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INSULINO DOVANA 
LIETUVAI

XLIVLondonas, 1990 m. liepos 27 d.

KARINES PRIEVOLES ĮSTATYMAS LIETUVOJE
Vienintelė insulino gamykla Amerikoje 

yra paaukojusi 7.000 flakonų insulino 
Lietuvai. Eli Lilly vaistų bendrovė, 
Catholic Medical Mission Board 
raginama, paskyrė insuliną Lietuvių 
Katalikų Religinės Šalpos „Gyvybė 
Lietuvai“ komitetui per protestantų 
šalpos organizaciją — Interchurch 
Medical Assistance. Insulino vertė: 
79.000 dol.

Į Eli Lilly bendrovę su prašymu padėti 
Lietuvai kreipėsi International Diabetes 
Federation jau gale gegužės mėnesio. Šios 
organizacijos pirmininkas prof. Joseph J. 
Hoet iš Belgijos susisiekė su Tarptautiniu 
Raudonuoju Kryžium, Suomių diabetikų 
asociacija ir Jungtinių Tautų 
konferencija dėl aplinkos ir vystymosi, 
prašydamas visų padėti Lietuvai gauti 
insulino.

Dirbdami kartu su Tarptautinės 
diabetikų asociacijos atstovu Amerikoje 
Wendell Mayes, Jr., prof. Hoet siuntė ir 
JAV Sveikatos Apsaugos Sekretoriui 
prašymus, kuriuose rašė: „Šiame 
kritiškame periode pasaulio istorijoje, yra 
mano, kaip Tarptautinės diabetikų 
federacijos pirmininko, pareiga atkreipti 
jūsų dėmesį į tų žmonių likimą, kuriems 
insulinas yra gyvybinė būtinybė. 
Tarptautinė diabetikų federacija, kuri 
turi tikrai humanitarinius siekius, gavusi 
jaudinančių žinių apie insulino, adatų ir 
švirkštų trūkumus Lietuvoje. Maloniai 
prašau jūsų naudotis visais prieinamais 
keliais, padėti mums šiuos esminius 
vaistus parūpinti Lietuvai“.

Tarptautinės diabetikų federacijos 
pirmininką kontaktavo Lietuvių 
Katalikų Religinės Šalpos Medicininės 
pagalbos komiteto narė dr. Daiva 
Bajorūnaitė.

JAV Sveikatos apsaugos 
departamentas reagavo į dr. Bajorūnaitės 
prašymą Lietuvai padėti liepos 12 d.: 
„Mes apie tai diskutavome su Valstybės 
Departamentu, kuris mus informavo, 
kad yra labai susirūpinęs politiniu 
spaudimu Lietuvai ir daro kas įmanoma, 
kad sušvelninti situaciją. Iš savo pusės, 
mes jūsų susirūpinimą perdavėme 
neseniai Wašingtoną lankiusiai aukštų 
sovietų sveikatos pareigūnų delegacijai. 
Jie mums užtikrino, kad nebuvo jokio 
noro blokuoti medicininius reikmenis. 
Mes visvien pabrėžėm, kad nesvarbu 
koks buvo noras, Lietuvoj yra rimta 
problema su medicininiais reikmenim... 
Mes labai įvertiname jūsų grupės 
pastangas padėti Lietuvai šiame krizės 
laikotarpyje.“.

Tarptautinė diabetikų federacija taip 
pat kreipėsi į Tarybų Sąjungos prezidentą 
M. Gorbačiovą: „Maloniai prašome jūsų 
užtikrinti aprūpinimą Lietuvoj 
gyvenantiems diabetikams pakankamu 
kiekiu šio vaisto (insulino), laikomu 
esminiu Pasaulinės Sveikatos 
Organizacijos (WHO). Mes žinome, kad 
insulinas nelengvai gaunamas įvairiose 
pasaulio dalyse, tačiau, mes prašome jūsų 
panaudoti savo įtaką ir rasti būdų kaip 
šiuos esminius reikmenis parūpinti tiems, 
kuriems jų reikia Lietuvoje“.

Eli Lilly bendrovės dovana „Gyvybė 
Lietuvai“ dabar yra perpakuojama į 
specialiai įrengtas izoliacines dėžes. 
Lietuvai tinkamas insulino rūšis atrinko 
„Gyvybė Lietuvai“ pirmininkas dr. 
Jonas Gintautas. Insulinas bus 
gabenamas lėktuvu į Varšuvą ir iš ten 
pervežamas į Lietuvą, „Caritas“ 
organizacijos globon. Vaistų paskirstyme 
ir dalinime „Caritas“ bendradarbiauja su 
Lietuvos Sveikatos Apsaugos ministerija.

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos 
vedėjas kun. Kazimieras Pugevičius 
pareiškė: „Esame dėkingi Eli Lilly 
bendrovei ir Interchurch Medical 
Assistance už jų dosnią pagalbą Lietuvai. 
Tikimės, kad ši Amerikos dovana 
palengvins Lietuvos ligonių sunkią dalį.

LIC

Lietuvos Respublikos AT liepos 17 d. 
priėmė krašto apsaugos prievolės 
įstatymą, kuriuo numatoma iki metų 
pabaigos suorganizuoti Lietuvos 
kariuomenę, karinę prievolę bei 
alternatyvią tarnybą negalintiems dėl 
įsitikinimų atlikti karinės tarnybos.

Pagal naująjį įstatymą, „Lietuvos 
krašto apsauga — tai valstybės veikla, 
kuria siekiama ginti valstybės 
nepriklausomybę, jos interesus, sienas ir 
teritoriją“. Šis įstatymas yra laikinas 
„valstybingumo atkūrimo laikotarpiu, 
atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 
Institucijų perimamo bei tęstinumo 
principą“.

Krašto apsaugos tarnyba apima 
valstybės sienų, vidaus reikalų, 
priešgaisrines ir svarbių civilinių objektų 
gynybą bei gelbėjimo tarnybų formuotes. 
Tarnybos Lietuvos policijoje, civilinėje 
aviacijoje, laivyne ar geležinkelyje taip 
pat įskaitomi į tikrąją krašto apsaugos 
tarnybą. Krašto apsaugos tarnybose 
partijų ar visuomeninių grupių politinė 
veikla draudžiama.

Pagal naują įstatymą, krašto apsaugos 
prievolę sudaro tikroji krašto apsaugos 
tarnyba ir atsargos tarnyba, 
savanoriškumo ir samdos sutarčių 
principais.

„Kiekvienas Lietuvos pilietis — vyras, 
sukakęs 19 metų ir tinkantis tarnybai 
pagal sveikatos būklę, privalo atlikti 
tikrąją krašto apsaugos tarnybą. 
...Šaukiami iki 27 metų“. Tarnybos 
trukmė — 12 mėnesių. Savanoriai 
priimami nuo 18 metų. Moterys nuo 19 
iki 45 metų ir turinčios medicininį ar kitą 
specialųjį išsilavinimą, gali kaip 
savanorės tarnauti pagalbinėse ar 
specialiose tarnybose. Baigę aukštąsias 
mokyklas ir neišėjusiems karinio 
mokymo, tarnybos trukmė — 6 mėnesiai. 
Tarnaujančiųjų amžius neviršija 55 metų.

L. Juozonio sukurtas paminklinis stulpas J. Basanavičiaus gimtinėje, Bartininkuose, 
Vikaviškio raj. Nuotrauka: R. Eidukevičiaus

Pasak įstatymo, „asmenys, atlikę 
karinę tarnybą TSRS ginkluotose 
pajėgose, pasienio, vidaus reikalų 
kariuomenėje ar geležinkelio karinėse 
dalyse, nuo tikrosios krašto apsaugos 
tarnybos atleidžiami“. Nuo tarnybos 
atleidžimi ir: a) ligoniai, b) dvasiškiai ir 
klierikai, c) baigę aukštąsias mokyklas ir 
išėję karinio mokymo kursą, d) 
nusikaltėliai atsėdėję daugiau kaip 3 
metus kalėjime. O tie, kurie dėl savo 
įsitikinimų negali atlikti tikrosios krašto 
apsaugos tarnybos, atlieka alternatyvų 
valstybinį darbą humanistinėse bei 
komunalinėse tarnybose.

Tarnyba atidedama šiais atvejais: a) 
aspirantams, b) aukštųjų mokslų 
studentams iki 26 metų, c) gimnazistams 
ir technikumų mokiniams iki 24 metų. 
Taip pat atidedama jeigu šaukiamasis yra 
vienintelis šeimos maitintojas ar turi du 
ar daugiau nepilnamečių vaikų. Šių 
kategorijų asmenys automatiškai įrašomi 
į atsargą jeigu nebus pašaukti iki 27 metų.

Kas tai liečia krašto apsaugos atsargą, 
prievolininkai nuo 27 iki 35 metų 
įtraukiami į pirmosios parengties atsargą, 
o nuo 35 iki 45 metų — į antrosios.

Naujasis įstatymas garantuoja 
socialinį aprūpinimą asmenims, 
tapusiems nedarbingais tarnybos metu 
bei nurodo, kad atskiras įstatymas 
apiformins kaip bus tvarkomasi su 
prievolę vengiančiaisiais.

Nors šauktinų tarnybon piliečių 
skaičius nenurodytas, jį nustato Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė. Šaukimą ir 
atleidimą vykdo Krašto Apsaugos 
departamentas, talkinant jo vedamai 
Vyriausiąja! naujokų šaukimo komisijai, 
kuri kontroliuoja miestų ir rajonų 
savivaldybių naujokų šaukimo komisijų 
darbą. Numatyta turėti šaukimus du 
kartus į metus: balandžio-gegužės ir 
spalio-lapkričio mėnesiais. Ekologinių 

katastrofų, stichinių nelaimių atvejais ar 
gręsiant valstybės saugumui, 
mobilizuojami vyrai nuo 18 metų 
amžiaus ir atsargoje esantys 
prievolininkai.

LIC

DR. V. DAMBRAVA 
DIPLOMATINIS ĮGALIOTINIS 

VENESUELOJE

Lietuvos Atstovybė Washingtone, 
JAV, praneša, kad susitarus su 
atitinkamomis Venesuelos įstaigomis, dr. 
Vytautas Dambrava, ilgametis veikėjas, 
publicistas ir buvęs JAV diplomatas, yra 
paskirtas Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos įgaliotiniu. Jis turės asmenišką 
Generalinio konsulo titulą.

Jo uždavinys bus rūpintis visais 
Lietuvos reikalais ir mūsų piliečių bei 
tautiečių interesais Venesueloje.

Reikalui kilus, dr. V. Dambrava 
kontaktuos kitų, Lotynų Amerikos šalių 
įstaigas, organizacijas bei spaudos 
organus.

Dr. V. Dambravos adresas yra:
Prolongacion Los Manolos, Edif. Rio 

Claro, Apt. 1, La Florida, Caracas 1050, 
Venezuela. Tel: 782 2103.

VLIKO PAREIŠKIMAS

Remdamasis 1944 metų lietuvių tautos 
valios įgaliojimais, papildytais 1949 m. 
partizanų pareiškimu VLIKui ir savo 
rezistencine patirtimi svetimų okupacijų 
melu, Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas pareiškia:

I. VLIKo keturiasdešimt septynerių 
metų pastangos nuolatiniame ryšyje su 
kovojančia tauta ir veikloje užsienyje 
neliko be vaisių.

1990 m. kovo 11 d. paskelbus Lietuvos 
valstybės suvereninių galių atstatymą, 
tačiau okupantui dar tebesant Lietuvoje, 
VLIKo kova už Lietuvos ribų pasidaro 
šiuo metu ypatingai svarbi.

II. Naujos padėties akivaizdoje, 
VLIKo dabartinė pozicija yra:

1. Talkinti Lietuvos vyriausybei 
įvykdyti faktišką Lietuvos 
nepriklausomybės įgyvendinimą ir 
suverenių galių vykdymą.

2. Dėti visas pastangas gauti laisvų 
valstybių pripažinimą Lietuvos 
vyriausybei.

3. Išplėsti bendradarbiavimą su 
Lietuvos vyriausybe.

4. Jungti ir derinti organizacijų ir 
privačių iniciatyvų akciją, jų darbus 
stiprinant šiame lemtingame kovos 
laikotarpyje.

5. Lietuvos vyriausybė 
nepriklausomybės darbams užsienyje 
remti VLIKas įkūrė 1990 m. kovo 18 d. 
„Demokratinės Lietuvos Atstatymo 
Fondą“. Šio fondo uždaviniai jau yra 
vykdomi ir visuomenė yra prašoma jį 
remti per Tautos Fondą (P.O. Box 73, 
Woodhaven, NY, 11421, U.S.A.).

III. VLIKas tęs savo veiklą, kol bus 
įvykdyti 1944 metų vasario 16 dienos 
VLIKo deklaracijoje paskelbti Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės kovos 
principai ir uždaviniai.

ELTA

SUVERENI UKRAINA

Ukrainos respublikos AT liepos 18 d. 
paskelbė savo severenumą, respublikos 
įstatymų pirmenybę prieš Sovietų 
Sąjungos Konstituciją. Islamiškai 
įteisinama Ukrainos pilietybė, valstybinė 
valiuta, autonominė bankinė sistema, 
įvedama karinė tarnyba respublikos 
teritorijoje, ukrainiečiai prievolininkai 
negalės būti panaudojami karinėm 
operacijos už respublikos ribų, 
skelbiama, kad Ukraina sieks 
branduolinio ginklo neturinčia neutralia 
valstybe.

Dar vienas universitetas
Vilniaus inžinerinio statybos instituto 

mokslų taryba nutarė nuo rugsėjo 4 d. 
keisti mokymo profilį ir institutą vadinti 
Vilniaus technikos universitetu. Tą 
nutarimą dar turi patvirtinti Lietuvos 
AT. Ši aukštoji mokykla, užsienio 
universitetų pavyzdžiu, po ketvertų metų 
studijų studentams suteiks bakalauro 
laipsnį.

Naujojo universiteto rektoriumi yra 
prof. dr. Edmundas Zavadskas.
Milžiniškas teleskopas

Molėtų observatorijoje montuojamas 
didelis teleskopas su 1.65 metro diametro 
reflektoriumi. Šis milžinas sveria apie 20 
tonų. Jo pagalba bus tiriamos jaunos ir 
senos žvaigždės, tamsieji debesys.
Geležinkelio blokados galas

Liepos 3 d. Lietuvos vyriausybė gavo 
telegramą, kurioje TSRS susisiekimo 
ministerija pranešė, jog geležinkelių 
viršininkams nurodyta pateikti vagonus 
be kliūčių visiems kroviniams pervežti į 
Lietuvą. Turint omenyje, kad Sovietų 
Sąjungoje trūksta vagonų, krovinių 
gavėjai perspėjami tuoj pat juos iškrauti. 
Rengiamasi deryboms

Lietuvoje yra sudaryta komisija 
deryboms su TSRS pasiruošti. Komisija, 
kuriai pirmininkauja užsienio reikalų 
ministras A. Saudargas, jau paruošė 
dvišalės „Sutarties dėl tarpusavio 
santykių principų tarp Lietuvos 
Respublikos ir TSRS“ projektą.

Atskiros ministerijos yra paragintos 
paspartinti darbą ruošiant jas liečiančių 
sutarčių bei susitarimų paketą deryboms 
su TSRS.
Parlamento atostogos

Aukščiausios Tarybos sekretorius 
pranešė, kad Lietuvos parlamentas 
atostogaus rugpjūčio mėnesį ir iki rugsėjo 
10 dienos. Šiuo metu svarstomas 
mokesčių įstatymo projektas.
Pasikalbėjimas su dr. J. Kazicku

„Tiesa“ (VII.4) paskelbė savo 
bendradarbio pasikalbėjimą su dr. Juozu 
Kazicku, kuris lydėjo Lietuvos premjerę 
Kazimierą Prunskienę kelionėje po JAV 
ir Europą.

J. Lukoševičius pristatė dr. J. Kazicką 
„Tiesos“ skaitytojams taip: „...Tai 
aukštas, dailiai pražilęs žmogus, daug 
pasiekęs verslininkas, politikas, visą 
energiją skyręs ir skyriąs Lietuvai. Tai 
daro ne žodžiais — dabar jis yra Lietuvos 
vyriausybės patarėjas...“

I korespondento klausimą apie 
priekaištus prezidentui Bušui iš lietuvių 
pusės, dr. J. Kazickas atsakė:

„Po mūsų pokalbių su prezidentu Bušu 
ir ypač po pokalbių su Miteranu ir Koliu 
paaiškėjo, kad Amerikos prezidentas yra 
labiau įsitraukęs į Lietuvos laisvės 
problemą, negu mes susidarome įspūdį iš 
laikraščių. Jo veikla labiau pasireiškia 
slapta diplomatija. Atrodo, kad 
prezidentas Bušas labiau tiki, kad galima 
pasiekti geresnių rezultatų kai kuriuos 
jautrius klausimus nekeliant į viešumą, 
bet mėginant juos gvildenti asmeninės 
diplomatijos forma... Tad manau, kad 
prezidento Bušo elgesys Lietuvos 
atžvilgiu neturėtų būti per griežtai 
kritikuojamas.“.

Toliau dr. J. Kazickas pasakė: „Aš net 
norėjau ta tema lietuvių visuomenei 
padaryti platų pranešimą — apie tai 
turbūt už ponią Prunskienę ir mane 
niekas kitas nėra geriau informuotas. Juk 
buvau kartu su premjere per pokalbius, 
pagaliau, galima sakyti esu ir jų 
organizavimo „kaltininkas“. Prezidentas 
Bušas daro didelį spaudimą prezidentui 
Gorbačiovui dėl Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimo. Dar ir 
šiandien yra dalykų, kuriuos viešai 
paskelbti kol kas būtų netikslinga“.
Netapkime barbarais...

Š.m. birželio 14 d. Kaune buvo 
nuversti F. Deržinskio ir V. Kapsuko 
paminklai. Dėl to pasipiktino visti eilė 
lietuvių jaunimo organizacijų. Jos sako, 
kad civilizuotose šalyse taip nesielgiama. 
Siūloma savivaldybėms padaryti 
nutarimus tokiems paminklams perkelti į 
„Bolševizmo kapines“.
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LIETUVOS-TARYBŲ RUSIJOS TAIKOS SUTARTIS
192Q metų liepos 12-osios Taikos 

sutartis su Tarybų Rusija — pirmasis 
svarus nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos diplomatinis dokumentas. 
Ligi šiol Jis išlieka svarbiausiu 
Nepriklausomybės tarptautinio įtvirtinimo 
aktu, atvėrusiu kelių į Lietuvos valstybės 
pripažinimų, anuliavusiu visus primestus 
įsipareigojimus Rusijos imperijai.

Vienu iš Lietuvos delegacijos Maskvoje 
vadovų buvo Petras Klimas, neginčijamai 
viena žinomiausių Lietuvos visuomeninio 
gyvenimo figūrų. Jauniausias (1918- 
aisiais tik 26 metų) Nepriklausomybės 
akto signataras, ilgametis diplomatas, 
istorikas, nacių gestapo ir NKVD kalinys 
mirė 1969 metais Kaune. Prieš mirtį jis 
parašė solidžių ir ligi šiol neišleistų 
Lietuvos istorijų, taip pat epizodus iš 
prisiminimų. Juos 1979 metais šeimos 
pastangomis išleido Juozas Kapočius 
Bostone.

Kiek sutrumpinę spausdiname skyrių iš 
P. Klimo prisiminimų apie 1920 metų 
sutarties pasirašymų. (,,Tiesa“, 
1990. VII. 12., Nr. 148.).

Vokietijai pralaimėjus karą ir po 
revoliucijos sugniužus chaose, kad ir 
muistantis dar padrikose revanšistų 
avantiūrose, o lenkams smelkiantis į 
rytus „istorijos atstatymui“, bet jau 
patekus į internacionalinę kontrolę, 
trečiasis geluonis jau matomai traukėsi ir 
tvarkingai tvardėsi. Tai buvo mums 
didelis atodūsis. Jis mums patarnavo 
šimtametei negandai sureguoliuoti. 
Juoba, kad mes turėjome reikalo su 
pranešesniu už autokratus carus valdovų 
demiurgu, koks tada buvo Leninas.

Bet nesklandi čia buvo paruoša. Mes 
žinojome, kad 1917 metų revoliucija 
paleido šūkį ,,be aneksijų ir 
kontribucijų“. Tačiau tas šūkis mūsų 
nelietė: mes buvome pirmiau aneksuoti. 
Tiesa, lygiagrečiai imta kartoti Wilsono 
principas: tautų apsisprendimo teisė. Tą 
principą skelbė Rusijos delegatai 
derybose su Vokietija. Bet tada vokiečiai 
okupantai nedavė mums progos to 
nusistatymo mūsiškai patikrinti. Į Brest- 
Litovską mūsų delegatų neįsileido.

Vėliau 1918 metų gale mes išgirdome, 
kad Leninas pripažinęs Tarybų Lietuvą. 
Bet pasirodė, kad tai buvo Baltarusija- 
Lietuva, t.y. sujungta su Rusija arba 
įjungta į Rusijos Tarybas.

M. Yčas pasakojo, kad jam lankantis 
su Rusijos Dūmos delegacija Romoje 
1916 m. vasarą, jį lydėjęs Plechanovas ir, 
pamatęs italų parlamento lubas, 
tepalinkėjo Lietuvai būti Rusijos

Pirtyje — nuplauk man širdį
Ar nebuvo jūsų sieloje tokio keisto 

troškimo, kad galėtum lyg skaidriu 
vandeniu nuplaut savo širdį? Juk net 
gyvenimo paviršiuje glūdintys daiktai 
apsineša dulkėmis nuo visokiausių 
prisiminimų, iš aistrų ar norų įsigyjant 
kad ir menkiausią smulkmeną, 
pavyzdžiui, mažą raitytų durų rankeną? 
Turbūt kiekviena mūsų būties dalelė: 
knyga, stalas, rūbas tampa mūsų vidine 
dalimi. Prisimenu, kaip mes su Maja 
kalbėdavome, kad visur daiktuose slypi 
kažkokios širdys, kaip gražiausios ir 
neįprastos formos, kaip gėrio ar blogio 
simboliai. O mano draugė prie jų mokėjo 
taip jautriai prisiliesti, lyg pačia širdimi, o 
ne rankomis. O taip, kiekvienam 
reiškiniui ar daiktui mes stengėmės rasti 
filosofinę dermę, o paskui juokdamosios 
ir krykštaudamos mėgindavome vėl jiems 
sugrąžinti, kaip vandeniui indą — daiktų 
paviršius ir išvaizdą.

Vieną vasarą tos mintys mane keistai 
užplūdo, kai atsidūriau vienkiemyje pas 
savo tetą. Vakarop, šeštadienį, 
klaidžiojau po didelį sodą, paskui leidausi 
žemyn į ąžuolais nuaugusius šlaitus, 
saulės atšvaistai krito ant slėnio. Aš lipau 
gilyn kaip į kokią taurę. O jos dugne 
tvyrojo kūdra. Virš jos plūduriavo rūkas 
ir taškėsi žuvys. O kelias mane vedė toliau 
prie šulinio stovinčią pirkelę, suręstą iš 
alksnio kamienų, vienu langeliu ir 
aukštomis durimis. Dažnai mėgdavau čia 
užklysti po ilgų pasivaikščiojimų po 
miškus; viena lyg mintimis atitrūkusi nuo 
viso pasaulio, kur pirtelės viduje tiek 
maža vietos ir jautiesi toks pasislėpęs. 
Tuomet šeštadieniais artimieji 
ruošdavosi pirčiai, jie linksmai bėgiojo po 
trobą lyg laukdami kokios viliojančios 

federacijoje. O iš tikrųjų tose palubėse 
buvo pavaizduotos Italijos provincijos. 
Pagaliau mes pamatėme, kad Rusijos 
karinės jėgos puolė Suomiją, Estiją, 
Latviją ir Lietuvą, žinoma, darbininkams 
gelbėti. Bet kaip čia patikėsi tuomet, kai 
panašiai reikėjo muistytis ir prieš lenkų 
kultūrą. Gal mes buvome liguisti 
skeptikai, bet tikrovinės sąlygos, matyti, 
dar nebuvo pribrendusios naujam 
antstatui.

Pagaliau, rimčiau mąstant, nebuvo 
galima sutikti su revoliucijos „eksportu“. 
Iš principo negalima buvo sutikti su 
mėginimais primesti prievarta kitai tautai 
net labiausiai priešakinę santvarką. Mes 
jautėmės atskira nuo Rusijos tauta, kuri 
savo istoriją turėjo kurti pagal 
objektyviausius savo visuomenės 
vystymosi dėsnius. Užtat, pergyvenę tiek 
negandų, mes reikalavome pagarbos 
mūsų teisei laisvai ir saviškai tvarkyti 
savo gyvenimą. Nuo 1919 metų 
pavasario pamažėl ėmė blaivėti dangus 
tiems principams realizuoti.

Kai lenkai užėmė Vilnių, o mūsų 
savanoriai atstūmė rusų kariuomenę iš 
Dauguvos, pasigirdo taikingesnių radio- 
bangų, kurias mes vis dar norėjome 
patikrinti, siųsdami savuosius 
pasiuntinius prie fronto (dr. Alekną ir T. 
Petkevičių). Kontaktą sutrukdė POW 
skandalas, bermontininkų afera, įgulos 
riaušės Panemunėje, Steigiamojo Seimo 
ruoša. Tik 1920 metų pavasarį, kai 
susikūrė Estijos taikos precedentas su 
Rusija, buvo galutinai nuspręsta ieškoti 
tos šimtametės negerovės mazgo išrišimo.

Sąlygų palankumas reiškėsi tuo metu 
revoliucinės Rusijos kovos atoslūgiu 
prieš baltgvardiečius. Tačiau ligi 
paskutiniosios išvargintai jai grėsė nauja 
Lenkijos invazija. Apsvaiginti „Europos 
gelbėjimo“ misija, o dar daugiau savo 
„istorinių sienų“ atstatymu, lenkai 
didelėmis jėgomis puolė rusus Ukrainoje, 
smelkėsi Kijevan, Odeson ir, be abejonės, 
svajojo užimti Maskvą. Varšuvos 
pasiuntiniai mėgino įtraukti ir mūsų 
vyriausybę į tą „kryžiaus žygį“, tačiau 
mes gražiai atsisakėme ir išvažiavome 
derėtis dėl taikos, bet jau kaip atskira 
valstybė.

Maskva tą posūkį priėmė, visai 
užmiršdama savąjį 1918 metų gruodžio 
22 dienos dekretą. Ir derybų metu nei 
Leninas, nei Čičerinas net neužsiminė 
apie Kapsuko eksperimentą. Jis buvo 
ištrintas pirmuoju sutarties straipsniu, 
kurį pats Leninas, savo ranka mums 
formulavęs, atsiuntė tuojau po mūsų 

šventės ir jų nuotaikos buvo kuo 
puikiausios. Senelė lėtai rinkdavo visus 
savo rakandus, kuriuos nešis į pirtį, visa 
tai atrodė kaip koks senobinis ritualas ar 
apeigos, kurioms reikia kuo 
kruopščiausiai pasiruošti. Tuomet man 
atrodydavo, kad visi mano giminaičiai 
tampa vis geresni ir nuoširdesni, ir savo 
nuotaika užkrėsdavo mane.

Ir tada šitaip vedžiojama paunksmių 
šešėlių atsiradai prie pirtelės durų. įeinant 
reikėjo pasilenkti, ties žemomis durimis 
tave sutiko karštas garas, lyg įkaitęs iš to 
tvenkinio. Akimis nieko nematei, 
rankomis rėmeisi į sieną ir basos kojos 
peržengė įkaitusius akmenis. Taip, šitas 
karštis išgarina, nuplauna ne tik mūsų 
kūnus, bet gal ir vidų, sielą? — 
šmėkštelėjo mintis. Majos mintys lydėjo 
mane čionai, kai apžiūrinėjau kiekvieną 
pirties detalę ir vis labiau gilindamasi 
nebejaučiau ganėtinai didelio karščio. 
Juodos anglys, smaluotos, gal taip atrodo 
mūsų visas kūno purvas, kuris apvelka 
mus per visą gyvenimą? Alksnių malkos 
turi sudegti — žūti tarsi tam, kad įkaistų 
mūsų oda ir liktų švari. Lentynose lyg 
pasiruošę gulėjo baltas muilas, geldos, 
žvakidė, vantos ir sudžiūvusių beržų. 
Žmonės jais muša kūną, lyg jis būtų 
nusikaltęs savo nuodėrtiėmis.

Apsidairiau, labiausiai išsiskiriantis 
čionais veidrodis. Pusės kūno didumo; 
įspraustas sienų sandūroje. Senas, 
atpleišujais kraštais nuo pirties garų jo 
blizgesys buvo tarsi apsivėlęs, 
nusigramdęs kaip žuvies žvynai. Žmonės 
sprausdamiesi be perstojo į jį įsibesdavo, 
o jis dilo...

Tu pervedei delnu jo paviršių lyg rasą 
nuo sudžiovusios žolės. Kitoje pusėje 
perskaičiau užšifruotą skaičių ir ženklus: 

delegacijos atvykimo į Maskvą.
Mūsų delegacija toms tikrai istorinėms 

deryboms arba tikriau — didžiajam 
susitaikinimui po 125 metų, gal net 
teisingiau — po 350 (t.y. nuo Liublino 
unijos), buvo nedidelė. Galvanausko 
kabinetas paskyrė pirmininku inž. T. 
Naruševičių, kurs labai ilgai darbavosi 
Maskvoje prieš karą ir geriau negu kas 
kitas pažinojo senąją aplinką, vyrą 
prityrusį ir rimtą, taurios ir didingos 
išvaizdos.

Man teko būti delegacijos sekretorium 
ir užsienio reikalų ministerijos atstovu. S. 
Rozenbaumas buvo ne tik Lietuvos 
mažumos reprezentantas, bet ir 
potencialus „mygtukų spaudikas“. Gi 
Juozas Vailokaitis ir Vytautas 
Račkauskas atvaizdavo Steigiamąjį 
Seimą, krikščionių demokratų ir 
liaudininkų koaliciją. Turėjome dar 
trejetą ar ketvertą žmonių pagalbinio 
personalo. Pačioje Maskvoje radome dar 
savo seną pažįstamą Jurgį Baltrušaitį, 
kuris mus įvedliojo į „naująjį pasaulį“.

Tik spėjome apdriskusiame 
sunkvežimyje stati partrinksėti man 
pažįstamomis gatvėmis pro namus, 
išdaužytais ir lentomis apkaltais langais, į 
mums paskirtą „Kunigaikščio dvarą“, 
ten pasiskirstyti kambarius ir po kelionės 
atsikvėpti, kai prisistatė Kremliaus 
pasiuntinys, atnešęs mums voką su tokiu 
Lenino ranka rašytu pasveikinimu, kuris 
formulavo mūsų susitikimo pagrindą ir 
prasmę: tai buvo būsimos sutarties 
pirmasis punktas, kuris turėjo būti 
įamžintas ir visa sprendžiantis. Mes 
nepakeitėme nė vieno jo kablelio ir 
nediskutavome per visas derybas. 
Priešingai, mes juo visuose straipsniuose 
rėmėmės ir visada juo vadovavomės.

Jis taip skambėjo:
„Remdamiesi Rusijos Federatyvinės 

Socialistinės Tarybų Respublikos 
paskelbtųjų tautų teise laisvai apsispręsti 
ligijoms visiškai atsiskiriant nuo valstybės, 
kurios sudėtyje Jos yra, Rusija be jokių 
užpakalinių minčių (rankraštyje buvo 
pasakyta „bez vstakich zadnich myslei") 
pripažįsta Lietuvos valstybės 
savarankiškumų ir nepriklausomybę su 
visomis iš tokio pripažinimo einančiomis 
juridinėmis pasėkomis ir gera valia, taip 
pat visiems amžiams atsisako nuo visų 
Rusijos suvereniteto teisių į lietuvių tautų ir 
jos teritorijų".

Dar buvo pridėta tokia pastraipa:
„Kad Lietuva priklausiusi Rusijai, tas 

faktas neuždeda lietuvių tautai ir josios 
teritorijai jokių prievolių Rusijos 

30xx. Paskui užsimerkei ir pajutai kaip 
tavo žvilgsnis atsidūrė veidrodyje — toli 
pamatei kaip teta už rankos atveda mus 
mažus su broliu į mažytę juodą pirtelę, 
kuri mums vaikams atrodė kaip baisus 
nuodėgulys ar velnio bustas. Tos pirtelės 
seniai nėra, ji nugriauta ir vietoj jos 
senelis pastatė šitąją... Mes stovim 
nusigandę, išbalę, nesuprasdami kodėl 
mus čia atvedė. Teta mus nurengdavo, o 
mes dairėmės, užsižiopsoję kaip žybčioja 
krosny velniūkščiai, geltonais ugniniais 
liežuviais ir tyčiojasi iš mūsų. Teta piktai 
sušukdavo ragindama negaišuoti, nes 
ateis iš palėpės laumė ir išsives mus 
nuogus j mišką. O mes žinojome, kad ten 
viršuje virš prieangio ant lubų gyvena 
nykščio didumo širšės. Kadaise mes 
glaudėme su šakomis tą lizdą, juokėmės, 
erzinom jas, paskui pameni, kaip jos 
įpykę vijosi iki trobos durų ir skaudžiai 
įgėlė broliui į kaktą. Ir dabar 
prausdamiesi drebinom kojas, kad 
atskris vėl tos širšės, ir atkeršys už visas 
mūsų kaltes. Štai kokia baisi buvo ši 
pirtelė. Ir mes skubėdavome praustis, kad 
galėtume greičiau iš čia pabėgti. Būdavo 
dar labai smalsu atbėgti į pirtį, kai 
šlubuodama atlinguodavo be galo sena, 
visa raukšlėta senutė. Mes išdykaudami ir 
kvatodami žvelgdavome pro lango 
kampelį į vidų. Senelę mes praminėme 
letūne piktuole, nes ji grūmuodavo lazda, 
o mus imdavo juokas, kad ji bet kurį 
judesį atlieka kaip iš sulėtinto filmo. Ji 
keliasdešimt minučių keldavo prie lūpų 
šaukštą ir dar ilgiau jį leisdavo į lėkštę. 
Dabar čia pirtyje rodės, kad ji tvarkosi 
ištisą amžinybę. Drebančiomis rankomis 
uždegdavo žvakę, statė prie langelio, iš 
popieriaus lėtai išvyniojo rožančių ir 
maldaknygę, o paskui lūpomis 
judindavo, — mes maži nieko 
nesuprasdavome, bet mums buvo taip 
juokinga. Visai sutemdavo kol ji kiūtojo 
toje pirtelėje, stumdė dubenius su 
vandeniu, šlakstė nuogą kūną ir 

atžvilgiu".
Tai buvo mums tąryt kelrodė žvaigždė 

to meto ūkanose. Lyg netikėta, lyg 
sapnuota, svajote išsvajota! Ir širdyje mes 
pagerbėme Leniną turbūt karščiau už 
komunistus, kurie neišlaikė jo amžiams 
pašvęstos priesaikos.

Naujo amžiaus atmosfera buvo 
sukurta, pasitarimai su Čičerinu, Jotie, 
Marchlevskiu ar Obolenskiu, kurie 
atstovavo derybose Rusijai, ėjo beveik 
sklandžiai. Per posėdžius ir po jų net 
pajuokaudavome. Su užsienio reikalų 
komisaru Čičerinu net susidraugavome 
ligi tokio laipsnio, kad jis 
nepravažiuodavo pro Kauną man 
nepaskambinęs, kviesdamas stotyje 
kavos išgerti. Nuolatos matėmės ir 
pasivaikščiodavome vėliau Genujos 
konferencijos metu arba Paryžiuke jam 
ten apsilankant. Jis mane vadino senesniu 
marksistu už save.

Stambesnių ginčų sukėlė sienų 
nustatymas. Bet ir čia daugiau spyrėsi 
Marchlevskis, kuriam komunizmas 
nenudažė rusiškai jo gimtojo lenkiškumo. 
Tiesą sakant, čia buvo mūsų klaida, nes 
sienų komisijos narys Rozenbaumas 
spyrėsi įjungti į Lietuvos teritoriją visą 
Gardino guberniją, norėdamas gelbėti 
žydus nuo lenkų teroro, kuris jau tada 
buvo pasireiškęs Vilniuje, Lydoje ir kitose 
vietovėse. Būdamas priešingas lietuvių 
teritorijų išplėtimui ne etnografiniais 
pagrindais, aš tylėjau tų disputų metu. 
Užtat gerai paruoštais duomenimis aš 
atspariai gyniau Vilniaus gubernijos 
rytus. Čičerinas ir Joffe net juokėsi iš 
manęs, kad aš kaip varlė šokinėdama, 
nugalėjau dalgį.

Iš Gardino srities mums atiteko 
Panemunė ir mažas „hinterlandas“ 
aplink Gardiną kaip korektyva, būtinai 
reikalingas ekonomikos sumetimais, 
numatytas taip pat per Vilniaus 
Konferenciją 1917 metais, ir kaip 
kompensacija už lietuvių gyvenamą 
kraštą į pietuvs nuo Nemuno posūkio 
(Naugarduko, Zytelos, Valkaviško ir kt. 
sričių).

Rusų delegatai atsižvelgė tada į 
neginčytinus istorinius faktus, kad tie 
rytiniai ir pietiniai pakraščiai buvo 
išprievartauti ir nutautinti lietuviškų 
mokyklų, spaudos ir pačios kalbos 
draudimu ir niekinimu. Caro 
valdininkams čia talkavo sulenkėję 
feodalai, kurie savo rankose laikė ir 
bažnytinę hierarchiją. Lenkėjimas ir 
gudėjimas čia ėjo vienas po kito.

Po kruopščių iškratinėjimų žemėlapyje 

nelaukdami pabaigos, sutemos ir tetos 
balso vejami sprukdavome į trobą.

Tos mintys vedė tave tolyn į veidrodį 
nuo vaikystės ir praeities į per daug tau 
nematytą pasaulį. Toliau tu regėjai kaip 
kokiame paveiksle šioje pirtyje prausiasi 
daugybė žmonių, nepažįstamų, 
niekuomet nematytų. Ir kuo tu ilgiau čia 
sėdėjai kaip kokiame simboliškame 
iliuzijų kambaryje, kur veidrodžiuose 
išsikraipo kūnai, daiktai, net laikas. Čia 
veidrodžio viduje matei keisčiausius 
veidus, rodės, kad čia jie praleido pusę 
amžinybės laiko. Kai kurie buvo 
ganėtinai baisūs seni, iškreipti kaip 
pantomimos kaukėse. Atėję žmonės 
pasidėdavo rūbus. Keisčiausia, kad su 
savimi jie atsinešdavo įvairiausią mantą ir 
išdėliodavo ant pirtelės suolų; atversdavo 
knygų tam tikrus puslapius, gal visai 
neseniai skaitytus ar labai brangias 
prisiminimais vietas, mažus veidrodėlius, 
kriaukles, muilus sudėliotus cigarečių 
pakeliuose, nuotraukas su daugybę 
veidų, net laiškus. Tu matei kaip viena 
močiutė kalbėjo sūnui, kuris buvo miręs. 
Moteris glostė nuotrauką ir šnibždėjo: 
„aš atnešiu prie kapo tyro šaltinėlio 
vandens atsigerti, nusiplaut rankelių. Aš 
greit atkeliausiu pas kapelį, pas savo 
brolelį, tėvelį, sūnelį“.

Kita žila moteris gulėjo ant suolo, jos 
ilgi, sudrėkę plaukai krito ant pirtelės 
ąslos, užmerktos akys, kojos iš nuovargio 
ištiestos lyg medinės. Atrodė, kad ji visai 
negali vaikščioti. Šalimais stovėjo nuoga 
liekna mergina, paėmusi senąją už rankos 
mirkdo ją dubenyje, paskui šluostė 
drobiniu baltutėliu rankšluoščiu. Prie 
sienos kaip viena įremta koja stūksojo 
lazda. O po ąslą maži vaikai, tėškė 
vandenį, leido į aprūkusių sienojų viršų 
muilo burbulus.

Viename veidrodiniame atspindy kaip 
paveiksle tu regėjai vis naujus vaizdus, ir 
valomame veidrodyje jie ryškėjo ir 
švarėjo, veidai linksmėjo. Viena būtybė 

ir po abipusių nuolaidų galų gale buvo 
sutarta, kad rytinė Lietuvos siena eina 
nuo Dauguvos upės, iš Vilniaus 
gubernijos teatmetus tik senąsias Dysnos 
ir Vileikos apskritis. Sutartyje ta siena 
buvo išvesta, labai tiksliai atžymėjus 
kiekvieną kaimą ir upelį. Iš tuometinių 
dviejų geležinkelio stočių viena: Vilnius- 
Molodečna-Lyda buvo priskirta 
Lietuvos pusėje, o Molodečnas-Vileika 
— Rusijos. Ašmena, Krėva, Lyda ir 
beveik visas Nalibokų miškas turėjo būti 
Lietuvoje.

Pasitarimai ėjo nuotaikingai, nors 
Maskvoje buvo didelio nerimo dėl 
Pilsudskio puolimo prieš Kijevą.

Principe, berods, abi susitariančios 
šalys tarytum atsisakė nuo bent kokių 
atsiskaitymų dėl to, kad Lietuva buvo 
priklausiusi buvusiai Rusijos imperijai. 
Bet iš tikrųjų be jų negalima buvo apsieiti, 
ir didesnė straipsnių dalis sutartyje ir 
pačiose derybose buvo jiems pašvęsta.

Reikėjo, pavyzdžiui, ir gal pirmiausia 
atlikti piliečių skyrybas. Mums čia rūpėjo 
atsikratyti tuo imperialistiniu carinės 
Rusijos įnašu, kuriuo norėta Lietuvą 
nutautinti, paversti ją daugianacionaliniu 
kraštu, kurį jau dėl to lengviau būtų 
užviešpatauti ir įjungti į Rusiją. Mes 
turėjome galvoje tuos rusų kolonistus, 
kuriuos caro biurokratija bruko į Lietuvą 
drauge su rusifikatoriais valdininkais 
visose valdymo srityse. Mes matėme, 
kokį makiavelišką vaidmenį tie 
„sentikiai“ mėgino suvaidinti pas mus, 
kai raudonoji armija smelkėsi užimti 
„Šiaurės vakarų kraštą", eidama caro 
pėdomis. „Bedieviškumas“ čia nė kiek 
nekliudė bičiuliauti. Todėl mes 
pirmiausia norėjome atsipalaiduoti nuo 
to įrašo ir raugo, skirto mūsų nužudymui, 
juoba kad jis nešė kartu ir girtuokliavimą.

Bet revoliuciniai Rusijos valdovai 
pasirodė tvirtai tradicingi ir mums 
nenusileido, tarytum apsidrausdami 
ateities perspektyvas. Lietuvos piliečiais 
buvo pripažinti visi gyventojai kokios 
bebūtų jie kilmės, jei jie išgyveno 
Lietuvoje ligi 1914-18 metų karo 10 metų. 
Visi carų kolonistai turėjo pasilikti 
Lietuvoje kaip „daugianacionališkumo“ 
užuomazga. Tada jau mes supratome, ką 
reiškia toje geografinėje platumoje 
„internacionalizmas“.

Kiti skyrybų klausimai sprendėsi ir 
narpliojosi lyg be „užpakalinių minčių“. 
Pavyzdžiui, visi valstybiniai (t.y. caro 
valdžių konfiskuoti po aneksijos) turtai 
atitenka Lietuvai. Taip pat jai pereina

(Nukelta į 6 p si.)

tarsi žvynus nuplėšė, mušė; plakė kūną su 
vanta, jos piktas veidas giedrėjo.

Kažkas pasakė: „kaip nuplauti savo 
žodžius, savo sąžinę“? Kitas žmogus 
rankomis glostė knygos puslapius, prie 
lūpų glaudė laiškus, dėjo prie nuogos 
krūtinės širdies pusėje. Vienas vyras be 
perstojo kartojo žodžius ir frazes: „Aš 
nekenčiu tų žodžių, kodėl aš juos tada jai 
pasakiau, te jie sudega“ — pylėsi ant 
savęs karšto vandens dubenį...

Tu nežinai kiek laiko tai tęsėsi, tik 
pajutai kaip sudrėkę tavo rūbai ir 
sėdėdama prieš veidrodį užsimerkei. 
Tuomet ištraukei iš kišenėlės blonknotą 
ir suvokei savyje, kaip tavo siela trokšta 
užrašyti kažką tyro ir šviesaus. Ir lyg 
palietas švarus vanduo ant veidrodžio, 
čia tavo popierėlyje atsirado žodžiai: 
Ar pameni, kaip tu norėjai išpažinti 
Ir išplauti savo sielų.
Kai tu sėdėjai pirkioje mažoj. 
Prieš veidrodį norėdama išvysti 
Savo nuogų širdį ir jausmas skriejo 

taip toli
Kaip tyras grožis veidrodžio stikle — 
Tada tu plovei savo sielų.

Parašiau aš tą eilėraštį nuogą, jiems per 
sunkūs metaforų žodžiai, — rašei toliau, 
kaip staiga išgirdai durų garsą ir 
žingsnius pirties prieangyje. Tu 
krūptelėjai. Ten rengdamasi rūbus 
stovėjo teta, paskui visai nuoga įžengė į 
pirties kambarį. Ji keistai žvilgterėjo į 
mane: „Jau nusiprausei?“ — pasijutau 
lyg vėl tada vaikystėje užklupta. „Tu vis 
ne kaip visi žmonės prausiasi“. Taip, 
išties tavo drabužiai buvo šlapi, lyg su jais 
būtum išsimurkdžiusi gilioje geldoje, 
užsipylusi kelis dubenius ant galvos. Tu 
susimėčiusi paslėpei kišenėje blonknotą. 
Negi taip staiga užklupta tu galėjai 
papasakoti, ką čia ilgiausiai veikei 
pirtyje; o lapelyje likęs tik trumpas 
eilėraštis, nuogas pirties eilėraštis; 
pagalvojai sprukdama iš pirties...

Jūratė Vasauskaitė

2
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SPORTINIS GYVENIMAS Lietuvos Šaulių Sąjungos atkūrimas
Lietuva nutraukė visus sportinius 

ryšius su Maskva, atšaukdama savo 
klubus iš Sovietų Sąjungos pirmenybių. 
Visos numatytos pirmenybių rungtynės 
užskaitytos Lietuvai kaip pralaimėjimas. 
Tačiau Lietuva neatsisako dalyvauti 
atvirose Sovietų Sąjungos varžybose, 
kadangi į jas pakviečiami taip pat ir 
užsienio sportininkai.

Tokiu Lietuvos elgesiu pasipiktino 
Sovietų Sąjungos sporto viceministras 
Aleksandras Kozlovskis pareikšdamas, 
kad lietuviai staigiai ir neapgalvotai 
padarė tokį netinkamą žingsnį, 
pakenkdami patys sau, kadangi ir be 
Lietuvos sportininkų Sovietų Sąjungos 
sportinis gyvenimas gerai gyvuos.

Deja, rusas užmiršo, kad nuo 1952 m. 
iki 1988 m. Lietuva olimpinėse žaidynėse 
Maskvai laimėjo 25 aukso, 19 sidabro, 16 
bronzos medalius (mano pabraukta — 
K.B.) O kas atsitiks pasitraukus 
Ukrainai, Baltarusijai, Gruzijai, 
Azerbaidžanui ir kt. pavergtoms 
tautoms? Išvada labai aiški: Sovietų 
Sąjunga, t.y. Rusija tamps antraeile 
sportine valstybe.

1979 m. rugpjūčio mėn. vykdamas į 
Duisburgo (Vakarų Vokietija) irklavimo 
varžybas iš Sovietų Sąjungos sąstato 
pasitraukė Vladas Cesniūnas, 
Miuncheno olimpijadoje aukso medalio 
laimėtojas. Bavarijos sostinėje jis 
susipažino su vokiečių-rusų-lietuvių 
kalbų vertėja klaipėdiete M. Forkert. 
Turėdamas jos antrašą, VI. Česniūnas 
nuvyko pas ją (V. Forkert vyras stambus 
pramonininkas), gaudamas globą. 
Rašantis šias eilutes Čikagos „Drauge“ 
patalpino platų pasikalbėjimą su 
pabėgėliu. Lietuvis pradėjo lankyti 
vokiečių kalbos kursus, tačiau vieną 
vakarą iš tų kursų į namus negrįžo, 
{vairūs spėliojimai — pagrobimas, 
laisvas sugrįžimas, nužudymas— užpildė 
vokiečių spaudos psl. pranešimas, kad VI. 
Česniūnas už sportinius atsiekimus buvo 
gavęs KGB kapitono laipsnį.

__ Kovo mėn. 24 d. vilniškis „Sportas“ 
patalpino platų pasikalbėjimą su VI. 
Česniūnu. Pasirodo, kad jis su žmona 
išsiskyrė, sukurdamas naują šeimą. 
Augina dvi dukras — Veroniką ir Birutę, 
kurios dar ir dešimties neturi, gyvena 
miesto centre... vieno kambario bute.

Spausdiname vilniškio „ Sporto“ 
bendradarbės Marytės Marcinkevičiūtės 
įdomesnius klausimus ir VI. Česniūno 
atsakymus, kurie į dienos šviesą įneš jo 
pasitraukimo ir grįžimo į Lietuvą 
priežastis.

„GRĮŽAU SAVO NORU“ 
arba apie praeitį, kurios Vladas 

nelabai nori prisiminti.
— Grįžkime, Vladai, dar į Miuncheną. 

Sakyk, ar labai brangus tas aukso medalis, 
kiek už jį tau buvo sumokėta?

— Trys tūkstančiai rublių, iš jų — 300 
doleriais. Varžovai už mus buvo daug 
turtingesni: amerikiečių kišenėn 
subyrėdavo 25 tūkstančiai dolerių ir 24-ą 
„Volgą“. Tiesa, „Volga“ ir manęs 
neaplenkė: 1976 metais gavau paskyrimą. 
Aštuonerius metus iki užpernai gyvenau 
Trakuose, nuomavau vieno kambario 
butą — irklavimo bazėje neatsirado 
vietos...

— Prabėgus sepryneriems metams po 
Olimpiados, 1979-aisiais, vėl atsirado 
proga pabuvoti VFR. Su turistine grupe 
vykai stebėti pasaulio čempionato 
Duisburge. Deja, atgal sugrįžtančio tavęs 
nesulaukėme. Likai VFR...

— Jeigu būčiau žinojęs, kokie kryžiaus 
keliai manęs lauks Tarybų Lietuvoje, 
tikrai būčiau negrįžęs. Gal dabar 
laisvojoje Lietuvoje pasijusiu žmogumi, 
nors mano gyvenimas dar ir dabar nėra 
ramus, netgi pašnekesiai telefonu 
klausomi. Iš duobės dar nesu išlipęs.

— Neslėpk, Vladai, nieko, sakyk 
žmonėms teisybę į akis: kokie sunkumai 
tada tavęs laukė?

— Visų pirma sugrįžęs nėt į savo butą 
negalėjau patekti — buvo pakeistas 
užraktas. Nuėjau pas brolį, dirbusį 
naktiniame bare, o jo nėra — išplaukęs į 
kruizą. Skambianau savo viršininkams 
— vienam, antram, trečiam. Pagaliau su 
vienu iš jų susitikau prie Lietuvos TSR 
valstybės saugumo komiteto. Labai 
norėjau patekti pas tuometinį komiteto 
pirmininką Juozą Petkevičių, išsakyti 
visą teisybę, bet jis manęs taip ir 
nepriėmė, pasiteisindamas, kad labai 

užimtas Dainų šventės rengimu. Mano 
bute buvo padaryta krata, dingo nemažai 
vertingų daiktų, tarp jų — dešimt 
auksinių žiedų (vienas jų — 22 gramų), 
kurių vertė tuometinėmis kainomis 
pustrečio tūkstančio rublių. Jų atgauti 
taip ir nepavyko. Buvo sugalvota versija, 
kad viską išvežiau į VFR ir ten 
pardaviau... Vieno susitikimo metu 
Saugumo komiteto darbuotojas, tardęs 
mane, paklausė: „Draugas, Česniūnai, ar 
jūs pripažįstate, kad esate Tėvynės 
išdavikas?“ Nieko kito nebeliko atsakyti, 
kaip: „Jeigu aš išdavikas, tai jūs vagys — 
mano butą apiplėšėte... O gyvenimas, — 
sakau, — parodys, koks aš Tėvynės 
išdavikas. Nuo manęs tada nusisuko 
žurnalistai, negynė nė vienas advokatas. 
Buvo nepaprastai sunku, niekur 
negalėjau surasti teisybės, įklimpau į 
didžiulį liūną. Į namus tikrai grįžau savo 
noru, bet niekas nenorėjo patikėti.

—Prieš mane — tavo laiškas, 
išspausdintas „Tiesoje“ 1979 m. spalio 26 
d., „Buvau prie bedugnės krašto“. Jame 
rašai apie tai, kas su tavimi įvyko VFR ir 
baigdamas akcentuoji, jog „gyvenimas 
man davė rūsčią pamoką, ir kokia vis dėlto 
laimė būti gimtinėje, vėl vaikščioti Vilniaus 
gatvėmis, būti tarp tikrų draugų...“

— Taip, tokį laišką rašiau, deja, ne visą 
teisybę galėjau iškloti. Daug ką teko 
kitaip išsakyti...

— Ar dabar dar palaikai ryšius su 
Uršule Forkert, kuri 1979-aisiais tave 
smarkiai „šej'avo“?

— Ne. Tik iš pažįstamų esu gavęs jos 
plokštelę. Tačiau Uršulė čia niekuo dėta: 
kaltas esu pats.

— Kaip galvoji, ar dabar galėtum 
išvažiuoti į kapitalistinę šalį?

— Manau, kad ne. Netgi socialistinėje 
šalyje — Lenkijoje — tik pernai galėjau 
pasisvečiuoti. O šnekos, kad manęs 
neišleidžia net į TSRS baidarių ir kanojų 
irklavimo čempionatus — melas. 
Išleidžia. Tik aš pats neturiu didelio noro 
veržtis į tą vargšę turtingą Rusiją. Ko aš 
ten nemačiau? Tuščių parduotuvių, 
nešvarių gatvių, apleistų ir tuščių sporto 
bazių? Aktyviai sportuodamas, iki soties 
balagano prisižiūrėjau.

— Tad netgi tavo, tokio įžymaus 
Lietuvos irkluotojo, olimpinio, 
daugkartinio pasaulio, Europos ir TSRS 
čempiono, kišenėje vėjai švilpauja? Negi 
sportuodamas nieko neuždirbai, likai 
plikas kaip tilvikas?

— Jeigu būdamas užsieniuose 
užsiiminėdavau šiokiu tokiu bizniu — kai 
ką atsiveždavau. Kokios mano 
santaupos? Kadangi ruošiausi 
ūkininkauti, Širvintose buvau nusipirkęs 
namą, dešimt metų tvarkiau. Dabar jį 
pardaviau, mano finansinė padėtis 
pasitaisė: kaip anais laikais, faktiškai 
dešimt olimpiadų laimėjau. Jau 
vienuolika metų nesu kariškis — tais 
nelemtais metais 1979-aisiais kaip 
nepatikimas, turėjau palikti kariškių 
gretas...

— Ar pilna krūtine atsikvėpei, kai dabar 
laisva Lietuva?

— Gyventi laisvoje Lietuvoje — 
kiekvienai dorai mąstančio žmogaus 
svajonė. Turim būti patys savimi, 
nepriklausyti nei nuo Rytų, nei nuo 
Vakarų, gražiai tvarkytis. Tačiau keista 
matyti, kas darosi aplink. Esu kaimo 
vaikas, gimiau Jonavos rajono 
Vyšnialaukių kaime. Ten gyvena ir 
lenkai, gretimam yra rusų, kituose 
kaimuose — lietuviai. Mes labai 
draugiškai gyvenom, jie švęsdavo mūsų 
šventes, mes — jų. Kazys Baronas

DEMONSTRACIJA MASKVOJE
Liepos 15d., Maskvos centre prie pat 

Kremliaus įvyko didžiulė demonstracija 
prieš komunistų partiją, jos neribotą 
galią, savivaliavimą, turtų kaupimą. 
Manoma, kad subuvo susirinkę nuo 
penkiasdešimties iki šimto tūkstančių 
žmonių, kuriuos į mitingą sukvietė 
įvairios rusų opozicinės grupes — 
Demokratinės Rusijos sąjūdis, 
Demokratinė platforma, nepriklausomos 
profesinės sąjungos, krikščionių 
demokratų unija ir kitos. Mitingu 
opozicija tartum paminėjo kompartijos 
kongreso užbaigimą. Buvo iškelti dideli 
transparantai su šūkiais prieš komunistų 
partiją ir jos vadovus. Solidarumą 
mitingo dalyviams ir rengėjams išreiškę 
streikavusių šachtininkų atstovai.

Laikas lekia nesustodamas ir 
negrąžinamai nusineša į praeitį tiek 
kasdienybės smulkmenas, tiek ir tai, ko, 
regis, niekad negalima pamiršti. Rodos, 
taip neseniai atsikūrė ir Lietuvos Šaulių 
Sąjunga, o jau pirmieji jos žingsniai 
dengiasi užmaršties dulkėmis. Kol dar 
neišdilo iš atminties atskiros detalės, 
nenublanko prisiminimai, norisi patikėti 
„Trimitui“ saugoti juos savo atmintyje.

Esu giliai įsitikinęs, kad 1988-ji metai 
ilgai bus mokslininkų, istorikų svarstymo 
objektu, rašytojų ir poetų įkvėpimo 
šaltiniu. Tais metais prasidėjęs tautos 
atgimimas peraugo į nacionalinio 
išsivadavimo judėjimą. Laisvės siekis 
žengė greta su istorinės tiesos 
atgaivinimu, dvasinis pakilimas — su 
krikščioniškosios religijos, kaip 
neišsenkamo dorovės šaltinio, 
pripažinimu. Susikūrė ir atsikūrė 
partijos, organizacijos, jungiančios 
bendraminčius kovai už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę.

Tuo metu atsikūrė ir Lietuvos Šaulių 
Sąjunga, garbingos praeities tautinė- 
kultūrinė organizacija, jungusi savo 
gretose 60.000 tautos sūnų ir dukrų, daug 
nukentėjusi nuo okupantų. Mintis 
atkurti Sąjungą kilo Sąjūdžio Kauno 
Tarybos saugos būrių vadų susirinkime 
1989 m. gegužės mėnesį. Idėjos autorius 
— „Žaliaraiščių“ vadas R. Zykus. 
Pasiūlymas atkurti LŠS daugumos 
susirinkusiųjų buvo sutiktas neigiamai. 
Motyvai? Dar per anksti. Arba: Sąjunga 
buvo reakcinga organizacija ir 
demokratinėje Lietuvoje ji nereikalinga. 
Tačiau Tautiškai susipratusi 
„žaliaraiščių“ dalis idėjos nepalaidojo. { 
pirmąjį susirinkimą „Tremtinio“ klube 
susirinko grupelė žmonių, menkai 
suprantančių Sąjungos tikslus, 
įsivaizduojančių šaulišką darbą kaip 
pramogą ar nuotykį. Jų tarpe buvo ir keli 
karjeristėliai, besiveržią vadovauti bet 
kam, kad tik vadovautų. Publika gana 
marga, nepastovi — labai būdinga 
Kauno „žaliaraiščiams“ Susirinkimas, 
žinoma, baigėsi nesėkmingai. Tačiau 
minties atkurti Šaulių Sąjungą neatsisakė 
tik keturi: S. Ignatavičius, L. Katilius, V. 
Zenkus ir šių eilučių autorius. Prasidėjo 
organizacinis darbas, rinkosi vis daugiau 
rimtų, patriotiškai nusiteikusių žmonių. 
Per „Tremtinio“ klubus, Sąjūdžio 
rėmimo grupes rajonuose buvo kuriami 
pirmieji šaulių būriai.

Birželio 3 dieną, Demokratų partijos 
organizuoto mitingo Kauno Dainų slėny 
metu S. Ignatavičius viešai paskelbė apie 
LŠS atkūrimą.

Sąjungos atkūrimo kely sutikome daug 
sunkumų. Ypač įtariai į mus buvo 
žiūrima dėl pavadinimo. Kai kas aiškino, 
jog mes galime sužlugdyti Sąjūdžio 
pradėtą Nepriklausomybės atgavimo 
darbą. V. Zenkus — pirmasis mūsų 
„kankinys“. Fizinę jėgą prieš jį 
panaudojo ne bet kas, o vienas iš 
„žaliaraiščių“, tuo metu aktyviai 
besiveržiantis į vadovaujančias pareigas 
Sąjūdžio saugos tarnyboje. Sąjungos 
aktyvistams fiziniu susidorojimu buvo 
grasinama ir vėliau. Buvome vadinami 
ekstremistais, reketininkais. Negailėjo 

Lietuvos skautės Sąjūdžio 1990.II.3 d. „Lietuvos kelias“ konferencijoje
Nuotrauka: R. Eidukevičiaus

negerų žodžių ir kai kurie LPS Kauno 
Tarybos nariai. Koks trumparegiškumas! 
Teko, kenčiant užgauliojimus, dirbti 
toliau. Rugsėjo 20 d., Prisikėlimo 
bažnyčioje pašventinę tautinę vėliavą, 18 
Lietuvos Šaulių Sąjungos iniciatyvinės 
grupės narių išvyko į Kelmę prisiekti prie 
Sąjungos įkūrėjo V. Putvinskio kapo. Ši 
diena ir laikytina oficialia Lietuvos Šaulių 
Sąjungos atkūrimo data. Priesaiką 
išklausė ir mus palaimino Kelmės 
parapijos klebonas, ceremonijoje 
dalyvavo Kelmės šauliai ir Tautininkų 
sąjungos atstovai.

Atkuriant Šaulių Sąjungą, net ir 
sunkiausiomis dienomis nebuvome 
visiškai vieniši. Pirmieji mus suprato ir 
parėmė Lietuvos Laisvės Lygos, 
Tautininkų sąjungos nariai, Jo eminincija 
kardinolas V. Sladkevičius, meiliu žodžiu 
sustiprinęs mūsų ryžtą, palaiminęs 
reikalingam Lietuvos darbui ir paskyręs 
Sąjungai kapelioną — kunigą V. 
Jalinską.

Atkurta Šaulių Sąjunga augo ir 
stiprėjo. Kūrėsi nauji būriai, jie jungėsi į 
kuopas, rinktines—Vilniuje, Klaipėdoje, 
Raseiniuose, Panevėžyje.

Vasario 15 d. Konferencijoje buvo 
oficialiai paskelbta apie Šaulių Sąjungos 
atkūrimą, išrinktas jos pirmininkas ir 
Centro valdyba.

Sąjungai reikalingi Lietuvos patriotai, 
morališkai tvirti, sąžiningi ir garbingi 
žmonės. Deja, į Sąjungos gretas buvo 
prasiskverbusių ir atsitiktinių žmonių, 
savanaudžių ir karjeristų. Jais reikėjo 
atsikratyti. Mes privalome neleisti, kad 
ant bet kurio šaulio munduro atsirastų 
nors menkiausia purvo dėmelė.

Algimantas Ragelis
LŠS Centro valdybos narys

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
CENTRO VALDYBA

Mykolas Abarius — garbės 
pirmininkas, Alvydas Bertulis — 
organizacinis skyrius, Valdemaras 
Bieliūnas — iždininkas, Antanas 
Burokas, Petras Gudmonas, Stasys 
Ignatavičius — atsakingasis sekretorius, 
Linas Jakštas — jaunimo skyrius, 
Vytautas Jančiauskas, Gediminas Jankus 
— pirmininkas, Jonas Kavaliauskas, 
Vytautas Milvydas, Rimantas Pūtvis, 
Algimantas Ragelis — ideologijos- 
propagandos skyrius, Žilvinas Razminas, 
Viktoras Rudžianskas — tautinės 
kultūros skyrius, Raminta Šalčiūtė, 
Jonas Šilinskas, Laimutis Šilingas, 
Antanas Valaitis, Vytautas Zenkus — 
ūkio-administracijos skyrius.

„Trimitas“, Nr. 1, 1990 m. liepa. 
233000 Kaunas, Laisvės ai 34, Lietuva.

Su tavim lengviau vargas kentėti, 
Maloniau džiaugtis laime drauge, 
Tu žinai kaip paguost ir mylėti, 
Mano gintaro krašto dukra.

Aš mačiau sinjorinas Italų,
Ir gražuoles Havajų Salos,
Tavo grožiui prilygt jos negali. 
Tu gražiausia-dukra Lietuvos.

Ričardas Skirias

PABALTIJO KRAŠTŲ RŪPESČIAI 
JAV KONGRESO KOMISIJOS

APKLAUSOJE
Liepos 18 d. įvykusioje JAV Kongreso 

Helsinkio komisijos apklausoje du 
Senato nariai tyrė kuriomis aplinkybėmis 
Lietuvos, Latvijos bei Estijos prašymai 
gauti stebėtojų teises birželio mėnesį 
Kopenhagoje įvykusioje Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencijoje buvo atmesti.

Helsinkio komisijos apklausoje liudijo 
JAV delegacijos Kopenhagoje vadovas 
ambasadorius Max Kampelman ir du 
JAV delegacijai priklausantys 
mokslininkai. Liudytojams klausimus 
pateikė senatoriai Dennis DeConcini, 
Alfonso D’Amato ir Frank Lautenberg 
bei kongresmenas Steny Hoyer.

Ambasadorius Kampelman komisijai 
įteikė raštišką praneši ną apie 
Kopenhagos konferenciją, kuriame 
užsiminė apie Baltijos valstybių užsienio 
reikalų ministrų apsilankymą Danijos 
sostinėje. Pareiškime tvirtinama, kad šie 
ninistrai prašė stebėtojų teisių, nors tiek 

jiems, tiek ir amerikiečiams buvo aišku, 
kad nebus šiuo reikalu reikiamo 
pritarimo. Nepaisant to, amerikiečiai 
reikalavę, kad konferencijos 
sekretoriatas oficialiai reaguotų į 
pabaltiečių prašymą, tokiu būdu jiems 
parodydamas tinkamą pagarbą. 
Kampelman pareiškime atkreiptas 
dėmesys į tai, kad JAV delegacija globojo 
spaudos konferenciją, suruoštą Pabaltijo 
šalių ministrams Kopenhagoje.

Ambasadoriaus Kampelman žodinis 
pareiškimas skyrėsi nuo jo raštiško 
pranešimo ir neminėjo Pabaltijo 
klausimo. Ambasadorių apklausinėję 
senatoriai bei kongresmenas jam pateikė 
įvairius klausimus. Senatoriai D’Amato 
ir DeConcini sustojo ties Pabaltijo 
klausimu. Senatorius D’Amato 
nusiskundė, kad Kopenhagoje Albanijai 
buvo suteikta stebėtojo teisė, o Pabaltijo 
šalims—ne. Klausė kokios perspektyvos 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai gauti stebėtojų 
statusą?

Kampelman išsamiai paaiškino 
Pabaltijo stebėtojų teisių klausimo 
istoriją. Preiš Kopenhagos konferenciją 
jis gavęs laišką iš Lietuvos AT pirmininko 
Vytauto Landsbergio, prašančio 
kažkokių teisių Lietuvai ESBK sudėtyje. 
Kampelman AT pirmininkui 
Landsbergiui parašė atsakymą, kuriame 
paaiškino, kad nesant vieningos 
nuomonės ESBK narių tarpe Pabaltijo 
klausimu, nerealu tikėtis, kad Lietuva 
gaus stebėtojo teisę.

Toliau, Kampelman pasakojo kaip jis 
Kopenhagoje susitiko su Pabaltijo šalių 
užsienio reikalų ministrais. Pasak jo, visi 
išreiškė, kad jie nekantriai laukia derybų 
su Sovietų Sąjunga. JAV, iš savo pusės, 
viešai ragino sovietus pradėti tokias 
derybas su pabaltiečiais. Kampelman 
sakė, kad per jo susitikimą su Estijos, 
Latvijos bei Lietuvos užsienio reikalų 
ministrais, nė vienas iš jų neprašė 
stebėtojo teisių. Tačiau, sekančią dieną 
JAV suruoštoje spaudos konferencijoje 
trys ministrai viešai pareiškė norį tokias 
teises gauti. Oficialūs jų prašymai buvo 
perduoti ESBK konferencijos 
sekretoriatui.

Sekretoriato vadovas kreipėsi į 
Kampelman, klausė kaip jis turėtų 
reaguoti. Kampelman atsakęs, kad 
pabaltiečių kreipimąsi reikia padauginti 
ir išdalinti visiems ESBK konferencijos 
dalyviams, kad jie galėtų jį apsvarstyti. 
Sužinoję apie Kampelman siūlymą, 
sovietų atstovai užprotestavo ir bandė 
blokuoti laiško dalinimą. Tačiau, 
Kampelman apie tai gavęs žinią 
reikalavo, kad laiškas būtų išdalintas, kas 
ir buvo padaryta. Sovietai tada oficialiai 
sekretoriatui pareiškė, kad jie priešingi 
stebėtojo teisių suteikimui. Po to, 
Kopenhagos konferencijos metu, JAV, 
Danija ir kitos delegacijos viešai pareiškė 
viltį, kad kai ESBK konferencija įvyks 
1991 m. Maskvoje, trys Pabaltijo šalys 
bus pilnateisės Helsinkio proceso narės.

Kai atėjo senatoriaus DeConcini eilė 
paklausti, jis sugrįžo prie Pabaltijo 
klausimo. Norėjo sužinoti kada ir kokiu 
būdu sovietai uždėjo veto pabaltiečių 
prašymui. Kampelman negalėjo 
konkrečiai atsakyti į klausimą, nes, jo 
žiniomis, sovietai nieko raštiškai E SBK 
sekretoriatui neįteikė.

Toliau, senatorius DeConcini išreiŠKė 
savo nuomonę, kad derybos tarp 
Pabaltijo šalių ir Sovietų Sąjungos turėtų

(Nukelta į 6 psl.)

3



4 EUROPOS LIETUVIS 1990 m. liepos 27 d. Nr. 29-30 (2114-15)

ĮVAIRENYBĖS
Keistenybės, nuostabos ir rekordai

1989 metais britai išgėrė virš bilijono 
butelių vyno. Vidutinis vyno gėrikas 
išgėrė 3 stiklus per savaitę. Paskutiniųjų 
20 metų laikotarpyje vyno gėrikų skaičius 
padvigubėjo. Vyną geriančių moterų 
procentas yra didesnis negu vyrų.

Britai, palyginus su kai kuriais 
europiečiais, yra beveik blaivininkai: 
prancūzai išgeria penkis kartus, o italai 
šešis kartus daugiau negu britai!

Vyno gamyba Didžiojoj Britanijoj 
palengva auga. Karšta praeitų metų 
vasara buvo ypač palanki vynuogių 
derliui britų salose ir čia buvo pagaminta 
virš trijų milijonų litrų vyno.

Pirmosios gražuolių varžybos dėl Miss 
America titulo įvyko 1921 m. New Jersey 
valstijoj Atlanta City mieste ir gražuolių 
gražuole buvo išrinkta Margaret 
Gorman.

Varžybos dėl pasaulio gražuolės — 
MISS WORLD — titulo prasidėjo 1951 
metais ir dabar kasmet Londono 
televizijoje matom rinkimų spektaklio 
procedūrą.

Iki šiol Didžioji Britanija yra 
„pagaminusi“ daugiausia — net penkias 
— pasaulio grožio karalienes. 
Paskutinioji — Sarah Hutt — buvo 
karūnuota 1983 metais.

Karaliavimo amžius — tik vieni metai. 
Trumpiausiai „viešpatavo“ 1980 metais 
karūnuota vokietė Gabrielė BRUM: 18 
valandų po karūnavimo ji atsisakė 
„sosto“...

Jau 27 metai kai mokslininkai 
okeanografai prie Cornwallio 
kunigaikštijos stebi, tyrinėja Atlanto 
vandenyno bangų dydį, ir prieš porą metų 
nustatė, kad vandenynas kasmet 
„žiaurėja“, t.y. jo bangos laipsniškai 
didėja: didžiosios bangos padidėjo 6 
metrais, o vidutiniosios — 3 metrais. 
Mokslininkai dar nenustatė šio reiškinio 
priežasties, bet pradėjo sekti ar ir kitų 
vandenynų bangos „auga“?

Laivininkystės bendrovės, 
suprantama, susirūpino šiuo fenomenu. 
Gal dėl to ir Didžioji Britanija su 
Prancūzija suskato daryti tunelį po 
Anglijos kanalu ties Doverįo sąsiauriu?...

Žinoma, kad prezidentai Gorbačiovas 
ir Landsbergis šiuo metu turi daug 
rūpesčių. Didelėj bėdoj yra ir Amerikos 
Geografijos draugija, kuri turi dabar 
spausdinti Pasaulio Atlasą, bet... nežino 
kaip už kelių mėnesių ar net kelių savaičių 
atrodys pasaulis: ar bus dar dvi 
Vokietijos, ar jau viena; ar Quebec bus 
Kanados dalis ar jau atskira valstybė; ar 
Pabaltijo ir kitos sovietinės respublikos 
bus atskiros valstybės, tebebus Rusijos 
imperijos dalys?

Džiugu, kad pasaulis susirūpino 
žalinga gamtos tarša ir ima planuoti 
mūsų vargšės planetos apsaugą nuo 
užtaršų. Pagirtiną išradingumą parodė 
viena Amerikos bendrovė, siunčianti 
užsakytas prekes paštu (Mail Order): 
siuntinių įpakavimui, vietoj plastmasinės 
pinties gabaliukų (styrofoam beans) 
pradėjo naudoti paskrudintus kukurūzų 
grūdus (popcorns). Iš to net triguba 
nauda: 1. Nebus gamtos taršos 
plastmase, 2. Kukurūzinė įpakavimo 
medžiaga kaštuos 75 proc. pigiau, negu 
plastmasinė ir 3. įpakavimo medžiagą 
galima net valgyti...

K. Tautginas

ALGIRDAS BRAZAUSKAS 
LANKO JAV LIETUVIUS

Liepos 20 d., Lietuvos vyriausybės 
Ministrės pirmininkės pavaduotojas ir 
AT ekonominės komisijos pirmininkas 
Algirdas Brazauskas atvyksta į New 
Yorką, kur Baltijos Svetainėje susitiks su 
vietiniais lietuviais ir po to vyks Čikagon. 
Čikagoje jį pasitiks ir juo rūpinsis 
„Lithuanian Hotline“ (LHT). Amerikos 
Lietuvių Taryba (ALTAs) organizuoja 
Brazausko pranešimą Čikagos lietuviams 
Tautiniuose Namuose, kur svečias 
atsakys į klausimus. Washingtone, D.C., 
Algirdas Brazauskas lankysis liepos 24 d., 
kur pasimatys su Vyriausiu Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetu (VLIKu) ir 
amerikiečių pareigūnais.

ELTA

Jungtinės Europos Valstybės SKAITYTOJU LAIŠKAI
Sovietų Sąjunga pamažu atsisako 

terorizmo, kuris buvo vykdomas nuo 
1917 metų iki šių dienų. Šiandien žmonės 
gali laisvai pareikšti savo nuomonę ir 
išreikšti nepasitenkinimą ir už tai nėra 
siunčiami į kalėjimus, koncentracijos 
stovyklas. Bet saugumo akys dar ir 
šiandien stropiai seka, kad nepakenktų 
Sovietų Sąjungos interesams.

Sovietų Sąjungoje terorizmas išsilaikė 
septyniasdešimt metų, nes tamsiosios 
jėgos pasaulyje jį rėmė: pirmomis 
aukomis tapo Leninas, maršalas 
Tuchačevskis, Trockis ir daug kitų. 
Pagaliau Sovietų Sąjunga nutarė 
nusikratyti nuo ilgalaikio terorizmo. 
Chruščiovui tai pasisekė dalinai, bet 
tamsių jėgų buvo nuverstas ir senas 
raugas liko tęsti terorą toliau. Bet kartą

J. BALTUŠIU!

1990 m. birželio mėn. Lietuvoje lankėsi 
Zigmas Kupstys. Būdamas ten jis išgirdo 
rašytojo Juozo Baltušio, kalbą, 
liaupsinančią komunistinę santvarką. 
Savo pergyvenimus svečias aprašo šiais 
posmais.
Parduotas tavo vasaras praleidau — 
Tarnaudamas ne buožėm mūsų Lietuvos, 
Kurių šlykščiai subjaurojai tu veidą, 
Nuožmaus, klastingo savo melo kūriniuos.. 
Kada tu ditirambus „rojui" kūrei — 
Man saugumiečiai laužė kaulus rūsyje — 
Maskvos ranka likimą mums išbūrė 
Supūti sibirinio siaubo kelyje!
Dabar ir vėl nuodingą melo peilį — 
Savo kalbom smeigi į širdį Lietuvos, 
Nerausdamas kalbi vėl apie meilę — 
Klastingą kumšti slepi už nugaros.
Laižei tu kojas Stalino žudikams, 
Meldeisi Kremliaus kulto kruviniems 

dievams,
Nuodų lašus klastingojo bolševiko, 
Tu lašinai į širdį Lietuvos vaikams.
Dabar verki balsu jau krokodilo — 
Pasmerkdamas klaidas diktatorių žiaurių — 
Atmintyje tavasis melas neišdilo 
Nei pagarbos, nei gailesčio tau neturiu.
Prakeiks tave tauta, kaip niekšą Judą, 
„Parduotos vasaros" — gėdos paminklų bus, 
Už melą tą, kurs tiek žmonių išžudė — 
Už Sibiro kelius! Už ašaras! Skausmus!
Gana naudot melu uždirbtą duoną, 
Maldauki atleidimo kenčiančios tautos, 
Kad prakeiksmas nekristų milijonų 
Ant tavo jau pražilusios senos galvos.

Vilnius, 1990.VI.13
Zigmas Kupsty

Buvęs politkalinys, dar tebegyvenantis 
Kuibyševe, kadangi Lietuvoj negauna 
buto!

„Vorutos“ ansamblio solistė 
kanklininkė Jūratė Kindurytė

pylime atsiranda skylė, yra labai sunku 
sustabdyti per ją vandens tekėjimą. Šis 
dėsnis tinka ir politiniame gyvenime. 
Chruščiovo pėdomis seka M. 
Gorbačiovas,  jis tęsia tolimesnį terorizmo 
panaikinimą.

Įvesdamas ekonominę blokadą 
Lietuvoje Gorbačiovas padarė didžiausią 
klaidą. Privertęs Lietuvą paklusti savo 
užmačioms jis blokadą atšaukė, bet 
Lietuva tapo pirmūnė nepriklausomybės 
siekiančių tautų tarpe. Šiandien Lietuvos 
pavyzdžiu seka kitos Sovietų Sąjungos 
respublikos, kurios verčia Gorbačiovą 
paklusti jų norams, nes niekas negali 
užtvenkti upės bėgimo.

M. Gorbačiovas sugeba įtikinti 
žmones, bet jis pamiršo fizikos dėsnį: kuo 
daugiau spausi, tuo didesnis bus 
pasipriešinimas. Jo noras yra sukurti 
pagal JAV modelį Jungtines Europos 
Valstybes —■ Bendrųjų Europos Namų 
vardu.

Jis apie juos pradėjo kalbėti po 
susitikimo su prezidentu Bushu prie 
Maltos, kur jie pasidalino pasaulį pusiau: 
Vakarus Amerikai, o Rytus — Sovietų 
Sąjungai. Tuo pačiu laiku prezidentas 
Bushas nustojo rėmęs Pakistaną, 
Afganistaną, o Gorbačiovas — 
Nikaragua ir Kubą.

JAV truko daugiau nei du šimtus 
metų sukurti Jungtines Amerikos 
Valstybes. Šiandien Sovietų Sąjunga 
jungiasi su Vokietija, nes ši vyrauja 
aukštos technikos gaminiais, ko trūksta 
Sovietų Sąjungai — kuri turi didžiulius 
žaliavos šaltinius. Vokietija paseks ir 
Prancūzija, o vėliau ir kitos valstybės. 
Bus padėti pamatai bendriesiems 
Europos namams ir atsisakyta žalingų 
tarpusavio karų. Tačiau šioje utopijoje 
nereikėtų pamiršti, kad Ribbentropo- 
Molotovo pakto dar iki šiol nėra 
paneigusi nei Vokietija, nei Sovietų 
Sąjunga.

S.Jackūnas

ETB KONFERENCIJA TALINE
Estijos sostinėje liepos 7 d. pasibaigė 

devintosios tarptautinės konferencijos 
nusiginklavimo klausimais antroji dalis. 
Pirmoji — vyko Helsinkyje. 1500 
konferencijos delegatų iš įvairių pasaulio 
kraštų ir kontinentų Taline aptarė Centro 
bei Rytų Europoje įvykusius 
pasikeitimus, jų pasekmes, svarstė 
sąjūdžių už taiką vaidmenį ir uždavinius 
Europos tautų atsinaujinimo procese. 
Delegatų vieningu įsitikinimu Europoje 
turi būti atvertos valstybinės sienos, 
bendromis jėgomis turi būti rūpinamasi 
ekonominės ir socialinės pažangos 
ugdymu, aplinkos išsaugojimu. Dviejų 
blokų karinės sąjungos turėtų būti 
paverstos į politines organizacijas. Tai 
bene pirmas atvejis, kai Estijos sostinėje 
Taline vyko svarbi tarptautinė 
konferencija, kurioje dalyvavo ir trijų 
Pabaltijo kraštų atstovai.

V AT. R.

Jauna žiūrovė-klausytoja
Luiza Woronycz

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI 
DAUG FONDŲ. BET NĖRA FONDO...

Pritariu H. Gaspero laiškui („EL“ Nr. 
27), kad iš begalybės fondų nėra vieno, 
kuris padėtų atvykusiems studentams 
vasaros metu! Tai dar ne viskas. Lietuvių 
Namuose Londone ir Lietuvių Sodyboje 
dažnai vieši svečiai — visuomenės 
veikėjai iš Lietuvos, kurių priėmimas ir 
išlaikymas tenka Lietuvių Namų 
Bendrovei. Mums labai malonu Anglijoje 
matyti ministrę pirmininkę Kazimierą 
Prunskienę, „Vorutos“ meno ansamblį, 
„Nidos“ dainininkus ir kt„ bet, deja, ne 
vienas iš fondų neskubėjo padėti Lietuvių 
Namų Bendrovei užmokėti atvykusių 
svečių išlaidas. Nejaugi Lietuvių Namų ir 
Sodybos barų lankytojai bei gyventojai 
(daugumoje pensininkai) turės ir toliau 
vieni remti svečius iš Lietuvos?

M. Bajorinas, Londonas

NIDOS KALENDORIUS
Lietuvos Mokslų Akademijos Centrinė 

Biblioteka nuoširdžiai dėkoja už atsiųstą 
1990 m. sieninį kalendorių.

J. Marcinkevičius 
Bibliotekos Direktorius, Vilnius

ILGAI KELIAVO
Labai ačiū už tokį gražų kalendorių. Jis 

keliavo labai ilgai, tik dabar aš jį šiaip ne 
taip gavau. Taip pat šiandien gavau 
„Europos Lietuvį“. Ačiū labai. Jūs 
atliekate labai gražų ir didelį darbą.

Regina Vosylienė, Marijampolė

NORI SUSIRAŠINĖTI
Labai dėkoju už „Europos Lietuvį“. 

Jame sužinojau apie Londone esančią 
lietuvių Maironio mokyklą. Aš pati esu 
mokytoja, istorikė ir norėčiau daugiau 
sužinoti apie šią mokyklą Londone. Gal 
kuris išjos mokytojų galėtų man parašyti: 
Gražina Druskienė, Marijampolė, 
Mokolų 51-10, Lietuva.

DĖKUI UŽ TALKĄ
Pirmasis atsiliepimas iš tolimosios 

Australijos. Išsiunčiau jon „Maironį“ 
vokiškai. Daug tų knygučių jau iškeliavo 
į Lietuvą ir į Ameriką. Reiškia — sekasi! 
Dėkui ir linkiu jums viso gero.

Alfred Franzkeit, Vokietija

NEGAUNA KNYGŲ
Atsiųskite 1989 ir 1990 m. išleistas 

grožinės literatūros knygas. Visas knygas 
recenzuoju „Akiračiuose“, bet iš jūsų 
retai jas gaunu. Negauna ir „Akiračiai“.

A.T. Antanaitis, JAV

NORI PASITARNAUTI
Gana reguliariai gaunu „Europos 

Lietuvį“. Gavau ir kalendorių, bet jis 
keliavo 4 mėnesius, toks jau sovietinio 
pašto stilius.

Labai norėčiau kuo nors „Europos 
Lietuviui“ pasitarnauti. Parašykite!

Sigitas Meilus, Ignalina

ATVIRAS LAIŠKAS
Visi jus garbina, net Lietuvoje! Bet 

teisybę pasakius, jūsų laikraštis tėra 
informacinis. Tokių — V. Vokietijoje yra 
daug ir jie gaunami nemokamai. Todėl aš 
„Europos Lietuvio“ nuo 1991 metų 
neprenumeruosiu, nes jis brangus ir be 
informacijų jame nieko gero nėra. Net 
mano įdomių žinių nespausdinote, o apie 
eilėraščius — nėra net kalbos...

Ignas Šmigelskis, Vokietija

PATARIAME PERSKAITYTI
„The Red Web“, autorius Tom Bower, 

išleista 1989 m. Aurum Press leidyklos, 
Londone. Iš jos matome, kad britų 
vyriausybė žinojo apie partizanines 
kovas pokario metais Baltijos kraštuose 
ir kad Slaptosios Tarnybos (SIS) agentai 
naudojosi partizanų paslauga 
šnipinėjimo tikslais prieš Sov. Sąjungą. 
Autorius sakosi net lankėsi Baltijos 
kraštuose rinkdamas informaciją. Jis 
aprašo Baltijos kraštams priskirto 
komisaro Michailo Suslovo veiksmus ir 
KGB generolo Sergei Kruglovo, paskirto 
partizanams Lietuvoje naikinti akciją. 
Pastarasis buvo įpareigotas „svilinti 
žemės paviršių“, bausti ir naikinti visus 
partizanų rėmėjus. Šią knygą galima 
įsigyti visuose knygynuose ir miestų 
bibliotekose.

Antroji knyga „The Rulers of Russia“ 
parašyta katalikų kunigo, filosofijos ir

Bažnyčios istorijos profesoriaus Denis 
Fahey. Ją išleido Amerikoj „Omni 
Publicatios leidykla. Joje aprašoma 
Rusijos revoliucijos organizavimas, jos 
vykdytojai. Autorius kreipia didelį 
dėmesį į komunistų vadų tikrąsias t

pavardes ir tautybes pradedant Karlu Į
Marksu ir baigiant Lavrenty Beria ir jo 
padėjėjais.

Knyga yra vertinga ir įdomi. Reikėtų ją 
pasiųsti Lietuvos bibliotekoms. Gaila, 
kad jos Anglijoje negalima įsigyti.Trečioji 
jos laida išleista Amerikoj ir gaunama: , 
Christian Book club, P.O. BOX 900566, 
Palmdale CA 93590 U.S.A, arba pas 
leidėjus tuo pačiu adresu. Jos kaina 4 dol. 
95 cnt. Abi knygos anglų kalba.

LIETUVOS RESPUBLIKAI REMTI 
PARAŠŲ RINKIMO VAJUS

Amerikiečių draugija „Tradicijų, 
Šeimos ir Nuosavybės apgynimui" (The 
American Society for the defense of 
Tradition, Family and Property) TFP — 
nuo gegužės 31 dienos renka parašus 
Lietuvos Respublikai remti. Iki šiol 20-tyje 
kraštų surinkta 2,385,538 parašų. TPF 
sekretorius Thomas Drake birželio 25 d. 
atvykęs į „Europos Lietuvio" redakciją 
pakvietė skaitytojus dalyvauti šiame 
parašų rinkimo vajuje. Birželio 29 d. su 
„Europos Lietuvio" 25-ju numeriu buvo 
išsiuntinėta Didžiosios Britanijos 
skaitytojams po skrajukę, prašant jas 
grąžinti iki liepos 23 d. Viso grąžintų 
skrajukių skaičius su parašais yra 29-nios, 
be parašų — 6-šios. Viso parašų surinkta 
1558. Visos skraujukės bus perduotos 
Didžiosios Britanijos TFP biuro 
sekretoriui Londone. Visiems šiame 
„Europos Lietuvio"parašų rinkimo vajuje 
dalyvavusiems, rinkusiems parašus, 
nuoširdžiai dėkojame.

„EL“ Redakcija

Spausdiname su parašų rinkimo vajaus 
skrajukėmis prisiųstų laiškų ištraukas.

Skubu jums išsiųsti skrajukes.
B. Urbonavičius, Derby

Grąžinu lapą parašų, Lietuvos 
Respublikai ir AT pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui paremti.

B. Gailiūnas, Tyne & Wear

„EL" skaitytojas S. Starko iš 
Birminghamo, atvykęs į Londoną pasitikti 
savo giminių iš Lietuvos, redakcijai 
perdavė dvi užpildytas parašų rinkimo 
vajaus skrajukes.

Grąžinu skrajukes. Su geriausiais 
linkėjimais.

S.B. Vaitkevičius, Peterborough

Surinkęs parašus, siunčiu juos nurodytu 
adresu. Taip pat pridedu jūsų kilniam 
darbui paremti 50.00 sv.

K. Skudutis, Stirlingshire 
(Pinigai perduoti Aid Lithuania Fondui 
— Red.)

Siunčiu 50.00 sv. Aid Lithuania Fondui. 
Apgailestauju, kad turiu grąžinti skrajukę 
be parašų, nes dėl sveikatos jų surinkti 
negaliu. Prieš du su puse metų turėjau 
priepuolį, o po operacijos likau su 
svaigstančia ir skaudančia galva. Neturiu 
lygsvaros ir išeiti kur daugiau negaliu, 
o dabar prisidėjo dar akių kataraktas, 
mažai bematau. Tai vis artrito pasekmės. 
Atleiskite man.

J. Zdanavičienė, Londonas

Grąžinu parašų vajaus lakštus. Kartu 
siunčiu 20.00 sv. už „EL" prenumeratą ir 
5.00 sv. Tautos Fondui.

V. Geležinis, Liverpool

Siunčiu kiek parašų. Anglų katalikų 
parapijos pageidavo lapų, bet daugiau 
neturėjau.

Jums ir Lietuvai sėkmės.
Kun. S. Matulis, MIC, Anglija

Grąžinu jums užpildytą parašais lapą.
A. Gofmanas, Glenrthes Fife

Sugebėjau pripildyti jūsų siųstą 
skrajukę, tad grąžinu ją atgal. Tęskite 
toliau gerą darbą.

A. Kulikauskas, Derby

Aš siunčiu jums keletą parašų iš 
Cambridge ir apylinkės.

J.A. Collins, Cambridge
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ŽMONES IR ĮVYKIAI

Vilniaus „Voruta“ — dainų ir šokių ansamblis iš Valijos Llangolleno festivalio liepos 7 d. 
apsilankė Lietuvių Sodyboje. Susirinkusių lietuvių ir svečių malonumui, kaip tik tuo 
pačių metu kai Lietuvoje prasidėjo Dainų šventė, surengė koncertą.
Tai antrasis Vorutos ansamblio lankymasis Anglijoje. Didžiosios Britanijos lietuviams 
jie yra gerai žinomi ir mylimi. Grįždami į Lietuvą ansambliečiai ir jų vadovai 
nuoširdžiausiai dėkojo lietuviškai visuomenei ir Sąjungai už jiems parodytą nuoširdumą, 
suteiktą paramą bei globą.
Nuotraukose „Vorutos“ ansambliečiai koncertuoja Lietuvių Sodyboje, Anglijoje.

Nuotraukos: V. Gasperienės

Šią vasarą iš Vilniaus į Londoną atvyko Aušra Mašanauskaitė, buvusio „Europos 
Lietuvio“ Jono Mašanausko brolio duktė. Ji viešėjo Lietuvių Namuose ir padėjo 
išsiuntinėti „Europos Lietuvį“ skaitytojams. Nuotrauka: ELR

ITALIJOJE
TĖVAS TĄSIUS EREMINAS 

DVIGUBAS SUKAKTUVININKAS 
Jo auksinės, 50 kunigystės metų 

sukaktuvės buvo balandžio 14 d., o 
deimatinės, 75-rių amžiaus metų, švęs 
rugpjūčio 11 d. Tėvas Tąsius Ereminas 
yra kilęs iš Skuodo, Kretingos apskrities, 
ten ir mokėsi. Filosofiją ir teologiją 
studijavo Italijoje. Torino Universitete 
lankė Raštijos ir Filosofijos fakultetą. 
Sicilijoje, Trapani mieste ir Pietų Italijoje, 
Frascati mieste, šalia Romos, buvo 
jaunuolių moksleivių auklėtojas ir 
aukštesniosios valstybinės mokyklos 
tikybos dėstytojas. Nuo 1968 metų 
gyvena Domodossoloje, Šiaurės Italijos, 
Šveicarijos pasienio, mieste. Jo tėvui 
Provinciolui (Rosminiečių Vienuolijos) 
sutinkant vysk. dr. Antanas Deksnys jį 
paskyrė Šiaurės Italijos lietuvių dvasiniu 
ryšininku.

Daugelį metų ruošė Domodossolos 
mieste — Tėvų Rosminiečių gimnazijoje, 
kurioje mokosi 600 moksleivių — 
tautinius/tikybinius suvažiavimus 
lietuviams ir bičiuliams italams, 
pasikviesdamas iš Ciuricho Jonės 
Stasiulienės tautinių šokių sambūrį 
„Viltis“. Viename iš suvažiavimų 
dalyvavo vysk. dr. A. Deksnys.

Milano Katalikų Universiteto 
vadovybės pakviestas, tėvas Tąsius 
Ereminas jau keliolika metų tame 
universitete dėsto lietuvių kalbą ir 
kultūrą.

Tėvas Tąsius Ereminas maldauja, kad 
šios dvigubos sukaktuvės būtų ne 
asmeninis jo pasiskelbimas, bet ypatingai 
visiems lietuviams, katalikams ir ne 
katalikams, pareikštas itin karštas 
prašymas maldų jo dvasinei naudai; 
Dievo gailestingumo, gerumo bei 
palaimos išprašyti. Juk Kristus visiems 
sako: „Be manęs nieko negalite 
padaryti!“ Ir senajame Įstatyme Dievo 
pareikšta: „Jei Viešpats nestato namų, 
veltui darbuojasi tie, kurie juos stato!“ 
Taipgi vienas didžiausių (gal didžiausias) 
mūsų mokslininkų prof. dr. Aleksandras 
Dambrauskas/Adomas Jakštas pabrėžia: 
„... o daug paliestas Tavo malonės, myliu 
save kaip kitus žmones!“ Net ir 
šviesiausia Indijos asmenybė, ne 
krikščionis Mahatma Gandhi nuostabiai 
išsireiškia: „Kaip maistas yra reikalingas 
kūnui, taip malda yra reikalinga sielai“.

Tėvui Tasiui Ereminui sukaktuvių 
proga siunčiame nuoširdžiausius 
sveikinimus ir linkėjimus.

ELR

ŠVEICARIJOJE
EUROPOS LIETUVIŲ 

37-TOS STUDIJŲ SAVAITES 
EINSIEDELNE, ŠVEICARIJOJE 

PROGRAMA

Rugpjūčio 5 d., sekmadienį.
Susipažinimo vakaras
Rugpjūčio 6 d., pirmadienį.
9.00 vai. Studijų Savaitės atidarymas. 

Svečių pasveikinimas.
10.15 vai. paskaita: Kun. dr. J. Juraitis 

— Tapatybė-tikėjimas-tauta.
20.00 vai. Lietuvos Respublikos AT 

Pirmininkas Vyt. Landsbergis: Lietuvos 
Respublika — 1990 m. pavasarį.

Rugpjūčio 7 d., antradienį.
10.00 vai. PLB-nės Pirmininkas prof, 

dr. V. Bieliauskas: Sustoję laikrodžiai 
pajudėjo. Praeitis, dabartis ir ateitis 
Lietuvoje ir išeivijoje.

20.00 vai. Lietuvos Respublikos AT 
narys K. Motieka: Lietuvos Respublikos 
1990 m. kovo 11 d. aktų teisinis aspektas.

Rugpjūčio 8 d., trečiadienį.
Iškyla autobusais į Lucemą. Iš ten 

ekskursija laivu po Keturių Kantonų 
ežerą. Pietūs laive.

Rugpjūčio 9 d., ketvirtadienį.
10.00 vai. Vilniaus Universiteto 

Bibliotekos Vicedirektorius Alg. 
Čaplikas: Vilniaus Universiteto 
Biblioteka: istorija, dabartis ir 
perspektyvos.

20.00 vai. Dr. K. Girnius, Mūnchenas: 
Tradicija ir dorovė.

Rugpjūčio 10 d., penktadienį.
10.00 vai. V. Natkevičius, M.A., 

Viernheim, Vokietija: A. Miškinio 
poezija.

20.00 vai. Vilniaus Universiteto 
Prorektorius prof. dr. R. Pavilionis: 
Lietuvos sapnas ir realybė.

Tėviškės valandėlė: dainos-muzika- 
šokiai

Demokratų Konferencija Prahoje
Liepos 4-6 dienomis Čekijos- 

Slovakijos federacinės respublikos 
sostinėje Prahoje įvyko tarptautinė 
konferencija, pavadinta „Taikus kelias į 
demokratiją“. Ją surengė organizacija 
„Demokratija ir nepriklausomybė“ 
(Democracy & Independence), 1989 m. 
pavasarį įkurta Paryžiuje. Šios 
organizacijos branduolį sudaro įvairių 
tautybių buvę Sovietų Sąjungos 
disidentai ir politiniai kaliniai, dabar 
gyvenantys Vakaruose.

Toji konferencija nuo anksčiau 
įvykusių Paryžiuje ir Romoje skyrėsi tuo, 
kad joje dalyvavo gausus būrys žmonių, 
atvykusių iš Sovietų Sąjungos ir Pabaltijo 
kraštų. Būdami demokratinių judėjimų ir

PRANCŪZIJOJE
VILNIAUS BAZILIKOS CHORO 

GASTROLES
Vilniaus arkikatedros-bazilikos choras 

sėkmingai koncertavo Paryžiuje ir 
kituose Prancūzijos miestuose. Chorą 
sudaro apie 50 jaunimo, 15-25 m. 
amžiaus. Juos pakvietė ir globojo 
Paryžiuje veikianti grigališkojo 
giedojimo bičiulių draugija. Jaunųjų 
lietuvių giesmininkų pirmasis 
pasirodymas Paryžiuje įvyko liepos 8 d. 
istorinėje septynioliktojo amžiaus 
bažnyčioje Vai de Grasse. Čia Vilniaus 
arkikatedros-bazilikos choras 
grigališkomis giesmėmis lydėjo šventas 
Mišias, kurias aukojo prancūzas kunigas. 
Buvo taip pat atlikta viena lietuviška 
giesmė. Prancūzas kunigas per Mišias 
tartame žodyje gausiem tikintiesiem 
pristatė iš Lietuvos atkeliavusį chorą, 
nepaprastai jautriais žodžiais priminė 
giesmininkų Tėvynę, josios istoriją, 
senovės amžius siekiant Lietuvos 
valstybingumą, lietuvių išsaugotą tautinę 
tapatybę ir tikėjimo turtą. Tėvynės meilė 
ir gilus tikėjimas padėjo lietuvių tautai 
per amžius išlikti gyvai: ji niekuomet 
neklaupė ant kelių prieš pavergėją, bet tik 
prieš Dievą. Prancūzas kunigas palinkėjo 
Lietuvai greitai vėl atgauti pilną 
nepriklausomybę, įsijungti į Europos 
krikščioniškųjų tautų bendruomenę, nuo 
kurios ji buvo prieš savo valią paskutinius 
penkis dešimtmečius atskirta. 
Pažymėtina, kad Vai de Grasse 
bažnyčioje sekmadienį aukotos Mišios, 
kurių metu giedojo lietuvių choras, buvo 
tiesiogiai transliuotos per radiją. 
Transliacijos klausėsi milijonai prancūzų.

Vilniaus arkikatedros-bazilikos choras 
vėliau tą patį sekmadienį giedojo 
Paryžiaus Notre Dame katedroje per 
pontifikalines Mišias, kuriom vadovavo 
apaštalinis nuncijus Olandijoje 
arkivyskupas Audrys Bačkis. Drauge su 
arkivyskupu Mišias koncelebravo buvęs 
Sibiro kalinys kunigas Jonas Kastytis 
Matulionis, keli prancūzų kunigai. Per 
Mišias lietuvių choras atliko grigališkas 
giesmes, o pamaldom pasibaigus 
sugiedojo giesmę „Lietuva brangi“ ir 
Tautos himną, kurį daugiau negu trys 
tūkstančiai susirinkusių tikinčiųjų 
išklausė atsistoję ir palydėjo ilgais 
plojimais tuo būdu išreikšdami savo 
solidarumą Lietuvai. Po pamaldų 
Paryžiaus katedros rūmuose lietuvių 
chorui buvo surengtas priėmimas, 
kuriame dalyvavo daug prancūzų.

Liepos 9 d. Vilniaus arkikatedros- 
bazilikos choras pasirodė prancūzų 
televizijos penktame kanale. Žiūrovam 
chorą pristatė televizijos bendradarbis, 
kuris kalbėjo apie Lietuvą. Taip pat 
pirmadienį Vilniaus choras atliko giesmių 
rečitalį Paryžiaus švento Augustino 
bažnyčioje, o liepos 10 d. lietuviai 
giesmininkai giedojo garsioje Chartes 
katedroje. v at R

Rugpjūčio ii d., šeštadienį.
10.00 vai. Studijų savaitės įvertinimas, 

sekančiai Studijų Savaitei vietos 
parinkimas, pasiūlymai, diskusijos ir 1.1.

Rugpjūčio 12 d., sekmadienį.
Susikaupimo valandėlė, pamaldos. 

Atsisveikinimas.
Dr. K. Čeginskas ir dr. J. Norkaitis 

sutiko būti Studijų Savaitės paskaitų 
moderatoriais.

Ši programa yra provizorinė. 
Pasikeitus aplinkybėms ji gali būti 
pakeista.

Šveicarijos LB-vės Org. Kom. 

pasikeitimų aktyvūs dalyviai, šioje 
konferencijoje jie atstovavo 
Azerbaidžaną, Armėniją, Estiją, Gruziją, 
Latviją, Lietuvą, Moldaviją, Rusiją, 
Ukrainą, Krymo totorius ir Sovietų 
Sąjungos žydus.

Pabaltijo kraštus atstovauti į šią 
konferenciją atvyko Estijos Liaudies 
fronto veikėjas ir populiarus rašytojas 
Avro Vallikivi, Latvijos 
Nepriklausomybės judėjimo narys Olgird 
Eglitis, Lietuvos parlamento nariai 
Kazimieras Uoka ir Petras Vaitiekūnas.

Konferenciją atidarė ir pasveikinimo 
žodį tarė Čekijos-Slovakijos federacinės 
respublikos prezidentas Vaclavas 
Havelis. Jis išreiškė pasitenkinimą, kad ši 
konferencija vyksta demokratinių 
pasikeitimų krašte.

Pirmąją konferencijos dieną įvykusioje 
spaudos konferencijoje, kuri užtruko dvi 
valandas, dalyvavo didžioji dalis 
organizacijos „Demokratija ir 
nepriklausomybė“ narių. Popietiniame 
posėdyje kalbėjo šios organizacijos nariai 
ir svečiai atvykę iš Sovietų Sąjungos ir 
Pabaltijo kraštų. Lietuvos tema kalbėjo 
V. Skuodis ir P. Vaitiekūnas. Visus tos 
dienos posėdžius vedė organizacijos 
prezidentas Paruiras Airikianas.

Antrąją konferencijos dieną vyko 
diskusijos ir pasisakymai įvairiais 
klausimais. Posėdžių temos buvo tokios: 
„Kelias į demokratiją“, „Ar yra 
laisvosios rinkos alternatyva?“, „Ką 
Vakarai turėtų daryti Sovietų Sąjungos 
atžvilgiu?“ Kalbėjo kai kurie 
organizacijos „Demokratija ir 
nepriklausomybė nariai (V. Bukovskis, 
E. Gudava, J. Jarim-Agajev, P. Ruban), 
svečiai, atvykę iš Sovietų Sąjungos: 
laisvosios spaudos „Ekspres Kronika“ 
leidėjas ir redaktorius A. Podrabinikas, 
žurnalo „Novyj Mir“ (Naujas pasaulis) 
redakcijos narys, ekonomistas V. 
Seliuninas, TSRS AT ir Rusijos 
Federacijos TSR AT deputatas 
Genadijus Burbulis (iš Sverdlovsko), 
Maskvos Tarybos deputatas D. 
Katejevas, buvęs TSKP CK darbuotojas, 
dabar išstojęs iš kompartijos G. 
Kočelkovas, pasaulio šachmatų 
čempionas Gari Kasparovas. Visi jie 
dabar Rusijos demokratų partijos 
veikėjai. Šiose diskusijose taip pat kalbėjo 
Lietuvos parlamento narys Kazimieras 
Uoka ir Lenkijos seimo narys 
Romaševskis. Tą pačią dieną atskirus 
pranešimus skaitė žinomas prancūzų 
politologas dr. Jean-Franęois Revel, Sir 
Alan Walters, atvykęs iš Anglijos, Dr. 
Albert Wohlstetter ir keletas kitų 
amerikiečių. Pirmąją konferencijos dieną 
kalbėjo JAV atstovas Jungtinių Tautų 
Organizacijoje Armando Valladares, 
pats 22 metus iškalėjęs Kubos 
diktatoriaus kalėjimuose.

Įvairių kalbėtojų pasisakymuose, 
pirmąją ir antrąją konferencijos dieną 
dažnai buvo minimi Pabaltijo kraštai, o 
ypač Lietuva. Apibendrinant visus tuos 
pasisakymus išryškėjo tokios pagrindinės 
išvados: 1. Sovietų Sąjungos kaip 
kolonijinės imperijos tolimesnis irimas 
yra neišvengiamas; 2. Vakarų valstybių 
vadovai daro didelę klaidą, stengdamiesi 
tos imperijos irimą sustabdyti ir savo 
finansine-ekonomine pagalba ją 
sutvirtinti; 3. Vakarų valstybių vadovai 
labai klysta, neįvertindami tautinių- 
demokratinių judėjimų ir net 
ignoruodami juos. Jie kaip tik veda prie 
tikrosios demokratijos įgyvendinimo 
Sovietų Sąjungoje ir kai kuriuose jos 
pavergtuose kraštuose — į visišką 
išsilaisvinimą ir nepriklausomų valstybių 
sukūrimą.

Trečiąją konferencijos dieną posėdžius 
ir diskusijas organizavo Čekijos- 
Slovakijos „Chartija 77“ nariai. Tos 
dienos posėdžiuose buvo kalbama apie 
šio krašto kelią į demokratiją ir apie 
dabartines jo politines ir ypač 
ekonomines problemas.

Konferencijos „Taikus kelias į 
demokratiją“ pagrindinis rėmėjas buvo 
institucija „The national council to 
support the democracy movements“ ir 
dar 10 kitų Amerikos privačių rėmėjų. 
Galbūt, todėl ir konferencijos klausytojų 
tarpe daugumą sudarė amerikiečiai. 
Tačiau buvo atvykusių iš Prancūzijos, 
Vokietijos, Anglijos, Danijos, Norvegijos 
ir kai kurių kitų Vakarų Europos kraštų.

Vytautas Skuodis
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LIETUVOS GALIŪNAS ’90
Vilniaus Sporto rūmuose Laisvalaikio 

organizavimo susivienijimas „Centras“ 
atvėrė naują puslapį Lietuvos sporto 
istorijoje. Pirmą kartą Lietuvoje pagal 
tarptautines „Mark Ten“ taisykles 
išaiškintas stipriausias Respublikos 
asmuo. Tokį titulą pelnė jūreivis iš 
Klaipėdos — Raimundas Zenkevičius. 
Šiandien norinčių arba svajojančių 
pasigrumti Lietuvos galiūnų konkurse 
jau ne dešimtys, o šimtai. Todėl 
ankstesnių varžybų organizatoriai, 
atsižvelgdami į pageidavimus ir 
pasiūlymus, šiemet pasiryžo surengti net 
du konkursus.

Rugpjūčio 25 dieną Vilniaus Vingio 
parke organizuojamos „Lietuvos galiūno 
’90“ pirmenybės. Varžybų dalyvių laukia 
pačios netikėčiausios rungtys. Jie trauks 
vežimą, neš girnapusę, mes kelmą, temps 
rąstą, kraus statines... To Lietuvos 
žmonės dar nematė. Beje, netikėtumai 
laukia ir žiūrovų.

Šįkart teks pademonstruoti ne tik jėgą, 
bet ir vikrumą, sumanumą, 
ištvermingumą.

Organizatoriai tikisi, kad analogiški 
renginiai vyks visuose Lietuvos 
kampeliuose, o į Vilnių atvažiuos patys 
stipriausi.

„Lietuvos galiūno ’90“ prizinis fondas 
— 10 tūkstančių rublių.

Tarptautinis „Vilniaus taurės“ 
konkursas bus organizuojamas lapkričio 
mėnesį. Jame galynėsis ne tik Lietuvos, 
bet ir Baltijos šalių stipruoliai.

Norientieji paremti „Lietuvos galiūno 
’90“ konkursą pinigais ar jėga, gali 
kreiptis šiuo adresu:

LOS „Centras“, 232001 Vilnius, B. 
Radvilaitės 1, Lithuania.

MILIJONO DOLERIŲ FONDAS
Kanados lietuvių fondas per 26-rius 

veiklos metus sukaupė daugiau nei vieno 
milijono dolerių kapitalą. KLF yra 
stipriausia, didžiausia ir efektingiausią 
Kanados lietuvių labdaros-šalpos 
organizacija, kurios narius sudaro tik 
Kanadoje gyvenantieji lietuviai. Fondą 
išugdė lietuvių bendruomenės idealistai 
veikėjai, savo laisvalaikį per 26-rius 
metus paaukoję šios organizacijos 
reikalams. Vienas iš pirmųjų, pagrindinių 
fondo organizatorių ir veikėjų yra dr. 
Antanas Pacevičius, įsijungęs į pradinį 
organizavimo darbą. Kanados Lietuvių 
Fondas buvo įsteigtas lietuvių 
kultūriniams bei labdaros tikslams remti, 
skatinti ir ugdyti. KLF, minėdamas 87 
metų rudenį 25 metų veiklos sukaktį, 
buvo sutelkęs 850 tūkstančių dolerių 
pagrindinio kapitalo, iš kurio gautų 
pajamų buvo paskirta 430 tūkstančių 
dolerių švietimo institucijoms, kultūrinei 
veiklai, jaunimo ir sporto 
organizacijoms, tautinių šokių grupėms 
ir dainos vienetams, spaudai ir knygų 
leidimui, stipendijoms studijuojančiam 
jaunimui. Fondas rėmė ne tik Kanados 
išeivijos visuomeninę-kultūrinę veiklą, 
bet ir išeivių veiklą V. Vokietijoje, P. 
Amerikoje ir JAV lituanistines 
institucijas. KLF nuolatinė būstinė yra 
Toronto lietuvių namuose.

V AT. R.

PABALTIJO KRAŠTŲ RŪPESČIAI 
(Atkelta iš 3 psl.)

prasidėti. Apgailestavo, kad pasak 
Estijos užsienio reikalų ministro Lennart 
Meri, kuris apklausoje dalyvavo kaip 
svečias ir su senatorium buvo anksčiau 
kalbėjęs, Maskva ne tik atsisakius pradėti 
derybas, bet dargi taiko subtilią represiją 
Pabaltijo šalims. Jis klausė 
ambasadoriaus Kampelman, ar JAV 
valdžia toliau ragins sovietus sėsti prie 
derybų stalo ir ar derėtų tai daryti 
Paryžiaus konferencijoje?

Ambasadorius Kampelman atsakė, 
kad derėtų JAV-bėms kelti Pabaltijo 
klausimą visuose susitikimuose su 
sovietais. Jo žiniomis, blokada Lietuvai 
dalinai nuimta, bet nėra derybų. Jis buvo 
informuotas, kad pradeda reikštis tam 
tikri nesutarimai tarp pačių pabaltiečių, 
kurie komplikuoja padėtį.

Senatorius DeConcini pareiškė 
susirūpinimą, kad sovietų valdžia grasina 
Estijai. Jis mano, kad JAV turėtų labai 
atidžiai stebėti sovietų veiksmus 
Pabaltijo valstybių atžvilgiu.

LT'

Lietuvos karo aviacija gimė sunkų 
metą. 1919-aisiais, ir nuo pat pirmųjų 
dienų lakūnai stojo ginti atkurtą Lietuvos 
valstybingumą. Suprantama, juk būtent 
tam ji ir tvėrėsi. Tolydžio Respublikos 
sparnai tiesėsi ir augo kartu su 
tvirtėjančiu Lietuvos žingsniu. Aviacijos 
pasaulis gerai žinojo lietuvių 
aviakonstruktorių Jurgio Dobkevičiaus, 
Antano Gustaičio darbus. Garsas apie 
mažos tautos sparnus ypač plačiai 
pasklido po preceziškai tikslaus trijų 
lėktuvų ANBO IV skrydžio aplink 
Europą 1934 m. vasarą.

Į 1940-uosius Lietuva įžengė turėdama 
120 devyniolikos skirtingų konstrukcijų 
karo lėktuvų. Yra žinoma, kad paskutinį 
Nepriklausomybės dešimtmetį valstybė 
skirdavo karo aviacijai dotaciją — 
kasmet apie 3 milijonus litų, neskaitant 
užsienyje pirktos technikos. Specialistų 
nuomone, 1939 m. karo aviacijos turtas 
buvo 60 milijonų litų.

Veiklus buvo ir Tarptautinės 
Aeronautikos Federacijos pripažintas 
Lietuvos Aero Klubas, turėjęs 10 lėktuvų, 
keliolika sklandytuvų, angarą — šimtus 
tūkstančių litų kainavusį turtą.

Per Lietuvą driekėsi tarptautinės oro 
linijos. Nuo 1922 m. Kaune leisdavosi 
tranzitiniai keleiviniai lėktuvai, tačiau 
respublika turėjo ir savo aviacinę civilinę 
aviaciją — aerostotis Kaune ir Palangoje, 
du Anglijoje pirktus lėktuvus „Persival“, 
kurie dabar buvo pakrikštyti lietuvių 
tautos didvyrių vardais: „Steponas 
Darius“ ir „Stasys Girėnas“.

1940 m. birželio 15 d. prasidėjo 
netikėta Lietuvos aviacijos agonija. 
Kraupioje mūsų praradimų sąskaitoje, 
žinoma, — ir aviacija. Kokie neapsakomi 
tai nuostoliai, suvoki žiūrėdamas į 
lemtingą dieną datuotą skraidymų 
personalo sąrašą — daugelio tų žmonių 
likimas yra žinomas. Pasitelkę amžininkų 
atsiminimus bei archyvuose išlikusius 
dokumentus, pamėginkime atkurti bent 
vieną kitą didelės dramos fragmentą. 
Teatleidžia aviatoriai — lagerių ir 
kalėjimų kankiniai, kad šį kartą daugiau 
kalbėsime ne apie jų dalią, o apie tai, kaip 
buvo naikinama pati aviacija.

Buvęs Lietuvos karo lakūnas 
Aleksandras Kostkus sovietinės aviacijos 
intervenciją matė, kaip sakoma, iš arti — 
tą dieną jis budėjo Kauno aerodrome. 
Pagal nusistovėjusią tvarką užfiksavo 
žurnale, kai nusileido trys pirmieji 
lėktuvai. Tada nė nepagalvojo, kad toks 
stropumas jau nereikalingas. Po kelių 
minučių nusileido kita grandis — trys 
lėktuvai 1-15, žinomi vardu „Caika“. Šie, 
kaip ir pirmieji, dėl efekto praskrido virš 
Kauno baisiai kaukdami. Vėliau 
nusileido didelis transporto lėktuvas. 
Sustojo aerodromo viduryje. „Atsidarė 
durys, ir prasidėjo iškrovimo darbai“. 
Nežinau koks tai buvo krovinys — 
Lietuvai ar jiems patiems, bet pakvipo 
nemaloniu džiovintos žuvies kvapu. 
Paskui leidosi įvairių tipų lėktuvai ir 
būtinai kaukdami praskrisdavo virš 
miesto“. Taigi galima spėti, kad 
džiovintos žuvies kvapas lakūnų uoslę 
erzino neilgai — aplink kvepėjo kur kas 
rimtesniais dalykais.

Pulkininkas leitenantas Ignas 
Šešplaukis, tuo metu ėjęs aerodromo 
komendanto pareigas, taip aprašė savo 
sisitikimą su Sovietų Sąjungos karo 
aviacijos atvykstančių dalinių vadu 
generolu Lebedevu: „Karys atsakė, ...

Grafikės Gražinos Didelytės darbai: (viršuje) Karas su
Suomija Vilnius, 1989 m.

LIETUVOS KARO AVIACIJOS LIKVIDACIJA
šiandien negalįs pasakyti, kiek ilgai jie 
aerodromu naudosis. Tada aš gen. 
Lebedevui pareiškiau, kad mūsų karo 
aviacijos viršininkas gen. Gustaitis 
norėtų aerodromo naudojimosi reikalu 
su juo kalbėtis, ir paklausiau, ar šiandien 
jiems yra reikalinga bet kokia parama iš 
mūši} pusės. Rusas trumpai atsakė, kad 
jiems pagalba nereikalinga, o kalbėtis su 
gen. Gustaičiu jis nematąs reikalo, tuo 
duodamas suprasti, kad pasikalbėjimas 
yra baigtas“.

Likus trims dienoms iki okupacijos A. 
Gustaitis grįžo iš labai užsitęsusios 
komandiruotės Maskvoje. Pasienyje 
matė daug karo technikos. Pasak 
Kalifornijoje gyvenančios generolo 
našlės Bronės Gustaitienės, jis 
nepaprastai jaudinosi, negalėdamas gauti 
audencijos pas prezidentą. „Jo nuomone, 
jeigu rusų okupacijos išvengti ir 
negalima, vis tiek turi būti nors kiek 
pasipriešinta. Nors tas ir kainuotų aukų, 
bet parodytume pasauliui, kad mus 
užėmė jėga. Jokių iliuzijų dėl įvestų rusų 
įgulų jis neturėjo“.

Aerodrome, prie angarų, okupantai 
bemat pastatė savo sargybą. Apie 
skraidymus nebuvo nė kalbos. Prieiti 
arčiau lėktuvų negalėjo nė pats Lietuvos 
aviacijos viršininkas A. Gustaitis. Vis 
dėlto 1940 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 
46a jis ragino: „1. Sovietų kariuomenę ir 
toliau traktuoti kaip mums draugingos 
valstybės kariuomenę ir santykiaujant 
su ja laikytis visų mandagumo taisyklių. 
2. Kiek aplinkybės leidžia, teikti Sovietų 
kariuomenei pagalbą ir stengtis, kur tik 
galima, jų padėtį mūsų krašte, ypač jų 
žygio metu, palengvinti. 3. Bet kuriems 
incidentams įvykus, dėti visas pastangas 
juos likviduoti vietoje, nepažeidžiant 
mums draugingos kariuomenės orumo.“

Šventvagiška būtų spėlioti, kokios 
mintys istorinių kataklizmų dienomis 
kamavo šį šviesų Lietuvos žmogų, kas 
lėmė poelgius, rikiavo žingsnius. Šiaip ar 
taip, jis nesirūpino savimi, kategoriškai 
atsisakė žmonos įkalbinėjamas trauktis į 
Vakarus: „Visi pabėgti negali, jei ir 
norėtų. Gyvenimas bus sunkus, bet kuo 
mes geresni už kitus? Kodėl inteligentai 
turi gelbėtis, palikdami liaudį jos likimui? 
Kuo daugiau šviesesnių žmonių liks, tuo 
sunkiau bus rusams visai užvaldyti 
kraštą“. Su civilizuotose kraštuose 
suprantumu padorumu jis atliko sunkią, 
aplinkybių diktuojamą pareigą. A. 
Gustaičiui aviacijos viršininkui, visus 
brandžiausius metus su pasišventimu ją 
puoselėjusiam.“, sukonstravusiam ir 
išbandžiusiam dešimtį skirtingų lėktuvų, 
buvo lemta tapti Lietuvos aviacijos 
likvidacijos komisijos pirmininku. 
Tačiau tai įvyks kiek vėliau, o kol kas 
atvykėliams reikėjo įsikurti...

„Krašto apsaugos ministerijos valdinis 
trobesys Nr. 69 š.m. birželio 22 d. 
perduotas SSR kariuomenės reikalams“. 
Dar po savaitės, 1940 m. liepos 1d. 
pasirodė įsakymas Nr. 5. „Ryšy su SSSR 
kariuomenės apgyvendinimu A. Fredoje 
žemiau išvardytos karo aviacijos 
patalpos kariuomenės Tiekimo valdybos 
aplinkraštyje Nr. 9 nurodyta tvarka 
perduodamos SSSR kariuomenės 
atstovams. 1. Kareivinės — trobesiai Nr. 
Nr. 52 ir 78. Trobesys Nr. 52 
perduodamas su aikšte, aptverta geležine 
ir vielų tvora, šaudykla lieka mūsų pusėje. 
Trobesys Nr. 78 perduodamas su aikštele 
ir sodeliu, o rudenį, nuėmus derlių, 

perduoti ir daržus. 2. Angarai — trobesiai 
Nr. Nr. 24 ir 25. 3. Požeminė cisterna 
benzinui — trob. Nr. 3... 4. Mediniai 
sandėliai — trob. Nr. Nr. 11 ir 12.“

Kone tą pačią dieną į bylą įsegtas 
Lietuvos Komunistų pasrtijos raštas: 
„...mes kviečiame visus darbo žmones, 
tame skaičiuje ir karius, dar labiau 
spiestis po Lietuvos Komunistų Partijos 
vėliava, kad pasiekti galutinę pergalę. 
Kartu perspėjam visus tuos, kurie mėgina 
kaišioti kuolus į liaudies laisvės ratus, kad 
jie liaudies masių bus negailestingai 
sutriuškinti. Tegyvuoja Raudonoji 
Armija — mūsų šalies laisvės gynėja. 
Tegyvuoja Sovietų Lietuva!“

Komunistai, kaip matyti, jau birželio 
mėnesį neabejojo dėl Lietuvos ateities, o 
liepos 19 d. Agitacijos, propagandos ir 
spaudos skyrius nurodė „Iškabinti 
kareivinėse ir įstaigose šiuos paveikslus: 
1. Justino Paleckio, e. Respublikos 
Prezidento p., Ministerio Pirmininko. 2. 
Prof. Krėvės-Mickevičiaus, Ministerio 
Pirmininko pavaduotojo, Užsienio 
Reikalų Ministerio. 3. Div. generolo 
Vitkausko, Krašto apsaugos minsterio. 4. 
Drg. Stalino, Sovietų Sąjungos tautų 
Vado. 5. Drg. Molotovo, Sovietų 
Sąjungos Liaudies Komisarų Tarybos 
Pirmininko ir Užsienių Reikalų Liaudies 
Komisaro. 6. Maršalo Vorošilovo, 
Sovietų Sąjungos Liaudies Komisarų 
Tarybos pirmininko pavaduotojo ir 
Gynimo komiteto pirmininko. 7. 
Maršalo Timošenko, Sovietų Sąjungos 
krašto apsaugos Liaudies Komisaro.

Šių paveikslų siunčiama tokiu 
apskaičiavimu, kad jų užtektų kiekvienai 
kuopai, eskadronui, baterijai ir 
komandai. Likusius iškabinti kitose 
kariuomenės dalių įstaigose, skaityklose 
bei bibliotekose“.

O užleisti teko ne vien tarnybines 
patalpas, bet ir gyvenamuosius būstus, 
{sakyme karo aviacijai Nr. 58 išvardyti 
aukštų ir žemesnių laipsnių aviacijos 
karininkai, kurie buvo priversti 
kraustytis. Kol kas ne į sibirus. Dar 
anksti — tik 1940 m. birželio pabaiga. 
Okupantai įvedinėjo savo tvarką, 
sustabdė, žinoma, ir civilinės aviacijos

LIETUVOS-TARYBŲ RUSIJOS TAIKOS SUTARTIS
(Atkelta iš 2 psl.)

Rusijos iždo reikalavimai iš asmenų ar 
turtų, kurie atsiduria Lietuvos ribose. 
Panaikinami betgi mažažemių ar bežemių 
valstiečių įsiskolonimai buvusiam 
Rusijos Valstiečių Žemės Bankui, jei tų 
dvarų žemės išdalijamos mažažemiams ir 
bežemiams. Tai buvo turbūt mostas, 
apskaičiuotas simpatijai pažadinti mūsų 
valstiečiuose. Dėl to mes nesiginčijome.

Rusijos vyriausybė pasižadėjo grąžinti 
savo lėšomis karo laiku išvežtą iš 
Lietuvos visuomenės, labdarybės, 
kultūros ir švietimo įstaigų turtą. 
Neužmiršti ir bažnyčių varpai (...)

Už išvežtus geležinkelių riedmenis, 
telegrafo, telefono ir dirbtuvių įrengimus 
Rusija apsiėmė atlyginti tik tokią jų dalį, 
kuri atitinka Lietuvos valstybės reikalą, 
atskaitant „ekonominio gyvenimo lygio 
nuopolį“. Bet ir tuos subtilumus dar 
turėjo išaiškinti speciali mišrioji komisija. 
Tai pagaliau ir suprantama, nes nei 
vienoje, nei antroje pusėje nebuvo 
kapitalistų. Bankininkas Vailokaitis tada 
buvo daugiau nuodėmklausys, negu 
finansininkas.

Šiek tiek aiškesnis atsiskaitymas buvo 
pasiektas kultūrinių vertybių grąžinimo 
srityje. Čia lipta dviem pakopom. Rusijos 
vyriausybė apsiėmė savo lėšomis grąžinti 
viską, kas buvo išvežta iš Lietuvos karo 
metu. Gi kas buvo išvežta iš mūsų 
muziejų, bibiliotekų, archyvų, paveikslų, 
galerijų ar iš privatinių fondų po Lietuvos 
aneksijos 1795 m., tai Rusijos vyriausybė 
sutiko grąžinti tokias vertybes su tokiu 
neaprėpiamai tąsliu rezervu: ,jei toks 
išsiskyrimas nepadarys žymios žalos 
Rusijos archyvams, bibliotekoms, 
muziejams, paveikslų galerijoms“.

Mes jau žinojome, kokių sunkenybių 
buvo sutikęs P. Galaunė, kai Kapsukas jį 
buvo pasiuntęs tam pačiam tikslui į 
Leningradą 1919 metų pradžioje. 
Tuometinis švietimo komisaras 
Lunačarskis tada buvo griežtai 
pasipriešinęs mūsų vertybių grąžinimui, 
remdamasis internacionalizmo principu. 

veiklą. „Pasitalpinus SSSR aviacijai 
Kauno aerodrome, įėjimas į aerodromą 
Susisiekimo ministerijos Orinio 
susisiekimo panaudotojams tapo 
uždraustas, nors visas ten buvęs turtas, 
kaip lėktuvai, dirbtuvės, radijo įrengimai 
ir kt., yra likę stoties patalpose... Turto 
priežiūrai (akumuliatoriams pakrauti ir 
kt.) reikalinga, kad nors vienas 
tarnautojas galėtų lankytis į susisiekimo 
ministerijos patalpas būtiniems 
darbams.“ Tai ištrauka iš vyr. 
inspektoriaus J. Čiurlio 1940 m. liepos 3 
d. rašto Kariuomenės štabo ypatingajam 
sekretoriui.

Liepa aviatoriams prasidėjo pažintimi 
su naujais viršininkais. Iš karo aviacijos 
štabo viršininko pareigų buvo atleistas 
generalinio štabo pulkininkas J. Rapšys, 
jo vieton paskiriant J. Jankauską. 
Kapitonas J. Kovas (Kapukovas) Krašto 
apsaugos ministerio paskyrimu 
„komandiruotas į kariuomenės štabo 
ypatingąjį skyrių santykiams su SSSR 
kariuomene Lietuvoje“. J. Kovas taip pat 
perėmė iš Lietuvos Aero Klubo bei Šaulių 
sąjungos aviacijos eskadrilės 
inspektoriaus pareigas, o netrukus buvo 
paskirtas aviacijos 1 (žvalgybos lėktuvų) 
grupės vadu. Nuo pat liepos pradžios 
pradėta atleidinėti aviatorius iš karo 
tarnybos. Tuo pačiu metu į avansceną 
išėjo politiniai vadovai. „Dalių ir dalinių 
vadams visus politvadovų reikalavimus ir 
įsakymus vykdyti neatidėliojant, tuojau. 
Išaiškinti kariams politvadovų uniformų 
ženklus. Su politvadovais visi kariai 
sveikinasi statute numatytomis 
taisyklėmis.“

Kaip prisimena buvęs karo lakūnas 
leitenantas Antanas Navaitis, „valant 
Lietuvos kariuomenę, paaiškėjo, kad 
susidariusioje situacijoje pavadinimas 
„Lietuvos kariuomenė“ netinka. 1940 m. 
liepos 4d. ji buvo pakrikštyta į „Lietuvos 
liaudies kariuomenę“, nuimti antpečiai, 
įvestos „petlikcos“, kreipinys „tamsta“ 
kaip nedemokratiškas pakeistas 
„draugu“.

(Bus daugiau)
(Pespausdinta iš „Lietuvos ryto“ Nr 80- 

81, 1990.IV.24.).

Pasak jo, atiduoti tuos turtus lietuviams 
būtų — nuslysti į siaurą nacionalizmą, 
tuo tarpu kai Leningradas ir Maskva 
visada būsią internacionalizmo centrai. 
Negalima esą ištaškyti tų centrų dėl 
„lietuviško nacionalizmo“, tai būtų 
pavojingas precedentas...

Viskas tas mūsų nebestebino. 
Svarbiausia buvo pasiekta. Mes 
ištrukome iš diddžiųjų replių be pykčio. 
Abi delgacijos ir atskiri jų nariai pasijuto 
lygiais, nesidėdami vyresniais ar 
jaunesniais, užsimezgė draugystė 
sanbūryje, ne viešpatavime ar 
protekcijoje. Smulkmenos prarado 
spyglius. Dvi lygiavertės valstybės 
atsistojo viena šalia kitos 
internacionalizmo plotmėje.

Buvo atsižvelgta į tai, kad Lietuvoje 
buvo daug trobesių sudeginta, o miškai 
iškirsti ir išvežti. Todėl artimiausiose prie 
Lietuvos sienų vietose ir kiek galima 
arčiau prie plukdomųjų upių Rusijos 
vyriausybė davė Lietuvos vyriausybei 
teisę kirsti miško iš šimto tūkstančių 
dešimtinių ploto. Mišrioji komisija turėjo 
nustatyti tos koncesijos išgales.

Pagaliau ta pačia dingstimi Lietuvai 
buvo duota trys milijonai aukso rublių.

Mes, žinoma, derėjomės dėl daug 
didesnės sumos. Nurodinėjome čia visas 
skriaudas, kurias mums padarė Rusija 
per šimtą metų už kurias vistiek ne kas 
kitas, o rusų tauta savo visumoje neša 
atsakomybę, kaip ji ją neša ir dėl karų, 
kurie sunaikino Lietuvą, neleidžiant jai 
Rusijos imperijoje savo žodį tarti.

Abi pusės susitarė neleisti savo 
teritorijose kurtis bet kokioms 
priešiškoms organizacijoms ir telkti 
jaunimą ginkluotai kovai prieš kitą šalį. 
Susitarta taip pat neleisti per savo 
teritoriją ir uostus krovinių tokioms 
organizacijoms, kurios kėsintųsi prieš 
kitą susitariančią šalį.

Taip darniai mes užbaigėme mūsų 
skyrybas. Delegacija atsisveikino su 
Leninu. Petras Klimas
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DIRBTI IR LAUKTI VYRIAUSYBES PERGALE
Šiandien vargu ar kas abejoja, kad 

reikia sėsti už derybų stalo su Kremliumi. 
Daug diskutuojama ką reiktų padaryti, 
kad tai įvyktų kuo greičiau. Kalbama 
apie spaudimą iš Vakarų, apie D. Bušo- 
M. Gorbačiovo susitikimo rezultatus, 
žiūrima j Rytus — kuo gi baigsis TSRS 
respublikų demokratėjimo procesai. Visa 
tai yra žymiausių pasaulio politologų 
ginčo objektas. Kas yra tie faktoriai, nuo 
kurių priklauso mūsų Nepriklausomybės 
de facto? Svarbiausiais iš jų, išdėstęs 
pagal svarbą, laikyčiau paties M. 
Gorbačiovo poziciją, procesus Rusijos 
federacijoje, TSRS ekonomikos 
nuosmukį, Vakarų valstybių poziciją, 
Pabaltijo valstybių vieningumą ir jų 
antiblokadinių veiksmų efektyvumą, 
įvykius Ukrainoje ir kitose TSRS 
respublikose.

M. Gorbačiovo pozicija vienareikšmė: 
išlaikyti imperiją jos dabartinės 
teritorijos ribose. Imperiją jis vadina 
naujais ryšiais siejamą respublikų 
federaciją su stipriu centru, aišku, 
Maskvoje. Kadangi siūlomi ryšiai 
niekaip neapibrėžiami, todėl šis 
federacijos variantas vertintinas 
skeptiškai. Nuomonę, kad M. 
Gorbačiovas yra vos ne slaptas mūsų 
sąjungininkas ir norėtų Lietuvai suteikti 
nepriklausomybę, bet jam neleidžia 
konservatoriai, laikyčiau nepagrįsta dėl 
kelių priežasčių. Visų pirma, jis yra 
išrinktas TSRS prezidentu, kurį galėtų 
nušalinti nebent karinis perversmas, o tai 
šiandien dėl pačioje armijoje vykstančių 
procesų yra mažai tikėtina. Antra, jis 
puikiai valdo Liaudies deputatų 
suvažiavimą ir galėjo jam neleisti priimti 
nutarimo, skelbiančio mūsų kovo 11 d. 
priimtus aktus negaliojančiais. Trečia, jis 
ar jo parinkti žmonės galėjo aptarti su 
mūsų atstovais abiem pusėm priimtiną 
atsiskyrimo variantą. Užuot tai padaręs 
jis įvedė ekonominę blokadą. Ketvirta, 
būdamas atnaujintos respublikų 
federacijos šaukliu, jis negali norėti, kad 
nuo jos atskiltų kuri nors respublika, o 
jos pavyzdžiu pasektų ir kitos. Penkta, 
atsiskyrus Lietuvai, jei sustiprėtų 
konservatorių spaudimas, iškiltų reali 
grėsmė ir pačiam M. Gorbačiovui. Todėl 
M. Gorbačiovo taktika aiški — neleisti 
atsiskirti nevienai respublikai, o Lietuvos 
pavyzdį padaryti pamoka ketinančioms 
atsiskirti TSRS respublikoms. Manau, 
kad M. Gorbačiovo laikymas „geru 
caru“ yra saviapgaulė. Apgaulingu 
reikėtų laikyti ir itin malonų M. 
Gorbačiovo toną gegužės 24 d. pokalbio 
metu su mūsų atstovais, žadant 
nepriklausomybę per dvejus metus, 
jeigu... mes sustabdysim kovo 11 d. aktus 
ir grįšime į TSRS prieglobstį. Maloni ir 
šilta kalba nesukliudė M. Gorbačiovui 
jau kitą dieną spaudos konferencijoje, 
dalyvaujant prezidentui F. Miteranui, 
pareikšti, kad Lietuvos vadovai — tai 

Londono lietuvių Maironio mokyklos trečiųjų mokslo metų pabaigoje dalis mokinių, mokytojų ir svečių pažymėjimų įteikimo metu.
Nuotrauka: VI. Gedminto

avantiūristų grupė, spekuliuojanti 
nacionaliniais jausmais. Taigi siūloma 
nepriklausomybė, tačiau prieš tai 
reikalaujama jos atsisakyti 
suspenduojant kovo 11 d. aktus, dargi 
rekomenduojama nušalinti „grupę 
avantiūristų“ nuo valdžios. Ar bereikia 
geresnio klasikinio „skaldyk ir valdyk“ 
pavyzdžio? Beje, čia M. Gorbačiovas 
nėra originalus: beveik tuos pačius 
reikalavimus kelia ir TSKP atstovai 
Lietuvoje (tai visai natūralu) ir, deja, kai 
kurie LKP nariai.

M. Gorbačiovo šiandieninė pozicija 
aiški. Jos nepakeis Vakarų vadovų 
įtikinėjimai, jie gali ją tik šiek tiek 
sušvelninti. Geresnės prekybos sąlygos ir 
diplomatiniai demaršai nėra tie 
argumentai, kurie atsvertų imperijos 
žlugimo galimybę. Kitų rimtų argumentų 
Vakarai nenaudos saugodami taiką ir... 
M. Gorbačiovą. Jo populiarumas 
Vakaruose dar didelis, o Lietuvos 
pripažinimas Vakarams nėra pirmaeilis 
uždavinys. Taigi Vakarai šiame 
politiniame žaidime dėl Lietuvos nėra 
kozirinis tūzas ir ne jie gali pakeisti 
Gorbačiovo poziciją. Ją gali iš esmės 
keisti tik įvykiai pačioje Tarybų 
Sąjungoje. Vienu iš tokių laikyčiau B. 
Jelcino išrinkimą Rusijos federacijos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininku. Jei 
B. Jelcinas vykdys savo rinkiminius 
pažadus, — tuo abejoti mes neturime 
pagrindo, — tai susidarys padėtis, kai 
reali politinė valdžia bus didžiausios 
TSRS respublikos vadovo B. Jelcino 
rankose. Kaip žinome, jo platforma 
numato Rusijos kaip savarankiško 
politinio vieneto statusą. Tada M. 
Gorbačiovas taptų tik nominaliniu TSRS 
vadovu, o Kremlius — Vatikano 
analogu. Todėl aišku, kad M. 
Gorbačiovo laukia antrasis, jam žymiai 
sunkesnis, o mums žymiai svarbesnis 
viršūnių susitikimas — šį kartą su B. 
Jelcinu. Nuo jo rezultatų priklausys tiek 
greito Lietuvos tarptautinio pripažinimo 
galimybė, tiek ir ekonominės blokados 
nutraukimas.

Antru svarbiu įvykiu Tarybų 
Sąjungoje, galinčiu pakeisti Lietuvos 
padėtį iš esmės, laikyčiau TSRS 
ekonominį nuosmukį. Penkeri 
pertvarkos metai, davę mums viešumą ir 
demokratiją, nepadėjo stabilizuoti TSRS 
ekonomikos. Infliacija, nedarbas, maisto 
ir kitų prekių stygius ir, svarbiausia, 
perspektyvos nebuvimas pakirto 
daugelio beribį pasitikėjimą 
vadovaujančia partija ir jos vadovais. 
Premjero N. Ryžkovo vos prieš kelis 
mėnesius pateiktas ekonomikos 
pertvarkos planas, kaip geriausias iš 
geriausių, nedavė laukiamų rezultatų, ir 
šiandien premjeras siūlo jau kitą, — 
reguliuojamos rinkos ekonomikos 
modelį. Teisinėse valstybėse, sužlugus 
programai, vyriausybė atsistatydina. 

Tarybų Sąjungos vyriausybė siūlo naują 
eksperimentą su beveik trimis šimtais 
milijonų žmonių. Bet daliai Aukščiausios 
Tarybos deputatų šie eksperimentai, 
matyt bus pabodę, nes jie rimtai suabejoję 
N. Ryžkovo kompetencija, siūlo jam 
atsistatydinti. Kad ir kaip baigtųsi 
batalijos dėl naujos ekonominės 
politikos, aišku, kad arba grius 
vyriausybė, arba Rusijoje gali prasidėti 
nestabilūs procesai, sąlygoti infliacijos ir 
bedarbystės. Ir viena, ir kita negali 
stiprinti M. Gorbačiovo autoriteto, 
tačiau Lietuvai šito proceso padariniai 
bus jaučiami ne iš karto.

Visi atidžiai stebėjome Lietuvos 
premjerės parlamentinę kelionę. Ji įrodė, 
kad Lietuva tapo tarptautinės politikos 
subjektu, o ne TSRS vidaus problema. 
Aišku, tai mus džiugina, nors ir neteikia 
vilčių, kad Vakarų valstybės griebsis prieš 
TSRS kardinalių priemonių. Taip, TSRS 
vadovas yra spaudžiamas, bet dėl mūsų 
nebus nutraukiami diplomatiniai 
santykiai, vargu bus taikomos naujos 
ekonominės sankcijos. Galime tikėtis 
politinės paramos, kuri padėtų įeiti į 
tarptautines organizacijas. Idealu būtų 
Lietuvai tapti SNO nare. Palanki mums 
Vakarų valstybių, o ir viso pasaulio 
pozicija negali nesukelti rūpesčių 
Gorbačiovui, bet palankumas dar ne 
svarbiausias veiksnys šiame politiniame 
žaidime. Lemiami koziriai tebėra 
procesai, vykstantys pačioje Tarybų 
Sąjungoje.

Apie tris iš jų jau kalbėjome. Prie 
svarbiausių kozirių reikia priskirti 
Pabaltijo valstybių veiksmų vienybę. 
Šiandien visos trys Pabaltijos valstybės 
yra paskelbusios nepriklausomybę, ir jų 
visų iš pradžių buvusi skirtinga teisinė 
padėtis konvergavo į vienodą. Visos trys 
valstybės nėra įstojusios į TSRS. Visos 
pasirašė politines ir ekonomines sutartis, 
derina tarpusavy politinius veiksmus, tuo 
sukeldamos reikšmingą trikdį 
girgždančiame imperijos mechanizme. 
Parklupdyti tris valstybes kartu yra kur 
kas sunkiau, negu susidoroti su jomis 
paeiliui. Susidorojimo objektu parinkta 
Lietuva, į nepriklausomybę atėjusi be 
suktų politinių manevrų, be to, 
paskelbusi nepriklausomybę anksčiau, 
negu spėjo sureaguoti Kremlius, nedelsęs 
patvirtinti išstojimo iš TSRS 
mechanizmą, kuris, kaip ir visi įstatymai, 
neveikia atgal. Todėl mus ir varo atgal į 
kovo 10 d., į kurią grįžę netektume šio 
privalumo, pasidarytume vėl TSRS 
vidaus, o ne tarptautinės politikos 
subjektu, o mūsų likimas galutinai 
priklausytų nuo Kremliaus malonės.

Ką galėtų padaryti ir ko dar nepadarė 
Lietuvos parlamentas esant dabartinei 
situacijai? Pasigirsta balsų, kad jis savo 
skubotais veiksmais įvedė Lietuvą į 
krizinę padėtį, kad esą reikėję stiprinti 
ekonomiką prieš skelbiant politinius

Moratoriumo problema tapo bene 
pirmuoju tikru nepriklausomybės 
egzaminu. Jis iškilo, nes teko paliesti 
pagrindų pagrindą.. Todėl suprantamas 
daugelio nerimas ir net baimė.

Tačiau stovėti vietoje jau seniai 
nebebuvo galima. Gyvenimas ako kaip 
eketė.

Iš mirties taško pirmoji pajudėjo 
ministrė pirmininkė. Tai buvo itin 
nelengvas žingsnis, nes tikriausiai buvo 
žinoma, kas laukia. Daug negalvojančių 
karštuolių prakeiksmų, instinktyvus kai 
kurių parlamento deputatų 
pasipriešinimas (juk iniciatyva — ne jų), 
garsiai tariami kaltinimai sąmokslu (su 
Vakarais ir Rytais), pagaliau — Tėvynės 
išdavimo etiketės. Bet ministrė 
pirmininkė kartu su tvirčiausiais 
vyriausybės nariais atlaikė šturmą, ir 
prieš kelias dienas šventėme sveiko proto 
pergalę prieš gilėjančius albanizacijos 
procesus.

Ką visa tai reiškia vertinant platesnės 
perspektyvos žvilgsniu?

Pirma, manau tai, kad parlamentas 
sugebėjo (sąmoningai ar ne, nesvarbu) 
parodyti mums visiems, kad profesionali 
politika ima skirtis nuo propagandinių 
TV laidų, nuo falsifikuoto kalbėjimo 
tautos vardu mitinguose, nuo tiesioginio 
šantažo grasinant savižudybėmis ir pan. 
Čia ryžtingai pajudėta į priekį: paliestas 
Kovo 11-osios aktas, kurį ne tik kai kurie 
dvasingi žmonės vadino šventu ir 
neliečiamu. Tai naudinga visiems, nes 
apnuogintas pagoniškosios mistikos 
liekanas mūsų galvose (jau vien ko vertas 
„apsauginis kreidos ratas aplink Aktą“, 
propaguotas net vieno ministro!); gal 
pagaliau suprasime, kad ne Aktas 
šventas, o žmonių ir tautos gyvybė ir 
apskritai — pati nepriklausomybė, dėl 
kurios gali tękti daryti dar ne vieną 
politinį posūkį; kurių nepadiktuos joks 
mitingas ir jokia jausminė propaganda. 
Būtent todėl politika negali tapti šventa, 
nors siekih ji ir šventų dalykų. Ir būtent 
todėl politikais tampama ne mitinguose.

Antra moratoriumo išvada, manau, 
galėtų būti pavadinta „rizikos“ galia. 
Nėra politikos be rizikos ir, beje, be 
pačios baisiausios rizikos — be pavojaus 
būti apšauktam Tėvynės išdaviku. K. 
Prunskienė, ne vieną sykį šnekėdama apie 

aktus, kad reikia trauktis atgal, į kovo 10 
dieną. Mes jau turėjome progos įsitikinti, 
kad tvarkyti ekonomiką, neturint 
politinės nepriklausomybės, yra nerealu, 
o atsitraukimas nuo kovo 11 dienos 
tolygus kapituliacijai ir pripažinimui, kad 
mes atsisakome apsisprendimo teisės. 
Parlamentas mėgino keliais etapais eiti 
derybų link ir visas galimas nuolaidas jau 
padarė. Deja, Kremliaus jos 
nepatenkino, ir vargu ar yra prasmė 
toliau ieškoti naujų vingresnių 
formuluočių savo pasiūlymams. 
Greičiausiai jie ir toliau liks be atgarsio, 
jei į juos nebus įkomponuotas 
nepriklausomybės atsisakymas. O tai 
padarius, mums žadamas ekonominis 
gerbūvis ir ta pati nepriklausomybė po 2- 
3 metų. Neprivalėtume tikėti šiais 
pažadais, neturėdami tarptautinių 
garantijų.

Taigi lieka teisinis konfliktas, blokada, 
o gal ir prezidentinis valdymas, tolygus 
naujai okupacijai. Mes vieni teisinio 
konflikto nepanaikinsime, o blokadą 
reikės ištverti. Antiblokadinės komisijos 
gynybinis variantas per 1,5 mėn. padėjo 
taupyti resursus, ieškoti horizontalių 
ryšių. Mūsų visuomenė palaipsniui 
prisitaikė prie griežtesnio ekonomijos 
režimo. Nesitikėdami greitos blokados 
pabaigos turėtume imtis veiksmingesnių 
priemonių. Kokios jos galėtų būti, viešai 
diskutuoti negalime. Akivaizdu tik, kad 
turime ištverti, turime išmokti dirbti, 
nesidairydami į Materialinių išteklių 
ministeriją, ir gaminti tik tai, ką galime 
parduoti tiek Rytuose, tiek ir Vakaruose. 
To reikia ne tik dabar, to reikės ir tada, 
kai ateis žinios iš Rusijos federacijos, iš 
Ukrainos ar Baltarusijos, kurios privers 
Kremlių pakeisti savo poziciją. Kada 
ateis tokios žinios — priklausys nuo 
anksčiau išvardintų procesų. Mums 
belieka dirbti ir Lietuvoje, ir užsienyje, 
ir... laukti.

Aloyzas Sakalas
(Politika, Nr. 4, 1990.VI.1-10) 

moratoriumo svarbą ir reikalingumą, 
minėjo, kad vyriausybė prisiėmė labai 
nedėkingą uždavinį — nukreipė ugnį į 
save. Jeigu ji būtų pralaimėjusi (ko 
„arbatos frakcija“ iš „Draugystės“ 
viešbučio, rodos, tikėjosi), ši „išdavystė“ 
būtų kainavusi brangiai mums visiems, 
— „tautos priešų“ medžioklė greičiausiai 
būtų įgavusi naują užmojį. Bet 
šiandieninė pergalė atstumia atgal kai 
kurias mūsų visuomenės tendencijas. Ir 
tos pergalės variklis — rizika.

Trečia išvada — idėjų pergalė prieš 
žmones. Tai labai savotiška pergalė, 
atskleidžianti mūsų silpnumą. Juk dažnas 
galvojame ne apie tai, būtina ar ne 
šiandien priimti moratoriumą, o apie tai, 
„kam jis naudinga“ ir „kas jį 
propaguoja“. Ir čia pat rasdavome 
atsakymą: komunistams, žinoma! Ir 
toliau: „A, girdėjau, šiandien už 
moratoriumą pasisakė tas komunistėlis, 
vadinasi, aš — prieš!“. Deja, tai dar labai 
paplitusi galvosena, ir išjos aklavietės be 
jokių pergalių neišsivaduosime. Jeigu 
politikai darytų sprendimus paisydami 
vien etikečių (kaip, deja, dažnas mūsų), 
mes išvis nebematytume jokios ateities. 
Liktų tik stumdymosi dėl karjeros 
politika — kova už savo figūros 
„švarumą“ ir jos demonstravimą 
publikai. Dėkui Dievui, rimčiausia 
politika daroma ginant visai ką kitą — 
visiems naudingas idėjas, sprendimus, o 
ne vakar ar šios dienos politinius lyderius 
ir politikų grupuotes.

Ir esama dar vienos išvados, kuri 
šiandien itin reikalinga. Tai atstovavimo 
išgryninimas. Parlamentinės centro 
frakcijos susiformavimas rodo, kad 
deputatai yra priversti (proto ir politikos 
dėsnių) tiksliau nustatyti savo požiūrį į 
ateitį. Kitaip sakant, jiems greitai 
nebepakaks vien šūkio, kad jis ar ji 
atstovauja keliolika tūkstančių rinkėjų 
(nors išrinktas gali būti tik pusės) ar net 
visai Lietuvai. Ateitis artėja, 
nepriklausomybė jau rankose, ir todėl 
būtina aiškiai pasakyti KOKIOS 
Lietuvos siekia deputatas. 
Socialdemokratinės ar liberalios 
ekonomikos, autoritarinės ar 
demokratinės valdžios. Ar jis gina kokią 
idėją. Juk žodžiais, rodos, visi už 
demokratiją, tačiau matome, kuo tie 
žodžiai virsta, kai nėra skirtingų politinių 
(o ne asmeninių) požiūrių į tuos pačius 
įstatymus ar sprendimus. Kai nėra pačios 
demokratinės situacijos — frakcijų. 
Frakcijos atstovautų idėjoms, o ne 
fiziniams kūnams. Estijos Aukščiausioje 
Taryboje jau seniausiai įregistruota per 
dešimt frakcijų — tai iš tikrųjų 
parlamentas. Todėl ginčai dėl 
moratoriumo aiškiai paskatino mūsų 
Aukščiausiąją Tarybą kuo greičiau virsti 
normaliu parlamentu.

Šiomis eilutėmis visų moratoriumo 
išvadų ir išdavų, žinoma, neišsemsi. Šie 
apmąstymai net nepalietė užsienio 
politikos pokyčių ir naudos. Apie tai — 
atskira kalba.

Ir vis dėlto, minėdami vieną didžiausių 
pragmatinės politikos pergalių, 
neužmirškime, kas nudirbo didžiausią ir 
pavojingiausią darbą. Tai — Lietuvos 
Respublikos Ministrų Taryba.

Arvydas Juozaitis
„Lietuvos rytas", 1990. VII.3, Nr. 120.

JELENAI BONNER
RAUL WALLENBERGO PREMIJA

Raul Wallenbergo premija už žmogaus 
teisių gynybą šiais metais suteikta 
akademiko Sacharovo našlei Jelenai 
Bonner. Premija skiriančio Wallenbergo 
fondo atstovas pažymėjo, kad Jelena 
Bonner yra pagerbiama už tai, kad 
drauge su savo vyru velioniu akademiku 
Sacharovu, nepaisydama persekiojimų ir 
kitų įvairių kliūčių, nepaliaujamai kovojo 
už kilniuosius žmogiškuosius idealus, už 
žmogaus asmens orumo apsaugojimą, 
pagrindines žmogaus teises bei laisves. 
Raul Wallenbergas, kurio vardu 
pavadinta premija, buvo švedų 
diplomatas. Karo metu tarnaudamas 
Švedijos diplomatinėje atstovybėje 
Budapešte, jis išgelbėjo tūkstančius žydų. 
Raudonąja! armijai okupavus Vengriją 
jis buvo sovietų suimtas ir dingo be 
žinios.
' VAT.R.
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Lietuviu Kronika
KAS— KADA—KUR?

Liepos 28 — rugpjūčio 4 — 41-ji 
tradicinė skautų stovykla Lietuvių 
Sodyboje.

Liepos 30 - rugpjūčio 13 — Nidos 
spaustuvės vasaros atostogos.

Rugpjūčio 5-12 — XXXVII Europos 
lietuvių studijų savaitė Einsiedelne, 
Šveicarijoje.

Rugsėjo 3 — Mokslo metų pradžia 
Vasario 16-je gimnazijoje, Hūttenfelde, 
V. Vokietijoje.

Rugsėjo 16 — 15.30 vai. Ekumeninės 
pamaldos St. Barnabas katedroje, Derby 
Road, Nottingham. Organizuoja Group 
for the Re-emerging Nations of Europe 
(Greene).

Spalio mėn. 6 d. Wolverhamptone įvyks 
DBLS Tarybos Posėdis-Suvažiavimas.

Spalio 12-14 — Lietuvių kultūros 
instituto mokslinė konferencija ir 
suvažiavimas Romuvoje, V. Vokietijoje.

Spalio 20 — Boltono lietuvių metiniai 
šokiai Ukrainiečių Klube, 99 Castle St. 
Bolton.

Spalio 28 — 16 vai. Albart hall, 
Nottingham, Tarptautinis koncertas. 
Organizuoja: „Greene“.

AUKOS SPAUDAI
4.50 sv. — R. Sinius
4.00 sv. — K. Murauskas
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame

„EUROPOS LIETUVIO“ 
ATOSTOGOS

„Europos Lietuvio“ redakcija ir 
administracija liepos 27 d. pradės metines 
dviejų savaičių atostogas.

Po atostogų „Europos Lietuvio“ 31- 
mas numeris išeis rugpjūčio 16 d.

Visiems „Europos Lietuvio“ 
skaitytojams ir bendradarbiams 
dėkojame už paramą ir atsiprašome už 
pertrauką.

1000.00 SV. AUKA
Juozas Domeika iš Nottinghamo 

Lietuvos Respublikos Ministrės 
pirmininkės Kazimieros Prunskienės 
vardo fondui, Foerenings Banken No. 
5720/1600, Lituaniens Sjaelvstaendighets 
Fond, Stockholm, Sweden, paaukojo 
1000.00 sv.

PAMALDOS
Nottinghame — liepos 29 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Manchesteryje — liepos 29 d., 12.30 

vai.
Bradforde — rugpjūčio 5 d., 12.30 vai.
Eccles — 12 d., 12.15 vai.
Nottinghame — rugpjūčio 5 d., 11.15 

vai., Židiny.
Nottinghame — rugpjūčio 12 d., 11.15 

vai., Židiny.
Nottinghame — rugpjūčio 15 d., 

Žolinėje, 19 vai., Židinuj.
Gloucesteryje — rugpjūčio 18 d., 12 

vai., Šv. Petre, London Rd.
Strode — rugpjūčio 18 d., 15 vai., 

Beeches Green.
Nottinghame — rugpjūčio 19 d., 11.15 

vai., Židiny.
Derbyje — rugpjūčio 19 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
Nottinghame — rugpjūčio 26 d., 11.15 

vai., Židiny. *

A.A dr. J. Mockui mirus, 
jo šeimai ir giminėms 

reiškiame gilią užuojautą. 
Liūdime tauraus lietuvio ir 

ilgamečio mūsų Sambūrio rėmėjo. 
Dainavietės

AUKOS AID LITHUANIA FONDUI

Fondui aukojo: 340.00 sv. — DBLS 
Birmingham© skyrius (P. Bieliauskas — 
105.00 sv, J. Zokas — 50.00 sv., J. 
Smetonis — 40.00 sv., O. Raguckas — 
30.00 sv., B. ir K. Vaškeliai — 25.00 sv., S. 
Jezerskis — 20.00 sv., po 15.00 sv. — S. 
Starka, E. Linkevičius; po 10.00 sv. — J. 
Gudynas, J. Tamošiūnas, P. Bukauskas, 
po 5.00 sv. — Miss B. Starka, B. 
Smojkis).

100.00 sv. — M. ir V. Bylai; 50.00 sv. — 
Mrs. J. Zdanavičius, K. Skudutis; 54.52 
sv. ( US dol. 100) — F. Levonowitch; 
54.85 sv. — įvairios kitos smulkios aukos.

Iki šiol aukų gauta 7565.34 sv. Aukas 
^rašome siųsti šiuo adresu:

AID LITHUANIA FUND
2 Ladbroke Gardens, 
London, W11 2PT.

AUKOS VAIKAMS 
British-Lithuanian Relief Fund 

for Children in Lithuania

Gautos šios aukos: 30.00 sv. — S. 
Pumeris-Pumerienė su šeima iš Londono; 
20.00 sv. — O. Karpavičienė iš 
Pontefract; Nottinghamo lietuviai per A. 
Važgauską 20.00 sv.; po 10.00 sv. — J. ir 
E. Domiševičiai, V. Bilievičius, V. 
Končius, B. Drulia, J. Butkevičius, P. 
Grokauskas, J. Viliūnas, Z. Vaitkus; po 
5.00 sv. — M. Janulis, E. Cigauskienė, V. 
Važgauskas, S. Valaitis, T. Gudliauskas; 
po 1.00 sv. — Valinskas, J. Kičas, (trys 
pavardės neišskaitomos). 
Nottinghamiečių auka iš viso 130.00 sv. 
25 dol. — Antanas Pesys iš Detroito. 
Visiems aukojusiems fondo valdyba 
nuoširdžiai dėkoja. Prašome ir toliau 
siųsti aukas: 21 The Oval, Hackney Rd., 
London E2.

PAIEŠKOJIMAS
Bronislovas Tamošiūnas, gyv. 

Lietuvoje, per Raudonąjį Kryžių paieško 
Broniaus Tamošiūno, kilusio nuo 
Anykščių, bet maždaug iki 1963 m. 
gyvenusio Londone. Jis turėjo dukterį 
Loretą.

Paieškomieji, ar žinantieji apie juos, 
prašomi atsiliepti „Europos Lietuvio“ 
adresu.

DERBYJE
TAUTOS ŠVENTE

Tautos šventė (sąskrydis) įvyks 
Derbyje rugsėjo 8 d. Sąskrydžio ruošimu 
rūpinasi Derbio skyrius CV globoje.

BRADFORDE
METINIS SUSIRINKIMAS

Šių metų pusmetinis Vyties klubo narių 
susirinkimas įvyks liepos 29-tą dieną 
14.30val.

Darbotvarkėje: Klubo valdybos ir 
revizijos komisijos pranešimai. Bus 
svarstomi ir kiti svarbūs klubo reikalai. 
Prašome visus klubo narius dalyvauti.

Klubo valdyba

LONDONE
ATVYKO KUN. R. REPŠYS

Liepos 22 d. prieš pamaldas kun. dr. J. 
Sakevičius, MIC., į pamaldas 
susirinkusius parapijiečius supažindino 
su savo pagelbininku kun. Ričardu 
Repšiu MIC. Jis kaunietis, jaunystėje 
dirbo lietuvybės darbą ir todėl nebuvo 
leidžiama jam įstoti į kunigų seminariją. 
Kunigystei pasiruošė be seminarijos, o 
kunigu buvo įšventintas slaptai Marijonų 
kongregacijoje.

Po pamaldų Lietuvių Švento 
Kazimiero klubas jį pakvietė būti klubo 
viceprezidentu ir už jo sveikatą buvo 
pakeltos šampano taurės.

LONDONO LIETUVIŲ 
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 

SUSIRINKIMAS
Visiems Londono lietuvių parapijos 

nariams pranešame, kad parapijos 
susirinkimas įvyks rugsėjo 1 d., 
šeštadienį, 17 vai., parapijos Svetainėje, 
21 The Oval, Hackney Road, London E2.

Susirinkime bus svarstomi aktualūs ir 
svarbūs parapijos reikalai, liečiamieji 
parapijos ateitį.

Visi kviečiami dalyvauti.
Klebonas ir Parapijos Taryba

PRAŠO PAGALBOS
Iš Lietuvos gauti du prašymai telefonu 

ir du laiškais. Viena šeima, kuri turi 5-kis 
vaikus, vienas iš jų, 10 metų, negirdi ir 
nori gauti klausai pagerinti aparatą, o 
antras — suaugęs, ligonis, kurio stuburo 
III-IV slanksteliai lūžę, nori, kad tyrimai 
būtų atlikti Anglijos klinikoje ir jeigu 
galima padaryta operacija.

XVI-SIS TARPTAUTINIS 
ŠEIMOS KONGRESAS

Š.m. „Šeimos Gyvenimo“ kongresas 
vyksta Didžiojoje Britanijoje, Brightone.

Lietuvą šiame kongrese atstovauja 
Marijampolės vaikų ligoninės katalikių 
moterų „Caritas“ pirmininkė dr. Emilija 
Montvilienė ir mokytoja, Sibiro tremtinė, 
Apolonija J. Vepštienė, Panevėžio 
„Caritas“ pirmininkė, lietuvių išeivių 
vyskupo Pauuaus Baltakio sesutė.

Abi malonios viešnios, kelioms 
valandoms palikusios kongresą, atvyko į 
Londoną, dalyvavo pamaldose, 
apžiūrėjo Londono lietuvių parapijos 
centrą. Kalbėdamos lietuviams parapijos 
Svetainėje, jos šluostė džiaugsmo ašaras 
ir sakė, kad joms patinka parapijos 
centras, parapijos lietuviai ir parapijos 
choro giesmės.

Jos taip pat susitiko su British- 
Lithuanian Relief Fund for Children in 
Lithuania valdybos nariais ir tarėsi apie 
vaikų šelpimą Lietuvoje. Jos prižadėjo, 
kad grįžusios Lietuvon, perduos 
„Carito“ centrinei vadovybei Fondo 
pageidavimus, o centrinė vadovybė — 
žinias, kam būtinai reikalinga parama. 
Viešnios irgi pasimatė su klebonu kun. 
dr. J. Sakevičium MIC.

LIETUVIAI INVALIDAI 
VASAROS OLIMPIADOS 

SPECIALIOSE ŽAIDYNĖSE
Lietuvoje veikia Lietuvos Specialus 

Olimpinis Komitetas (LSOK) 
globojantis sutrikusio intelekto žmones 
— invalidus. Jis priklauso Tarptautinei 
Federacijai.

Lietuviai sportininkai-invalidai buvo 
pakviesti dalyvauti liepos 20-27 dienomis 
specialioje vasaros Olimpiadoje, 
vykstančioje Celtic Park, Glasgowe. 
LSOK garbės prezidentas Vilniaus 
arkikatedros-bazilikos klebonas prel. 
Kazimieras Vasiliauskas apie šią išvyką 
pranešė S. Kasparui ir prašė 
atvykstančius pasitikti Londono 
aerouoste ir juos pavalgydinti, o jei dar 
liks laiko, parodyti Londoną.

Londono aerouoste atvykstančius 
pasitikti susirinko kun. R. Repšys, J. 
Čemis, V. Puidokienė, M. Sadauskaitė ir 
S. Kasparas. Išlaukę valandą kitą, bet 
svečių nesulaukę, Londono lietuviai 
supirktas vaišes išdalino atvykusių latvių 
bei estų sportininkų-invalidų 
delegacijoms ir nusiminę grįžo namo.

Kitą dieną, liepos 21, S. Kasparui 
paskambino, kad lietuvių sportininkų- 
invalidų dalis yra atvykusi į Heathrow 
aerouostą. Nuskubėjęs ten jis rado du 
vadovus ir septynis sportininkus- 
invalidus ištroškusius ir pavargusius. Dar 
vėliau, 19.45 vai. atskrido ir likusioji, dar 
labiau išvargusi, 8 asmenų grupė. Gerų

BOLTONE
MIRĖ TEKLE DAVIDSONIENE
Jau taip mažas Boltono lietuvių būrelis 

prarado dar vieną savo narį. Po ilgos 
ligos, 1990 m. liepos 7 d„ sulaukusi 80 
metų amžiaus, mirė Teklė Davidsonienė. 
Lietuvoje ji gyveno Kaune, o vėliau, 
rusams Lietuvą okupavus, ji su vyru 
išvažiavo į Vokietiją. Po karo, su vyru, 
dukterimi ir žentu ji atsikėlė į Angliją, į 
Boltoną. Jos vyras, miręs prieš keliolika 
metų, yra taip pat palaidotas Boltone.

Teklė buvo susipratusi lietuvė, patriotė 
ir, kol sveikata leido, buvo aktyvi 
Boltono lietuvių DBLS Boltono skyriaus 
narė.

Laidotuvės įvyko liepos 13 d. Jose 
dalyvavo nemažas lietuvių, estų ir anglų 
būrelis. Visas bažnytines ir laidotuvių 
apeigas atliko kan. V. Kamaitis. 
Atsisveikinimo žodį kapinėse pasakė H. 
Vaineikis. Šermenis paruošė jos duktė M. 
Pauliukonienė, o jai padėjo O. Eidukienė.

Nėra abejonės, kad Boltono lietuviai 
Teklės labai pasiges. Lengva tebūna Tau, 
Tekle, svetimoji žemelė.

MANČESTERYJE
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS

Liepos 21 d. LKVS-gos „Ramovės“ 
Mančesterio skyrius surengė M. lietuvių 
klube Dariaus ir Girėno minėjimą. 
Minėjime dalyvavo daug žmonių, taip 
pat svečių iš Rusijos ir Lietuvos.

Minėjimą atidarė ramovėnų 
pirmininkas K. Murauskas, kuris 
pasveikino susirinkusius ir svečius, ir 
paprašė visus tylos minute pagerbti 
žuvusius lakūnus Darių ir Girėną.

Paskaitą skaitė H. Vaineikis. Ją 
pradėjo nuo Lietuvos valstybės įkūrimo 
pradžios iki dabar, paminėdamas mūsų 
žymiuosius asmenis Darių ir Girėną. 
Kalbėjo apie lakūnams charakteringus 
bruožus, jų pasiruošimą skridimui, skrydį 
per Atlantą bei tragišką skrydžio galą. 
Taip pat perskaitė jų testamentą. 
Paskaita išklausyta dėmesingai.

Meninę dalį atliko atvykęs iš 
Nottinghamo „Rūtos“ kvartetas: B. 
Bishop, G. ir V. Aleksandravičiai ir B. 
Čiudiškis. Jie padainavo 11 dainų, trys 
moterys duetu ir vieną jumoreską 
„Gyvatė ir asilas“ (G. Aleknavičienė). 
Visos dainos gražios, buvo malonu 
klausytis gražiai atliekamų dainų.

Po programos pirmininkas padėkojo 
prelegentui, dainininkams, klubui už 
piniginę paramą ir salę, minėjimo 
dalyviams.

Minėjimas baigtas sugiedant Lietuvos 
himną. Buvo pravesta loterija.

A. P-kis

PADARE PRANEŠIMĄ
Liepos 14 d. į Mančesterio lietuvių 

klubą atvyko CV-bos narys 
organizaciniams reikalams E. Šova 
padaryti pranešimą apie susidariusią 
padėtį Lietuvoje. Dalyvavo daug žmonių. 
Susirinkimą atidarė ir pravedė H. 
Vaineikis.

E. Šova savo pranešime iškėlė mintį 
apie būtinumą daryti žygius, kad užsienio 
valstybės pripažintų kovo 11 dienos 
paskelbtą nepriklausomybę ir jos 
dabartinę vyriausybę, padarė pranešimą 
apie veikiančius senus ir naujai įsteigtus 
fondus padėti Lietuvai, jos ekonominės 
blokados metu, Vorutos ansamblį, 
Lietuvos Raudonąjį Kryžių Lietuvoje ir 
čia, Lietuvių Namų Bendrovę, „Europos 
Lietuvio“ bei jaunimo problemas.

Po ilgoko pranešimo įvyko diskusijos, 
kurių metu D. Banaitis paprašė žodžio. 
Pirmiausia jis perdavė deputatės L. 
Andrikienės stažavusiosios Mančesteryje 
ir palaikiusios artimą ryšį su vietos 
lietuviais, sveikinimus ir apgailestavimą, 
jog negalinti atvykti. Iškėlė keletą 
klausimų ir davė paaiškinimų.

Į klausimus atsakė E. Šova. Už 
padarytą pranešimą padėkojo H. 
Vaineikis. Visi sugiedojo Lietuvos himną. 
Dėkojame E. Šovai už padarytą 
pranešimą.

A. P-kis

žmonių dėka ir pastangomis lietuvių 
sportininkų-invalidų grupė lėktuvu 
išskrido į Glasgową. Ten juos su 
autobusu pasitiko vasaros žaidynių 
organizatoriai.

S. Kasparas

PASAULYJE
Sumažintas nužudytųjų skaičius

Iki šiol buvo teigiama, kad Lenkijoje 
buvusioje Auschwitz koncentracijos 
stovykloje, naciai karo metu dujomis 
nužudė 4 milijonus žydų ir kitų tautybių 
asmenų. Dabar Lenkijos statistinių 
įstaigų žiniomis nužudytųjų buvęs 1 
milijonas.

Nesutarimai Afrikos juodųjų tarpe
Kai Nelson Mandela keliavo po JAV, 

Europos ir Afrikos valstybes, kviesdamas 
jas paremti Afrikos Tautinio Kongreso 
(ANQ kovą prieš baltuosius P. Afrikos 
šeimininkus, pačioje P. Afrikoje vyko 
tarp juodųjų vidinės kovos. Inkatha 
grupės negrai, kurių vadas yra 
Mongosuthu Buthelezi, kovoja prieš 
ANC, kurie vieni norėtų atstovauti P. 
Afrikos juoduosius. Mongasuthu 
Buthelezi lankydamasis Londone, kaip 
tik reikalavo, kad derybose su P. Afrikos 
vyriausybe dalyvautų ir jo Zulu genties 
atstovai, kad ANC atsisakytų teroro 
veiksmų, siekiant rasių lygybės ir kad 
būtų nuimtos P. Afrikai taikomos 
ekonominės sankcijos, nes prezidento de 
Klerk vykdomos reformas, jo nuomone, 
reikalinga įvertinti teigiamai.

Kas kaltas dėl Bazoft mirties?
Zambios prezidentas Kenneth 

Kaunda, tarpininkavęs dėl Daphne 
Parish paleidimo iš Irako kalėjimo, 
apkaltino Didžiosios Britanijos 
vyriausybę ir spaudą už gandų skleidimą, 
jog , Jis ir jo brolis prezidentas Hussein 
panaudojo Daphne Parish nelaimę savo 
naudai“. Tokios kalbos, jis teigė, privertė 
prezidentą Hussein įvykdyti nuteistajam 
Farzad Bazoftui mirties bausmę. Iš 
kalėjimo išleistoji Daphe Parish, vietoj 
skubėjusi pas savo šeimą Anglijoje, Irako 
lėktuvu pirmiau aplankė savo 
išlaisvintoją prezidentą Kaunda, kuris 
šiuo metu malšina riaušes, 
reikalaujančias daugpartinės 
demokratijos ir ginasi nuo užsienio 
bankininkų, reikalaujančių skolų 
atmokėjimo. Irako prezidentas Hussein 
irgi norėtų geresnių santykių su Britanija, 
kurie labai pablogėjo po žurnaliste 
Farzad Bazoft nužudymo ir seselės Parish 
įkalinimo 15-kai metų už neva tai 
šnipinėjimą.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
Skautų globėjo šv. Jurgio šventės 

proga, įvertinant dedamas pastangas ir 
darbo rezultatus, LSS Tarybos XV-to 
posėdžio nutarimu pakeliamos LSS 
Europos Rajono sesės:

Į paskautininkės laipsnį — v. sk. Alma 
Traškaitė

Į paskautininkės laipsnį — ps. Irena 
Gerdžiūnienė.

Širdingai sveikiname atžymėtąsias 
seses ir linkime vis aukščiau kelti 
Lietuviškosios Skautijos vėliavą savo 
pavyzdingu pareigų ir įsipareigojimų 
vykdymu, entuziazmu ir ištverme. Našių 
ir džiugių dienų linkime Jums.

Budėkime v.s.t.n. Stefa Gedgaudienė
Vyriausia skautininke

Sveikiname mielas seses Almą ir Ireną 
pakėlimo į paskautininkės, skautininkės 
laipsnių proga.

Europos rajono vadija 
Sesės ir Broliai

AUKOS STOVYKLAI 
PADĖKA

Skautų dosnus rėmėjas B. P. Varkala, 
siųsdamas stovyklai auką, rašo: 
„Dovanokit , kad iki šiol neatsiunčiau 
metinės aukos. Visoki rūpesčiai ir, 
žinoma, senatvė trukdo. Vis sunkiau 
atlikti visus darbus, kurių nemažėja, o 
didėja. Siunčiu Jums 50 svarų čekį ir 
linkiu kuo geriausiai pravesti stovyklą bei 
saulėtų dienų. Su geriausiais linkėjimais“. 
Gerb. Varkalai ir Poniai nuoširdi 
skautiška padėka. Lauksime stovyklos 
uždarymo iškilmėse.

Pensininkas Antanas Vitkus iš 
Peterborough aukojo 5 sv. stovyklai ir 5 
sv. leidiniui „Budėkime“. Mielas 
Antanai, skautiškas ačiū.

Nuoširdi padėka s.v. Algiui Klimui, 
nupirkusiam skautų stovyklai naują 
šaldytuvą. Tai didelė parama mūsų 
virėjams. Ši dovana mums ilgai tarnaus. 
Broliui Algiui sesių ir brolių vardu 
skautiška padėka.

v.s. S.B. Vaitkevičius
LSS Europos rajono vadas
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