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Be to, mes norime jums priminti, kad šis memorandumas yra nacionalinės 
nelaimės pasėka: tarybų valdžios metais Lietuvoje dešimteriopai išaugo to-
kios visuomeninės ydos, kaip nepilnamečių nusikaltimai, girtuokliavimas, sa-
vižudybės, o taip pat grėsmingai išplito šeimų skyrybos ir negimusių kūdikių 
žudymas. Ir kuo labiau mes tolstame nuo krikščioniškos praeities, tuo aiškiau 
išryškėja siaubingos prievartinio ateistinio auklėjimo pasėkos, tuo labiau 
plinta nežmoniškas gyvenimo būdas be Dievo ir religijos.

Mes kreipiamės į Jus, kaip aukščiausią Kompartijos autoritetą, prašydami 
visu rimtumu ir atsakingumu išnagrinėti mūsų pateiktus faktus bei priimti 
atatinkamus sprendimus.

Lietuvos katalikų atstovai                                      1972 m. vasario mėn.“

„Suvienytųjų Nacijų Organizacijos Generaliniam Sekretoriui 

Kurtui Valdhaimui

Lietuvos katalikų  K r e i p i m a s i s

Turint omenyje, kad Lietuva Suvienytųjų Nacijų Organizacijoje neturi savo at-
stovybės, mes, Lietuvos katalikai, priversti kreiptis į p. Generalinį Sekretorių, 
pasinaudodami atsitiktiniais keliais.

Kreiptis į Jus mus paskatino ta aplinkybė, kad mūsų Respublikos tikintieji ne-
gali pasinaudoti tomis teisėmis, kurios išdėstytos Visuotinės žmogaus teisių 
deklaracijos 18-ame straipsnyje. Mūsų kunigai, tikinčiųjų grupės ir atskiri ka-
talikai ne kartą šiuo reikalu kreipėsi į aukščiausius Tarybų Sąjungos valstybi-
nius organus, reikalaudami liautis pažeidinėjus tikinčiųjų teises. Tarybiniams 
vadovams buvo pasiųstos kelios tikinčiųjų peticijos, tame tarpe: 2 tūkstančių 
Prienų katalikų pareiškimas, nusiųstas 1971 m. rugsėjo mėnesį; Alytaus raj. 
Santaikos parapijos tikinčiųjų pareiškimas, pasirašytas 1190 asmenų ir nu-
siųstas 1971 m. spalio mėnesį; 1344 Raseinių raj. Girkalnio parapijos tikin-
čiųjų pareiškimas, išsiųstas 1971 m. gruodžio mėnesį. Visi šitie pareiškimai 
buvo pasiųsti įvairioms aukščiausioms TSRS instancijoms, tačiau nė viena jų 
nedavė oficialaus atsakymo, nors valstybinės įstaigos privalo atsakyti į pilie-
čių pareiškimus per mėnesį laiko. Kaipo neoficialų atsakymą tikintieji patyrė 
sustiprintas represijas.

Apie savo beteisę padėtį visos Lietuvos katalikai nutarė priminti tarybi-
nei vadovybei memorandumu TSKP generaliniam sekretoriui p. Brežnevui,  

tačiau tarybiniai milicijos ir KGB organai gąsdinimų, areštų ir antrankių pa-
galba sutrukdė masinį parašų rinkimą.

Toks valdžios elgesys įtikino, kad šis 17-os tūkstančių tikinčiųjų pasirašytas 
memorandumas nepasieks tikslo, jeigu jis bus pasiųstas tokiu pat keliu, kaip 
ir ankstesnieji kolektyviniai pareiškimai.

Todėl mes, Lietuvos katalikai, kreipiamės į gerb. Generalinį Sekretorių ir 
prašome šį Jums siunčiamą memorandumą kartu su parašais persiųsti 
Suvienytųjų Nacijų Organizacijos kanalais TSKP generaliniam sekretoriui p. 
L. Brežnevui.

Su pagarba, Lietuvos katalikų atstovai                                 1972 m. vasario mėn.“

Vasario 10 d., ketvirtadienis

Pririnkau	medžiagos	pirmajam	pogrindžio	leidinio	numeriui	ir	atidaviau	
Petrui	Plumpai,	kad	jis	tvarkingai	ją	suredaguotų.	Didesnę	numerio	dalį	tu-
rėjo	užpildyti	medžiaga	iš	kunigų	Juozo	Zdebskio,	Antano	Šeškevičiaus	SJ	
ir	Prospero	Bubnio	teismų	už	vaikų	katekizaciją.

Vasario 12 d., šeštadienis

Gavau	kvietimą	atvykti	į	Respublikinę	prokuratūrą	Vilniuje.	Įdomu,	už	ką	bars.	

Vasario 14 d., pirmadienis

Prokuroras	 priekaištavo,	 kad	 pamoksluose	 šmeižiu	 tarybinę	 tikrovę	 ir	
mokau	vaikus	 tikėjimo,	nurodė	prisilaikyti	 lojalumo	 tarybų	valdžios	at-
žvilgiu	ir	nemokyti	vaikus	tikėjimo	tiesų.	Priešingu	atveju	man	gresia	bau-
džiamoji	byla	iki	dvejų	metų	laisvės	atėmimo.	Darosi	aišku,	kad	ramybės	
jau	neturėsiu.

Vasario 15 d., antradienis

P.	Plumpa	pabaigė	redaguoti	pogrindžio	leidinį,	kuriam	davėme	pavadi-
nimą	„Vivos	voco“	–	„Gyvuosius	šaukiu“.	Jį	pasirinkome	šiek	tiek	perkeis-
dami	 Vinco	Mykolaičio-Putino	 poemos	 „Vivos	 plango,	mortuos	 voco“	 –	
„Gyvuosius	apverkiu,	mirusius	šaukiu“	–	antraštę.

Vasario 17 d., ketvirtadienis

Nuvažiavau	į	Nemunėlio	Radviliškį	pas	vysk.	Vincentą	Sladkevičių	pasitarti	
dėl	platinimui	paruošto	pogrindžio	leidinio.	Labai	norėjosi,	kad	vyskupas	
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tremtinys	palaimintų	reikalingą,	bet	drauge	ir	pavojingą	darbą.	Ekscelencija	
Vincentas	peržiūrėjo	ruošinį	ir	pasiūlė	leisti	kronikos	tipo	leidinį:	aprašyti	
faktus,	kaip	yra	diskriminuojami	tikintieji,	ir,	jei	reikia,	pridėti	trumpą	ko-
mentarą.	 Kaip	 pavyzdį	 parodė	 lenkišką	 laikraštį	 pavadinimu	 „Kronika“.	
Ekscelencijos	mintis	 labai	 patiko.	 Grįžtu	 džiaugdamasis,	 kad	 naujam	 po-
grindžio	 leidiniui	pirminiu	„Vivos	voco“	vardu	 jau	turiu	vyskupo	aproba-
tą-leidimą	ir	gerą	pavadinimą	–	„Lietuvos	Katalikų	Bažnyčios	kronika“.

Vasario 18 d., penktadienis

Susitikau	su	P.	Plumpa	ir	papasakojau	apie	savo	vizitą	pas	vysk.	Vincentą.	
Sutarėme,	jog	Petras	perredaguos	leidinį,	kad	jame	nebūtų	publicistinių	
straipsnių,	o	tik	Bažnyčios	engimo	faktinė	medžiaga.

Vasario 21 d., pirmadienis

Aplankiau	Bijutiškyje	Draugijos	provincijolą	kun.	J.	Danylą	SJ	ir	papasako-
jau	apie	pasiryžimą	leisti	„Kroniką“.	Provincijolas	suabejojo,	ar	pasiseks	
surinkti	medžiagos	tolesniems	numeriams.	Paaiškinau,	kad	pirmajam	nu-
meriui	informacijos	pakanka,	o	vėlesniems	ją	pamažu	rinksiu;	juk	nesame	
įsipareigoję	reguliariai	leisti	„Kroniką“.	Kai	sukaupsime	pakankamai	me-
džiagos,	tuomet	ir	išleisime	kitą	numerį.	Provincijolas	davė	leidimą.	Ir	taip	
pirmajam	pogrindžio	leidiniui	buvo	uždegta	žalia	šviesa.	Dieve,	padėk!	

Kovo 13 d., pirmadienis

Kovo	mėnesį	visoje	Lietuvoje	buvo	renkami	tikinčiųjų	žmonių	parašai	po	
kreipimusi,	kad	būtų	nutrauktas	moksleivių	bedievinimas.	Parašų	rinkė-
jus	KGB	pareigūnai	gaudė	ir	atiminėjo	pasirašytus	 lapus.	Šį	dokumentą,	
skirtą	LTSR	Švietimo	ministerijai,	pasirašė	14	284	tikintieji;	apie	ketvirta-
dalis	buvo	pačių	mokinių	parašų.

Kovo	mėnesį	taip	pat	buvo	renkami	parašai	po	pareiškimu	Religijų	reikalų	
tarybos	įgaliotiniui	K.	Tumėnui,	prašant,	kad	Šv.	Rašto	ir	kitų	religinių	kny-
gų	būtų	 išleista	 tiek,	 jog	galėtų	 įsigyti	visi	norintieji.	Pareiškimą	pasirašė	
16	498	asmenys.	

Kovo 14 d., antradienis

Su	 P.	 Plumpos	 pagalba	 paruošiau	 pirmąjį	 „Lietuvos	Katalikų	 Bažnyčios	
kronikos“	numerį.	Išleidimo	datą	įrašiau	kovo	19-ąją	–	Pravieniškėse	ka-

linamo	kun.	Juozo	Zdebskio	dangiškojo	globėjo	dieną.	Šv.	Juozapas	yra	ir	
mano	globėjas,	nes	jo	vardą	esu	gavęs	krikšto	metu.	Pusę	numerio	perrašė	
sesuo	G.	Navickaitė,	o	kitą	pusę	perrašiau	pats,	nes	ses.	Genutė	dėl	savo	
darbo	negalėjo	greitai	man	padėti.	

Petras	Plumpa	Kaune,	Kalniečių	gatvėje,	 turi	 įsitaisęs	kopijavimo	aparatą	
„Era“	ir	pažadėjo	kiekvieno	„Kronikos“	numerio	padaryti	100	egzempliorių.	
Ses.	Monika	Gavėnaitė	nukopijuotus	lapus	pažadėjo	nunešti	Juozui	Gražiui,	
kuris	tvarkingai	juos	įriš.	Gavęs	žinią	apie	baigtą	darbą,	aš	iš	J.	Gražio	juos	
pasiimsiu.

Kovo 19 d., sekmadienis. Išėjo „LKB kronikos“ Nr. 1.

 Turinys: 

•  Juozo Zdebskio, Prienų kunigo, byla 1971 m. dėl vaikų katekizavimo
•  Kunigo Prospero Bubnio, Girkalnio klebono, 1971 m. byla dėl vaikų katekizavimo
•  Valkininkų klebono Algimanto Keinos persekiojimas 1970–71 m. dėl vaikų   
 katekizavimo
•  Kun. Antano Šeškevičiaus, iš Molėtų, persekiojimas 1970–71 m. bausmę jau atlikus
•  Margininkų klebono Petro Orlicko baudimas už tinklinio žaidimą su vaikais
•  134 panevėžiečių kreipimasis į Maskvą dėl vysk. J. Steponavičiaus
•  Vilniaus arkivyskupijos kunigų pareiškimas Maskvos valdžiai dėl valdžios 
 skelbiamų laisvių ir jų nevykdymo
•  Kleopos Bičiučaitės, iš Akmenės, teismas dėl vaikų rengimo Pirmajai Komunijai
•  Akmenės kun. P. Lygnugario nubaudimas dėl ligonio lankymo. 

 1972 m. kovo 19 d.

Šiuo	metu	tik	Petras	Plumpa	žino	kelią	pas	Maskvos	disidentus,	todėl	pra-
šau,	kad	pirmąjį	 „LKB	kronikos“	numerį	nuvežtų	perdavimui	 į	Vakarus.	
Turiu	 tik	 lietuvių	 laikraščio	 „Draugas“	 adresą	 Čikagoje,	 todėl	 „Kroniką“	
siunčiu	būtent	jiems.	

Kovo 20 d., pirmadienis

3	 023	 Klaipėdos	 tikintieji	 prašo	 TSKP	 CK	 Generalinio	 sekretoriaus	
L.	Brežnevo	sugrąžinti	Taikos	Karalienės	bažnyčią:

„1956–1961 metais Lietuvos Ministrų Tarybos leidimu, tikinčiųjų lėšo-
mis, buvo Klaipėdoje pastatyta ir pilnai užbaigta katalikų bažnyčią. Bet  


