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IGNALINA IR 
„ŽALIEJI“

Gaisras naktį iš sekmadienio į 
pirmadienį Ignalinos atominės elektrinės 
antrame bloke sukėlė visoje Lietuvoje 
nepaprastą susirūpinimą. Ir tai daugiau 
negu suprantama, nes vienas kartas, kaip 
sakoma, nemeluos. O tai reikštų baisią, 
nedovanotiną, Lietuvai tiesiog apokalip- 
tinio masto katastrofą, kurios generalinę 
repeticiją jau matėme Čemobilyje.

Tassas šį kartą veikiai pranešė, kad 
gaisras buvo greitai užgesintas. Švedijos 
ir Suomijos specialistai patvirtino nepas
tebėję jokių radiacijos padidėjimo ženklų. 
Iš to netrukus Tassas paskubėjo pas
idaryti išvadą, kad automatinės apsaugos 
priemonės veikia užtikrintai, esą galima 
nusiraminti ir nebijoti.

Toks neatsakingas požiūris siekia, be 
abejo, nuraminti pirmiausia Tarybų 
Sąjungos kaimynus. Vyriausybė vis dėlto 
šį kartą suprato, kad tokiais žodiniais 
užtikrinimais Lietuvos žmonių negalima 
nuraminti, ir reaktorių nedelsdama 
uždarė patikrinimui. Drauge nutarta 
pasiųsti komisiją, kad ji vietoje ištirtų 
besikartojančių negalavimų priežastis.

Šios priemonės iš tikrųjų yra nepakan
kamos. Lietuvos žmonių baimė dėl 
ateities yra daugiau negu pagrįsta. 
Atominė mirtis graso ne tik iš Ignalinos.

Diena po paskutinio gaisro Ignalinoje 
Maskva paskelbė dar vieną laikinio 
žmonių nuraminimo priemonę, įsaky
dama sustabdyti netoli Minsko pla
nuojamos atominės elektrinės statybą. 
Tačiau visiškai jos statybos neatsi
sakoma. Netgi aiškiai nenurodoma, kur 
dabar ją planuojama statyti. Kad toliau 
nuo Minsko, tai aišku. Bet kas žino, gal 
dar arčiau kur nors prie Lietuvos. O jei ir 
kiek toliau nuo Lietuvos, tai vis tiek dvi 
atominės mirties gamyklos Lietuvos 
erdvėje — baisu ir pagalvoti.

Virš Lietuvos ir jos kaimynų pakibusi 
baisioji grėsmė turėtų skatinti paskubėti 
besireiškiantį „žaliųjų“ sąjūdį sutelkti 
tautos jėgas apsigynimui nuo apokalip- 
tinės grėsmės.

Labai sveikintina Persitvarkymo są
jūdžio iniciatyvinės grupės pastangas 
panaudoti savo visuomeninį svorį, ginant 
gyvybinius krašto interesus. Vien krei
pimosi į Michailą Gorbačiovą čia aiškiai 
nebeužtenka. Tik tvirtas tarptautinės 
visuomenės įsikišimas galėtų padėti 
atsispirti, kol dar nevėlu, toms užkietė
jusioms sustingimo jėgoms, kurios 
neatsisako savo tamsių planų ir lengvai 
žaidžia tautų likimu.

Skubus kreipimasis į Jungtinių Tautų 
organizacijos generalinį sekretorių ir 
Tarptautinės atominės energijos agen
tūros prezidentą, paskelbtas Sąjūdžio 
beveik trijų šimtų tūkstančių Lietuvos 
gyventojų vardu, laukia visų geros valios 
žmonių talkos, ne paskutinėje vietoje ir 
mūsų tautiečių užsienyje.

Ligi reikalinga tarptautinė pagalba 
ateis, visų pirma būtinai panaudotinos 
visos apsigynimo priemonės vietoje. Ir ta 
prasme ypač reikšmingas yra Sąjūdžio 
iniciatyvinės grupės raginimas rugsėjo 
16-18 dienomis apjuosti Ignalinos elek
trinės teritoriją „gyvybės Žiedu“. Tik 
vargu ar tikslinga šį rengiamą protestą 
apriboti vien reikalavimu sustabdyti 
tiktai trečiojo bloko statybą.

Reikia nuosekliai reikalauti nesaugios 
■r gyvybiškai pavojingos atominės 
elektrinės visiško uždarymo. Dėl Lie
tuvos ir jos kaimynų saugumo reikia 
atsisakyti ir atominės jėgainės planų 
Baltarusijoje. Dėl to pats laikas plėsti 
savą „žaliųjų“ sąjūdį. J. Vd.

IGNALINOS INSPEKCIJA
Londono INDEPENDENT (IX.24) 

dienraštis pranešė iš Vienos, kad Sovietų 
delegatas Tarptautinėje atominės en
ergijos agentūros konferencijoje pasakė, 
jog Argentūros saugumo inspektorius yra 
pakviestas atvykti į Lietuvą patikrinti 
Ignalinos atominę jėgainę, kurioje 
neseniai buvo kilęs gaisras.

VIKTORAS PETKUS 
SUGRĮŽO Į LIETUVĄ

Lietuvių Informacijos Centras pra
neša, kad sąžinės kalinys Viktoras Petkus 
rugsėjo 12 d., grįžo į Lietuvą. Jam buvo 
leista iš tremties išvažiuoti į Vilnių 
laikinai, t.y. atostogom, o ne visam 
laikui. Anot vilniečio Vytauto Bogušio, 
Petkui nurodyta nuo spalio 11 d. jau būti 
tremties vietoje, Bagdarine, Sibire. 
Turimomis žiniomis, yra buvę atvejų, kai 
į namus laikinai parvažiavusius kalinius 
negrąžino atgal į tremtį.

Sovietinio teismo 1978 liepos 13 d. 
Viktoras Petkus, Lietuvos Helsinkio 
grupės steigėjas, buvo nuteistas 3 metam 
kalėjimo, 7 metam griežto režimo lagerio 
ir 5 metam tremties. 1987 m. Petkus buvo 
perkeltas iš Permės 36 legerio į tremtį.

Lietuvos Helsinkio grupės narys 
Eitanas Finkelšteinas, šiuo metu gyve
nantis izraelyje, tvirtina, kad jeigu 
šiandien Sovietų Sąjungoje yra laisvėjimo 
ženklų, tai didelė dalimi yra Viktoro 
Petkaus, šio tauraus lietuvio nuopelnas.

Pasak Bogušio, Petkaus sveikata yra 
gera. Norintieji pasveikinti Petkų su
grįžusį į Tėvynę, gali siųsti telegramas
šiuo adresu: Viktoras Petkus, Daug
uviečio 1-10, Vilnius, Lithuania USSR.

GINTAUTAS IEŠMANTAS 
SUNKIAI SERGA

(Politinio kalinio Balio Gajausko laiškas) 
Tarptautinei amnestijai

Neseniai sužinojau, kad mano likimo 
draugas Gintautas Iešmantas, politinis 
kalinys, susirgo džiova. Sunkios gyve
nimo sąlygos koncentracijos stovyklose 
pakirto jo sveikatą. Lagerio adminis
tracija nekreipė dėmesio į jo sveikatos 
būklę ir išsiuntė jį atlikti trėmimą į Komi 
ASSR, į nesveiko klimato kraštą. Tremtis 
visiškai sužlugdė jo pašlijusią sveikatą. 
Dabar guli ligoninėje TBC skyriuje.

Mums kelia nerimą jo sveikata. Gerai 
žinome koks skurdus medicininis aptar
navimas tokių kraštų ligoninėse: trūksta 
vaistų, šiuolaikinės medicininės apa
ratūros, kvalifikuotų gydytojų. Dažnas 
medicininio personalo aplaidumas kelia 
pavojų ligonių sveikatai, o kartais ir 
gyvybei. Iešmanto gyvybė pavojuje.

Prašau Jus, Tarptautinės amnestijos, 
padėti pastangas jo išsilaisvinimui.

Mes tikimės paramos iš užsienio 
visuomenės. Šiandien jos balsas yra 
svarus žmogaus teisių sferoje.

Šis kreipimasis gali būti paskelbtas 
spaudoje.

Polittremtinys Balys Gajauskas

Lietuvos Laisvės Lygos 
Atstovų Užsienyje Pareiškimas

Ponui Stasiui Lozoraičiui J r., 
Lietuvos Atstovui Washingtone. 
Lithuanian Legation 
2622 Sixteenth Street, N. W. 
Washington, D.C. 20009

Didžiai Gerbiamas Atstove Lozoraiti,
Rytų Lietuvoje prie Drūkšių ežero 

(Ignalina) yra statoma viena iš galin
giausių branduolinių jėgainių pasaulyje. 
Ji statoma gana slaptai ir ypač skubotai, 
be reikiamos techninės ir ekologinės 
ekspertizės. Statyba buvo pradėta nesis
kaitant su Lietuvos žmonėmis ir jos 
mokslininkais. Maskva 1940 metais 
okupavusi Lietuvą, šią jėgainę dabar 
stato politiniais ir okupacinės valdžios 
prestižo sumetimais, nes Lietuvai tiek 
daug elektros energijos nereikia. Šis 
energetinis gigantas — tai mirtino 
pavojaus židinys pirmiausia mažoms 
Pabaltijo tautoms ir milžiniškas ekol
oginis krūvis visai aplinkinio regiono 
gamtai. Nesaugiai funkcionuojąs ob
jektas vien potencialiai gali nuvertinti 
labai vertingų Lietuvos rekreacinių 
išteklių kokybę. Šiluminis teršimas 
pavojingai apsunkina ekologinę būklę 
Dauguvos upės energetiniuose ir re
kreaciniuose tvenkiniuose Latvijoje, upės 
žemupio beveik milijoninio Rygos miesto 
atkarpoje ir Baltijos jūros Rygos 
įlankoje.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
Gyvybės Žiedas Ignalinoje

Lietuvių Informacijos Centro žiniomis 
rugsėjo 16-17 d. susirinko bent 10,000 
žmonių prie Ignalinos atominės jėgainės, 
dalyvauti Lietuvos Persitvarkymo Sąjūd
žio akcijoje, „gyvybės žiede.“ Kitų 
šaltinių žiniomis dalyvavo tarp 15,000- 
20,000. Anot rengėjų susirinkusieji 
elektrinę apsupo žmonių žiedu. Žmonės 
susikabinę rankomis dainavo ir siuntė iš 
vieno galo į kitą galą „bangas“, įvairius 
šūkius. Pasibaigus žmonės dainuodami 
patraukė link stovyklos. Dalyvavo 
svečiai ir iš Latvijos, Ukrainos ir 
Maskvos.

Ši Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
skelbiama akcija, buvo protestas prieš 
netvarką, kuri tęsiasi nuo pat atominės 
elektrinės statybos pradžios, ir norint 
atkreipti valdžios dėmesį į joje esančią 
pavojingą padėtį. Gana plačiai apie 
Ignalinos elektrinės apjuosimą prieš ir po 
įvykio rašė naujienų agentūros: Reuter, 
Associated Press, United Press In
ternational bei paskiri laikraščiai, kaip 
pvz. Christian Science Monitor.

Kadangi šiai akcijai nebuvo duotas 
leidimas, žmonės susirinko koncertui, 
vakaronei bei stovyklai gamtoje. Pasak 
Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nario ir 
ekologinio klubo tarybos pavaduotojo 
Zigmo Vaišvilos, susirinkusiųjų nuotaika 
buvo labai pakili ir „nebuvo jokių 
nesusipratimų.“ Milicijos niekur nes
imatė. Žmonės sodino medelius, vaikš
čiojo aplink elektrinę, apžiūrėjo trečiojo 
bloko sustabdytąją statybą, kai kuriems 
net pavyko patekti į vidų.

Rugsėjo 17 d., 3 vai. p.p. Vaišvila 
kalbėjo apie akcijos tikslą. Vilniaus 
senamiasčio teatras suvaidino Maironio 
„Kęstučio mirties“ pirmąjį veiksmą. 
Ukrainietis dainininkas dainavo baladę 
apie Čemobilį. Paskui 7 vai. vak. tris 
minutes auto mašinos pypino, kad, anot 
iniciatyvinės grupės nario ir Sąjūdžio 
Žinių redaktoriaus Arvydo Juozaičio, 
šitai akcijai duotų „tokį foną..., kad per 
visą Lietuvą nuskambėtų.“

Rengėjai iš anksto buvo numatę, kad 
prieš 3 vai. susibūrimą bus atnašaujamos 
šv. Mišios prie elektrinės. Tam tikslui į 
stovyklą buvo atvykę ir trys katalikai 
kunigai. Bet, anot Vaišvilos, Ignalinos 
vykdomas komitetas pasipriešino šiems 
planams, „kadangi mišios atitinkamai 
pagal tarybinius įstatymus viešoje vietoje, 
ne maldos patalpose, nėra leidžiamos... 
...Mes gražiuoju susitarėme su

Ignalinoje jau veikia du energetiniai 
blokai po 1,500 megavatų galingumo. 
Maskva deda pastangas primesti trečio 
bloko statybą. Kaip praneša informacijos 
šaltiniai, per praėjusius pastaruosius 
mėnesius antrajame bloke buvo kilę keli 
gaisrai, kurie neva buvo užgesinti 
sėkmingai. Tad yra didelė galimybė, kad 
galima sulaukti naują Čemobilį. Dėl to 
Lietuvos visuomenė yra labai susirūpi
nusi ir įsiaudrinusi. Šių metų rugsėjo 16- 
18 d. yra planuojamas plataus masto 
žygis — demonstracija už aplinkos ir 
gyvenimo erdvės apsaugą. Numatoma 
Ignalinos branduolinę jėgainę apsupti 16 
kilometrų žmonių rankų žiedu, kad 
išreikšti susirūpinimą gyvybinio pavojaus 
grėsme.

Paryškindami problemos pavojin
gumą, prašome Jūsų tarptautinės teisės ir 
okupacijos nepripažinimo politikos 
ribose energingai veikti Amerikos politi
niuose sluoksniuose. Tikslinga būtų 
Ignalinos branduolinės jėgainės prob
lemų sprendimą pakelti į tarptautinį lygį. 
Esamų galimybių ribose, per Skandi
navijos ir Vakarų Europos šalių am
basadas, prašome įtakoti tų valstybių 
vyriausybes, kad būtų imamasi mums 
rūpimų ir jiems nemažiau svarbių 
veiksmų.

kunigais. Aš paaiškinau susirinkusiems 
žmonėms šitą padėtį ir kad būtų dar 
aiškiau trumpai nušvietė ir kun. Alfredas 
Kanišauskas ir trumpai pasakė, jog 
supranta susidariusią padėtį ir todėl 
mišios nebus laikomos. Sugiedojo tik 
maldą.

Lietuvos žinių agentūra „Elta“ apie 
numatytą Sąjūdžio akciją trumpai 
pranešė Lietuvos gyventojams, tvirtin
dama, kad trečiojo bloko statyba 
sustabdyta ir neaišku kodėl Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdis dar kelia triukš
mą. Anot Sąjūdžio Žinių redaktoriaus 
Juozaičio, „Elta labai griežtai pasisakė 
prieš šitą žiedą“. Komunistų Partijos 
Centro Komitetas irgi griežtai pasisakė 
prieš tokius ,ekstremistinius* Sąjūdžio 
pareiškimus ir pokalbius su Amerika. Tai 
traktuojama kaip ryšys su reakcingais 
emigracijos sluoksniais. Visa veikla, kuri 
pravedama be CK sutikimo, yra trak
tuojama labai neigiamai. Todėl mūsų 
sprendimas blokuoti Ignaliną buvo 
sutiktas negatyviai. Daro viską, kad 
respublikos gyventojai būtų de
zinformuoti, ir, kad Sąjūdžio informacija 
jų nepasiektų... Esame nacionalizmu 
apkaltinti.“

Vaišvila, reaguodamas į Eltos apkal
tinimus, aiškino, „Čemobilis mus 
pamokė, kad... nelaimė yra nelaimė 
visiems,“ nežiūrint tautybės.

Persitvarkymo Sąjūdis yra pramatęs 
tęsti šią akciją toliau, kviesdamas 
Lietuvos gyventojus miestų ir gyven
viečių aikštėse organizuoti laisvu nuo 
darbo metu budėjimus su plakatais, 
kuriuose būtų pritariama tarptautinės 
ekspertų komisijos sudarymui. Šią akciją 
numatyta tęsti tol, kol komisijos nariai 
atvyks į Lietuvą.

Turimomis žiniomis, praėjusį ketvir
tadienį Lietuvos televizijos laidoje 
Lietuvos komunistų partijos centro 
komiteto sekretorius Algirdas Bra
zauskas pareiškė, kad jau atėjusi 
telegrama iš Tarptautinės atominės 
energijos agentūros, kurioje pranešta, 
kad tarptautinė komisija nebus siun
čiama, nes tai esąs šalies vidaus reikalas. 
Nėra aišku, kodėl atsakymas atsidūrė 
Centro komitete, kai prašymą dėl 
tarptautinės komisijos sudarymo pasi
untė Sąjūdis, ir kokiu pagrindu at
sakymas buvęs neigiamas.

Sąjūdis rugsėjo 7 d. kreipėsi į Jungtinių 
Tautų Generalinį sekretorių ir į Tarp
tautinės atominės energijos agentūros
prezidentą prašydami sudaryti tarp
tautinę komisiją Ignalinos patikimumui 
nustatyti. Lietuvos laisvės Lyga rugsėjo 6 
d. paskelbė panašų kreipimasį į Lietuvos 
pasiuntinį St. Lozoraitį Washingtone.

Sąjūdžio pareiškimas Ignalinos klau
simu buvo iniciatyvinės grupės pasiųstas 
JTO Generaliniam Sekretoriui, Tarp
tautinei Atominės Energijos Agentūrai, 
šešiom Baltijos vyriausybėm — Danijos, 
Švedijos, Suomijos, Rytų Vokietijos, 
Vakarų Vokietijos ir Lenkijos, ir 
šešiolikai pasaulio žinių agentūrom 
Maskvoje. Pasak Juozaičio, „kai kur 
užblokavo, ne visur pareiškimai pasiekė 
adresus...“ L/C

Į LIETUVOS 
LAISVES LYGĄ 

ĮSTOJO NAUJI NARIAI
Rugsėjo 18 d., Lietuvos Laisvės lyga į 

tautinę tarybą priėmė tris naujus narius: 
vilniečius Teodorą Kašdailienę ir Algim
antą Andreiką (abu vykdžiusius bado 
streiką už politinius kalinius) ir kaunietį 
Antaną Petrikonį. LIC

Lietuvos Laisvės Lygos Atstovai
Algirdas Statkevičius, 

Kazys Eringis,
Lietuvos Atominės Energetikos Komisijos narys 
ekologijos klausimas, 1981 m. išvykęs į Vakarus

Trūksta LLL nario V. Skuodžio 
parašo, nes jis šiuo metu yra Australijoje.

Čikaga, 1988 m. rugsėjo 8 d.
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Trys valandos Vingio parke
Tokiu pavadinimu TIESA (VIII.25) 

išspausdino platų reportažą iš minėjimo, 
kurį rugpjūčio 23 dieną Vilniuje surengė 
Lietuvos persitvarkymo sąjūdis. Kiek 
trumpesnį telefoninį pranešimą apie tą 
minėjimą „Europos Lietuvis“ išspausdi
no rugsėjo 7 dienos laidoje.

Rimtis ir susimąstymas tą pat dieną 
viešpatavusi Karo muziejaus sodelyje, 
Kaune, kur skambant muziejaus bokšto 
varpams susirinko tūkstančiai kauniečių 
paminėti TSRS — Vokietijos nepuolimo 
sutarties pasirašymo metinių ir stali
nizmo bei hitlerizmo aukų atminimo. Čia 
minėjimą surengė Lietuvos per
sitvarkymo sąjūdžio Kauno iniciatyvinė 
grupė. Kalbėjo prof. Alfredas Smailys, 
architektas Algirdas Kaušpėdas ir kiti.
Paminklų apsauga

Lietuvoje veikia Paminklų apsaugos ir 
kraštotyros draugija, kuri vienija daugiau 
kaip 105 tūkstančius žmonių, bet 
draugijos centro valdyba neturi tinkamų 
patalpų savo veiklai. Neseniai LKP CK 
priėmė nutarimą „Dėl priemonių LTSR 
paminklų apsaugos ir kraštotyros drau
gijos veiklai toliau tobulinti“.

Raginama pagrindinį dėmesį skirti 
tam, kad būtų ugdoma teisinga gyventojų 
istorinė sąmonė, „tarybinio patriotizmo 
ir socialistinio internacionalizmo jaus
mas, atsakinga pažiūra į visų respublikoje 
gyvenančių tautybių ir nacionalinių 
grupių kultūrinį bei istorinį palikimą“.

Valstybinei leidyklai siūloma kartu su 
draugijos centro taryba plačiau leisti 
populiarias knygas, albumus ir brošiūras 
istorijos ir kultūros paminklų apsaugos 
klausimais. Siūloma, taip pat, leisti 
periodinį leidinį.

Gamtinės dujos buityje
Šiandien gamtinėmis dujomis Lie

tuvoje naudojasi apie du milijonai 
gyventojų. Vienur dujos gaunamos per 
dujotiekius, kitur — iš dujų balionų, 
kurie pristatomi kaimo gyventojams 
sunkvežimiais. Dėl neatsargaus naudoji
mosi, vien tik pernai Lietuvoje įvyko 17 
stambių nelaimių, žuvo nemažai žmonių, 
sudegė gyvenamieji namai.
A. Jakovlevo vizitas

Rugpjūčio 11-13 d. Lietuvoje lankėsi, 
atvykęs iš Maskvos, TSRP ČK sekre
torius A. Jakovlevas, dešinioji M. 
Gorbačiovo ranka. Jis susitiko su 
respublikos partiniu aktyvu, visuomenės 
atstovais, mokslininkais ir kūrybinių 
sąjungų bei masinės informacijos at
stovais. Buvo svarstomi lietuvių in
teligentijos bei Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdžio poslinkiai, kurie gali sudaryti 
pavojų sovietų imperijai.

Baltijos pajūrio demonstracija
Rugsėjo 3 dieną Lietuvos pajūrin 

suvažiavo tūkstančiai lietuvių į „sim
bolinę jūros gelbėjimo akciją“. Iniciatyva 
išėjo iš Latvijos aplinkos apsaugos klubo, 
kurį parėmė Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdis ir „Atgajos“ bei „Žemynos“ 
ekologijos klubai.

Baltijos pastaraisiais metais tapo viena 
labiausiai teršiamų pasaulio jūrų. Kas
met jos gelmėse nusėda milijonas tonų 
azoto, 55 tūkstančiai tonų fosforo, 2,5 
milijono tonų kitų cheminių medžiagų. 
Katastrofiškai senka žuvų atsargos, 
oakrantėse paukščiai nebesuka lizdų, 
masiškai krenta ruoniai. Nemažai už
teršto arba nepakankamai išvalyto 
vandens išleidžia į jūrą ir Lietuvos 
įmonės.

Vakarėjant renginio dalyviai visi 
sukibo rankomis: gyvoji žmonių gran
dinė apglėbė Baltiją Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje. Tautiniais rūbais pasipuošę 
žmonės dainavo liaudies dainas ir 
tautiškas giesmes. Akcijos rengėjai rinko 
parašus peticijai, kad būtų imtąsi 
efektyvių priemonių jūrai apsaugoti.

1
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LIETUVOS BAŽNYČIOS REIKALAI
(2)

Arba štai Kompozitorių sąjungos 
valdybos pirm. Vytauto Laurušo žodžiai 
(LiM, 2.7.88.): Mūsų valstybė — 
ateistinė, religija atskirta nuo valstybės. 
Tačiau santykiai turi būti palaikomi. 
Gerai, kad gražiai paminėta Rusijos 
(Rusios! — m.p.) krikšto 1000 metų 
sukaktis. Tačiau kur mes buvom, kai 
Lietuva minėjo savo 600 metų krikšto 
sukaktį? Viską uždarėm ir užrakinom. 
Kai norėjo atvažiuoti Zalcburgo vys
kupai, jiems nedavė vizų. Išeina taip — 
būk stačiatikis, bet ne katalikas, ir galėsi 
švęsti jubiliejų. Mes patys dėl tokios 
padėties kalti, patys nesuprantame, kad 
visos religijos turi būti toleruojamos 
vienodai.

Vadinasi jau byra lukštai nuo akių, jei 
reikalaujama iš ateistinės valstybės visų 
tikybų pakantos. Pats laikas atskirti ir 
ateizmą nuo valstybės ir mokyklos!

Gimtasis kraštas liepos pradžioje, 
aprašydamas viešas diskusijas šeimos 
reikalais, apgailestavo, kad pokalbyje 
nedalyvavo katalikų dvasininkijos at
stovai, nors buvę kviečiami. Įsidėmėtina 
pastaba: „Tai, kad Lietuvos katalikų 
bažnyčia atskirta nuo valstybės, dar 
nereiškia, kad ji atskirta nuo visuomenės. 
Mūsų ranka ištiesta. Kviečiame ištiesti 
savąją“.

Gegužės 4-ją Vilniaus miesto naujų 
rajonų katalikų pareiškime dėl religinės 
bendruomenės įregistravimo ir leidimo 
statyti maldos namus sakoma: Nors kol 
kas pasikeitimuose, vykstančiuose mūsų 
visuomenėje, dar daug pesimizmo, tačiau 
įgaunančiuose platesnį užmojį viešumo 
plėtimosi procese jau matyti ir teigiamų 
pradų.

Pagaliau suprasta, kad negali būti 
valstybės be objektyvios istorijos. Liaudis 
turi žinoti savo šalies praeitį, kokia ji 
bebūtų. Pagaliau suprasta, kad negalima 
ignoruoti tikinčiųjų ir dvasininkijos. 
Religija, tikėjimas Aukščiausiuoju egzis
tuoja nuo pat istorijos ištakų ir užbraukti 
visa tai iškart vienu mostu neįmanoma 
netgi tokiomis sąlygomis, kai Bažnyčia 
atskirta nuo valstybės, o mokykla nuo 
bažnyčios. Optimizmo suteikia tokie 
faktai, kaip leidimas Rusijos Pravoslavų 
Cerkvės vadovams dalyvauti ir kalbėti 
pačiose aukščiausiose vyriausybinėse ir 
partinėse sferose. Tačiau kalbant apie 
mūsų respubliką, tokių pasikeitimų dar 
nėra... Mes visada gerbėme ir gerbiame 

tarybinius įstatymus ir visa siela esame už 
persitvarkymą, kadangi tik šio proceso 
dėka mes rečiau laikomi „liaudies 
priešais“.

TSKP Generalinis sekretorius Mich
ailas Gorbačiovas su pasididžiavimu yra 
pareiškęs, kad vienas katalikų kunigas iš 
Lietuvos meldžiasi už jį ir už per
sitvarkymą. Mes prisijungiame prie to 
kunigo ir meldžiamės kartu su juo, 
tikėdami, kad ateityje melsimės ir naujoje 
bažnyčioje. Taigi neapvilkite mūsų ir 
nepalikite mūsų prašymo nepatenkinto. 
(Sąjūdžio Žinios, 6).

Nors kol kas tik žodžiai, bet jaučiama 
nauja gaida skambėjo AT pirmininko, 
LKP CK sekretoriaus Liongino Šepečio 
kalba gegužės 13-ją LTSR AT rūmuose 
įvykusiame respublikos vadovų susi
tikime su Katalikų Bažnyčios hierar- 
chais: tarybinio gyvenimo dešimtmečiais 
valstybės ir Bažnyčios santykių sferoje ne 
viskas sklandžiai klostėsi. Tai priklausė ir 
nuo istorinių sąlygų, ir nuo Bažnyčios 
atstovų pozicijų. Buvo ir dramatiškų 
įvykių, abipusių klaidų. Dabar jos 
taisomos, kalbame atviriau ir objek
tyviau. Valstybė imasi atkurti pažiūrio į 
religiją, bažnyčią, tikinčiuosius lenininius 
principus. Rengiami nauji sąžinės laisvės 
įstatymai, kuriuose labiau atsispindės 
religinių organizacijų interesai. Mokslin
inkų pareiga — tęsė Šepetys — 
argumentuotai, objektyviai parodyti 
bažnyčios vaidmenį lietuvių tautos 
istorijoje, religijos ir dorovės santykio 
raidą, religijos ir kultūros, meno sąveikos 
istoriją. Bažnyčia nebūna nuošalyje nuo 
svarbiausių žmonijos rūpesčių... Pasau
lėžiūros skirtumai netrukdo mums 
realistiškai žvelgti į gyvenimą, į mus 
suprantančią aplinką. Mes turime bendrą 
istoriją, turime vieną Tėvynę, vieną 
ateitį... Ir kodėl, pavyzdžiui, ne tik per 
pamokslą, bet ir radijo ar televizijos 
laidose dvasininkas negali pakalbėti, kaip 
gyvena tikintieji? Kodėl vyskupas, 
kunigas negali per masinės informacijos 
priemones pasidalyti mintimis, kaip 
tikintieji naudojasi konstitucinėmis tei
sėmis ir kaip atlieka pareigas? (G.k./21).

Šiuo ypatingu pereinamuoju laiku 
Lietuvos katalikus su tėvišku rūpesčiu 
lydi popiežius. Balandžio 19 savo 
privačioje koplyčioje prieš mišias Jonas 
Paulius II kalbėjo lietuviškai: „Brangūs 
broliai Lietuvos vyskupai, džiaugiuosi, 
kad šiandien Šv. Petro kapo artumoje 

galiu žengti su jumis bendrai šv. Mišių 
aukai. Jūs čia atvykote neseniai nešini 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios bei visos 
lietuvių tautos džiaugsmais ir skausmais, 
rūpesčiais ir viltimis. Visa tai sudėsime 
kartu į šią auką, prašydami, kad Dievas ir 
toliau globotų ir stiprintų savo Bažnyčią 
Lietuvoje, kad jos vaikai su nauju ryžtu ir 
viltimi drąsiai žengtų garbingu protėvių 
keliu į septintąjį krikščionybės šimtmetį“.

Liepos 2 specialioje audiencijoje 
priėmęs kardinolą Vincentą Sladkevičių 
su lietuvių grupe, popiežius kalbėjo: 
„Kardinoliška garbė įvertinama ne tik 
Jūsų ištikimybė Kristui ir Bažnyčiai, ne 
tik pripažįstamas Jūsų pastoracinis 
uolumas, bet taip pat tai atpildas už tą 
pavyzdingą ištikimybės liudijimą, kuriuo 
per šimtmečius pasižymėjo katalikiškoji 
lietuvių bendruomenė, kaip tik praė
jusiais metais paminėjusi savo Krikšto 
šešių šimtų metų sukaktį.

Purpurinė spalva, kuria esate pažen
klintas, gerbiamasis Kardinole, yra 
simbolis ir kvietimas Lietuvos tikin
tiesiems, kad, pasimokydami iš ilgų 
amžių patirties, kuri yra paženklinta 
nepalaužiama ištikimybe Kristui ir jo 
Vietininkui, su nauju ryžtu, kupini 
dvasinės energijos eitų tėvų ir protėvių 
pramintu tikėjimo keliu“.

Popiežius žodį taip baigė:
„Gerbiamasis Kardinole, maldoje 

prašau Viešpatį, kad toji nauja garbė, 
kuria esate paženklintas ir kuri Jus dar 
labiau susiėjo su apaštalo šv. Petro 
įpėdinto tarnyba, Jums padėtų realizuoti 
tas viltis, kurias Bažnyčia ir Apaštalų 
Sostas yra į Jus sudėję, kaip matome ir iš 
Jūsų paskyrimo Lietuvos vyskupų 
konferencijos pirmininku. Toji garbė Jus 
tesustiprina ir tepadrąsina apaštališkame 
darbe, tepaskatina naują pastoracinę 
iniciatyvą. Visiems — vyskupams, 
kunigams, vienuoliams ir pasauliečiams 
tikintiesiems — tepaliudija Popiežiaus 
meilę ir nuolatinį rūpestį, tebūna Dievo 
palaimos ženklas, tebūna paskata vis 
gyviau jausti vienybę su Apaštališkuoju 
Sostu ir su visuotine Bažnyčia ir vis 
pilniau krikščioniškiau gyventi. Telydi 
Jus mano Apaštališkas Palaiminimas“.

Dr. Kajetonas J. Čeginskas

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

DAR KARTĄ APIE LKB KRONIKAS
DR. V. SKUODIS

Jis neva pripažįsta, jog LKB Kronika 
yra „svarbus dokumentų leidinys“, 
tačiau čia pabrėžia, jog ji nėra objektyvi, 
kad religinio gyvenimo vaizdą formuoja 
ne paprastas tikintysis, o valdžios taip 
vadinamieji ekstremistai. Skaitant L. 
Kazakevičiaus straipsnį susidaro įspūdis, 
jog „LKB Kronikos“ vertę sumenkina 
tai, kad jo žodžiais tariant „lyg šiol nėra 
išaiškinti Kronikos autoriai nei kores
pondentai, nežinomi visuomenei taip pat 
nei jos metraštininkai, nei leidėjai“. Taigi, 
tokiu būdu skaitytojui įtaigojama mintis, 
jog šio pogrindžio leidinio anonimiš
kumas yra vienas iš pagrindinių jo 
trūkumų. Be to čia pat akcentuojamas 
straipsnio autoriaus Lietuvoje nugirstas 
gandas, jog vienas iš kelių tos Kronikos 
leidėjų yra Nijolė Sadūnaitė. (Šią mintį 
pakišo ir „Tiesa“. Žiūr. 1988.1.15, nr. 12). 
Tačiau kyla klausimas: kodėl L. Kaza
kevičiui prireikė savo straipsnyje minėti 
šios kilnios lietuvės pavardę kaip tik 
dabar, kada Nijolė Sadūnaitė jau visus 
metus yra ateistinės sovietų valdžios 
intensyviai persekiojama, terorizuojama, 
kompromituojama, šmeižiama ir grasi
nama net nužudymu? Kronikos „auto
rystę“ Nijolei Sadūnaitei priskiria ir 
vulgaraus straipsnio autorius aukščiau 
jau minėtame laikraštije „Golos rodiny“.

L. Kazakevičius tvirtindamas, jog 
„LKB Kronika“ Lietuvoje nėra plačiai 
skaitoma, remiasi tiktai kunigo L. 
Šapokos nuomone. Anot jo „padaromi 
tik keli pogrindinės spaudos egzemp
lioriai, siekiant išsiųsti juos į užsienį ir 
save išgarsinti“. Šis kunigas pateiktoje 
citatoje kalba ne apie „LKB Kroniką“, o 
aplamai apie pogrindžio spaudą, kuri, 
atrodo, ne be pagrindo jam buvo 
neprieinama. Lietuvoje dabar nevisi ir 
kunigai kelia pasitikėjimą.

Iš L. Kazakevičiaus užuominos, kad 
„LKB Kronika“ neproporcingai pamini 
pavardes, kad joje trūksta „teologinių 
apmąstymų“ ir apologetinių svarstymų 
susidaro įspūdis, jog jis visai nežino 
„LKB Kronikos“ paskirties ir jos 
reikšmės. Jis jai stato pavyzdžiu „rusų 
stačiatikių teologinius pasiekimus bei 
veiklą“. Iš to atrodytų, jog jis norėtų 
Lietuvos katalikams pasiūlyti atsisakyti 
persekiojamą Lietuvos katalikų Bažnyčią 
ginančios Kronikos ir pasekti ateistinės 
valdžios cenzūruojamo ir oficialiai 
leidžiamo „Žumal Moskovskoj Patriar- 
chii“ pavyzdžiu, kuriame šalia barzdotų 

šventikų, apdovanotų net Lenino or
dinais, portretų ir šventųjų atvaizdų taip 
pat spausdinami (net per visą puslapį) 
Lenino ir kitų komunistų partijos vadų 
portretai bei jų pamokymai tarybinei 
liaudžiai. Kad sulikviduoti „LKB Kroni
ką“ sovietinė valdžia jau ne vieną kartą 
Lietuvos vyskupams siūlė pradėti leisti 
mažo tiražo periodinį bažnytinį leidinį, 
kuris būtų kontroliuojamas ateistinės 
valdžios. Tačiau „Žumal Moskovskoj 
Patriarchii“ pavyzdys tiktai yra pamo
kantis ir jis Lietuvos katalikams tikrai yra 
nepriimtinas.

Jeigu straipsnio „LKB Kronikos“ 
autorius moka naudotis literatūriniais 
šaltiniais, jam nederėtų rašyti, jog „LKB 
Kronika“ klaidina skaitytojus, kada ji 
rašo apie kalinamus lietuvius, kurie, 
tikrumoje, dabar jau yra laisvi. Kada ji 
tokią informaciją pateikė, minimi as
menys tada tikrai buvo kalėjimuose, 
lageriuose arba tremtyje. Tai paliudija 
skaitomo Kronikos numerio išleidimo 
metai ir mėnuo.

Koks paties L. Kazakevičiaus nusis
tatymas kai kurių Lietuvos patriotų 
atžvilgiu, parodo kad ir tokia nepagarbi 
replika jo straipsnyje: „Antanas Ter
leckas grįžo Vilniun ir toliau kelia 
protestus bei demonstracijas“. Tokia 
plika frazė labai pažįstama iš Valstybės 
saugumo komiteto raportų bei pro
tokolų. O kas dėl demonstracijų ir 
protestų, norisi pasakyti štai ką. Tai, kad 
dabar Lietuvoje demonstruoja ir pro
testuoja šimtai tūkstančių lietuvių, didelis 
nuopelnas taip pat ir tauraus Lietuvos 
patrioto, užgrūdinto kalėjimuose ir 
lageriuose, ANTANO TERLECKO.

Straipsnio „LKB Kronikos“ autorius 
informuoja „Europos Lietuvio“ skai
tytojus apie tai, kad LKP CK Partijos 
istorijos instituto direktorė Vanda 
Kašauskienė pažadėjo paskelbti objek
tyvią tiesą apie Lietuvoje įvykdytus 
daugkartinius trėmimus. Kokia toji 
„tiesa“ ji jau parodė neseniai vieneto 
tikslumu suskaičiuodama 1945-1952 
bolševikinės okupacijos metų Lietuvoje 
tremtinius. Savo straipsnyje „Prieštaringi 
istorijos puslapiai“ (Tiesa, 1988. VII. 5, 
nr. 156) ji nurodo, jog tame laikotarpyje 
iš Lietuvos buvo ištremta tiktai 108362 
žmonės, t.y. tiktai 2,5 karto daugiau, 
negu buvo ištremta 1940-1941 metais, 
kurio skaičiaus (gerai žinomo) ji kaž- 

(Nukelta į 4 puslapį)

GEDIMINAS ŠLIKAS

KRUVINA VASARA
APYSAKA-ROMANAS

(Tęsinys 66)

Mes išsiskyrėme. Trys į kairę, du — į dešinę. Pakildami ir vėl 
priguldami, sprausdamiesi į krūmus, į aukštą, išdžiūvusią žolę, aš ir 
Mykolas pribėgame prie pirmojo klojimo. Jo sienos buvo pačia 
geriausia priedanga.

—Dabar gerai klausyk Tomai, — šnabžda šalia manęs Mykolas. 
— Mes vienu metu išeisime iš už kampo. Tu nesidėmėk niekuo kitu, o 
tik automobiliu. Aš paklosiu žemėn tą išperą, kuris vaikštinėja netoli 
automobilio ir seka aplinką. Išgirdęs mano šūvius bėk kiek kojos neša 
iki mašinos ir pro priekinį langą įmesk granatą. Paskui kiek kojos neša 
atgal už kampo. Ten nepasieks tavęs skeveldros. Štai granata...Imk į 
dešinę ranką, prispausk dūžiklio atsargą... Štai ta metalinė rankenėlė. 
Taip gerai... O dabar ištraukti žiedą, bet taip mikliai, kad rankenėlė 
neatsipalaiduotų. Kitaip granata sprogs dar rankoje. Dar kartą: 
prispausti rankenėlę, ištraukti žiedą... Lieka tik mesti granatą į 
automobilį. Supratai? Skaičiuoju iki trijų... vienas... du... trys...

Aš veik nieko negirdžiu išskyrus mano širdies plakimą, kuris 
tarytum būgnas atsiliepia mano ausyse. Krūtinė rodosi pliš pusiau iš 
susijaudinimo, o granata, tas rauplėtas, šaltas ir svarus rutulys, 
tučtuojau nuplėš man ranką.

Mes iššokame iš už kampo.
—Trrrr!— suskambėjo Mykolo automatas ir prie klojimo 

bevaikštąs vyras susmuko prie pastato sienos nė nepažvelgęs į tą pusę, iš 
kur pasigirdo šūviai.

Aš vos keli metrai nuo Antonovičių automobilio. Užsimoju kiek 
ranka leidžia ir sviedžiu metalinį kiaušinį į priekinį mašinos stiklą. 
Gailiai skambėdamas stiklas suaižioja į tūkstančius šukių.

Vienas, du trys... keturi... šuoliai atgal, prie klojimo kampo. Čia 
pat susigūžia ir Mykolas su paruoštu automatu.

Nedidelis daiktas ta granata, tačiau jos kurtinantis sprogimas veik 
nubloškia mane nuo kojų. Subraška, sucypia metalas, iš automobilio 
išsiveržia rudai balkšvi dūmai. Metalinė dėžė sujuda, tarsi suaimanuoja 
ir tarytum įpūsti į viršų šauna pirmieji liepsnos liežuviai.

Nuo klojimo kampo galima apžvelgti visą Zaborskių kiemą. 
Pasigirdus Mykolo šūviams ir sprogus granatai, prie šulinio stovėjęs 
karininkas susigūžė, pritūpė, ieškojo priedangos.

Prie tvarto šaižiai aidi Kurto ir Balio automatai, į juos atsako 
biauriai pliauškantieji, greiti pusiau automatinių karabinų kalenimai, 

primenantieji plaktuko smūgius. Netoli mūsų pralekia gailiai 
švilpdamos ir spiegdamos net kelios kulkos. Matau į priekį pašokantį 
Mykolą, girdžiu, kaip trata jo ginklas, nukreiptas į pirkios duris. Prie jų 
stovėjęs anas kreivakojis, kuris įsakinėjo Stavrovskio būriui prie upelio, 
šoktelėjo aukštyn ir visu ūgiu išsitiesė netoli įėjimo į pirkią.

Dar vienas žvilgsnis į tvartą. Vis spausdamasis prie pastato sienos, 
žingsnis po žingsnio į priekį slenka Balys. Netoli jo kojų guli sukniubęs 
dar vienas iš Stavrovskio bendražygių dėvįs seną kareivišką palaidinę. 
Tuo pačiu metu Kurto ginklo serija pataikė į jauną, tamsiai mėlinais 
marškiniais apsirengusį vyrą, kuris padarė dar net kelis šuolius, 
norėdamas pasiekti tvarto galą, bet čia jį paliko jėgos — griūdamas 
žemėn jis persirito ant nugaros ir taip liko gulėti, tarytum pakirstas 
jaunas medis. Kurtas gi didžiuliais šuoliais bėgo toliau, šulinio link, kur 
slėpėsi Harro von Freigang.

Staiga prasivėrė pirkios durys ir aš paskutinį kartą pamačiau 
Albertą. Jis iššoko iš tarpdurio, pasisuko į šulinį, jo rankoje sublizgėjo 
šviesaus metalo revolveris su būgneliu. Gal jo paties, o gal 
Antonovičiaus ar jo žmonos ginklas. Vargu ar bebuvo galima to 
revolverio pagalba pakreipti įvykius kita linkme. Bet Albertas vis dėlto 
ištiesė ranką šulinio kryptimi, matomai taikydamas į Kurtą. Vėl iš visų 
pusių suaidėjo šūviai. Nežinau, kurio ginklo kulka pakirto Albertą. Jis 
susverdėjo, kairiąja ranka ėmė ieškoti sienos atramos, nebegalėdamas 
išlaikyti pusiausvyros iš pradžių susmuko ant vieno kelio, susverdėjo 
dar kartą ir galų gale visai suklupo netoli pirkios durų. Bet jis nenorėjo 
mirti nepadaręs dar vienos žalos. Jo ranka su revolveriu pasisuko nuo 
šulinio į kiemo vidurį ir iš saulėje žvilgančio ginklo pradrioksėjo net 
keturi šūviai. Po to, plačiai išskėtęs rankas Albertas krito į priekį, jau 
iškraipytu, sustingusiu veidu pasinėrė kiemo dulkėse.

...Dulke buvai ir dulkę virsi... — kažkur mano pasąmonėje 
nuskambėjo gal būt girdėti, o gal ir skaityti žodžiai.

— Gyyyvaate!— staiga skamba per visą kiemą į kaulus įsiėdantis 
riksmas. Tarytum prakeikimas, tarytum pagalbos šauksmas.

Viešpatie, Povilas! Jis sukniubo ant tos svetimos žemės, iš jo rankų 
iškrito šautuvas. Tačiau jis dar buvo gyvas, kelis kartus dar bandė 
pakilti, pritraukti prie savęs ginklą, pakelti bent galvą, bet ir vėl 
susmunka.

Visai netoli manęs keistai braškėdamas dega automobilis, liepsnos 
jau peršoko prie klojimo durų, o iš pirkios staiga pasigirdo širdį 
veriantieji riksmai:

—Jėzus Marija! Jėzus Marija!
Bet ar dabar tai svarbu? Pribėgu prie Povilo, priklaupiu prie jo ir 

rankomis pakeliu jo galvą. Jis dar gyvas ir visai sausos, išdžiūvusios 
lūpos prasiveria vos matomai šypsenai:

— Į pilvą ir į krūtinę... Tomai. Tiesiog į Pilvą...
—Tu nekalbėk Povilai, nekalbėk!
—Tomai! — šaukia nuo tvarto Balys. — Šalin iš to kiemo, šalin!

Aš veik negirdžiu jo. Žinau, kad nesu didvyris, kad baimė dabar 
kausto visus sąnarius, bet aš nepaliksiu Povilo tose dulkėse, tame 
prakeiktame kieme.

Apkabinu jį per pečius ir kiek mano jėgos leidžia velku tvarto link. 
Čia, prie saulės nušviestos sienos atremiu jį į suręstą medį ir apkabinu jo 
galvą.

Odinis švarkas prasiskleidęs, visi Povilo marškiniai priekyje — 
viena raudona dėmė. Ji plečiasi, didėja ir aš žinau, kad to kraujo negaliu 
sustabdyti. Atplėšiu savo krepšį, išimu vatą ir kaip galėdamas švelniau 
uždedu didžiulį gabalą ant Povilo krūtinės.

— Manęs... nebereikia... perrišti... Tai paskutinė akimirka, 
Tomai...

— Nusiramink Povilai, nusiramink. Matysi, mes su tavimi 
sudainuosime dar ne vieną dainą...

Glostau jo smilkinius, spaudžiu jo galvą prie savęs. Jis ne brolis, 
ne giminaitis. Povilas ir tiek. Bet jis mano, mūsų visų likimo draugas ir 
tegu jis žino, kad toks pat draugas yra šalia jo.

— Sakai... sudainuosime... Baisiai skauda... nebejuntu kojų... Ir 
čia pat, turbūt jau nebūdamas prie tvarto sienos, o kažkur tarp dangaus 
ir žemės, jis ima tyliai niuniuoti:

— ...neišeik, neišeik tu iš sodžiaus...
— ...nepalikižilvyčiųsenų...—atsakauašjam ir į mano akis veržiasi 

ašaros.
— ...Be tavęs vakarai bus nuobodūs,
be tavęs nebus sodžiuje dainų...
Prie mūsų stovi Balys ir Mykolas, jie prisitaikė prie mūsų ritmo, 

melodijos ir drauge dainuoja. Negarsiai, bet taip jausmingai, kaip 
jausmingai dainuoti moka tik lietuviai.

Povilas pakelia akis, šypsosi. Galbūt dabar jis savo mieste, savo 
sodžiuje, galbūt pas savuosius, savo tėvynėje, savo plačiuose, saulės 
nužertuose laukuose. Jis šypsosi ir jo galva pamaži pasvyra į šalį, kad 
taip sustingtų visiems laikams.

Ausyse dar vis tarškėjo automatai, zvimbė šautuvų kulkos, bet 
šaudynės — bent vienai akimirkai — buvo praėję. Į klojimo pusę 
kiemas buvo sėte nusėtas suknelėmis, baltiniais, batukais, sudaužytais 
ir sveikais stiklainiais. Sprogusi granata per sužalotus automobilio 
langus išsviedė visą tą turtą ir negailestingai išbarstė po kiemo dulkes. 
Liepsnos ant automobilio motoro buvo priblėsę: matyti ten būta labai 
mažai benzino. Kiek praviros klojimo durys buvo pajuodusios, 
apdegusios, bet mano nustebimui liepsna neišsiplėtė toliau. Visai 
suanglėjęs buvo Stefanijai skirtas kryžius. Matyti taip buvo lemta, kad 
jos paskutinio poilsio vieta liktų be ženklo, be žymės.

Iš pirkios, pakėlę rankas išėjo Zaborskis ir vaistininkas 
Antonovičius. Vaistininkas, rodydamas į nukautą kreivakoji 
Stavrovskio pavaldinį, be perstojo šaukė:

—Pas jį yra aukso rubliai, pas jį! (Bus daugiau)
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800 SKAUTŲ TAUTINĖJE STOVYKLOJE
Pirmoji Tautinė Stovykla įvyko 1928 m. Panemunės miške, prie Kauno.

Filologo Algimanto Vaišnoro 
Pareiškimas

Pagaliau atvykome į taip ilgai lauktą, 
planuotą 7-tąją Tautiną Stovyklą.

Tai kalnuota, miškeliais apaugusi 
vietovė, šalia dviejų ežerėlių. Iš Kleve- 
lando apie 90 mylių. Mašina važiavome 
apie 2 su puse valandos. Teko važiuoti 
amerikietiškais greitkeliais, kurie paly
ginus su Anglijos yra visai negreiti. 
Greičiausiai galima važiuoti tik 55 mylias 
į valandą. Vieta gana sunkokai suran
dama, apie 4 mylios nuo Kensigton 
miestelio.

Atvažiavome jau po pietų. Pasitiko 
mus lietuvišku sveikinimu papuošti 
vartai, per kuriuos praėję pasijutome jau 
kaip namie. Viskas lietuviška. Visi skuba, 
registruojasi, nori kuo greičiausiai 
įsikurti, nes čia teks praleisti 10 dienų, 
nuo 14 iki 24 rugpjūčio.

Tautinė stovykla yra suskirstyta į tris 
stovyklas: Akademikų, mergaičių ir 
berniukų. Šios stovyklos suskirstytos dar 
į pastovykles, pagal atsiektą vyresniš
kumą. Iš viso 14 pastovyklių. Kai kurios 
pasivadinusios labai gražiais vardais, 
ypač mergaičių, kaip — „Žalio šilo 
juosta“, „Tėviškės laukai“ ar Laumių 
takas”. Pastovykles plačiai išbarstytos. 
Nuo vieno galo iki kito — virš kilometro.

Viduryje prie ežerėlio yra vėliavų 
aikštelė, ten kas rytas iškeliamos visų 
stovykloje dalyvaujančių kraštų vėliavos. 
Truputį aukščiau į kalnelį — virtuvė su 
valgykla, kuri gali pavalgydinti daugiau 
kaip 400 asmenų per pusvalandį. Čia jau, 
žinoma, skautams bulvių skusti nereikia. 
Palapinės taip pat patogios. Stovi ant 
medinių grindų, gana didelės, 2 asmenim, 
su lovomis ir čiužiniais.

Kitoje miškelio pusėje skautiška 
paroda, apimanti visą lietuviškos skau- 
tijos gyvenimo laikotarpį visame pasau
lyje. Joje išstatyti ir Europos Rajono 
eksponatai. Vėl kitoje pusėje — skautų 
paštas su savo oficialiu lietuvišku skautų 
antspaudu. Ten pat krautuvėlė, kur 
galima įsigyti suvenyrų, kortelių, kas
dieninių reikmenų, atšaldytų gėrimų.

Visa stovyklos vadovybė yra Tarybos 
Pirmijos pirm. P. Molio žinioje. Brolijos 
stovyklos viršininkas v.s. G. Deveikis, 
Seserijos — v.s. S. Gedgaudienė ir 
Akademikų Sąjūdžio v.s. fil. D. Eidu- 
kienė. Tie, kurie skaito skautišką spaudą, 
tuos vardus yra girdėją jau daug kartų. Be 
jų dar yra visa galybė, kurie rūpinasi šios 
stovyklos pasisekimu. Jų visų žinoma, 
neįmanoma suminėti, bet jų nuveikti 
darbai pasiliks skautų istorijoje.

Iš užjūrio atvykusioms buvo parūpinti 
miegmaišiai ir išduotas šiai stovyklai 
paruoštas leidinėlis, knygutės formoje. 
Čia trumpai aprašyta skautų įsikūrimo 
istorija, dabartinė veikla ir šios stovyklos 
informacija. Daugiausia, žinoma, apie 
Amerikos skautus, kurie čia visus viršija. 
Apie Europos skautus labai mažai. Net 
nepaminėta, kad Anglijoje jau vyksta 
stovyklos 39 metus ir kad daug vyresnių 
Amerikos lietuvių skautų yra perėję 
Anglijos mokyklą. Nežinau kieno tai 
kaltė? Greičiausiai mūsų pačių. Esame 
per kuklūs. Jaunesni, net nežino, kad ir 
Anglijoje yra Skautų Sąjunga.

Kai stovyklautojai sueina prie vėlia
vos, valgykloje ar prie laužo, tada 
pamatai daugybą lietuviškai kalbančio ir 
tautiniai susipratusio jaunimo. Pasku
tiniu skaičiavimu čia jau yra apie 800 ir 
vis dar atvyksta pavėlavusių. Savaitgalyje 
tikimasi iki 1000. Šis gražus jaunimo 
būrys tokiose sąlygose nebuvusiam 
palieka labai gilų įspūdį. Juos visus 
tvarkingai apgyvendinti, užimti, mokyti, 
pavalgydinti yra tikrai didelis ir daug 
planavimo pareikalaujantis darbas.

Visos stovyklavimo dienos turi savo 
tikslą-uždavinį, pasitobulinti. O mok
ytojų tiek brolių, tiek sesių yra labai gabių 
įvairiose srityse, jie sudeda visą širdį į 
savo darbą.

Kiekvienoje stovykloje viena diena ar 
geriau pasakius vakaras yra lyg stovyklos 
kulminacinis taškas, kuris visų dau
giausiai ir yra laukiamas.

Šioje stovykloje tai buvo vakaronė — 
puota Trakų pilyje. Tai labai efektyviai 
v.s. fil. A. Saulaičio paruoštas senovės 
Lietuvos kunigaikščio vestuvių vaizdelis. 
Labai įspūdinga Trakų pilies motyvu 
scena pakalnėje, o žiūrovai aplinkui ant 
kalnelio. Artistai, pasipuošę savo iš- 
manymo rubais, suvaidino dainomis,

šokiais supintas vestuves lauke „o paskui 
kunigaikščio puota tais pat motyvais“ 
išpuoštoje valgykloje. O po to jaunimo 
susipažinimo vakaras, grojant juostelių 
muzikai. Vakaro metu pasirodė trys 
vietiniai raudonieji indėnai pilnoje savo 
erelio plunksnų aprangoje. Jie irgi 
turėdavę panašias vestuves, kaip senovės 
lietuviai.

Stovykla neapsiėjo be nuotykių. 
Turėjome labai smarkią audrą, kokios 
dar mes nebuvome matę. Išvertė daug 
palapinių, bet vietiniams tai ne naujiena. 
Palapines greit atstatėme, o karštis vėl 
viską bematant išdžiovino. Vienas kitas 
išsisuko kojelę, vienas kitas nuo karščio 
apalpo, bet tai kasdieninio gyvenimo 
įvykiai.

Pagaliau stovykla įpusėjo. Atėjo 
savaitgalis skirtas svečių priėmimui. Su 
svečiais lietuviais atvyksta ir kitų 
tautybių skautai. Stovyklos, kaip ir 
Anglijoje, sutvarkomos, kiek įmanoma 
išpuošiamos gairėmis, vartais su medžio 
išdirbiniais.

Svečių privažiavo jau šeštadienį iš pat 
ryto. Daugumas aplankyti savo stovyk
laujančių vaikų. Parodos. Priėmimas. Dr. 
Algirdo Statkevičiaus pranešimas apie 
politinę padėtį Lietuvoje. Jis yra vienas iš 
Lietuvos Laisvės Lygos steigėjų ir dar tik 
3 mėnesiai kaip vakaruose.

Vakare didžiulis įspūdingas laužas.
Svarbiausia diena sekmadienis. Visos 

stovyklos bendros pamaldos, palydint 
Škotijos skaučių dūdų orkestrui. Mišias 
atnašavo mūsų vyskupas P. Baltakis, 
OFM. Po to neužmirštamas vėliavų 
pakėlimas. Jame dalyvavo apie 800 sesių 
ir brolių, neskaitant vadų. Prie ežerėlio 
išsitiesė masinės eilės, kurių visų net 
negalėjo apimti foto aparatas. Po trumpų 
kalbų ir apdovanojimų prasidėjo didysis 
paradas — pražygiavimas pro vėliavas: 
su dainomis, įvairiausių spalvų unifor
momis, karišku žingsniu. Stebėjusiem tai 
neužmirštamas įspūdis. Tai priešpietinė 
programos dalis. Po pietų Skautų Fondo 
posėdis, po kurio buvo traukiami 
loterijos laimingieji numeriai. Mugė 
Seserijos pastovyklėje, ąžuoliukų kursus 
praėjusiems atžymiu įteikimas, ir viskas 
poros valandų laikotarpyje. Visur spėti 
neįmanoma — reikėtų persiplėšti. Nuo
vargis jau matytėsi ir pačių stipriausių 
akyse. Gal jau svajojo apie minkštą lovą 
ir patogius namus.

Na, bet dar liko pilnos dvi dienos. Nors 
jau nebe taip įtemptos, bet dar reikia 
išlaikyti. Šios dvi dienos po sunkios ir 
išsamios programos paliktos geresniam 
susipažinimui, sesių ir brolių pabendra
vimui. Lyg įtemptos apykaklės atleidimas 
prieš važiuojant namo.

Dar reikėjo atlikti vieną svarbią 
pareigą. Rugpjūčio 23 d. yra paskelbta 
Juodo kaspino diena. Tai diena kada 
buvo parduota Lietuvos lasvė, pasirašant 
Molotovui ir Ribentropui slaptą sutartį. 
Šios dienos paminėjimą suruošė Vasario 
16-tos gimnazijos skautai. Visi tą dieną 
pasipuošė kaspinu, o vakare susirinko to 
įvykio paminėjimui. Skautės nupynė 
didžiulį vainiką, kuriame įpintos 49 
žvakutės. Buvo skaitoma šios lietuvių 
priespaudos istorija ir po kiekvienų metų 
paminėjimo buvo uždegta po vieną 
žvakutę. Jas uždegti pradėjo jauniausi, o 
užbaigė vyresnieji. Pabaigai sugiedotas 

7-sios Tautinės Stovyklos vadija, JAV-bėse, prie Kensington, Ohio, miestelio.

Himnas ir visiems pakėlus sukabintas 
rankas į viršų — „Lietuva Brangi“.

Paskutinis laužas įvyko po stogu, nes 
pradėjo lynoti. Tai didysis atsisveikinimo 
laužas ir rankų paspaudimas iki sekan
čios didelės Jubiliejinės Stovyklos 1993 
metais.

Prieš užbaigdamas norėčiau paminėti 
tris skautavimo šakas, kurių pas mus 
Anglijoje nėra. Tai Jūrų Skautai, 
Akademinių Skautų Sąjūdis ir Miško 
Broliai.

Jūrų skautai jau buvo įsteigti Lietuvoje 
ir gana stipriai veikė. Čia užjūryje ta šaka 
vėl buvo atgaivinta ir turi daug pasekėjų. 
Ši šaka yra labai patraukli nuotykius 
mėgstančiam jaunimui.

Akademikai, kaip jie yra vadinami, yra 
studijuojančio ar jau studijas baigusio 
jaunimo šaka. Jų tikslai daugiau 
patriotiniai. — Lietuvos laisvės at
gavimas. Būdami organizuoti, jie dau
giau ką gali nuveikti.

Trečioji šaka, apie kurią mes labai 
mažai žinome, tai — Miško Broliai. Kaip 
jau jų vardas sako, jie yra kariškai 
išsitreniravę ir stovyklauja savo atskiram 
ratelyje. Jų tikslas sekti Lietuvos 
partizanų pėsakais. Čia žinoma, jie su 
užgrobikais kariauti negali, bet jie 
padeda jeigu reikalinga stovyklos ap
saugoje. Nors jų mažai, bet jie labai 
drausmingi.

Senesnieji skautininkai, kurių čia buvo 
net pirmoje stovykloje 1928 m. buvusių 
Lietuvoje, vaidino mažą rolę. Daugiausia 
pagelbiniuose darbuose.

Pats skautavimo ir lietuvybės moky
mas pereina į jaunimo rankas ir 
sekančioje Tautinėje Stovykloje turbūt 
viską perims jau čia gimusieji.

Po tų visų gerumų neišvengiama buvo 
ir keletą spragų. Kaip svečiui gal ir 
nereikėtų rašyti, bet iš šono žiūrint, 
visuomet geriau matosi.Pagaliau, gal tai 
padės sekančiam kartui.

Pirmiausiai krito į akis virtuvė. Reikėjo 
išmaitinti virš 800 asmenų. Laiko tam 
buvo paskirta 1 valanda, dviem pamai
nom. Apie 20 minučių buvo praleista visų 
susodinime. Gal to laukimo galima buvo 
išvengti, jei tik suvažiavus kiekvienam 
būtų nurodytas jų stalas ir vieta.

Didieji bendri laužai irgi galėjo būti 
geriau koordinuoti. Bet kritikuoti yra 
lengva.

Atvažiavome daug ko tikėdamiesi ir 
NENUSIVYLĖME. Dar dabar ausyse 
skamba skautiškų, patriotinių dainų 
aidai. Jaučiame brolišką, seserišką 
šilumą. O išsiskyrimui nebuvo galo. Ypač 
jaunesniųjų ne vienas, o gal geriau — ne 
viena, paskendo išsiskyrimo ašarose.

Paskutinės kelios dienos praleistos 
Klevelande buvo ypač nepamirštamos. 
Vietinių lietuvių vaišingumui nebuvo 
galo. Didžiausia padėka Klevelando 
Skautininkų Draugovei, Skautų 
„Pylėnų“ tuntui, Parapijos klebonui sk. 
Gediminui Kijauskui ir mūsų nuola
tiniams globėjams v.s. Jadvygai Bud
rienei ir v.s. Vladui Basevičiui. Tikimės 
juos pamatyti ateinančiais metais mūsų 
stovykloje.

Gal nors dalinai jiems atsilyginsim.
Henrikas Gasperas

1988.8.29
Cleveland, Ohio, JAV.

Š.m. rugpjūčio 19 d. 9 vai. ryto į Vilniaus 
miesto Lenino rajono liaudies teismą buvo 
šaukiamas filologijos mokslo kandidatas 
Algimantas Vaišnoras. Jis save laiko 
JA V piliečiu ir yra atsisakęs TSRS 
pilietybės. Spausdinamejo ankščiau rašytą 
nedatuotą pareiškimą, kuris neseniai 
pasiekė Vakarus.
Tarybų Sąjungos Komunistų Partijos 
Centro Komitetui
Partijos Generaliniam sekretoriui draugui 
Michailui Sergejevičiui Gorbačiovui

Filologijos mokslų kandidato
Vaišnoro Algimanto, Pareiškimas.

Kadangi aš negavau atsakymo į savo 
pareiškimą, rašytą vasario 28 d., rašau 
pakartotinai. Valstybės saugumo komi
tetas, kaip savotišką išeitį iš susidariusios 
padėties, pradėjo prieš mane naudoti 
psichinį spaudimą, ką darydavo ir 
anksčiau. Norėdamas nuslėpti savo 
nedorus kėslus, KGB, su šeštosios 
klinikinės poliklinikos skyriaus vedėjo 
Petkevičiaus pagalba, griebėsi šio metodo 
kaip skęstantis už šiaudo. Išbandytas 
saugumo metodas viską daryti sveti
momis rankomis. Saugumiečiai gydy
tojui patarė mane „pamokyti“. Tačiau 
chirurgas Petkevičius persistengė, no
rėdamas įrodyti, kad mano elgesys 
šizoidinis.

Chirurgas šioje srityje ne naujokas, turi 
didelį patyrimą. Tai jis siuntė į gulagą 
sergančius, savo parašu tvirtinęs, kad jie 
sveiki. Prisiminkime Gudonį, sirgusį 
bruceiloze ir kitus. Šį kartą gydytojui 
Petkevičiui teko iš manęs daryti ligonį, tai 
vėl pripažinti sveiku. Jis norėjo įrodyti, 
kad aš sergu šizofrenija, norėdamas 
nuslėpti saugumo nusikaltimą. Vasario 
16, kai aš dalyvavau taikingoje de
monstracijoje, KGB kapitonas Valiuke
vičius man įlaužė šonkaulį. Aš apie tai 
rašiau vasario 28, pirmame savo pareiš
kime. Petkevičius atsisakė pratęsti ligos 
lapelį ir reikalavo atiduoti rentgeno 
nuotrauką, darytą Eksperimentinės ir 
klinikinės medicinos mokslinio tyrimo 
institute, nors mano ligos istorijoje buvo 
šio instituto pažyma. Tuo laiku aš jau 
neturėjau rentgeno nuotraukos, todėl ir 
negalėjau jos grąžinti. Nors krūtinėje 
jaučiau didelį skausmą ir apie tai sakiau 
gydytojui Petkevičiui, jis eigėsi grubiai ir 
reikalavo rentgeno nuotraukos. Tai buvo 
vienintelis jo tikslas.

Kai jis pradėjo ant manęs rėkti, aš 
pasakiau, kad jo kabinete tvyro Serijos 
laikų tvaikas. Tuomet gydytojas Petke
vičius šizofreniškai įsiuto, prigrasinęs, 
kad dar mane pamokysiąs, šaukdamas, 
jog praneš apie mano elgesį pirminei 
partijos organizacijai, įšbėgo į koridorių. 
Aš jam patariau važiuoti į Maskvą ir 
padėti ant „įkvėpėjo, mokytojo ir tėvo“ 
Stalino kapo gėlių. Tuo metu jo psichinė 
būklė pasiekė aukščiausią psichozės 
laipsnį. Kadangi KGB dar anksčiau 
pasistengė, kad Aukštojo ir specialiojo 
vidurinio mokslo ministerija bei leidyklos 
uždraustų man dėstyti ir versti, Petke
vičius pateko į keblią padėtį, jam teko 
kreiptis į kažkokius organus ir vykdomąjį 
komitetą. Jis užsispyręs žmogus, be to, 
dar ir stalinistas. Su savo draugais 
saugumiečiais jis sugalvojo kreiptis į 
laikraštį „Gimtasis kraštas“, į redaktorių 
Čekuolį.

Nors aš su gydytojais Zaicevu ir 
Petrauskiene elgiausi taktiškai, skyriaus 
vedėjas Petkevičius, išnaudodamas savo 
tarnybinę padėtį niekšiškiems tikslams, 

privertė pavaldinius šokti pagal savo 
dūdelę, lygiai taip, kaip jis darė anais 
tamsiais metais. Petkevičius ir jo draugai 
persitvarkymo laikotarpiu savo pažiūrų 
šizofrenijos klausimu nepakeitė. Matyt, 
kad jis vis dar serga šizofrenijos 
diagnozavimo liga. Ir tai dar neviskas. 
KGB atvijo anksčiau minėto medicinos 
instituto rentgenologę. Ji prašė ir 
atkakliai reikalavo, kad aš grąžinčiau 
rentgeno nuotrauką, sakė, kad jeigu aš 
neatiduosiu tos nuotraukos, tai darbe ji 
gaus griežtą papeikimą. Vargšai ir 
nelaimingi tie medikai! Jie vis dar jaučia 
prieš KGB gyvulišką baimę ir tarnauja 
šiai organizacijai.

Neįprastai elgėsi ir „Gimtojo krašto“ 
redakcija, nepasiuntusi savo korespon
dento pasikalbėti su nukentėjusiu taikin
goje Vasario 16 demonstracijoje, {domu, 
kad redakcija, kartu su vidaus reikalų 
ministru Lišausku, atėmė iš manęs, kaip 
ir vėliau iš Pečiulio mokslinį laipsnį. Jie 
pripratę rašyti, kad Lietuvos disidentų 
eilėse nėra nei rašytojų, nei mokslininkų, 
nei kitų intelektualų. Todėl čia ir pasiliko 
tik apibrėžimas „filologas“. O generolas 
juk turėjo žinoti, kad išlaikyti egzaminus 
dešimties kalbų, tarp jų — penkių 
kandidatiniam minimumui ir apginti 
disertaciją iš lyginamosios kalbotyros, 
nėra taip paprasta. Mano draugiškas 
patarimas: jeigu jis kada nors kalbės apie 
mokslininkus, pageidautina, kad po
litiniais sumetimais neatiminėtų iš jų 
mokslinių laipsnių. Tegul tai atlieka 
mokslo instancijos. Pasirodo, kad KGB 
įprotis, panaudoti medicinos dar
buotojus savanaudiškiems tikslams ir 
senu stalinišku metodu, patriotus bei 
disidentus paskelbti šizofrenikais, mūsų 
visuomenėje dar gyvuoja.

Demokratizacija — jiems tuščia 
sąvoka. Kalbant apie teismą, tai aš net 
negalvoju bylinėtis su kažkokiu kapi
tonu, kadangi laikau jį pačiu nelaimin
giausiu žmogumi mūsų mieste. Dėl italų 
kalbos dėstytojo darbo, tai nors aš turiu 
Leningrado universiteto baigimo su 
pagyrimu diplomą, italų kalbos dėstytojo 
bei prancūzų kalbos mokytojo kvalifi
kacijas, taip pat 1979 m. iš lyginamosios 
kalbotyros apgyniau mokslų kandidato 
disertaciją, geležinis ministras Zabulis 
pareiškė, kad dėstytojo darbo jis man 
niekada neduos, nors aš apginčiau ir 
mokslų daktaro disertaciją. Jis sakė, kad 
man nėra ko svajoti apie kelionę į romanų 
kalbų areolo šalis, nes esą aš mokiausi ir 
rašiau mokslinį darbą tik sau. Zabulis, 
kaip ir Vilniaus valstybinio pedagoginio 
instituto rektorius Aničas, dėl darbo man 
davė fantastiškus pasiūlymus. Kadangi 
jie absurdiški, provokuojantys, aš jų 
atsisakiau remdamasis tuo, kad Vilniaus 
universitetas pasiuntė į Leningrado 
universitetą aspirantūron, tai po diser
tacijos apgynimo aš turėjau būti pasiųstas 
dirbti į Vilniaus universitetą. Komp
romiso keliu ministerija galėjo pasiųsti 
mane darbui į Vilniaus konservatoriją, 
bet šiuo atveju ministerija tik aklai vykdė 
galingos organizacijos, kuri yra valstybė 
valstybėje, įsakymus.

Kaip ir Brežnevo laikais, konservato
rijoje italų kalbą dėsto toks nomenkla
tūrinis Stuogis, kuris nėra italų kalbos 
specialistas. Tokiu būdu viską sprendžia 
ne dėstytojo kvalifikacija, bet KGB. 
Tokio dėstytojo atestaciją atlieka taip pat 
nemokantys italų kalbos. Iš KGB elgesio 
su manimi matyti, kad jis senais metodais 
naudoja psichinį šantažą. Tai aiškiai 
išryškėjo ministro Zabulio ir rektoriaus 
Aničo grasinimuose, kurie buvo skirti 
man ir mano vaikams. 1979 metais, 
ministras ir rektorius sakė, kad jie ir jų 
draugai, tikriausiai saugumiečiai, turį 
reikalingas biochemines priemones, 
psichiatrines ligonines, konclagerius ir 
pan., o mano vaikų esą laukia rūstus tėvo 
likimas — ateityje jie neįstosią nė į vieną 
aukštąją respublikos mokyklą. Michailai 
Sergėjevičiau, aš tikiu, kaip ir visi geros 
valios žmonės, kilniais Jūsų per
sitvarkymo ir viešumo politikos idealais, 
bet gaila, jie dar nepalietė stalinizmo 
tvirtovės Lietuvoje. Čia kaip ir anksčiau, 
tie patys vadovai, tokia pat jų galvosena. 
Prašau imtis priemonių, nes tai, ką darė 
prieš mane, galima pavadinti per
sekiojimu, ir neįprastai prieštarauja Jūsų 
persitvarkymo ir viešumo politikai, taip 
pat TSRS įstatymams bei konstitucijai.

LIC
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Lietuvių Kronika
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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.

ATSISVEIKINIMAS SU
A.A. P. MASALAIČIU

Penktadienį, rugsėjo 23 d. Londono 
liet. šv. Kazimiero bažnyčioje kun. dr. J. 
Sakevičius atlaikė pamaldas už a.a. Petro 
Mašalaičio sielą ir pasakė pamokslą. 
Pamaldose dalyvavo didokas lon- 
doniečių būrys ir velionies giminės, 
atvykę iš JAV ir Vak. Vokietijos. Iš 
Amerikos buvo atvykęs a.a. Petro 
brolėnas, inž. Vyt. Mašalaitis, iš Vokie
tijos — seserėčia su vyru. Per pamaldas 
giedojo J. Černiaus vadovaujamas 
choras, vargonais grojo V. O’Brien.

Po pamaldų karstas buvo palydėtas į 
Manor Park kapinių krematoriumą, kur 
su velioniu atsisveikino liet, organizacijų 
atstovai. DBLS pirmininkas J. Alkis 
nušvietė a.a. Petro Mašalaičio, DBLS 
garbės nario, nuopelnus šio Krašto 
Lietuvių bendruomenei ir D. Britanijos 
Lietuvių Sąjungai, kurios Centro or
ganuose velionis daug metų dirbo. J. 
Vilčinskas atsisveikino Tautos Fondo 
Atstovybės D. Britanijoje vardu. Stasys 
Kasparas atsisveikino Skautų ir Rytų 
Londone veikiančių liet, organizacijų 
vardu. Laidojimo reikalus tvarkęs 
Zigmas Juras pranešė, kad a.a. Petro 
Mašalaičio pelenai, velioniui pagei
daujant, bus palaidoti prie jo vyresnio 
brolio Vinco kapo, JAV.

Po to visi dalyviai buvo pakviesti 
arbatėlei, kuri buvo labai skoningai 
suruošta Londono liet, sporto ir socia
linio klubo būstinėje.

PREL. BAČKIS
BUS KONSEKRUOJAMAS 

SPALIO 4
Šv. Tėvas konsekruos prel. A. Bačkį 

arkivyskupu antradienį spalio 4 d., 5.30 
vai. p.p. Šv. Petro bazilikoje, Romoje.

PADĖKA
Po sunkios ir ilgos ligos, mirus mano 

mylimai žmonai Ingridai Stulgienei, 
noriu išreikšti širdingiausią padėka, kun. 
S. Matuliui, MIC, S. Valaičiui, M. 
Kleizienei, T. Gudliauskienei ir O. V. 
Končiams.

Taip pat širdingas ačiū visiems mūsų 
draugams už jos lankymą ligoninėje ir 
namuose, už išreikštas užuojautas, 
dalyvavimą laidotuvėse ir už gėles — 
Ačiū. Stasys Stulgys

AUKOS SPAUDAI
Alg. Gustaitis — 50.00 dol.
F. Skirgys — 10.00 D.M.
D. Sinius — 6.00 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

SKELBIMAI
NORI SUSIRAŠINĖTI

25 m. lietuvaitė, meninė knygų res- 
tauratorė, dirbanti Vilniaus uni
versiteto bibliotekoje, nori susirašinėti 
su bendraamžiais lietuviais gyvenan
čiais Didž. Britanijoje.

Rašyti: Valda Ryliškytė, Raudonosios 
Armijos prospektas 11-33, Vilnius — 
232009 Lithuania, USSR.

REIKALINGAS
AGENTAS/ATSTOVAS

Elektroninio Importo Kompanija ieško 
lietuvio, kuris dirbtų arba turėtų bent 
kokį kontaktą elektroninių gaminių 
srityje.

Mes perkame elektroninių gaminių 
prekes ir norime surasti tos srities 
agentą/atstovą.

Kreiptis: Mr. Gintautas Brazionis 
AUSTRALIAN AVIATION 

ELECTRONICS 
752 Hamton Str., 
Melbourne 3187 

Australia

ATITAISYMAS
DBLS Bendralaiškyje, kuris buvo 

atspausdintas E. L. rugsėjo 21 d. num
eryje (Nr. 36), „politinės veiklos“ skiltyje 
paminėto Britų parlamento atstovo 
pavardė turėjo būti Tom Sackville, M.P.

LONDONO LIETUVIŲ 
MAIRONIO MOKYKLA

Rugsėjo 24 d. prasidėjo Londono 
lietuvių Maironio mokyklos antrieji 
metai

Mokykloje vyksta lietuvių kalbos 
pamokos kiekvieną šeštadienį nuo 10 iki 
12 vai. Lietuvių Namuose, Londone. 
Mokinių amžius — nuo mažiausio iki 
didžiausio visi mokosi Lietuviškai. Veikia 
klasė suaugusiems.

Važiuojantieji į mokyklą nuosava 
mašina prašomi atvykti anksčiau, nes yra 
sunkumų pasistatyti mašiną.

MANCHESTERIS
SOCIALDEMOKRATŲ 

SUSIRINKIMAS
Šeštadienį, spalio 8 dieną Manches- 

terio liet. soc. klube, 121, Middleton 
Road, Manchester M8, įvyks Lietuvių 
socialdemokratų metinis susirinkimas. 
Bus kalbama apie pastarųjų laikų 
poslinkius Lietuvoje. Susirinkimo pra
džia 3 vai. p.p.

Kviečiami dalyvauti organizacijos 
nariai ir prijaučiantieji.

PAMALDOS
Bradfordas — spalio 2 d., 12.30 vai.
Nottinghame — spalio 2d., 11.15 vai. 

Židinyje.
Nottinghame — spalio 9 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Peterborough — spalio 9 d., 14 vai., S. 

B. O. Vaitkevičių būstinėj, 325 Eastfield 
Rd., vietos ir apylinkių lietuviams.

Eccles — spalio 9 d., 12.15 vai.

Rugsėjo 13 dieną Hirsau miestelyje, 
Vak. Vokietijoje, sulaukęs gilios senatvės 
savo namuose užmigo amžinu miegu 
Jonas Glemža, visuomenininkas, koope
ratyvininkas, Lietuvai daug nusipelnęs 
vyras.

Gimęs 1887 m. sausio 20 dieną 
Auliškio k., Panevėžio apsk. ūkininko 
šeimoje, Jonas Glemža įsijungė į lietuvių 
tautinę veiklą dar šio šimtmečio pra
džioje, Lietuvai esant caristinėje ver
gijoje. Lankydamas Mintaujos gim
naziją, 1902 m. jis kartu su kitais 
moksleiviais platino draudžiamus lietuv
iškus raštus. Atostogų metu, grįžęs į 
kaimą atsiveždavo atsišaukimų ir klij
uodavo prie telegrafo stulpų bei platin
davo per atlaidus prie bažnyčios.

Mintaujoje J. Glemža priklausė 
slaptai „Kūdikio“ draugijai, kurioje 
slaptai mokėsi lietuvių kalbos, skaitė 
knygas apie politiką, kultūros bei 
civilizacijos istoriją. Tuo būdu gimnazijos 
moksleiviai tapdavo susipratusiais lie
tuviais. Kilus 1905 m. revoliucijai, tarp 
važinėjančių po Šiaulių apskritį agi
tatorių buvo ir J. Glemža. Jis lankėsi 
Žagarėje, Gruzdžiuose, Skaisgiryje, Kur
šėnuose ir kitur. Šiauliuose jis įsijungė į 
Lietuvos socialdemokratus ir sumaniai 
pasireiškė Kuršėnuose. Pašalinus rusus 
tarnautojus, jis ten vadovavo valsčiaus 
reikalų tvarkymui. Sukilusiems lietu
viams jis aiškino kaip reikia šalinti rusų 
valdininkus ir perimti jų pareigas.

Rusams nuslopinus revoliuciją, buvo 
suimta daug lietuvių socialdemokratų. 
Kai kurie iš jų buvo laikomi Šiaulių 
kalėjime. Tada J. Glemža, susitaręs su 
draugais, norėdamas išlaisvinti suim
tuosius, puolė kalėjimą. Jis ir kitas 
drąsuolis buvo suimti kalėjimo kieme ir 
patalpinti kameroje. Tas įvyko 1906 m. 
vasario 19 d. Po trijų mėnesių suimtųjų 
byla buvo svarstoma karo teisme. 
Devyniolikos metų jaunuolį Joną Glernžą 
ir jo draugą gynė geri advokatai, tad juos 
nuteisė tik vieneriems metams kalėjimo.

1907 m. J. Glemža išvyko į Petrogradą, 
kur studijavo komercijos institute ir 
dirbo. Prasidėjus 1914 m. karui, jis buvo 
mobilizuotas ir tarnavo iki karo pabaigos 
kariuomenėje. Po karo, 1919 m. grįžo į 
Lietuvą ir įsijungė į Lietuvos atstatymo 
darbą. Iki 1925 m. buvo kariuomenės 
intendanto padėjėju.

Pasitraukęs iš kariuomenės, Jonas 
Glemža dirbo įvairių Lietuvos ekono
minių organizacijų vadovybėse. 1925-26 
m. buvo Lietūkio skyriaus vedėju, 1927-40 
m. — „Pienocentro“ pirmininku ir vyr. 
direktorium. Tuo pačiu laikotarpiu, 
veikdamas su kitais, įsteigė daug kitų 
ekonominių bendrovių ir dirbo jų 
vadybose. Jeigu per tą laiką nepriklaus
omoje Lietuvoje buvo padaryta didelė 
krašto ūkio pažanga, tai to didelis 
nuopelnas priklauso Jonui Glemžai.

Didžioji dalis organizacijų, kurioms 
vadovavo J. Glemža, buvo akcinės 
bendrovės. Jų akcijos biržoje nebuvo 
kotiruojamos, todėl privatūs asmenys iš 
jų negalėjo pasipelnyti. Pienocentras, 
Maistas, Lietūkis ir kitos tuo laiku 
įsteigtos bendrovės buvo pilnoje visuo
menės kontrolėje. Plačiai visuomenei 
remiant ir pritariant, jų veikla buvo labai 
sėkminga.

Karo metu pasitraukęs su šeima į 
Vokietiją, J. Glemža iki 1950 m. dirbo 
tarptautinėje pabėgėliams šelpti organi
zacijoje. Vėliau — Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės Valdyboje. Nuo 1957 iki 
1965 m. buvo VLIKo Vykdomosios 
Tarybos pirmininku ir ELTA infor
macijos tarnybos direktorium. Nuo 1955 
m. dalyvavo kaip LSDP delegatas 
tarptautinėse socialistų ir egzilų prof
sąjungų konferencijose. Susitikdamas su 
įvairių kraštų politiniais veikėjais, kėlė 
Lietuvos laisvės klausimą. Tais reikalais 
jis lankėsi Londone, Vienoje, Hamburge, 
Romoje, Amsterdame, Bruselyje, Pary
žiuje, kituose Europos miestuose ir JAV- 
jose.

mirė
JOHN BIGGS-DAVISON, M.P.

Rugsėjo 17 d. Londone mirė didelis 
lietuvių draugas, Britų parlamento 
atstovas (konservatorių partijos) John 
Biggs-Davison. Jis buvo didelis lietuvių 
draugas ir lietuvių tautos pastangų 
išsilaisvinti rėmėjas. Velionis Vasario 16 
d. visuomet apsilankydavo Londono 
Lietuvių Namuose.

Bendradarbiavo lietuvių spaudoje, 
dažniausiai rašydamas ekonominiais 
klausimais. Kartu su buvusiais bendra
darbiais išleido knygą „Žemės ūkio 
gamybinė kooperacija nepriklausomoje 
Lietuvoje 1920-1940“ (Londonas, 1972). 
J. Glemžos didesnės studijos buvo 
paskelbtos ACTA BALTIC A almana
che.

Žinodamas, kad nuo išmokslintų 
žmonių priklausys šviesesnė Lietuvos 
ateitis, Jonas Glemža išeivijoje išvystė 
didelį jaunimo globos bei šalpos darbą. 
Jis įsteigė „Labdaros“ draugiją, ėmė 
rinkti aukas ir teikti paramą Lenkijos, o 
vėliau ir Pietų Amerikos lietuvių 
moksleiviams. Vieniems tas sudarė 
sąlygas baigti gimnaziją Lenkijoje, 
kitiems — mokytis Vasario 16-tosios 
gimnazijoje, Vokietijoje, o kai kam ir 
išeiti aukštąjį mokslą.

Darydamas tą darbą, Jonas Glemža 
tęsė prieš daugelį metų Mintaujoje 
„Kūdikio“ draugijos iniciatyvą. Anos 
draugijos narių tikslas buvo: mokytis 
lietuvių kalbos, lavintis, ugdyti tėvynės 
meilę ir žadinti tautinį susipratimą. 
Kuopelės nariai buvo pasižadėję, baigę 
mokslus, grįžti j Lietuvą ir dirbti lietuvių 
tautos gerovei. Taip buvo išmokęs Jonas 
Glemža. Tą jis siekė įskiepyti lietuvių 
jaunajai kartai.

Jono Glemžos labai šakotą veiklą 
sunku aprašyti straipsnio rėmuose. Tam 
būtų reikalinga atskira monografija. Bet, 
viską suglaudus, galima būtų pasakyti, 
jog per savo ilgą gyvenimą jis su kaupu 
atliko savo pareigą Lietuvai — jo 
nuopelnai Lietuvai, ypač jos krašto ūkiui, 
yra neišmatuojami. Jo siela galės ramiai 
ilsėtis Dangaus karalystėje.

J. Vilčinskas

J.E. VYSKUPO 
PAULIAUS BALTAKIO 

VIZITACIJOS

Šių metų spalio pradžioje atvyksta į 
Vokietiją Vyskupas Baltakis, lietuvių 
katalikų išeivijoje vyskupas.

VIZITACIJOS:
Hamburge — spalio 7 — 19.30 vai. 

susipažinimo vakaras Holzdamm 22.
Spalio 8 — 16.00 vai. a.a. kun. V. 

Šarkos paminklinės lentos pašven
tinimas. Pamaldos prie jo kapo. 18.00 vai. 
iškilmingos pamaldos St. Theresien- 
Kirche. Po pamaldų vyskupo pagerbimas 
parapijos salėje.

Lebenstedte—spalio 9—13.00 vai. St. 
Josef-Kirche, Sutwiesenstr. 4 — vyskupo 
laikomos pamaldos.

Bad Zwischenahn — spalio 14, 
penktadienį, 17.00 vai. Kath. Kirche, 
Fahrweg 7.

Bielefeld-Sennestedt, Beckhofsiedlung 
— spalio 15, šeštadienį — 16.00 vai. 
Kath. Kapelle.

Mūhlheim — spalio 16, sekmadienį — 
12.30 vai., St. Marien-Geburt-Kirche.

Stuttgart — spalio 22 d., šeštadienį — 
11.15 vai., Kolpinghaus, Weiblingerstr. 
27.

Hūttenfeld — Vasario 16 gimnazija — 
spalio 23, sekmadienį — 11.15 vai. Kath. 
Kirche.

Lietuvių kunigų konferencija spalio 24, 
dalyvaujant vyskupams Pauliui Baltakiui 
ir Antanui Deksniui.

Nuoširdus prašymas ir kvietimas kuo 
skaitlingiau dalyvauti minėtose pamal
dose ir vietos kunigų organizuojamuose 
pagerbimuose. Kun. Ant. Bunga

DAR KARTĄ APIE 
LKB KRONIKAS

(Atkelta iš 2 puslapio) 
kodėl nenurodo. Tie, kurie išgyveno 
pokario metų trėmimų siaubą, gerai žino, 
jog pokario metų trėmimai tremtinių 
skaičiumi daug kartų prašoko pirmojo 
bolševikmečio trėmimus.

Nors Vakarų pasaulio spauda naudo
jasi pilna laisve — „ką nori tą ir rašyk“, 
tačiau rašantieji į ją nėra atpalaiduoti nuo 
pareigos būti sąžiningais ir objektyviais. 
Deje, nors dar tik vieneri metai kai esu 
Vakarų pasaulyje, tačiau jau daug kartų 
spaudoje susidūriau su straipsniais apie 
Lietuvą, kurie sąmoningai ar nesąmonin
gai klaidina savo skaitytojus. Vienas iš 
tokių yra straipsnis „LKB Kronikos“, 
kurį prieš mėnesį atspausdino „Europos 
Lietuvis“.

Popiežius nemalonėje
Kai kurie Pietų Afrikos evangelikų 

kunigai reiškė nepasitenkinimą kad 
popiežius aštriau nepasmerkė P. Afrikos 
vyriausybės rasinės segregacijos poli- i 
tikos. Jis ragino prieš tai kovoti taikingu 
būdu. Tie patys kunigai jį puolė ir už tai, 
kad jis priėmė P. Afrikos policijos 
apsaugą važiuojant keliu į Lesotho iš į 
Johannesburgo. Du anglikonų vyskupai 
Britanijoje, sako būk tai popiežius negalįs 
suprasti kas dedasi P. Afrikoje, kadangi 
jis ten negyvena. |

Eilė nelaimių
Pasaulį užplūdo nelaimės viena po j 

kitos. Atrodo, dar taip neseniai dėl 
sausros daug žmonių mirė Afrikoje, o į 
dabar nesuvaldomi potvyniai apsėmė 
didelius žemės plotus Afrikoje (Sudane ir 
Ugandoje) ir Azijoje (Bangladeshe), kur 
paliko tūkstančius žmonių be maisto ir be 
pastogės. Negana gamtos nelaimių, 
Sudane civilinis karas dar prisidėjo prie 
žmonių žudynių ir bado.

Potvyniams dar neatslūgus, uraganas, j 
„Gilbert“ pradėjęs siautėti Karibų jūroje Į 
ir Meksikos įlankoje, daugiausia žalos j 
padarė Jamaikos saloje ir Monterrey 
mieste, Meksikoje. Apie 300 žmonių j 
žuvo. ' į

Visi nukentėję kraštai šaukiasi pa- • 
saulinės pagalbos.

Britanijos užs. reik, ministras Afrikoje i
Sir Geoffrey Howe, Britanijos užs.1 

reik, ministras, baigė savo kelionę po1 
Afriką Mozambique valstybėje, kur tuo1 
pačiu laiku viešėjo ir popiežius. Jiedu abu; 
susitiko ir pasikalbėjo apie sunkumus 
Šiaurinėje Airijoje (Ulsteryje), civilinius' 
karus Afrikoje ir M. Thatcher virių 
Lenkijoje.

Ta pačia proga Sir Geoffrey Howe 
prižadėjo 15 mil. svarų pašalpą Limpopo 
traukinių linijai, einančiai per Mozam
bique atstatyti, kuri buvo sugadinta P. 
Afrikos remiamų Rename partizanų. 325 
mylių ilgio traukinių linija jungia 
Maputo uostą su Zimbabve. Tai yra 
Britanijos dalinis atsakymas tiems, kurie 
reikalauja ekonominių sankcijų prieš P. 
Afriką. Britanija siekia kaimyninių' 
valstybių didesnio nepriklausomumo I 
nuo P. Afrikos. Britų karininkai treni- j 
moja Zimbabve ir Mozambique kare
ivius, kurie kovoja prieš Renamo.

Ir Armėnija reikalauja nepriklausomybės!
Neseniai korespondentams buvo leista!

nuvažiuoti į Armėniją, kur vyko riaušės ir 
demonstracijos, ir kariuomenė turėjo 
įsikišti į neramumų numalšinimą. Vienas 
korespondentas aprašo įvykius, kurie turi 
daug panašumo su tais, kurie vyksta 
Lietuvoje. Korespondentas net prideda.
kad armėnų sukurtas Karabakh Komi-1
tetas, reikalaująs didesnės savivaldybės I 
Armėnijai Sovietų Sąjungos ribose, turi! 
gerus ryšius su panašiais sąjūdžiais1 
Pabaltijo respublikose ir jie rems tų Į 
respublikų pastangas demokratišku keliu I 
atgauti visišką nepriklausomybę. Kom-i
iteto nariai pareiškė, kad jie nenori, 
pakenkti Gorbačiovui ar jo perestroika:., 
bet reikalauja, kad Nagomo-Karabakh 
būtų prijungta prie Armėnijos. Kom-: 
itetas taip pat reikalauja uždaryti netoli Į 
sostinės Jerevan esančią atominės 
energijos jėgainę, kuri yra panaši į( 
Ignalinos.

Lenkijos vyriausybė atsistatydino
Ekonominei būklei vis blogėjant, 

ministras pirm. Zbigniew Messner įteikė 
savo vyriausybės atsistatydinimą kurį 
parlamentas priėmė, bet prašė vyriausybę 
eiti pareigas iki kitos vyriausybės 
sudarymo. Prieš tai buvo sutikta kitą 
mėnesį sušaukti konferenciją politiniams
ir ekonominiams pakeitimams apsvars
tyti. Į tą konferenciją bus kviečiam.1 
Solidarumo ir bažnyčios atstovai, vy-I 
riausybės ir nepriklausomi asmenys. Į

Sukilimai Burmoje ir Haiti saloje
Burmoje gręsia civilinis karas, nes 

žiaurios demonstracijos nesibaigia it 
kariuomenė nepajėgia jų sustabdyti. 
Trumpu laiku buvo nuversti penki 
prezidentai.

Haiti buvęs diktatorius buvo per
versmo keliu pašalintas ir pabėgo įį 
Dominican respubliką. Sudaryta neva tai 
civilinė vyriausybė, bet ar ji patenkins 
gyventojus, dar neaišku. Haiti yrt 
skaitoma neturtingiausia valstybė toje 
pasaulio dalyje.
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