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Rusijos kariuomenė ir propaganda
Rugpjūčio mėnesio gale lietu

viškąją visuomenę sujaudino du 
įvykiai rusų kariuomenės ati
traukimas ir propagandinė kny
ga prieš Lietuvą.

Rugpjūčio 19 d. Rusija pa
skelbė, kad kariuomenė: nesi
trauks iš Lietuvos. Ji apkaltino 
lietuvius, kad nepasirašo kažko
kių sutarčių. Dar net pagrasino, 
kad niekada nepasitrauks iš Pa
baltijo kraštų. Tai jų interesų 
žemės, jų išugdyti, išvystyti 
kraštai.

į tai reagavo pasaulio spauda, 
pasmerkdama Rusiją. Amerikos 
kongresas pagrasino, kad tuoj 
sustabdys paramą Rusijai. Para
mos sustabdymą akcentuodavo 
kiekvieną dieną.

Rugpiūčio 31 d. “The New York 
Times” ir radijas paskelbė, kad 
Rusija kariuomenę atitrauks, gal 
tą dieną ir nesuspės, bet ati
trauks artimiausioje ateityje.

Toks Rusijos politikos keiti
masis parodė, kad krašte esama 
dviejų jėgų, kurios tarp savęs 
varžosi dėl įtakos. Kietosios lini
jos šalininkai, ypač buvę aukšto 
rango karininkai, nori išlaikyti 
Rusijos didybę ir prestižą, juk 
Rusijai reikia įtakos sferų, o gal 
net kaimynų okupacijos, kuri 
užtikrintų jos saugumą. Pagal 
juos, teisę gyventi turi tik Rusi
ja. Taip galvoti gal buvo galima 
absoliutizmo laikais, dabar de
mokratinis pasaulis taip nebesi
tvarko. Teisę gyventi turi visi — 
ne tik didžiosios, bet ir mažos 
tautos.

Kietosios linijos šalininkai Ru
sijoje įnešė nerimą ir veiklos 
būtinumą į Lietuvos politinį gy
venimą. Lietuvos reakcija buvo 
kieta ir ryžtinga Rusijos atžvil
giu. Tada teko B. Jelcin ieškoti 
išeities ir pranešti, kad kariuo
menę atitraukia.

Jau nuo 1707 metų Rusija nau
doja kariuomenę, terorizuoda

ma Pabaltijo kraštus. Kariuo
menė apsupdavo Lietuvos-Len
kijos parlamento rūmus ir padik
tuodavo sprendimus, ir tai buvo 
skelbiama pasauliui, kad parla
mentas pats taip nubalsavo. Juk 
taip balsavo ir vadinamasis Liau
dies Seimas 1940 m, kai jis buvo 
apsuptas sovietų kariuomenės.

Išvedusi kariuomenę, Rusija 
jos toli nenuves, laikys pasieny
je. Juk ir dabar rašoma, kad Pa
baltijo kraštuose skriaudžiami 
rusai. Lietuvoje jie turi visas po
litines teises, bet padejuoti juk 
galima. Bet kurią dieną gali pa
skelbti, kad ten skriaudžiami 
žmonės, ir Rusija siunčia kariuo
menę apsaugoti jų teises.

Išvedę kariuomenę, rusai dai
rysis,kaip reaguos Vakarai. Rusai 
moka organizuoti politiką ir Va
karus apgauti. Tad reikia dar la
biau budėti, kad neatsitiktų kas 
nors pavojingo Lietuvai. Turime 
laisvę ir demokratiją, tai reiški
me nuorhones per savo kongreso 
ir senato atstovus, rašykime apie 
padėtį amerikiečių spaudoje.

Propagandos knygos kartas 
nuo karto pasirodo amerikiečių 
knygynuose. Praeitą savaitę 
“The New York Times” knygų 
skyrius paskelbė knygą “The 
Baltic Revoliution’’. Apžvalgi
niame straipsnyje yra sakinys, 
kuris leidžia spėti, kad ten yra 
daug kas parašyta prieš Lietuvą. 
Jai primetamas nacionalizmas, 
šovinizmas.

Per metus pasirodo bent ke
lios knygos, kurios paliečia Pa
baltijo kraštus. Jau įprasta, kad 
Lietuva vis būtų juodinama, kal
tinama už II-jo pasaulinio karo 
įvykius. Visur užkliūva žydų 
klausimas, kad lietuviai juos nai
kinę, bet niekur nekalbama, 
kad lietuviai gelbėjo žydus.

Į tai reikia reaguoti ramiai ir 
nepiktai. Reikia išaiškinti, kaip

Tėv. dr. Viktoras Gidžiūnas, 
lietuvių pranciškonų istorikas, 
gyvenęs Brooklyno pranciškonų 
vienuolyne, staiga mirė 1984 m. 
sausio 30 d., palikęs vertingą 
istorinių veikalų biblioteką, su
rinktos medžiagos archyvą ir ne
baigtą monografiją apie žymų 
pranciškoną, mokslininką, gydy
toją, pamokslininką Jurgį 
Pabrėžą.

Biblioteką ir visą archyvą per
vežė į Alkos muziejų, Putname. 
Gal atsiras nauji istorikai, susi
domės ten esančia medžiaga, gal 
ja pasinaudos kokiam moksli
niam darbui. Bet kas bus su ne
baigta rašyti monografija “Jurgis 
Pabrėža”?

Istorija apie Istoriją
Tėv. Jurgis — Ambraziejus 

įvykiai klostėsi, kas atsitiko.
Mes neturime tokios organi

zacijos, kuri sektų tokių knygų 
pasirodymą, jas perskaitytų ir 
paskui reaguotų, Gal toje knygo
je yra ir kitų tendencingų iškrai
pytų teiginių. Į visą tai reikia at
sakyti.

LB Krašto valdyba turi plačias 
galimybes suorganizuoti tokią 
tarybą, kuri sektų panašias kny
gas ir išleistų aplinkraščius apie 
jų turinį, teigimus, reaguotų, 
parašydama laiškus rašytojui, 
leidėjui. Tai galėtų gana gerai 
atlikti Lietuvos Vyčiai. Jie ne
kartą rinko žinias apie Lietuvą ir 
bendrai suorganizavo vienokį ar 
kitokį pasipriešinimą.

Tokios knygos, kurios šmei
žia, iškraipo faktus apie Lietuvą, 
tarnauja tik Lietuvos priešams. 
Tai turime budėti ir gintis.

Dr. Irena Vaišvilaitė

IŠ AMŽIŲ GLŪDUMOS ATĖJO JURGIS PABRĖŽA
Atbaigtas ir išleistas Tėv. Viktoro Gidžiūno, OFM, pomirtinis veikalas "Jurgis Pabrėža"

Pabrėža (1771 - 1849) buvo žy
mus to laiko žmogus: botanikas, 
mokslininkas, gydytojas, kuni
gas, pamokslininkas, švento gy
venimo vyras, palikęs nemažai 
rankraščių, surašytų žemaičių 
tarme.

Jo gyvenimu ir veikla jau se
nokai domėtasi. Domėjosi lietu
vių literatūros tyrinėtojai broliai 
profesoriai Mykolas ir Vaclovas 
Biržiškos. Prirašyta straipsnelių 
ir pranciškonų leidžiamoje spau
doje, bet niekas neparašė išsa
mesnio didesnio veikalo.

Štai pranciškonų tarpe išaugo 
istorikas Tėvas dr. Viktoras Gi
džiūnas. Jis jautė būtinybę, kad 
pranciškonam reikia keltis į žygį 
— surinkti medžiagą ir išleisti 
monografiją apie Jurgį Pabrėžą.

Būdamas jau Jungtinėse Ame
rikos Valstijose, neturėdamas 
glaudesnio ryšio su okupuota 
Lietuva, jis pradėjo rinkti 
medžiagą. Kur tik rado kokią 
žinutę, vis kaupė į savo aplan
kus, skirtus Pabrėžai. Pasisekė 
jam nuvykti į Lietuvą, pasinau
doti ten esančiais archyvais.

Parašyti šią monografiją skati
no ir pranciškonų provincijolai, 
skatino ir Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos pirmininkas 
kun. dr. A. Liuima, S J. Ši Aka
demija storais tomais leido moksli
nius veikalus. Buvo pasakyta, 
kad šį veikalą tuoj išleis, tik 
rašyk!

Tėv. V. Gidžiūnas pasiryžo 
darbui. Rašė pamažu ir kruopš
čiai. Istorinius veikalus rašyti yra 

sunku, reikia naudotis įvairia li
teratūra ir nurodyti išnašose iš 
kur tai paimta.
Norėdamas, kad veikalo išleidi

mo neuždelstų, jis rankraščio pa
ruoštus skyrius siuntė į Romą 
kun. A. Liuimai. Šis nešė į spaus
tuvę, davė rinkti. Surinktas skil
tis koregavo ir net pradėjo knygą 
sudaryti.

Taip nebaigus rankraščio rašy
ti, augo pati knyga, laukdama tik 
paskutinių teksto puslapių, bai
giamųjų privalomų rodyklių, 
įžanginių pastabų.

Sudaroma knyga pasiekė 202 
puslapius. Vieno puslapio vidu
ryje buvo įrašytas toks sakinys: 
“Pabrėžos pamokslai yra Kristo- 
centriniai, kad jis kiekviena pro
ga kalba apie Kristaus meilę 
žmonėms, kad labai didelį 
dėmesį skiria Eucharistinio pa
maldumo ugdymui ir stengiasi 
įdiegti žemaičiuose krikščioniš
ko gyvenimo ir elgesio normas”.

Tuo sakiniu ir baigiasi Tėv. 
Viktoro Gidžiūno atsiųstas rank
raštis.

Kas veikalą užbaigs? Kas? Čia 
reikia įdėti daug darbo, susi
pažinti su archyvine medžiaga, 
su parengtais planais ir perrašy
ti, sutvarkyti pagal mokslinės 
metodikos reikalavimus.

Visa arachyvinė medžiaga ir 
rinkinys atsidūrė Alkos muzie
jaus globoje ir laukė keletą metų 
— gal atsiras toks istorikas, kuris 
išdrįs ir pajėgs užbaigti šį veika
lą-.

Štai išleistas veikalas “Jurgis 
Ambraziejus Pabrėža” pasiekė ir 
mus. Veikalas Romoje išleistas 
1993 m. gegužės mėnesio gale. 
Išleista Lietuvių Katalikų Aka
demijos leidinių serijoje, išlaiky
damas pilną serijos išorę. Tai pa
skutinis Lietuvių Katalikų Aka
demijos leidinys, išleistas Romo
je. Akademijos centras persikėlė 
į Lietuvą. Ten bus leidžiami 
nauji jos leidiniai.

Kas užbaigė ir suredagavo 
šj veikalą?

Gyvenime būna didelių neti
kėtumų. Pranciškonų vienuolijos 
provincijolas Tėvas Placidas Ba
rius nežinojo, kur ieškoti žmo
gaus, galinčio sutvarkyti Tėv. 
Gidžiūno mokslinį palikimą.

Bet štai, prieš trejus metus jis 
gavo laišką iš Lietuvos. Laiškas 

palietė Alkos muziejuje esantį 
Tėv. V. Gidžiūno archyvą ir jo 
nebaigtą rašyti veikalą. Šį laišką 
parašė istorikė dr. Irena Vaišvi
laitė.

Amerikos lietuviams dr. Irena 
Vaišvilaitė dar mažai pažįstama, 
kitiems net negirdėta. Ji gimusi 
Pasvalio rajone, baigė Panevėžy 
Balčikonio vidurinę mokyklą. 
Visą laiką domėjosi istorija ir dai
le. Prie vidurinės mokyklos vei
kė dailės mokykla. Bendruosius 
dalykus mokėsi vidurinėje mo
kykloje, o po pietų lankė dailės 
mokyklą.

Ji baigė Maskvos universiteto 
istorijos fakultetą. Jos kandidato 
laipsnio disertacija buvo iš dailės 
istorijos — 17-ojo amžiaus me
no. Doktorato laipsnį gavo už 
darbą iš 17-ojo amžiaus Lietuvos 
dailės istorijos: “Kontrareforma- 
cija ir dailė — bernardinų ir 
jėzuitų ordino statybos ir kiti 
užsakymai”.

Maskvos universitetą baigė 
1979 m. Pradėjo dėstyti Dailės 
Akademijoje Vilniuje. Dėstymas 
buvo sutvarkytas taip, kad per 
savaitę turėjo iki 18 paskaitų. 
Dėstė senąją rusų dailę, Vakarų 
Europos 16-ojo ir 17-ojo amžiaus 
dailę, 20-ojo amžiaus dailę.

Patraukia Bažnyčios 
istorija

Čia pajuto ilgesį, kad reikia 
studijuoti Bažnyčios istoriją. Ne
pakanka dailės istorijos, kad su
prastum priežastis, kodėl ji tokia 
yra. Ją papildo Bažnyčios istori
ja. Susidomėjo bažnytinėm or
ganizacijom, vienuolijom. Tada 
suprato, jei būtų galėjusi, tai, 
baigusi vidurinę mokyklą, būtų 
studijavusi Bažnyčios istoriją. 
Bet tai dėl režimo buvo neįma
noma.

Kai jau dėstė Vilniaus Dailės 
akademijoje, kai prasidėjo atgi
mimo laikai, ji pradėjo rašyti į 
katalikišką spaudą. Kun. A. Aliu
lis, MIC, “Katalikų Pasaulio” 
vyr. redaktorius, pasiūlė jai vie- 
nerių metų stipendiją dirbti Va
tikano archyvuose. Ten išryškėjo 
ir studijos ir susidarė sąlygos jas 
pradėti. Jau pusantrų metų Gri
galiaus universitete ruošiasi 
Bažnyčios istorijos doktoratui. 
Studijuojant Bažnyčios istoriją, 
reikėjo išklausyti ir teologijos 
kursą.

(nukelta į 4 psl.)

DARIUS IR GIRĖNAS
JŲ SKRYDŽIO 
60 METŲ 

i SUKAKTI 
j PRISIMENANT
T PAULIUS JURKUS =

Vokiečių karingas ordinas jau 
13 amžiuje užkariavo Prūsiją, 
persikėlė per Nemuną ir ten sus
tojo. Kalavijuočių ordinas iš 

» Šiaurės norėjo susijungti su 
1 kryžiuočiais, kurie buvo Prūsijo

je. Kalavijuočiai 1252 metais pa
statė Klaipėdos pilį. Pilis daug 
kartų buvo lietuvių sugriauta. 
Kalavijuočiai jos apsaugą ir gyni
mą pavedė kryžiuočiams, nes 

■ jiems buvo arčiau ir patogiau ją 
r administruoti.

Toliau jis kaip leitenantas mo
kėsi aviacijos mokykloje, į kurią 
atvyko 1922 m. sausio 7 d. Atliko 
įvairius pratimus, skraidydamas 
su įvairiais lėktuvais. Jis vienas 
pats savarankiškai viršum Kauno 
skraidė 1922 m. spalio 12 d.

Dar toliau tęsė apmokymą su 
įvairiais lėktuvais, atlikdamas 
įvairius kariškus pratimus. 1923 
m. birželio 23 d. buvo paskirtas 
į trečią eskadrilę karo lakūno pa
reigoms. 1924 m. gruodžio 18 d. 
pakeltas į vyr. leitenantus, į ka
pitonus pakeltas 1927 m. 
gegužės 1 d.

1924 m. jis vedė Jaunutę-Liud
viką Škėmaitę, su ja 1925 m. su
silaukė dukrelės Nijolės Marytės. 
Stepas buvo labai užimtas ka
riuomenėje; be to, organizavo 
plataus masto sporto judėjimą 
Kaune, todėl šeimai daug laiko 
paskirti negalėjo. Jis šeimą iš

laikė, bet motinai teko rūpintis 
dukrele ir jos auklėjimu.

Klaipėdos Išvadavimas
Pirmasis pasaulinis karas bai

gėsi 1919 m. Versalio sutartimi. 
Vokietija buvo karą pralaimėju
si, tai ir buvo ji “apkarpyta”: 
atimtos kolonijos, 99-tuoju su
tarties straipsniu Klaipėdos kraš
tas irgi atimtas iš Vokietijos. Jį 
turėjo prijungti prie Lietuvos, 
bet tada lenkai buvo įtakingi ir 
veiklūs. Juos palaikė prancūzai. 
Klaipėdos krašte įkurta laisva 
valstybėlė, kurią valdyti pavedė 
prancūzams; komisaru buvo ci
vilis Petisnė. Jis turėjo du bata- 
lijonus karių ir vokiečių žanda
rus. Komisaras neatsižvelgė į 
istoriją, kad kraštas nuo seno 
buvo lietuviškas. Jis čia organi
zavo laisvą valstybėlę, kad pa
skui Ją perduotų lenkams.

Kryžiuočių ordinas 1410 m. 
pralaimėjo Žalgirio kautynes ir 
jo įtaka bei galia sumažėjo, bet 
Vytautas Didysis kažkodėl neat
siėmė Klaipėdos krašto. Melno 
ežero taika buvo pasirašyta 1422 
m. Ši sutartis Klaipėdos kraštą 
paliko prijungtą prie ordino. Sie
nos nepakeitė nei buvę karai. 
Čia žygiavo rusų, švedų, pran
cūzų kariuomenės.

Kraštas buvo lietuviškas. Ir 
Darius savo dienoraštyje rašė, 
kad ten visi kalba lietuviškai, bet 
prie svetimų, tuoj griebiasi vo
kiečių kalbos.

Klaipėdos krašto klausimą iš- 
sprendė^gyventojų sukilimas.

Sukilimo organizavimas
Prancūzai Klaipėdoje norėjo 

įkurti savo laivyno bazę. Taip 
būtų padidėjęs pavojus Lietu
vai. Visi žinojo, kuo tai gali baig
tis — čia būtų pakviesti lenkai.

Subruzdo Klaipėdos krašto 
lietuviai. Prancūzai jau draudė 
net lietuviškai kalbėti įstaigose. 
Buvo ir areštų.

Pirmieji susiorganizavę lietu
viai 1921 m. paprašė broliškos 
pagalbos iš Lietuvos šaulių orga
nizacijos. Kaune jau daug kur 
buvo kalbėta, kad turi būti suki
limas, ir kad Lietuva turi jiems 
padėti. Lietuvos vyriausybė bi
jojo sukilimo, bijojo viešai padėti 
sukilėliams. O jei sukilimas ne
pasiseks, kas bus tada? Sukilimas 
gali palaidoti jauną Lietuvos 
Respubliką.

Ketvirtosios eskadrilės branduolys: Įeit. Liutkus (2 ėsk.), 
vyr. Įeit Tiškus, vyr. Įeit. Pyragius, ėsk. vadas vyr. Įeit Pe- 
seckas, vyr. Įeit Darius, vyr. Įeit Jablonskis, leit.Bartuška, 
Įeit. Damijonaitis.

Tomis rūpesčių dienomis atsi
randa karininkas Jonas Budrys. 
Jis buvo žvalgybos karininkas ir 
tarnavo Rusijos armijoje. J. Bu
drys sutiko vadovauti sukilimui, 
organizuoti paramą, kuri būtų 
slapta, nes visi bijojo didesnio 
karo pradžios.

į Klaipėdą vyko ir žvalgybos 
žmonės, ryšininkai, ir talkinin
kai. Stepas Darius taip pat ne
galėjo likti nuošaly. Jis 1920 me
tais iš Chicagos važiuodamas į 
Lietuvą, buvo pažadėjęs, kad 
dalyvaus Klaipėdos ir Vilniaus 
išvadavimo žygiuose.

Tada jis tarnavo kariuomenė
je. Uniformuotas negalėjo vykti 
į Klaipėdą. Tai jis 1922 m. 
gruodžio 16 d. pasiprašė tarnybi
nių atostogų, nusipirko civilinius 
drabužius ir, jais apsirengęs, 
išvažiavo į Klaipėdą. Norėjo ap
sižvalgyti, kas čia darosi, ką 
reikės jam veikti.

Kraštas jau buvo organizavi
mosi įkarštyje. 1922 m. gruodžio 
18 d. sudaromas Vyriausias 
Mažosios Lietuvos gelbėjimo 
komitetas, į kurį įeina 
klaipėdiečiai: Šaulinskas, Lėbar- 
tas, pirmininkas Martynas Jan
kus, J. Vanagaitis, du Amerikos 
lietuviai: Stepas Darius ir Anta
nas Ivaškevičius, Aleksandras 
Marcinkevičius, Lietuvos šaulių 
sąjungos atstovas (1939 m. pa
keitęs pavardę į Man tau tą), žur
nalistas Juozas Pronskus. Ir A. 
Marcinkevičius-Mantautas ir J. 
Pronskus, po Antrojo pasaulinio 
karo emigravo į Ameriką ir čia 
aktyviai reiškėsi lietuviškose or
ganizacijose, Mantautas Brock- 
tone, J. Pronskus dirbo “Naujie
nų" redakcijoje Chicagoje.

Vyriausias gelbėjimo komite
tas krašte organizavo savo komi
tetus, rengė susirinkimus, kur 
buvo priimamos rezoliucijos, 
leidžiami atsišaukimai.

(Bus daugiau)



IŠ AMŽIŲ GLŪDUMOS ATĖJO JURGIS PABRĖŽA

(atkelta iš 3 psl.)

Romoje gyvena tarptautinia
me bendrabutyje, kur yra 12 stu
dentų, studijuojančių panašius 
mokslus. Daugiausia jų yra iš 
Amerikos. Namų kalba — italų 
ir anglų. Dar dirba ir Vatikano 
radijo lietuviškame skyriuje.

Kai dirbo Vilniuje, ji susi
pažino su jaunais lietuviais pran

Aplink 
pasaulį

□ Šeštojo dešimtmečio vidu
ryje Sovietų Sąjunga atliko bran
duolinius bandymus, kuriuose 
kaip "bandomieji triušiai* panau
dota daugiau kaip 40,000 kariškių, 
pranešė Rusijos dienraštis "Izvesti- 
ja". Laikraščio žiniomis, 1954 metų 
rugsėjo 14 d. Južno-Uralsko kari
nio dalinio poligone tirtos armi
jos galimybės kautis iš karto po 
atominės bombos sprogimo. Ban
domojo sprogimo galingumas bu
vo 40 kilotonų. 20 minučių po 
sprogimo kariniai daliniai, kuriuo
se iš viso buvo 44 tūkstančiai žmo
nių, turėjo "pulti priešininką" ir 
pereiti sprogimo epicentrą. Iš ap
saugos priemonių kareiviai turėjo 
tik popierinius apsiaustus ir du
jokaukes, kuriomis nebuvo leista 
naudotis. įvykdžius "užduoti", nie
kas nenukenksmino ir nepakeitė 
aprangos, neatliko medicininės 
apžiūros ir panašiai. Branduolini 
bandymą stebėjo sovietų karinė 
vadovybė, iškaitant maršalą Geor

ciškonais. Ją jau tada traukė gi
liau pastudijuoti pranciškonų 
vienuolijos istoriją. Žinojo, kad 
kun. Juozas Vaišnora, marijonas, 
rašo apie marijonus, kun. Povi
las Rabikauskas, jėzuitas, rašo 
apie jėzuitus. Tada ir susiforma
vo mintis parašyti darbą, kaip 
lietuviai pranciškonai Amerikoje 
atgaivino savo provincijos veik
lą. Vienas iš tų jaunų lietuvių 
pranciškonų Vilniuje patarė pa

gijų Žukovą. Visi aukštieji kariš
kiai buvo betoniniame bunkeryje, 
25 kilometrai nuo epicentro. Ban
dymų dokumentai tebėra įslaptin
ti, o dauguma "bandomųjų" ka
riškių tapo invalidais. Jie negauna 
atitinkamų dokumentų ir neturi 
teisės j karines pensijas ir lengva
tas. "Izvestija" taip pat pranešė, 
jog vienas bandymų dalyvis, 68- 
erių metų atsargos kapitonas Jurij 
Sorokin, padavė j teismą Rusijos 
gynybos ministeriją, reikalauda
mas kompensacjos už sveikatos ir 
darbingumo netekimą. Ieškinio 
suma - 52 milijonai rublių.

□ Latvijos KGB dokumentai 
1991 m. lapkričio 28 d. buvo su
naikinti su tuometinės ministrų 
tarybos laikinojo įgaliotinio sau
gumo reikalams Aivaro Borovko- 
vo žinia. Apie tai interviu laikraš
čiui "Diena" pareiškė Totalitariz
mo padarinių dokumentacijos sky
riaus vadovas Paulis Klavinš. Jis 
mano, kad Borovkovas negalėjo 
veikti savo atsakomybe, tad doku
mentų sunaikinimas turėjo būti 
suderintas su tuometiniu premje
ru Aivaru Godmaniu, nors apie tai 
įrodymų neturima.

□ Estijos nacionalinės ne
priklausomybės partijos (ENNP) 
Tallinno skyrius iš partijos pašali
no jos tarybos pirmininką Tunne 
Kelam ir vięną iš lyderių Vardo 
Rumessen. Oficialiai paskelbta, kad 

rašyti laišką provincijolui Placi
dui Bariui.

Ji ir parašė, paklausė apie pran
ciškonų archyvą. Taip užsimez
gė pažintis, ir prasidėjo darbas.

Kaip renka medžiagą?

Vasaros atostogų metu atva
žiavo į Ameriką. Pradėjo ty
rinėjimus Alkos muziejuje, kur 
rado T. Gidžiūno, istoriko A.

Kelam ir Rumessen iš partijos 
pašalinti už "nepaklusnumą parti
jos įstatymams" ir pareiškimus, 
neatitinkančius partijos pozicijos. 
Ginčas ENNP viduje ypač paaštrė
jo, svarstant naujo Estijos gyny
bos ministro kandidatūrą.

O Moldovos liaudies fronto 
paskelbtame pareiškime sakoma, 
kad Moldovos Prezidentas ir Vy
riausybė atstovauja Maskvos in
teresams Kišiniove. Moldova iki 
šiol neįeina I tarptautines ekono
mines struktūras, išskyrus NVS. Ši
tokią promaskvietišką šalies vado
vybės politiką diktuoja ne ekono
mikos, o politikos sumetimai.

□ Visuose Šveicarijos miestuo
se jūs galite sėkmingai paskambinti 
telefonu 111 ir gauti bet kokią jus 
dominančią informaciją. Nesidro
vėkite, jei norite sužinoti, kiek gy
vena sliekas, koks skaniausio pyra
go receptas arba kaip pasikeitė teat
ro repertuaras. 11-ka vienu metu 
dirbančių operatorių suras atsaky
mą. Pokalbio kaina svyruoja nuo 
$0.90 iki $1.30, priklausomai nuo 
skambučio ilgio. Sunku pasakyti 
tikslų klientų skaičių, bet jau da
bar federacinių telekomunikacijų 
departamentas žino, jog eksper- 
mentas pavyko, ir specialioji tar
nyba Šveicarijoj veiks nuolat

□ Rusija ratifikavo dokumentą 
dėl kreditų buvusioms Sovietų 
Sąjungos respublikoms.

Kučo archyvą.
Prie Viktoro Gidžiūno knygos 

atsidėjusi dirbo dvi vasaras. Au
torius nebuvo baigęs antros da
lies. Reikėjo ją užbaigti, sudaryti 
planą trečiai daliai. Antroji dalis 
buvo apie žemaičių religinio gy
venimo papročius. Trečioje da
lyje reikėjo parašyti apie Pabrė
žą, botaniką ir visuomeninę 
veiklą.

Gidžiūno surinkta medžiaga 
buvo suskirstyta, sudėta pagal 
numatytą planą, sudėtos ištrau
kos, citatos, foto kopijos. Lie
tuvoje išėjo dvi knygos apie 
Pabrėžą, botaniką ir gydytoją. 
Pasinaudota ir ta medžiaga, ja 
susumuojant.

Skyrių apie Pabrėžos dvasinį 
gyvenimą teko jai pačiai perrašy
ti. Taip buvo dviejų vasarų gana 
įtemptas darbas. Reikėjo pri
sidėti ir prie veikalo užbaigimo, 
skaityti korektūras ir sudaryti di
delį vardyną. Veikalas turi 295 
puslapius. Prisiminus, kad Gi

Lietuvių radijo mėgėjų ir draugų būrelis lietuvių susitikimo šventėje, Putnam, CT, 
liepos 25 d. Per sunkiuosius Lietuvos blokados mėnesius dauguma jų aktyviai dalyvavo 
žinių ryšio su tėvyne palaikyme. Iš k.: pirmoje eilėje — Vin Kesauskas — WIWHM, 
Rimantas Pauliukonis — KBITYU,. Bruno Davis — KBIPI, Ed. Shakalis — KDIBJ/ 
LY3CJ, Ed Juzumas — WA2BIG — ; antroje eilėje — kun. Juozas Matutis, Romas 
Račkauskas, Ed Mazūroms — W1NHF, kun. Peter Shakalis — KA1WCV, Laimutis 
Vilkaitis — LY1AP, Jurgis Laurinaitis — LY1CB/NIMJA, B iii Shakalis.

džiūnas parašė 202'šios knygos 
puslapius, tai dr. Irenai Vaišvi
laitei reikėjo parašyti 93 šios 
knygos puslapius.

Ateities planai
Įsitraukusi į darbą, dr. Irena 

nori jį tęsti ir toliau. Planuoja 
parašyti apie pranciškonų veiklą 
Amerikoje. Ta veikla plati, spin
duliuojanti ir kitus uždeganti. 
Nori parašyti ir apie Tėv. Vikto
rą, jo istorinius darbus apžvelgti 
ir įvertinti. Rūpi jai ir Nekalto 
Marijos Prasidėjimo seserų veik
la Amerikoje.

Dabar į Ameriką buvo atvyku
si birželio 28 d. Dirbo Alkos mu
ziejuje Putname, į New Yorką 
atvyko liepos 20 d., išvyko 
rugpjūčio 1 d. į Philadelphiją, 
Washingtoną, iš ten skrenda į 
Bostoną.

Po to grįš į Europą. Kasmet 
vyksta į Lietuvą. Dalyvaus Po

piežiaus Jono Pauliaus II apsi
lankymo iškilmėse Lietuvoje, 
net bus tarpininkė tarp Lietuvos 
ir italų informacijų tarnybų. Pas
kui keliaus studijom į Romą.

Dr. Irena Vaišvilaitė liepos 27 
d. lankėsi “Darbininko” redakci
joje. Tada ir buvo plačiau pasi
kalbėta apie jos darbus, konk
rečiai apie išleistą veikalą Jurgis 
Ambraziejus Pabrėža”. Tarp kit
ko, šių metų pradžioje Lietuvoje 
išėjo jos straipsnių rinkinys 
“Nuo gotikos iki romantizmo”.

Veikalas apie Jurgį Pabrėžą 
tikrai vertas didelio dėmesio. 
Būtų gera, kad pranciškonai im
tųsi iniciatyvos veikalą platinti 
čia Amerikoje. Čia daug medžia
gos apie praėjusio amžiaus Lie
tuvą, jos papročius, religiją, kal
bą. Svarbiausia, patraukia tas 
gražus, šventas mokslininko, pa
mokslininko ir vienuolio gyveni
mas. (p.j.)

TAUPYK LAIKĄ ... Su vieninteliu tiesioginiu skrydžiu nuo New Yorko 
Kennedy Airport Iki Rigos Latvijoj. American Trans Air yra greičiausias 
kelias į Baltijos kraštus.

TAUPYK PINIGUS ... Palygink ir taupyk su American Trans Air. Todėl 
kad Jūs nusipelnėt gerą patarnavimą, ir pigiausią kainą!

TAUPYK NEPATOGUMUS ... Su American Trans Air patarnavimais 
į Baltijos kraštus nėra jokio rūpesčio ar suspėsit į sekanti lėktuvą nes 
čia yra tiesioginis skrydis. NĖRA persėdimų. NĖRA laiko gaišimo. 
NĖRA bėdų!

Kelionė į vieną pusę 
perkant ten ir atgal

Kekon* i menę pus* perkant ten ir atgal Mietus reikio pagyti možiousioi 21 <teng priei 
■iskrendont lėktuvo, kursuoto tik savaites dienomis, ne sovoitgotiois. $16 įvykimo mo
kestis Muito ir imigrocitos mokoslioi t koinę nejskoityti. Ibip pat, bSetg perkant, reikia 
Sumokėti $10 apsaugai, $3 patarnavimams, ir $1.45 ognkutiūroi.

Riga, Latvija Skrydžio kaino
Birželio 1 iki rugsėjo 30 US $480
Spalio 1 iki spalio 31 US $405
Lapkričio 1 iki gruodžio 31 US $310

Išvykstame kiekvieną trečiadienį ir šeštadienį
Ar Jūs skrendat darbo reikalais, ar pasimatyti su artimaisiais. Jūs norit ten 
nukeliauti ko greičiau. Nenorit persėsti, ar išleisti daug pinigų. American Tsans 
Air’s Tiesioginė Kelionė Iš New Yorko iki BalU|os kraštų yra patogi, pigi Ir paprasta. ■ 
Argi ne taip Jūs visada Ir norėjot keliauti? Paskambinkit American Trans Air arba 
savo Kelionių Agentui šiandien!

AMERICAN TRANS AIR
Užtikrinti keliones skambinkite 1-800-382-5892 

arba savo kelionių agentui.
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LIETUVOJE IR

APIE LIETUVĄ
L— j

- Lietuvos Prezidentas A. 
Brazauskas rugsėjo 1 d. priėmė 
PLB atstovą Lietuvoje J. Gailą. 
Svečias pranešė Prezidentui, kad 
JAV yra laukiama jo vizito. PLB 
atstovas pažymėjo, kad yra tam 
tikro nesutarimo tarp Lietuvos 
valdžios ir išeivijos. A. Brazauskas 
pareiškė esąs įsitikinęs, kad ben
dradarbiavimo su išeivija proble
mos bus plačiai aptartos jo vieš
nagės New Yorke rugsėjo 29-30 
dienomis metu.

- Planuotas lito kurso ki
limas prieš Popiežiaus viešnagę į 
Lietuvą neįvyko. Rugsėjo 2 d. 
doleris Lietuvoje buvo perkamas 
už 3.60 lito, o parduodamas už 
3.75 lito.

- Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė nustatė naujus šilumos 
ir elektros energijos tarifus. Nuo 
rugsėjo 1 d. įmonės, organizacijos 
ir kiti vartotojai (išskyrus gyvento
jus) už šilumos energiją, perkamą 
iš Lietuvos valstybinės energetikos 
sistemos įmonių, valstybinės Aly
taus šilumos tinklų įmonės ir vals
tybinės įmonės "Šiluma", mokės 
po $0.016 už Šilumos kWh. Už 
vieną energijos kWh gyventojai ir 
toliau mokės 0.08 Lt, o kiti varto
tojai - po $0.02. Kaina litais nusta-
tomą pagaToficialų dolerio kursą“
mokėjimo dieną.

- Popiežiaus vizitui skirti 
proginiai pašto ženklai išleisti 500 
tūkstančių egzempliorių tiražu. 
Keturių pašto ženklų serija buvo 
atspausdinta Vokietijoje Leipcigo 
spaustuvėje. Pašto ženklus, laimė
jęs metų pradžioje paskelbtą kon
kursą, sukūrė šiaulietis dailininkas 
Andrius Repšys. Juose - Popiežiaus 
portretas ir vietų, kurias ganyto
jiškoje kelionėje aplankė šv. Tė
vas, vaizdai. Tai - Vilniaus Aušros 
Vartų, Kauno šv. Jurgio bažnyčia, 
Kryžių kalnas ir Šiluvos koplyčia. 
Visa serija kainuoja 2,8 lito. Pirmo
sios dienos antspaudu Popiežiaus 
vizitui skirti ženklai Vilniuje buvo 
antspauduojai rugsėjo 3-ąją. Specia
liais žymekliais pašto ženklai taip 
buvo pažymėti Vilniuje - rugsėjo 
4-5 d, Kaune -rugsėjo 6 d., Šiauliuo
se bei Šiluvoje - rugsėjo 7 d.

- Vokiečių kultūros die
nos vyksta Lietuvoje nuo rugsėjo 
3 d. iki spalio 16 d. Vilniaus ir 
kitų Lietuvos miestų gyventojai 
turi galimybę susipažinti su vokie
čių muzikos ansambliais, daile ir 
fotografijos menu, dalyvauti bend
rose diskusijose lietuviams ir vo
kiečiams aktualiais klausimais. Vo
kiečių kultūros dienas surengė Vo
kietijos Federacinės Respublikos 
ambasada Vilniuje, Lietuvos Res
publikos kultūros ir Švietimo mi
nisterija.

-Vilniuje, prie A. Micke
vičiaus paminklo rugpjūčio 23 
d. įvyko mitingas Molotovo- 
Ribbentropo pakto 54-osioms me
tinėms paminėti. Kalbėjo monsin
joras A Svarinskas, opozicijos ly
deris V. Landsbergis, kunigas R. 
Grigas, istorikas R. Batūra, politi
kos veikėjas A. Terleckas, 1987-ųjų 
m. mitingo dalyvė N. Sadūnaitė ir 
kiti.

- Karšto vandens tiekimo 
grafikas rudeniui sudarytas Vil
niaus mieste. Iki šiol jį sostinės 
gyventojai gaudavo nerečiau kaip 
kas dešimt dienų, nuo rugsėjo 
mėnesio tarpas be karšto vandens 
ilgesnis - dvi savaitės, jis bus tie
kiamas ne ilgiau kaip 6 dienas.

POPIEŽIUS PABUČIAVO LIETUVOS ŽEMĘ
"Kristus lieka Jūsų viltimi, — Tasai, kuris yra pasaulio viltis" — Jonas Paulius U

61-ąjai ganytojiškajai kelionei 
- kelionei į Lietuvą Popiežius pradė
jo ruoštis anksti. Liepos mėnesį 
atostogaudamas kalnuose, Šv. Tė
vas nuolat klausydavęs kalbų, ku
rias ruošėsi sakyti Lietuvoje, teks
tų, įrašytų lietuvių kalba. Nėra 
įprasta, kad mažos tautos girdėtų 
Popiežiaus pamokslus jų gimtąja 
kalba, kada Šv. Tėvas aplanko jų 
kraštus. Tačiau kelionė į Lietuvą 
ypatinga Jonas Paulius II pasakė: 
"Lietuviai turi teisę girdėti, kal
bant mane lietuviškai".

Prieš išvykdamas į Lietuvą, 
Popiežius pasiuntė trumpą svei
kinimą Lietuvai. Jame sakoma:

" Brangūs Lietuvos Broliai ir 
Seserys!

Taip ilgai laukus apaštalinės 
kelionės, po kelių dienų atsidur
siu Jūsų Tėvynėje ir kituose dvie
juose Baltijos kraštuose. Nuo pat 
pirmųjų savo popiežystės dienų 
vis mąsčiau apie šį susitikimą ir 
taip pat už Jus melsdavausi Va
tikano Bazilikos požemių koplyčio
je, kuri mena Aušros Vartų Gailest
ingumo Motiną Vilniuje. Visi Vi
durio ir Rytų Europos katalikai 
žvelgia į Jus kupini vilties ir tikėji
mo. Aš, taikos maldininkas, pul
siu prie Vilniaus ir Šiluvos Mergelės 
kojų, o paskui, lankydamasis Latvi
joje, suklupsiu prie Švenčiausio
sios Dievo Motinos Agluonoje.

Brangieji! Atkeliausiu.pasJus 
ir Jūsų kaimynus latvius ir ėstus 
kaip draugas ir ganytojas. Kaip 
bičiulis norėčiau įžengti į Jūsų pir
kias, norėčiau išgirsti Jūsų nuoširdų

Vasario 16-osios gimnazijoje koncertuoja Tauragės lietuvių liaudies dainų ir šokių 
ansamblis “Jūra”., Marijos Šmitienės nuotrauka

KATALIKŲ
Vyskupų konferencijos 
kreipimasis J seimų ir 

Vyriausybę dėl bažnytinių 
žemių gręžinimo

Lietuvos Respublikos Seimui 
Lietuvos Respublikos 
Vyriausybei

Ligi šiol dar neišspręstas 
bažnytinių žemių sugrąžinimo 
klausimas. Mes ne vieną kartą 
šiuo reikalu kreipėmės į Parla
mentą ir Vyriausybę, bet rezul
tatų nesulaukėme. Čia matome 
pavojų, kad nors ir buvo priimtas 
Restitucijos aktas, tačiau teisėta 
Bažnyčios nuosavybė gali būti 
nesugrąžinta. Mes dar kartą no
rime užtikrinti Seimą ir Vyriau
sybę, kad Bažnyčia nesieks turė- 

ir atvirą žodį; norėčiau paklajoti 
po Jūsų laukus, dažnai paženk
lintais tokiais Jums brangiais kry
žiais; norėčiau su visais ir su kiek
vienu susitikti.

Kaip ganytojas ateinu skelbti 
Jūsų miesto bažnyčiose ir aikštėse, 
kur po tiek kančios ir negandų, 
Kristus lieka Jūsų viltimi, - Tasai, 
kuris yra pasaulio viltis. Ateinu 
Jam Jūsų akivaizdoje pakartoti ka
daise prie kitų mokinių Petro ištar
tus žodžius: "Viešpatie, Tu vienin
telis turi amžinojo gyvenimo 
žodžius!"

Taigi nūnai, laukdamas, kolei 
galėsiu Jus karštai apkabinti, siun
čiu Jums, mieli Lietuvos gyvento
jai, sveikinimą, o Jums, tikintieji, 
savo Palaiminimą".

į 50 vietų, skirtų žurnalistams 
Popiežiaus lėktuve, pretendavo net 
100 Vatikane akredituotų žur
nalistų. Šv. Tėvą kelionėje į Lietu
vą lydėjo 17 žmonių. Tarp jų - 
valstybės skeretorius kardinolas 
Angelo Sodano, pasekretoris arki
vyskupas Giovanni Dziwisz, po
piežiaus rūmų prefektas vyskupas 
Dino Monduzzi, popiežiaus kelio
nių organizatorius kun. Roberto 
Tucd, popiežiaus asmeninis gydy
tojas ir pats Vatikano spaudos salės 
direktorius.

Rugsėjo 4 d. Vilniaus aerouos
te 3 vai. popiet nusileido Popie
žiaus lėktuvas. Jonas Paulius II, tik 
nulipęs lėktuvo trapu, pabučiavo 
Lietuvos žemę. Prezidentas A. Bra
zauskas, susiedamas Rusijos kariuo
menės išvedimą su Popiežiaus vi

BAŽNYČIOS
ti dvarų, tačiau ji negalės savo 
nuosavybės atžvilgiu priimti 
neatsakingų sprendimų. Bažny
tinės žemės yra reikalingos kaip 
šaltinis jai tarnaujančių asmenų 
išlaikymui. Mes aiškiai matome 
jog daugelyje parapijų tikinčiųjų 
aukų neužtenka, kad religinė 
bendruomenė galėtų normaliai 
funkcionuoti. Jei Bažnyčiai ne
būtų sugrąžinta jai priklausanti 
nuosavybė, ji būtų palikta ne
normaliai ir skurdžiai egzistenci
jai, be galimybės tinkamai evan
gelizuoti žmones.

Todėl mes prašome Seimą pri
imti atitinkamus įstatymus ir jų 
vykdymo mechanizmą, kad pa
laipsniui bažnytinės žemės ir ki
tas Bažnyčiai priklausęs turtas 

zitu į Lietuvą, pasakė: "Po 54 metų 
mūsų šalis tapo visiškai laisva. Tai 
yra labai žymus ir simbolinis suta
pimas".

Iš aerouoso šarvuotu automo
biliu Popiežius atvyko iki Arkika
tedros. Tūkstančiai žmonių ša
likelėse mojavo ir matė Popiežių. 
Ne tik Lietuvos tikintieji, bet ir 
piligrimai iš Baltarusijos, Punsko, 
Karaliaučiaus turėjo čia pirmą 
progą pamatyti Šv. Tėvą.

Arkikatedroje, kartu su kuni
gais, klierikais, vienuoliais ir vie
nuolėmis, Jonas Paulius II lietuviš
kai giedojo mišparus. Kalbėdamas 
Lietuvos kunigams Arkikatedroje, 
Šv. Tėvas pasakė:

"Mūsų akimis, negali būti nei 
laimėtojų, nei pralaimėjusių, bet 
geriau vyrai ir moterys, kuriems 
reikalinga pagalba, kad klaidos bū
tų paliktos praeity - asmenys, ku
riems reikia padėti jų pastangose 
atsigauti nuo jėgos, žiaurumo ir 
žmogaus teisių pažeidimų povei
kių, tame tarpe ir psichologinių".

Popiežius taip pat išreiškė viltį, 
kad "grįžus demokratijai, yra tiki
masi, kad santykiai tarp Bažnyčios 
ir valstybės vystysis, sutinkamai 
su abipusia pagarba, atsisakant 
pasaulietinių ar klerikalizmo pa
gundų".

5:40 popiet Popiežius su man
dagumo vizitu aplankė Lietuvos 
Prezidentą A. Brazauską.

Šv. Tėvas, kad ir kur bebūtų, 
pirmąjį mėnesio šeštadienį vado
vauja Rožančiaus maldai. Nebuvo 
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būtų sugrąžinti. Dabartiniu me
tu bet koks bažnytinių žemių 
privatizavimas turi būti sustab
dytas. Bažnyčia yra pasiruošusi 
Vyriausybės lygiu tartis, kokiu 
būdu gali būti grąžinamos ir pa
naudojamos bažnytinės žemės, 
kaip turėtų būti kompensuojama 
už tas žemes, kurių sugrąžinti 
neįmanoma.

Kardinolas Vincentas 
Sladkevičius

Lietuvos Vyskupų Konferencijos 
pirmininkas

Popiežius: mokslas neturi 
būti gyvybės naikinimo 

“bendrininkas”

Popiežius Jonas Paulius II pa
smerkė visa kas kelia pavojų 
žmogaus gyvybei — pilietinius

Paminklas Kretingoje Tėv. Jurgiui Ambroziejui Pabrėžai, 
OFM. Kita nuotrauka ir aprašymas trečiame puslapyje. Vik
toro Kapočiaus nuotrauka.

MAŽOJI LIETUVA — SKAUSMAS IR VILTIS

Mažosios Lietuvos likimas II- 
rajam Pasauliniam karui baigian
tis yra žiauriausias įvykis tautų 
istorijoje. Vakarinė lietuvių tau
tos dalis ir jos gentys, kūrę savo 
gyvenimą*per tūkstančius metų, 
buvo prievarta' išrauti iš savo 
tėviškių ir neteko galimybės 
tęsti tolimesnę istoriją savame 
krašte.

Šios baisios tragedijos skau
džiausia dalis yra neįtikėtinas 
faktas, kad tas kraštas yra už
mirštas gyvosios tautos dalies, 
kuri prisikelia iš to paties komu
nistinės santvarkos genocido.

Mažosios Lietuvos Rezisten
cinis sąjūdis negali susitaikyti su 
faktu, kad vakarinėje Nemuno 
pusėje įsitvirtina visiškai sveti
mos ir lietuvių tautai labai ne
draugiškos jėgos, sukuriančios 
didelę grėsmę visos Lietuvos 
valstybinei ateičiai. Mes visi esa
me atsakingi už mūsų amžiaus 
gyvenamojo tarpsnio dėmesio 
Mažajai Lietuvai stoką. Atsto
vaudamas visame pasaulyje iš
blaškytų to krašto gyventojų 
aspiracijas, 1993 metų rugpjūčio 
9 d. jis oficialiu raštu kreipėsi į 
Lietuvos Respublikos preziden
tą Algirdą Brazauską, priminda
mas visos lietuvių tautos parei
gingumą ir valstybinius siekius 
to amžiais lietuviško krašto 
gražinimui į lietuvių tautos gy
venimą.

J. E. Algirdui Brazauskui 
Lietuvos Respublikos 
Prezidentui
Vilnius Lietuva

Didžiai Gerbiamas 
Pone Prezidente,

Rytų Europos stabilizavimo 
pastangose Lietuvos kaimynai 
jau iš anksto ruošiasi Antrojo pa
saulinio karo taikos deryboms, 
kuriose bus sprendžiamas Ma

karus, badą, nusikalstamumą, 
alkoholį bei narkotikus. Liepos 
25 d. kalbėdamas prieš Angelo 
maldą popiežinėje vasaros rezi
dencijoje Castelgandolfb, jis 
ypač pasmerkė abortus bei euta
naziją. Šios “mirties kultūros" 
įsisavinimas kelia itin didelį 
liūdesį, pasakė popiežius.
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žosios Lietuvos likimas. Tarp
tautinės teisės požiūriu tas kraš
tas karą laimėjusių sąjungininkų 
buvo pavestas laikinam Sovietų 
Sąjungos administravimui. Ma
žosios Lietuvos išblokštiems au
tochtonams rūpi, kad Lietuvos 
Respublikos pirmumo teisė tų 
žemių likimo sprendime nebūtų 
susilpninta arba net visai pra
rasta.

Karaliaučiaus (Kaliningrado) 
kraštas yra Lietuvos Respublikos 
natūrali geografinė tąsa. Jas jun
gia Nemuno-Šešupės-Priegliaus 
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Komunistų ir 
KGB doleriai 

užsienyje

"Centre Europeen d’Informa- 
tion" pranešimas atskleidė, kad 
1989 metų žiemą M. Gorbačiovas 
paskirstė užsienio kompartijoms 
$22 milijonus. Pavyzdžiui, Švedi
jos kompartija (65-oji "finansų" 
sąraše) 1990 metams gavo 
$275,(XX). Nors nuo 1991 metų 
šios dotacijos liovėsi kartu su Sovie
tų Sąjungos žlugimu, tebelieka 
KGB pinigai, taip pat ir mafiozų, 
už paslaugas įsipareigojusių teikti 
dozuojamą paramą - pagal reikalą.

Pavyzdys. Kipre jau daugiau 
kaip 10 metų nereikia vizos įva
žiuoti iŠ Sovietų Sąjungos. Dar dau
giau: keleiviniai lėktuvai tiesiogiai 
skraido tarp Maskvos ir Kipro. Per 
paskutinį dešimtmetį Kipre įsikūrė 
110 sovietų firmų.

Graikų kilmės amerikietis A. 
Craig Corestas teigia, kad nuo 1991 
metų pabaigos iki 1992 balandžio 
iš Maskvos į Kiprą persiųsta $2,6 
milijardo - į "individualias" rusų 
sąskaitas, šių metų balandžio 10 
dieną, Maskvos lėktuvui nutūpus 
Kipre, iŠ atskridusio rusų biznie
riaus kelionės krepšio iškrito $3 
milijonai...

šiuos slaptus pinigus pri
dekime prie kokių $50 milijardų, 
Gorbačiovo laikais (nuo 1987 m. 
iki 1991 m.) iškeliavusių į 7000 
slaptų sąskaitų Vakarų Europoje, 
Lotynų Amerikoje, arabų Šalyse 
prie Viduržiemio jūros... ir at
sakysime į klausimą: ar turtingi 
Sovietų komunistai ir KGB?




