L. Kazakavičiaus tvirtinimus ir sampro
tavimus. (Bus daugiau)

Gediminas “Sukas

KRUVINA VASARA
APYSAKA-ROMANAS
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Laukuos dobilas pavargęs, 
Laukuos plienas tviska.
Mirtis ir meilė lapais varva, — 
Mirtis ir meilė — viskas.

V.Š.

Tik ką persirito vidudienis. Nebodami jokių įspėjimų — ilsėtis 
dieną ir žygiuoti naktį — mes slinkome dešiniuoju Smirmės pakraščiu, 
tikėdamiesi prasibrauti už Zaborskių vienkiemio, pasiekti dar su 
Mykolu matytą pušyną, o ten jau surasti ir pievą, kuri tariamai buvo 
parinkta lėktuvui nusileisti.

Kelias nelengvas. Krūmai, jauno miško dalis, seniai bebraidyti, 
purvini takai, kibūs uogienojai. Taip tapšnodamas, šokinėdamas ir 
brisdamas greitai nuvargsti, imi prakaituoti. Be to ir saulė, kur tik 
galėdama prasibrauti pro krūmų ir medžių šakas, negailestingai degino 
nugaras. Vyrai vis dažniau sustoja, šluostosi sudrėkusias kaktas, 
atsikvepia. Tik Kurtas ir Mykolas atrodo nebuvo nuvargę: abu 
pakaitomis ragina mus eiti sparčiau, neatsilikti.

Jau kuris laikas mus lydi ne tik uodai ir įkyrios musės, vieno kito 
paukščio čirkesys, bet ir tolima, tačiau gerai girdima kanonada. 
Nebegalima galvoti, jog tai tik kovos tarp naktį matytų tankų ir 
partizanų, garsai. Kažkur, gal būt dar tolokai, bet jau tiesiog 
grąsinančiai gaudžia mūšis ir tik vienas Dievas težino, kuo jis baigsis.

—Keistai sapnavau prieš kokią valandą, — porina prieš mus einąs 
Povilas. — Mačiau didelį, žalią lauką ir kariuomenės pulkus, o juo 
apjodinėja šaunus raitelis ant balto žirgo. Šarvuotas, su kalaviju 
rankose... Staiga prie vieno pulko raiteliui iš rankos iškrito kalavijas. Jis 
lenkiasi nuo žirgo, nori nutverti ginklą, bet vis pakyla su tuščiomis 
rankomis. Tik vėjuje plėvesuoja jo balta skraistė...Tarytum vyties 
raitelis, tarytum kažkas svetimo... Jis reiškia ką nors, tas sapnas...

—Na, pradėjai jau sapnais vaikytis! Ieškai reikšmės,— atsisuka į jį 
Balys.

— ...Aš sakau tau dar kartą — tai reikšmingas sapnas. Tas raitelis 
tikriausiai reiškia Lietuvą, jai iš rankų iškrito kalavijas, ji nebegali gintis 
nuo priešų...

— Mm...Tai būtų šioks toks paaiškinimas,— šypteli Balys,— tik aš 

netikiu, kad kas nors siunčia paaiškinimus kokiam tai Povilui 
Augustavo krūmuose.

—O kodėl ne? Kuo aš kitoks?
—Taigi, ne kitoks. Toks pat, kaip visi. Ir tau dangus nedaro 

išimčių.
— Neburbliokit taip garsiai, sakalai, — įsiterpia Mykolas. — 

Nepamirškit, kad mes esame priešo teritorijoje.
Apie kokią keturioliktą valandą mes buvome taip toli nužygiavę, 

kad Zaborskių vienkiemis dabar buvo kokį puskilometrį mūsų 
užpakalyje.

Prieš mūsų akis atsivėrė net kelios aukštumėlės, apaugusios 
kuprotomis pušaitėmis ir kadagių krūmais. Kalvelės dunksojo tarp 
Smirmės galo ir to pušyno, kurio pakrašty turėjo būti Zaborskių pieva.

Sugulėme tarp laukinių rožių krūmokšnių ir viržių kupstelių, vis 
slėpdamiesi, akimis ieškodami geriau pridengto kelio pievos link. 
Slapstytis reikėjo: tarp mūsų ir Zaborskių kiemo gulėjo didokas, vos 
keliais neaukštais krūmais ar medeliais padenktas laukas. Jei kas nors 
Zaborskių namuose stebėjo aplinką — be vargo galėjo mus pamatyti.

— Kol mes pakilsime pievos link, reikia išžvalgyti Zaborskių 
kiemą — sako Mykolas, rūpestingai išvyniodamas žiūronus.

Jis prislinko prie viržių kupsto ir nukreipė stiklus kiemo link. Mes 
gulime netoliese, vos pakeltomis galvomis, dairydamiesi, sekdami 
trobesius. Tačiau esame per toli, kad paprastomis akimis galėtume ką 
nors pamatyti. Mykolas gi tylėdamas kraipo savo optinį prietaisą, 
suderina, atitraukia nuo akių, kad po akimirkos vėl žvilgterėtų per jį.

—Na, nedaryk dirbtinos įtampos, — sako jam Balys. — Ką gi ten 
matai?

— Ir viską, ir nieko.
— Kas tas viskas ir kas tas niekas? — klausia dabar ir Povilas. 

Kurtas taip pat atkreipia akis į Mykolą.
— Kieme matau kelis vyrus...Du susėdę prie tvarto, ginkluoti 

šautuvais...
— Kad juos kur perkūnas! Kas daugiau?— skatina jį Povilas.
— Dar vienas prie klojimo... taip pat su šautuvu. O prie pirkios 

...kažkoks kreivakojis...
—Tai Stavrovskio žmogus,— įsikišu aš, prisiminęs užpuolimą prie 

upelio.
— Gerai Stavrovskio žmogus... O prie šulinio dar vienas... 

rieškučiomis semia vandenį iš kibiro... Net netikiu savo akimis — jis 
dėvi žalsvą vokiečių uniformą...

— Duok čion tavo stiklus,— nerimastingai sujuda Kurtas ir 
ištiesia ranką į Mykolo žiūronus. Po akimirkos jie vėl nukrypsta 
Zaborskių kiemo link.

Ir vėl akimirkos, sekundės, minutės... Mes klausomės vienas kito 
alsavimo, susijaudinę įkvepiame tuos pievos, žolių, gėlelių ir 
krūmokšnių kvapus, kuriuos skleidžia vasaros augmenija saulėtą dieną.

—O Agnės ar nematei?— pašnabždomis klausiu Mykolą.
—Ne Tomai, nemačiau. Ir jos akimis ieškojau... Gal ji pirkioje, o 

gal neatėjo pas Zaborskius. Trečioji galimybė: ji buvo pas Zaborskius, 
bet vėl išėjo toliau. Gal pas savo brolį... Nuo mūsų atsisveikinimo iki 
dabar prabėgo net kelios valandos.

Mykolas nutyla. Jo dailiame veide įsirėžia susimąstymas ir rimtis.
— Aš pažįstu tą uniformuotąjį, — staiga sako Kurtas. — Tai 

Harro von Freigang. Tas pats karininkas, kurio mes ieškome!
— Kad jį kur perkūnas! Tai va ir melavo balto arklio uodega, ta 

prakeikta raisto išpera — ne naktį, o jau dabar atvarė štabininką 
Harro... Tarp kitko: velniškas vardas...

—Gal ir nemelavo,— sako Mykolas atgal.— Gal paskutinieji 
įvykiai privertė pagreitinti operaciją. Kas žino?

—Na gerai: jis ten, kieme. O kas toliau? — Balio klausimas, kaip 
paprastai, labai aiškus.

—Jeigu žinotume, kad pirkioje nėra daugiau vyrų... — garsiai 
mąsto Mykolas.

—O ką tai padės?—aštriai klausia Kurtas, atiduodamas Mykolui 
žiūronus. —Jei štabo karininką įves į pirkią, tai vargu ar mums pasiseks 
jį iš ten išplėšti. Sienos saugios. Ilgai kovai mes neturime nei laiko, nei 
šaudmenų. Vienintelė galimybė — užklupti visus dabar.

— Mm... Gal ir nebloga mintis, — svarsto Mykolas. —Tuo labiau, 
kad sodyboje dar nematyti Juknevičiaus partizanų.

—Geresnė proga nepasitaikys, — nenustoja įkalbinėti Kurtas.
—Netoliese vyksta mūšiai, o mes norim rizikuoti gyvybėmis ir 

išlaisvinti kaži kokį Harro... Ar tai ne perdaug?
Povilas nesidrovi klausti Kurtą ir aš stebiuosi jo drąsa.
— Mes atėjome į šiuos miškus tik tam, kad surastume Harro von 

Freigang. Mes atliksime mūsų pareigą! Reikia tik apsvarstyti kokiu 
būdu galime užklupti tuos partizanus, — viršininko balsu atsako jam 
Kurtas.

— Daug svarstyti nėra laiko, — aiškina Mykolas. — Vieni turi 
būtinai išvesti iš rikiuotės vyrus prie tvarto, kiti — tą kreivakojį ir 
sargybinį prie klojimo. Ten pat vis dar tebestovi automobilis. Jame yra 
benzino. Bent vienas iš mūsų turėtų nukreipti ginklą arba mesti granatą 
į tą mašiną. Užsidegus benzinui bent kelioms minutėms kils maišatis. 
Harro jau supras, kad Stavrovskio vyrai puolami ir, kad atėjo laikas 
bėgti.

—Gerai. Ką dar patari? — klausia jį Kurtas.
— Kiemą reikia pulti iš dviejų pusių: tvarko ir klojimo linkme. Tu 

Balys ir Povilas — į kairę, prie tvarto. Aš ir Tomas eisime dešinėn, 
klojimo pusėn.

— Aišku. Tik Tomas, išskyrus pistoletą, neturi gero ginklo, o ir 
patyrimo per maža.

— Granatai sviesti nereikia daug patyrimo.
(Bus daugiau)

2
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kardinolas konclebravo 
MIŠIAS SU SLAPTAI 

ĮŠVENTINTU kunigu 
ROBERTU GRIGU

Lietuvių Informacijos Centras pran
ešė, kad rugpjūčio 27 d., kardinolas 
Vincentas Sladkevičius aukojo mišias 
Kiauklių parapijoje, Širvintų rajone, kur 
buvo suteikiamas sutvirtinimo sakra
mentas. Prieš mišias kardinolas Sladke
vičius pasakė Robertui Grigui apsivilkti 
sutana, ir jis kartu su kardinolu 
koncelebravo mišias. Pasak Vytauto 
Bogušio, pasirodo, Robertas Grigas 
lankė pogrindžio seminariją, buvo slapta 
įšventintas kunigu 1987 m. gruodžio 8 d. 
Kardinolas Sladkevičius taip pat pra
nešęs, kad kunigas Grigas skiriamas 
Kiauklių parapijos vikaru.

LKB Kronika liudija, kad Robertas 
Grigas gerai pažįsta sovietines represijas, 
ypač fizinį smurtą.

Nors jis buvo apdovanotas mokslo 
pirmūno ženkleliu VVPI užsienio kalbų 
fakultete, vokiečių kalbos specialybėje, 
prieš jį buvo daroma atvira diskrimi
nacija už jo religinę pasaulėžiūrą. Pvz., 
jam nebuvo leista 1980 m. rudenį su III 
įurso vokiečių kalbos studentais pagal 
nusistovėjusią tradiciją vykti kartu į 
VDR. Už jo draugystę su „nacionalis
tais“ ir už dalyvavimą „atviruose“ 
politiniuose teismuose, KGB jį grasino 
ateities perspektyvų praradimu“, o 
prokuratūra — uždarymu psichiatrinėj 
ligoninėj. Sekė kratos ir tardymai bei 
pašalinimas iš Pedagoginio instituto.

1982 m. gegužės mėn. Grigas buvo 
paimtas į sovietinę armiją, kuriai jis 
atsisakė duoti karinę priesaiką, mo
tyvuodamas, kad tai prieštarauja jo 
krikščioniškai sąžinei ir tautinei ištiki
mybei. Už tai jis buvo pasodintas į darbo 

i katorgą, kur vienu metu gaudavo 
.vidutiniškai iki 40 smūgių. Nors buvo 
'nustatyta, kad šitokių būdu jam įlaužė 
'šonkaulius, jo vežti į ligononę nesi
skubino. Kariškiai visaip jį terorizavo: 

i plūsdavo Grigą necenzūriniais žodžiais; 
grasino sušaudyti jo tėvus; jį kalino su 
fizine prievarta grasinančiais kaliniais; 
visaip luošino jo sveikatą, pvz. dizenterija 
sergantį Grigą laikė karceryje, kur 

(Vieninteliai „baldai“ — ant betoninių 
, grindų patiesti laikraščiai. 1984 m. 
p baigėsi jo privalomos tarnybos laikas. 
Vienas iš aukštųjų karininkų, ankščiau 

[besityčiojusių iš jo, atsisveikindamas 
pareiškė: „Linkiu gyvenime būti visada 
tokiu atkakliu, kaip ir dera žmogui ir 

•vyrui. Norėčiau, kad ir mano sūnus būtų 
Ipanašus į Tave“.

Prieš metus, Grigas buvo pravardžiuo
jamas sovietinėje spaudoje už aktyvų 
dalyvavimą 1987 m. suruoštame rug
pjūčio 23 d. paminėjime Vilniuje. Tada 
saugumas mėgino labai grubiai su- 

i sidoroti su Grigu ir kitais demonstracijos 
(‘dalyviais. Jis bei Kiauklių parapijos 
.klebonas kun. Rokas Puzonas (nuo 
praeitų metų perkeltas į Kirdeikius) ir 

| Nijolė Sadūnaitė buvo atskirai milici- 
I ninku ir saugumo agentų pagrobti, jėga 
J įsodinti į mašinas ir vežami aplink 
' Lietuvą bei į Baltarusiją. Grigą primušė 
bei grasino sušaudymu už dalyvavimą 
šioje pirmoje Juodojo kaspino dienos 
paminėjime Lietuvoje.

Š.m. rugpjūčio 23 d. Robertas Grigas 
j prašė balso per Persitvarkymo Sąjūdžio 
mitingą Vingio parke, bet organizatoriai 

I jam neleido kalbėti. Grigas buvo vienas iš 
'25lietuvių, kurie pirma viešai kreipėsi į 
•Lietuvos žmonės šiais metais paminėti 
! Molotovo-Ribbentropo pakto 49 metų 
.sukaktį. Jis yra aktyvus teisių gynėjas, 
•pasirašęs po visa eile pareiškimų. Kun. 
, Grigas taip pat buvo įsijungęs į Gedimino 
.'aikštėje vedamą bado streiką už politinių 
kalinių išlaisvinimą. LIC

I NEGALI NUVAŽIUOTI
I Į BAŽNYČIĄ

Spaudos agentūrų žiniomis Klaipėdos 
rajono Janonio kolūkio darbininkai vis 

| dar negauna transporto, kad sekmadienį 
galėtų nuvažiuoti į bažnyčią ir patenkinti 
kitus savo poreikius. Šiuo reikalu 
praėjusių metų gruodžio mėnesį Janonio 

i'kolūkio darbininkai kreipėsi į LTSR 
Ministrų tarybą. Jie siūlė net savo lėšomis 

' įgyti kolūkiui padėvėtą autobusą. Buvo 
I pažadėtas leidimas pasinaudoti valdišku 
autobusu, bet prieš tai užprotestavo 
Klaipėdos rajono KP trečioji sekretorė ir 

' leidimas buvo atšauktas. Dėl to — rašo 
spaudos agentūros — Janonio kolūkio 
darbininkai šių metų liepos mėnesį vėl 
kreipėsi į Ministeriją ir į KP Centro 
Komitetą. Ar humaniška taip elgtis su 
tikinčiais darbininkais? — klausia krei
pimosi autoriai. Dar kartą prašome leisti 

i mums išsirašyti autobusą arba nusipirkti 
| savą. Jei nebus atsižvelgta į mūsų 
, prašymą, mėginsim savo teises ginti 
' Klaipėdos vairuotojų pavyzdžiu. Neiš- 
• eisim į darbą, nes kitos priemonės 
nepadeda... V AT.R.

Reagano ir Pavergtųjų Dialogas
Birželio 10-12 d. Lvovo (ukrainietiškai, 

Lvivo) mieste buvo įsteigtas SSRS Tautų 
Patriotinių Sąjūdžių Koordinacinis 
Komitetas, kurin įeina ir lietuviai. 
Pasitarimo dalyviai, šešių tautų atstovai, 
paskelbė atvirą laišką prezidentui Re- 
aganui. Jie rašo, jog buvo įsitikinę, kad 
Reaganas supranta jų tautų problemas, 
kurių neišsprendus „neįmanoma de
mokratizuoti pasaulio ar atsiekti visu
otinės taikos“. Tą įsitikinimą sutvirtino 
Reagano planas susitikti su patriotais ir 
kitamaniais Maskvoje. Todėl laiško 
autoriai tikėjosi, kad jo vizitas Sovietų 
Sąjungoje „žymiai pakeis mūsų tautų 
likimą”.

Deja, anot laiško, tai neįvyko. 
Reagano Maskvoje pasakytoje kalboje 
„laisvė aukščiausia to žodžio prasme, 
tautos laisvė, užleido vietą bendroms 
žmogaus teisėms“. Iš Reagano pareiš
kimų korespondentams matyti, kad jo 
pozicija nėra atsitiktinė, bet išreiškia 
naują požiūrį: „SSRS jums nebėra .blogio 
imperija* ir tautinės problemos yra tokios 
nereikšmingos, kad jų nebeverta minėti“.

Laiško autoriai pabrėžia, kad pre
zidentui nereikėjo persiorientuoti, nes 
SSRS-os tautų likimas yra nepasikeitęs, 
„tautžudystė“ tebesitęsia. „Jos kas
dieninės apraiškos: rusinimas, tautinių 
kalbų eliminavimas iš valstybinės admin
istracijos, mokslo, švietimo, imigracijos 
skatinimas, ūkio intensyvinimas ir 
centralizavimas, ir kt. Visą tai formuoja 
šimtmečių senumo imperijinė sąmonė. 
Jei, pasak Lenino, rusų imperija buvo 
.tautų kalėjimas*, tada terminas .sovie
tinė liaudis* skamba kaip requiem 
Sovietų Sąjungos tautoms“.

„Pone prezidente“, rašo laiško auto
riai, „neįmanoma įsivaizduoti kovos už 
žmogaus teises be kovos už tautų teises. 
Žmonijos istorija mus įtikino, kad kai 
tauta išsikovoja savo teises, tada ir 
žmogaus teisės sparčiai konsoliduo-

TELEGRAMA GROMYKAI 
ARTŪRO SAKALAUSKO

REIKALU
Liepos 9 d. Vilniaus Vingio parke 

įvykusiame Persitvarkymo Sąjūdžio 
suruoštame masiniame mitinge šimtatūk
stantinei miniai pritariant, buvo pasiųsta 
telegrama SSRS Aukščiausios Tarybos 
pirmininkui A. Gromykai lietuvio 
jaunuolio Artūro Sakalausko reikalu. 
Seka telegramos tekstas (be keleto 
nenugirstų žodžių), kuris buvo telefonu 
perduotas Pabaltiečių Tarybos biuro 
direktoriui Strasbourge:

Į jus kreipiasi žmonės, kuriuos jaudina 
mūsų jaunuolių auklėjimas ir likimas 
karinės tarnybos armijoje metu. Mus 
sukrėtė eilinio Artūro Sakalausko, 
tarnavusio VRM Leningrado apygar
doje, likimas. Kaip galėjo atsitikti, kad 
doras, gerai išauklėtas ir sąžiningai 
atliekantis būtinąją karinę tarnybą 
jaunuolis buvo priverstas kraštutinėmis 
priemonėmis ginti savo žmogiškąjį 
orumą nuo nepakenčiamų patyčių. Tų, 
kurie tyčiojosi iš A. Sakalausko, vertė jį 
atlikti...(?) darbus, degino jam kojas, 
pirštus, mušė ir linksminosi (kišdami jo 
galvą į...(?), o galų gale bandė kolektyviai 
išprievartauti, nebėra gyvųjų tarpe. Ar ši 
šiurpi tragedija, kurią išgyvena visi 
nukentėjusiojo artimieji, nėra tiesioginė 
pasekmė tų nežmogiškų santykių, kurie 
kaip piktžolė įsikerojo armijoje. Eksper
tizė, atlikta visasąjunginiame bendrosios 
ir teisminės psichiatrijos Serbskio vardu 
instute, parodė, kad įvykių metu A. 
Sakalauskas buvo...(?). Ta pati ekspertizė 
nustatė, kad jis yra psichiškai sveikas ir 
normalus. Tai leido tikėtis, kad A. 
Sakalauskui bus iškeltas teisingas skati
nimas atsižvelgiant į lengvinančias 
aplinkybes. Tačiau po ekspertizės, toliau 
jį tardant ir laikant griežčiausioje 
izoliacijoje, jaunuolis susirgo sunkia 
psichine liga; prarado kalbą. Dabartiniu 
karinio tribunolo sprendimu, jis pri
verstinai gydomas Kaliningrado srities 
Černiachovskio miesto Vidaus Reikalų 
Ministerijos griežto režimo specligo- 
ninėje. Šiuo metu jo sveikatos būklė yra 
kritiška. Mes reikalaujame teisingumo A. 
Sakalauskui! Grąžinti jį ir gydyti pagal 
gyvenamąją vietą. Tarnybos tarybinėje 
armijoje sąlygų klausimas yra viena iš 
svarbiausių persitvarkymo problemų.

Lietuvos Persitvarkymo
Sąjūdžio Grupė 

A. Sakalauskui remti
Po šia telegrama surinkta dešimtys 

tūkstančių parašų, kurie teberenkami.
Elta 

jamos, o ne atvirkščiai.“ Jie primena 
Reaganui jo ankstesnius „padrąsinan
čius“ žodžius, kad JAV neturėtų pasyviai 
priimti sovietų pavergtų tautų likimą ir 
tvirtina, kad nuo SSRS tautų laisvės 
pozicijos atsitraukti jį privertė sovietinės 
valdžios kietas pasipriešinimas. Laiškas 
baigiamas linkėjimas Reaganui garbingai 
užbaigti savo prezidentavimą su visų 
tautų laisvės rėmėjo reputacija.

I šį laišką Reaganas atsakė liepos 13 d. 
„Pavergtųjų Tautų Savaitės“ Pro
klamacijos pasirašymo ceremonijos 
metu. (Baltųjų Rūmų „rožių darželyje“ 
įvykusioje ceremonijoje dalyvavo ir 
lietuviai: Lietuvos Diplomatijos šefas dr. 
S. Bačkis, prof. B. Račkauskas, JAV LB 
pirm. V. Volertas, J. Laučka, dr. J. 
Genys, M. Samatienė, V. Butėnas, R. 
Bureikaitė, D. Sužiedėlis ir kt.). Pacitavęs 
porą sakinių apie tautų teises iš laiško, jis 
išvardino „antikomunistinių laisvės ko
votojų žygius Afganistane, Kampučėjoje 
bei Nikaragvoje ir užtikrino pavergtų 
tautų piliečius visame pasaulyje: „Ame
rika nepamirš jūsų vargų ir mes 
nesustosim sakę teisybės. Jūsų kova yra 
mūsų kova: jūsų vizija yra mūsų vizija. Ir 
vieną dieną jūs būsite laisvi.“

Savo proklamacijoje, kalbėdamas apie 
„kovą už laisvę“ visame pasaulyje, 
Reaganas paminėjo Pabaltijo valstybes, 
išvardino nutrėmime tebesantį Viktorą 
Petkų, kalinamą estą Martą Niklusą ir 
neseniai mirusį, konclagerių išalintą latvį 
Gunarą Astrą. Proklamacijoje išreiš
kiama pagarba sovietų dominuojamų 
milijonų žmonių drąsai, tikėjimui ir 
siekiams: „Jie geidžia, siekia ir nusi
pelno... laisvės, teisybės, apsisprendimo ir 
nepriklausomybės* *.

Birželio 14 d. paskelbtame „Pabaltijo 
Laisvės Dienos“atsišaukime, prezidentas 
Reaganas pabrėžia, kad JAV vyriausybė 
niekad nepripažino ir nepripažins „prie
varta įvykdyto Pabaltijo valstybių 
įjungimo į Sovietų Sąjungą, ir remia 
pabaltiečių siekį atgauti savo laisvę“.

Elta

BROLIAI TARASEVIČIAI 
IR ANDRIJAUSKAS 

PERKELTI Į
PETROZAVODSKO KALĖJIMĄ
Broliams Gintarui ir Mečislovui 

Tarasevičiams bei Ričardui Andrijauskui 
gelbėti, visuomeninės grupės narys 
Valdas Anelauskas pranešė Lietuvių 
Informacijos Centrui, kad minėti trys 26 
m. amžiaus kaliniai buvo perkelti iš 
Serbskio į Petrozavodsko kalėjimą.

Š.m. gegužės 25 d. broliai Tarasevičiai 
ir Andrijauskas buvo sulaikyti netoli 
Suomijos sienos. Jie buvo įtarti mėginimu 
pabėgti. Už tokį įtarimą jie buvo nubausti 
ir ankščiau, 1983 m. Tada visi trys buvo 
pašaukti į kariuomenę „perauklėjimui“ ir 
vėliau uždaryti į psichiatrines ligonines.

Pastaruoju metu, Serbskio teisminės 
ekspertizės institutas, tyrinėdamas jau
nuolių psichines būkles, pripažino juos 
sveikais.

Anelauskas praneša, kad jis buvo 
nuvykęs į Maskvą perduoti Informaciją 
apie šių trijų jaunuolių padėtį Žmogaus 
teisių asociacijos atstovui Valerijui 
Senderovui, Glasnost žurnalo leidėjui 
Sergejui Grigoryantsui, Demokratinei 
sąjungai, korespondentams ir Amerikos 
pasiuntinybei. Rezultate to, pasak 
Anelausko, šie trys jaunuoliai buvo 
išgelbėti nuo psichiatrinio „gydymo“ ir 
sugrąžinti į Petrozavodską.

Visuomeninei gelbėjimo grupei labai 
padėjo Tarptautinė psichiatrų asociacija 
prieš psichiatrijos piktnaudojimą poli
tiniams tikslams. Jos atstovas Maskvoje 
Aleksandras Podrabinekas šiuo reikalu 
parašė griežtą laišką Serbskio Instituto 
vadovybei.

Ričardo Andrijausko žmona gavo 
rugpjūčio 15 d. datuotą laišką iš 
Petrozavodsko, o Visuomeninės grupės 
narys Dalius Vaškevičius rugsėjo 1 d. 
išvažiavo su jaunuolių giminėmis į 
Petrozavodską pasimatymui. Vaške
vičius, kuris yra atsisakęs sovietų 
pilietybės, buvo iškviestas į KGB, bet 
nenuvyko, nes jau buvo pakeliui į 
Petrozavodską.

Broliai Tarasevičiai ir Andrijauskas ne 
kartą prašė leidimo emigruoti į užsienį, 
bet jo nesulaukė. Pasak jų gelbėjimo 
grupės, „leidžia emigruoti tik tiems, kurie 
veda politinę kovą prieš esamą sistemą. 
Broliai Tarasevičiai ir Andrijauskas 
nepriklausė tautinei lietuvių re
zistencijai“. LIC

ISTORIJOS TRUPINĖLIAI
ISPANU ARMADA IR ŠVEDAS LIETUVOS KUNIGAIKŠTIS

Dabar jau visi būsime girdėję apie tuos 
anglų laivyno mūšius su ispanų armada, 
kurie įvyko prieš 400 metų liepos, 
rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais ir kuriuos 
iki šiol anglai akaitė didele savo pergale. 
Liepos pabaigoje Anglijoje buvo už
degtas 461 laužas tam svarbiam anglų ir, 
teisybę paskakius, pasaulio istorijos 
įvykiui paminėti. Reikia atsiminti, kad 
prieš 400 metų Ispanija buvo stipriausia 
ir, su kolonijomis pietų Amerikoje, 
turtingiausia Europos valstybė. Anglija, 
karalienės Elžbietos I-mos valdoma tada 
dar nebuvo pasaulio pajėga ir todėl tų 
jūros mūšių rezultatas jai buvo labai 
svarbus. Yra sakoma, kad tik po tų 1588 
metų kautynių anglai pamažu pradėjo 
valdyti pasaulio okeanus.

Galbūt reikėtų ir prisiminti tų laikų 
istorinius įvykius dėl kurių jūros mūšiai ir 
įvyko. Šešioliktame šimtmtyje vyko dideli 
religiniai perversmai. Anglijos karalius 
Henrikas VHI-tasis, Elžbietos tėvas, 
norėdamas persiskirti su savo pirmąja 
žmona (o jis iki savo galo turėjo jų šešias) 
ir negaudamas popiežiaus sutikimo, 
atsiskyrė nuo katalikų bažnyčios ir galbūt 
ir nenoromis pasidarė protestantu, įkūrė 
anglikonų Bažnyčią. Jis mirė 1547 metais 
savo įpėdiniu palikdamas sūnų Edvardą 
Vl-tąjį, kuris buvo entuziastiškas pro
testantas. Tik 16-kos metų tesulaukęs 
Edvardas mirė ir savo įpėdiniu paliko 
Jane Dudley, kuri faktinai jokių teisių į 
anglų sostą neturėjo. Karalienė tada 
pasidarė Marija, kuri būdama katalikė 
vėl atstatė katalikų bažnyčią. Ji apsivedė 
ispanų karalių Pilypą II-ąjį, kuris 
sužinojęs, kad anglų parlamentas nutarė 
jam anglų karūnos neduoti, tuojau ją 
pametė. Karalienė Marija kaip heretikus 
ant kryžiaus sudegino 150 protestantų. 
Jai mirus Elžbieta vėl sugrąžino Angliją į 
protestantų tikėjimą ir per jos valdymą 
buvo nužudyta apie 200 katalikų. Vėliau, 
1587 metais, Elžbieta pabėgusiai į Angliją 
škotų karalienei Marijai įsakė nukirsti 
galvą, nes ji buvo įsivėlusi į intrygą prieš 
Elžbietos sostą. Elžbieta ir ispanų 
karalius Pilypas Il-asis tarp savęs 
nesutiko jau ilgą laiką, bet katalikės 
Marijos nužudymas (istorija sako kad 
Elžbieta tą padarė nenoromis, bet buvo 
savo didikų priversta) sukėlė didelį 
pasipiktinimą Eupopoje ir europiečių 
katalikai princai prašė Pilypą II-ąjį, kad 
jis Marijos mirtį atkeršytų.

Kaip buvo minėta, Ispanija tuo metu 
buvo galingiausia ir turtingiausia vals
tybė Europoje. Karui prieš Angliją 
Pilypas II-sis pradėjo rinkti didžiulę 
ispanų laivynų — armadą. Ji išplaukė iš 
Lisabonos 1588-tais metais gegužės 30 
dieną ir yra sakoma, kad kai armada 
plaukė per Biskajos įlanką atstumas nuo 
pirmo iki paskutinio laivo buvo septynios 
mylios. Liepos 29 d. ispanų laivai 
pasirodė prie Kornvalio (Cornwall) 
krantų. Anglai iš anksto žinojo apie 
armados atplaukimą ir jų laivynas buvo 
pasirengęs su ja kautis. Pirmas mūšis 
įvyko liepos 31 d. ir po to sekė dar trys 
kovos, bet ispanai pasiekė Prancūzijos 
krantus nenugalėti. Ten Parmos kuni
gaikštis turėjo savo kariuomenę per
sodinti į laivus, kuri, persikėlus per 
Lamanšą, būtų puolusi Angiją. Anglų 
laivai tačiau juos vėl užpuolė ir ispanai 
dar nebuvo pasirengę savo kariuomenę į 
laivus perkelti. Tai įvyko rugpjūčio 8 d., o 
porą dienų vėliau prasidėjo didelės 
audros ir yra sakoma, kad iki 1588 metų 
tokių audrų Lamanše nebuvo buvę. 
Anglų laivai, pritrūkę amunicijos ir 
maisto, pasitraukė į savo uostus, bet 
didžiulės audros nuvarė ispanų armadą į 
šiaurę, link Škotijos. Armados vadas 
kunigaikštis Medina Sidona nega
lėdamas grįžti į pietus nutarė apiplaukti 
Škotiją ir, nežinodamas kas atsitiko su 
ispanų kariuomene Prancūzijoje, sugrįžti 
į Ispaniją per vandenis tarp Airijos ir 
Anglijos. Ispanų laivai, pritaikinti 
Viduržemio jūrai, tų rudens audrų 
Atlante neatlaikė ir mažų mažiausiai 25 iš 
jų sudužo ant Airijos pakrantėje esančių 
uolų. Yra skaičiuojama, kad apie 4000 
vyrų nuskendo, o apie 2000, pasiekę 
krantą, buvo anglų nužudyti. Kiti laivai 
plaukė į Ispaniją, bet jų įguloms trūko ir 
maisto ir vandens ir dėl to daug ispanų 
jūrininkų mirė nuo bado ir ligų. Anglai 
dėl panašių sąlygų (buvo badas ir jų 
laivuose) taip pat prarado pusę savo 
jūrininkų.

I Ispaniją tesugrįžo tik 65 jų laivai ir 
Pilypas II-sis, nenugalėjęs Anglijos, 
prarado daug garbės ir prestižo, bet 
ispanų valstybė tai greitai pergyveno ir 
ilgai netrukus Ispanija pasidarė dar 
turtingesnė ir galingesnė.

Anglija, kadangi ispanams nepasisekė 
jos sumušti, visada laikė tą armados 
nepasisekimą savo didžiausia pergale. 
Faktinai nei vienas nei kitas laivynas 
tikros pergalės neatsiekė. Kadangi ispanų 
laivynas anglų nesumušė, Anglijoje 
išsilaikė protestantizmas ir, žinoma, nuo 
to laiko anglų laivynas pradėjo augti savo 
dydžiu ir atėjus pirmam pasauliniam 
karui 1914-1918 metais jis pasidarė 
didžiausiu pasaulyje ir tikrai valdė 
pasaulio vandenynus.

Savotiški įvykiai tuo pačiu laiku, 1588 
metais, vyko ir Lietuvoje. Gediminaičių 
dinastijai pasibaigus ir Steponui Batorui 
staiga mirus Lenkijos-Lietuvos karalystė 
liko be karaliaus. Reikėjo rinkti naują 
valdovą. Lietuvos didikai rėmė prūsų 
imperatoriaus Rudolfo brolį Maksimi
lijoną, antruoju kandidatu buvo Mask
vos caras Teodoras, o trečiuoju švedų 
karalaitis Zigmantas Vaza. Lenkai dėl 
karaliaus tarp savęs irgi nesutiko, bet 
lenkų kariuomenės vadas hetmonas 
Zamoiskis atvykstančio Maksimilijono 
neįsileido į Krokuvą ir tuo būdu 1588 
metais Zigmantas Vaza, švedas, buvo 
karūnuotas lenkų karalium ir tapo 
Lietuvos kunigaikščiu.

Lietuvos gyvenimui tuo metu vado
vavo didikų Radvilų ir Katkevičių šeimos 
ir kadangi jos palaikė Maksimilijoną tai 
jų atstovai, protestuodami prieš lenkų 
išrinktą karalių, net nedalyvavo Zig
manto Vazos karūnavimo seime. Jie tenai 
nusiuntė tik delegaciją su tam tikrais 
reikalavimais. Delegacija lenkams pran
ešė, kad Lietuva nepripažins Zigmanto 
savo didžiuoju kunigaikščiu, nes jis esąs 
be jų išrinktas.

Jie sakė, kad jie jį priims jeigu: L 
Livonija (dabartinės Latvijos dalis), kuri 
iki šiol buvo bendrai lietuvių ir lenkų 
valdoma, būtų valdoma tik lietuvių, 2. 
karalius patvirtintų lietuvių neseniai 
padarytas 15 metų paliaubas su Maskva 
ir 3, kad nauja lietuvių paruošta Lietuvos 
Statuto laida būtų patvirtinta be jokių 
pakeitimų.

Lenkai greitai sutiko patvirtinti pa
liaubas su Maskva, bet priešinosi dėl 
Livonijos ir Statuto. Tų derybų metu 
Maksimilijono kariuomenė dar tebebuvo 
Lenkijoje ir Maksmilijonui laimėjus mūšį 
Zigmanto padėtis būtų buvusi labai 
sunki. Lenkams todėl reikėjo lietuvių 
paramos ir jie nusileido ir leido karaliui 
patvirtinti Lietuvos Statutą, o lietuviai 
nusileido dėl Livonijos. Buvo nutarta, 
kad Livonija bus valdoma bendrai ir kad 
ten visos urėdų vietos bus duodamos 
pakaitomis — mirus lenkui vieta bus 
duodama lietuviui, o po lietuvio mirties ji 
atiteks lenkui. Lietuvių delegacija tada 
visos Lietuvos vardu priėmė Zigmantą 
savo didžiuoju kunigaikščiu, o jis prisiekė 
saugoti visas Lietuvos teises.

Tuoj po to atėjo žinia, kad lenkų 
hetmonas sumušė Maksimilijono ka
riuomenę ir kad jis pats pateko į belaisvę. 
Lenkai tada norėjo atšaukti savo 
sutikimus ir nebesutiko patvirtinto 
Lietuvos Statuto įtraukti į seimo 
konstituciją. Kadangi jis buvo patvir
tintas karaliaus ir didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio, juo lietuviai naudojosi ne 
tiktai iki pat nepriklausomybės galo, bet 
dar kurį laiką ir rusams užėmus Lietuvą. 
Reikėtų galbūt paminėti, kad Lietuvos 
Statutas buvo išspausdintas senąja, 
Lietuvos rašto reikalams vartojama gudų 
kalba ir kad vienas iš svarbiausių Statuto 
įstatymų buvo tas, kuris draudė lenkams 
Lietuvoje gauti vietas ir net pirkti dvarus.

Taigi tokie dalykai dėjosi pasaulyje 
1588 metais, prieš keturis šimtus metų, 
kada Anglai pradėjo savo pasaulio 
vandenynų hegemoniją, o lietuviai gavo 
švedą savo didžiuoju kunigaikščiu. 
(Vytautas Didysis tikrai savo kape 
apsivertė)! Istorija sako kad Zigmantas 
Vaza, kuris Lenkijos-Lietuvos karalystę 
valdė keturiasdešimt keturis metus (1588- 
1632 m.), buvo išmokęs kalbėti lenkiškai. 
Bet lietuviškai? Kad jis ir buvo didžiuoju 
Lietuvos kunigaikščiu, bet lietuviškai 
kalbantį švedą, ypatingai prieš keturius 
šimtus metų, sunku įsivaizduoti!

Henrikas Vaineikis
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Lietuvių Kronika
KAS—KADA—-KUR

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 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.

Mūsų Mirusieji
MIRĖ

PETRAS MAŠALAITIS

Rugsėjo 16 d., Mile End ligoninėje mirė 
Petras Mašalaitis, taurus lietuvis, DBLS- 
gos garbės narys.

Rugsėjo 23 d., po Mišių Šv. Kazimiero 
bažnyčioje 12.30 vai., penktadienį, Petro 
Mašalaičio palaikai bus pervežti į 
krematoriumą — sudeginimui.

MIRĖ JONAS GLEMŽA
Rugsėjo 13 dieną Hirsau vietovėje, 

Vak. Vokietijoje, eidamas šimtas an
truosius metus, savo namuose mirė Jonas 
Glemža, visuomenininkas, kooperati
ninkas, buv. Pienocentro bendrovės 
pirmininkas.

Velionis buvo nuolatinis „Europos 
Lietuvio“ skaitytojas ir rėmėjas.

Plačiau — ateinančią savaitę.

PALAIDOTAS 
JONAS RUZGAS

Rugpjūčio 6 d. mirė Jonas Ruzgas. Jis 
buvo gimęs 1913 m. gruodžio 23 d., 
Tauraguose, kur ūkininkavo savo ūkyje 
iki 1944 m.

Artėjant antrajai Sovietų okupacijai 
Jonas kartu su tūkstančiais kitų lietuvių 
pasitraukė į Vakarus. Apsigyveno ir 
dirbo Vokietijoje, o 1947 m. persikėlė į 
Didž. Britaniją. Čia dirbo žemės ūkyje. 
Vėliau nusipirko namus netoli Londono, 
Surrey, kur gyveno iki mirties.

Prieš 8 metus žmona Ona, gavusi 
leidimą atvyko aplankyti savo vyrą 
Anglijoje ir nuolatinai čia apsigyveno.

Palaidotas iš Londono Lietuvių baž
nyčios. Laidotuvių pamaldas atliko kun. 
J. Sakevičius, MIC., jam talkininkavo 
muzikas J. Čemis.

Laidotuvėse dalyvavo didokas būrys 
draugų ir pažįstamų, ir sūnus Balys iš 
Lietuvos, kuris gavęs specialų leidimą, 
atvyko į tėvelio laidotuves.

Velionis buvo nuoširdus, ramus, su 
visais sugyvenantis, asmuo. Jis rėmė 
lietuvišką spaudą.

Z. Juras

A.A. MARIJA MILIAUSKAS
Rugpjūčio 23 d. mirė Marija Mi

liauskas, Prano Miliausko iš Leeds 
žmona.

Ji gimė 1924 gegužės 24 d. Austrijoje. 
Atvyko į Angliją ir dirbo tekstilės fabrike 
Halifakse, Šiaurės Anglijoje. 22 metus 
dirbo ligoninėje.

Mirė Whitfield ligoninėje ir 31 
rugpjūčio palaidota Leeds Landswood 
kapinėse.

Tegu būna jai lengva svetima Anglijos 
žemelė.

Liūdintį vyrą Praną Miliauską nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime. ELR

DBLS garbės nariui 
PETRUI MAŠALAIČIUI mirus, 

giliai užjaučiame 
jo gimines ir draugus 

DBLS Centro Valdyba

A.A. JONUI GLEMŽAI 
Vokietijoje mirus, nuoširdžiai 

užjaučiame jo žmoną 
Zinaidą ir gimines 

Melita ir Petras Varkalai

JONUI GLEMŽAI mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame 

jo žmoną Zinaidą, 
anūkę Astrą Glemžaitę- 
Daunorienę ir jos šeimą.

E. ir J. Vilčinskai 
M. ir A. Vilčinskai

PAMALDOS
Gloucesteryje — rugsėjo 24 d., 12 vai., 

Šv. Petre, čia drauge ir Stroudo lietuviams. 
Po to bus rodomas lietuviškas filmas.

Nottinghame — rugsėjo 25 d., 11.15 
vai., Židinyje.

Mansfielde — rugsėjo 25 d., 15 vai., Šv. 
Pilype Neri, 3 Chesterfield Rd. South.

LIETUVOJE
(Atkelta iš 1 puslapio) 

atliekamos lietuvių liaudies dainos 
sutraukia būrius klausytojų, gana greitai 
tampančių ir atlikėjais, — sako „Tiesos“ 
korespondentas.

Kas sumanė šiuos dainavimus ant 
Birutės kalno? — Šv. Roko atlaidų dieną 
korespondentas norėjo pasikalbėti su 
„malonaus veido akiniuotu, po švarku 
vilkinčiu juodą rūbą su akinamai balta 
stačia kunigo apykakle... bet jis neatėjo, 
nors atlaidai Palangos bažnyčioje buvo 
perkelti į sekmadienį“. Tą dieną jį 
pavadavo „vaikinas su universiteto 
emblemomis“. Korespondentas sako, 
kad laikai keičiasi, bet „kas gali žinoti, 
kaip šio ir kitų studentų (ir studenčių) 
bendravimą su klierikais įvertins uolūs 
komjaunuoliškos moralės saugotojai?“

Šį kalną susitikimams pasirinko 
vasaroti atvykę žmonės. Vieną vakarą 
dainininkai jau netilpo aikštelėje, riki
avosi ant laiptų. Kai pabaigai pasigirdo 
dainos „Lietuva brangi“ pirmieji žodžiai, 
visi atsistojo, atsigręžė veidu į jūrą. Ne 
vieno akyse sužvilgo jaudulio ašaros...

DBLS-gos BENDRALAIŠKIS pasaulyje!
Nauja Centro Valdyba

Po Metinio Suvažiavimo DBLS CV 
pasiskirstė pareigomis šiaip: J. Alkis — 
pirmininkas; VI. Dargis — vicepirmin
inkas, spauda ir informacija; A. Vil
činskas — sekretorius, politiniai reikalai; 
B. Butrimas — iždininkas, parengimai ir 
socialiniai reikalai; V. Gasperienė — 
jaunimas ir lituanistinis auklėjimas; E. 
Šova — organizaciniai ir kultūriniai 
reikalai; S. Nenortas — teisiniai ir 
administraciniai reikalai.

DBLS CV reiškia nuoširdžią padėką 
ilgamečiu! jos nariui Z. Jurui už visas jo 
pastangas mūsų veikloje. Tikimės, kad Z. 
Juras ir toliau mums talkininkaus.

Jaunimo Sąjunga
Po DBL Jaunimo S-gos Metinio 

Suvažiavimo, pirmininko pareigas per
ėmė E. Kvietkauskas iš Leicesterio. CV 
posėdžiuose JS-gą atstovauja R. Puo- 
džiūnaitė. Kiti JS valdybos nariai yra S. 
Mineikis, H. Pilcher, M. Šova ir J. 
Žilinskas.

Numatoma tęsti pasitarimus tarp CV ir 
JS apie „DBLS 21-ame šimtmetyje“. 
Svarbu kad ir skyriai bandytų užmegzti 
artimesnius ryšius su jaunimo atstovais 
savo kolonijose, ir vestų panašias 
diskusijas drauge su CV atstovais.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas
PLB Seimas įvyko Toronte, šm. 

birželio 28-30 dd. Britanijos lietuvius 
atstovavo trys DBLS atstoviai: J. Alkis, 
A. Vilčinskas, ir Tarybos sekretorė R. 
Grupiljonaitė. DBLS atstovai pasimatė 
su nauja PLB valdyba ir ją supažindino su 
Britanijos lietuvių rūpesčiais (pavyzdžiui, 
Europos Lietuvio finansai, politinės 
veiklos Europoje susitiprinimas, PLB ir 
VLIKo santykių pagerinimas).

Europos Bendruomenių pasitarimas
Europos Lietuviškųjų Studijų Savaitės 

metu įvyko ELB pirmininkų pasitarimas. 
Pasitarime dalyvavo naujassis PLB 
pirmininkas dr. Vytautas Bieliauskas. 
DBLS atstovavo J. Alkis.

Politinė veikla
DBLS politinė veikla vyksta per 

European Liaison Group (ELG), ir Baltų 
Tarybą. ELG mus atstovauja Z. Juras ir 
A. Vilčinskas; Baltų Taryboje — J. Alkis, 
M. Bajorinas, A. Kuliukas ir A. 
Vilčinskas.

Sir Frederick Bennet ir ELG ruošia 
Laisvos Europos Dieną šm. gruodžio 10 
d. Tai progai atspausdintas lipdės galima 
užsisakyti Lietuvių Namuose.

Ateinančiais metais Baltų Taryba 
ruošia Pabaltiečių Dieną, Molotovo- 
Ribbentropo Pakto minėjimą, ir priė
mimą Parlamento rūmuose. Pastarąjį 
globos Boltono parlamento atstovas 
(MP) T. Sutcliffe, kurį su pabaltiečiais 
supažindino Boltono skyriaus pirmin
inkas H. Vaines. Būtų gerai jei kiti skyriai 
sektų šiuo pavydžių ir užmegstų san
tykius su savo parlamentarais. Politinės 
pažintys yra būtinos, norint paveikti 
Britanijos valdžios atstovus Lietuvos bei 
lietuvių naudai.

Š.m. rugpjūčio 10-14 dd. Britanijoje 
apsilankė buvęs sąžinės kalinys, Lietuvos 
Helsinkio grupės narys, docentas Vyta
utas Skuodis.

„Karo nusikaltėlių“ ieškojimas
Britų spaudoje, nors rečiau negu 

pernai, vis būna žinių apie tariamus karo 
nusikaltėlius. Vidaus reikalų ministras D. 
Hurd yra paskyręs dviejų asmenų 
komisiją, kuri renka žinias apie įvykius 
karo metais. Komisija turės patarti 
valdžiai ar keisti įstatymus, kad būtų 
galima teisti asmenis, kurie įvykdė 
žmogžudystę ar genocidą Vokietijoje ir 
vokiečių okupuotuose teritorijose. Dabar 
komisija yra Sovietų Sąjungoje, ir 
numato kalbėtis su liudininkais Lietuvoje 
Latvijoje ir Ukrainoje Įtarimų asmenų 
sarašas padidėjo iki 110. Pavasarį DBLS 
pateikė komisijai šiek tiek medžiagos apie 
rusų nusikaltimus Lietuvoje ir jai patarė 
nepasitikėti rusų pristatytais „liudinin
kais“.

Jei atsirastų apkaltintų mūsų tarpe, 
siūloma nedaryti jokių pareiškimų 
spaudoje ar televizijoje be advokato 
patarimo.

Labai galimas dalykas, kad bus 
keičiami karo nusikaltėlių reikalu Brita
nijos įstatymai. Tada reikės bandyti 

įtikinti parlamento atstovus, kad apkal
tintieji būtų apsaugoti nuo nepatikimų, 
ty. sovietinių paliudijimų bei įrodymų. 
Todėl jau dabar reikia ieškoti mums 
palankių parlamento atstovų.

Kultūrinė veikla
Metų bėgyje CV nori sustiprinti 

kultūrinę veiklą Britanijoje, ypač sky
riuose ir savo institucijose (Lietuvių 
namuose bei Sodyboje). Rudenyj bus 
suruoštas didesnio masto literatūros 
vakaras. Gruodžio mėn., iš Australijos 
atvyksta dainininkės „Svajonės“, o 
ateinančiais metais moterų choras iš 
Kanados „Pavasaris“.

Š.m. Lietuvių Diena (Rudens Sąsk
rydis) buvo Nottinghame, rugsėjo 10 d.

Spauda ir informacija
Visi būsite pastebėję Europos Lietuvio 

pakeistą išvaizdą. Nors formatas kiek 
pasikeitęs, spausdintos medžiagos kiekis 
liko panašus į ankstyvesnį. Dabar EL 
spausdinamas litografiniu būdu, tad 
spaustuvės modernizacija baigiama. Tai 
spaustuvės direktoriaus ir EL re
daktoriaus VI. Dargio didelio darbo 
vaisius, už kurį jam nuoširdžiai dė
kojame.

Nidos spaustuvė ir toliau platina 
ELTos biuletenio Europinę laidą anglų 
kalba. Šį mėnesinį leidinį galima 
užsisakytų už 12 sv. į metus.

Lietuvių Namai tapo svarbiu politinės 
informacijos centru. Naujoviškomis 
priemonėmis (FAX) palaikome ryšius su 
Pabaltiečių Centru Strasburge, Lietuvių 
Informacijos Centru New Yorke, bei 
Latvių Informacijos Centru Mūnsteryje. 
Netolimoje ateityje ir PLB rengiasi 
prisijungti prie šio tinklo.

DBLS biudžetas
Šių metų DBLS išlaidų sąmata siekia 

9300 sv., palyginus su 8765 sv. pernai. 
Didesnę dalį pajamų numatoma imti iš 
rezervų, kadangi Lietuvių Namu B-vė 
šiais metais negali duoti tiek paramos, 
kiek praeityje. Šių atakaitomybės metų 
pirmame pusmetyje LNB atnešė 22000 
sv. nuostolį. Įvairūs remontai ir pageri
nimai Sodyboje gerokai viršijo num
atytas išlaidas, o pajamos irgi sumažėjo. 
Todėl įvesta ypač griežta finansinė 
kontrolė tiek Sodyboje, tiek ir Lietuvių 
Namuose — visi nauji projektai sustab
dyti. Antrojo pusmečio rezultatai bus 
geresni ir tikimasi, kad metai pasibaigs 
pakenčiamai.

Bendrovės akcijos
Vis pasitaiko žmonių, kurie tvar

kydami savo palikimus užmiršta apie 
LNB akcijas. Kreipiamės į skyrių 
valdybas raginti narius pervesti akcijas 
savo vaikams arba DBLS-gai. S. 
Nenortas parūpins atatinkamas anketas 
norintiems jau dabar pervesti akcijas.

Linkime visiems mūsų darbuotojams 
tolimesnės sėkmės. DBLS-gos CV-ba

IRENA DARGIS-DONALDSON
Vlado ir Nijolės Dargių duktė Irena, 

rugsėjo 26 d. ištekėjo už Laurie 
Donaldson. Civilinė vedybų metrikacija 
vyko Hanley, Stoke-on-Trente, o pove- 
dybiniai pietūs — to paties miesto 
„Grand Hotelio“ restorane. Iškilmėse, be 
Irenos tėvų, dalyvavo jos brolis Antanas, 
jaunojo sesuo Lyn, pabrolis Steve ir kiti 
svečiai.

Po vestuvinių iškilmių jaunieji išvyko į 
Graikiją dviejų savaičių atostogoms.

Apie Irenos ir Laurio vestuves vietos 
dienraštyje „Evening Sentinel“ aprašė 
Edward Verity. Tą pačią žinią pakartojo 
populiarus Londono sekmadieninis laik
raštis „News of the World“.

Jaunieji pakeliui į Graikiją

Popiežius Afrikoje '

Šiuo metu popiežius lanko Zimbabvę 
(buvusią Rodeziją), Botswaną, Swazri 
land, Lesotho ir Mozambique, kur jį 
visur sutinka didelės žmonių minios.! 
Popiežius tikėjosi artimiausioje ateityje 
apsilankyti ir Pietų Afrikoje, bet išėjo 
kitaip. Pakelyje į Lesotho, dėl blogo oro,I 
lėktuvas buvo nukreiptas į Johanesburgą, 
kur jį sutiko užs. reik, ministras Pik 
Botha ir per pietus turėjo ilgą pasikal
bėjimą. Iš čia automobiliu nuvažiavo Į 
Lesotho, kur įvyko susišaudymas tarp iį 
P. Afrikos iškviestų karių ir teroristų, 
kurie pagrobę autobusą sulaikė vienuoles 
ir vaikus pakely į popiežiaus Mišias! 
Žuvo visi teroristai ir viena mergaitė.

Spaudoje rašoma, kad popiežiui yra| 
nepatogu susitikti su rasinės segregacijos 
vadais, kuriuos smerkia kaimyninės 
negrų valstybės. Tačiau, jeigu popiežius! 
gali susitikti su marksistais bei dikta-į 
toriais, kaip Mugabe (Zimbabve) irj 
Frelimo vyriausybe (Mozambique), tail 
kodėl ne su P. Afrikos prezidentu Botha.; 
Prezidentas Robert Mugabe yra mark-! 
sistas, bet jėzuitų išauklėtas ir prakti
kuojantis katalikas. Gi Mozambique! 
prezidentas Joaquim Chissano šią savaitę 
susitiko su P. Afrikos prezidentu Botha, 
ir sutarė atnaujinti nepuolimo sutartį.

Britanijos užs. reik, ministras 
irgi Afrikoje

Tuo pačiu metu, kada popiežius 
lankėsi pietinėse Afrikos valstybėse,! 
Britanijos užs. reik, ministras Sitį 
Geoffrey Howe aplankė penkias Afrikos 
valstybes, kurios daugiausiai nukentėjo 
nuo visokių gamtos nelaimių, kaip: 
potvynių bei sausrų ir nuo civilinių karą. 
Prižadėjo duoti daugiau paramos. Jis1 
aplankė Ugandą, Sudaną, Keniją, Tanį 
zanią ir Mozambique. ,

Irakas nemalonėje
Irake randasi gana daug kurdų, kurie, 

būk tai, karo metu bendravo su Iraną! 
todėl Irakas nori jais atsikratyti i 
naudoja visokias žiaurias priemones preį, 
juos. Kurdai bėga į kaimyninę Turkiją 
bet ši nepajėgiąją sutalpinti. JAV senatas 
neseniai nubalsavo įvesti prekybines 
sankcijas prieš Iraką už tariamą nuoc*- 
ingų dujų pavartojimą prieš kurdus' 
Irake įvyko didelės demonstracijos prit 
Amerikos ambasados dėl tokio nut
arimo. Irakas paneigė, kad nuodingus 
dujos buvo bet kada panaudotos.

Gorbačiovas už privačius ūkius
Beatostogaudamas komunistų partija 

generalinis sekretorius Mikhail Set! 
geyevich Gorbachev buvo užsukęs I 
Sibiro miestą Krasnoyarsk. Atsa, 
kydamas į nusiskundimus dėl maiste 
stokos krautuvėse, jis pareiškė, kad „tik. 
šeimų ūkiai gali išspręsti reikalą“, tiri 
pripažindamas, kad tik privatus žente 
ūkis gali pagerinti gyvenimą. Jis raginį 
kolūkius išnuomoti žemę šeimoms 
kurios tvarkys ūkius savarankiškai. « 
taip pat prižadėjo valstybės param; 
privačiai ir kooperatyvinei iniciatyvai 
namų statyboje.

Rusų studentai Oxfordo universitete
Devyni Rusijos studentai (7 vyrai iri' 

moterys), po ilgų derybų su soviet, 
biurokratais, pagaliau buvo parinkri| 
spalio mėn. pradėti studijas Oxfordo; 
universitete. Iš 72 sovietų pasiūlyk 
kandidatų, studentus pasirinko pat}*' 
Oxfordo universiteto atstovai. Mokestį 
universitetui apmokės Britanijos Uk 
sienio Reikalų Ministerija, o už pragy
venimų universitete (po 360 svarą per 
mėnesį) apmokės Amerikos milijonierių 
George Soros, kilęs iš Vengrijos;'

i
RAŠO JUOZAS URBŠYS Į

„E.L.“ spausdinsime Juozo Urbšio 
aprašymą „Lietuva ir Tarybų Sąjunga1 
lemtingaisiais Lietuvai 1939-19401 
metais“. j

Juozas Urbšys perėmė Lietuvos d;' 
sienio reikalų ministro pareigas pairi- 
sunkiausiu Lietuvai metu (1938.X11.5' 
1940.V1.17) ir turėjo ginti Lietuvos 
nepriklausomybę nuo dvieją’ 
imperialistinių-totalistinių valstybių 'j 
Sovietų Sąjungos ir nacinės Vokietijos

Juozo Urbšio rankraščius redakcijai, 
prisiuntė „EL“ skaitytojas iš Vokietijų
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