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STEBĖTOJO KOMENTARAI

TEORIJA IR... PRAKTIKA
Paskutiniuoju metu laisvųjų Vakarų 

e paudoje vis dažniau pasirodo straipsnių, 
it ranešimų bei komentarų, kuriuose kal- 
■)ar ama apie Sov. Sąjungoje prasidėjusį 

jj, politinį atoslūgį“. Pranešimuose nema- 
llį. a pastabų, jog Sov. Sąjungos komunistų 

artijos sekretorius Gorbačiovas nuose- 
s s Jiai vedąs sušvelninimo politiką ir jos 

asekmės jau užčiuopiamos — kai ku- 
. jems politiniams kaliniams bausmės at

io-METIS
PAMINĖJO HELSINKIO GRUPĖS 

DEŠIMTMETI
Būrys lietuvių ir kitataučių maldos ir 

apmąstymų pusvalandžiu prie sovietų 
ambasados Washingtone paminėjo Lietu
vos Helsinkio grupės įsisteigimo dešimt
metį. šį maldos pusvalandį surengė JAV- 
jų Lietuvių Jaunimo Washingtono sky
rius, vadovaujant kapelionui kunigui To
mui Žiūraičiui.

1978 metų gruodžio 1 dieną Maskvoje 
kun. Karolis Garuckas, Tomas Venclova, 
Viktoras Petkus, Eitanas Finkelšteinas ir 
Ona Lukauskaitė-Poškienė paskelbė pa
sauliui, kad yra įsteigta Lietuvos visuo
meninė grupė, kuri skatins ir rems Eu
ropos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
konferencijos Helsinkyje priimtų susita
rimų įgyvendinimą.

Maldos pusvalandžio dalyviai įspūdin
gai prisiminė visus lietuviškosios Helsin
kio grupės narius: žuvusius — kun. Bro
nių Laurinavičių, mirusius — kun. Ka
rolį Garucką ir Oną Lukauskaitę-Poškie- 
nę, kalėjimuose kenčiančius ir persekio
jamus — Viktorą Petkų, Balį Gajauską, 
Vytautą Skuodį, Algirdą Statkevičių, 
Mečislovą Jurevičių, Vytautą Vaičiūną

Kalbėdamas lietuviškosios Helsinkio 
grupės narių vardu, Tomas Venclova pa
žymėjo, kad kova dėl pagrindinių žmo
gaus teisių tęsis tol, kol bent vienas žmo
gus bus diskriminuojamas ir persekioja
mas, kol bent viena tauta bus pavergta. 
Venclova pabrėžė, kad visiems politi
niams ir sąžinės belaisviams turi būti 
grąžinta laisvė. Dėl to turime nuolat pri
minti pasauliui sovietiniuose lageriuose 
kenčiančius lietuviškosios Helsinkio gru
pės narius. Rusų Helsinkio grupės nariai 
— Ščaranskis, Ginzburgas ir Orlovas — 
yra jau laisvėje. Tuo tarpu Viktoras Pet
kus, kuris buvo areštuotas drauge su 
jais, dar tebelaukia išlaisvinimo dienos. 
Tomas Venclova iškėlė didelius lietuviš
kosios Helsinkio grupes nuopelnus pa
grindinių žmogaus teisių gynimo kovoje. 
Maldos pusvalandis baigėsi giesmėmis: 
„Marija, Marija“, „Lietuva Brangi“ ir 
Tautos himnu. Prieš išsiskirstydami, 
šio maldos susirinkimo dalyviai paliko 
laišką sovietų ambasadoriui.

KGB REIKALAVIMAS
VĖL TARDĖ KUN. S. TAMKEVIOIŲ
Vakarus pasiekusiomis žiniomis, lietu

vis sąžinės belaisvis kunigas Sigitas Tam- 
kevičius praėjusių metų pabaigoje iš Per
mės priverčiamųjų darbų lagerio buvo 
sugrąžintas į Vilniaus KGB kalėjimą, 
kur tardytojai pakartotinai reikalavo, 
kad jis prisipažintų buvęs kaltas ir taria
mas kaltes apgailėtų. Kunigui Tamkevi- 
čiui griežtai atsisakius, jis buvo iš Vil
niaus vėl pasiųstas atgal į 37-ąjį Permės 
lagerį. Užsienio spaudos agentūros pra
nešdamos šią informaciją, primena, kad 
49-nerių metų amžiaus kunigas Sigitas 
Tamkevičius yra nuteistas šešerius metus 
kalėti griežto režimo lageryje ir ketve
rius metus likti tremtyje. Dešimties me
tų laisvės atėmimo bausmę jis baigs at
likti 1993 metais, ši sunki bausmė jam 
buvo paskirta už tariamai neteisėtą vei
klą prieš sovietinę valstybę.

Spaudos agentūros pažymi, kad iš ti
krųjų kunigas Tamkevičius buvo nuteis
tas už religinę veiklą ir už tikinčiųjų 
teisių Lietuvoje gynybą. Kunigas Tamke
vičius yra Lietuvoje įsisteigusio Tikinčių
jų teisėm ginti katalikų komiteto narys.

(LIC)
Vokietijos laikraštis DIE WELT (1.21) 

pranešė, kad kun. Sigitas Tamkevičius iš 
Sibiro darbo stovyklos perkeltas į Kauną, 
kur jis turės būti liudininku inž. Algirdo 
Patacko byloje. Kun. S. Tamkevičius 
1983 metais buvo nuteistas dešimčiai me
tų, po to, kai jis buvo pakviestas liudi
ninku kun. Svarinsko byloje. Inž. A. Pa
tackas pradžioje buvo kaltinamas Sov. 
Sąjungos šmeižimu, bet vėliau prie kalti
nimo buvo pridėta ir „antisovietinė agi
tacija ir propaganda“. Atrodo, kad pro
kuroras nori apkaltinti jį bendradarbia
vimu LKB Kronikoje.

LIETUVOJE
Minės Maironio 125-sias gimimo metines

1987 m. lapkričio 2 d. sukanka 125 me
tai, kai gimė poetas, lietuvių literatūros 
klasikas Maironis, šiam įvykiui pažymėti 
sudaryta organizacinė komisija. Jos pir
mininku patvirtintas Lietuvos rašytojų 
sąjungos valdybos pirmininkas A. Mal
donis.
Paminėtas muz. St. Šimkus

Vasario 7 d. Vilniuje surengtu koncertu 
buvo paminėtos muziko Stasio Šimkaus 
gimimo šimtosios metinės. Apie muziką 
kalbėjo J. Gaudrimas. St. Šimkaus sim
foninę poemą „Nemunas“ atliko simfoni
nis orkestras, diriguojamas J. Aleksos. Jo 
dainas atliko solistai V. Daunoras ir R. 
Maciūtė.

Muz. Šimkaus metinės minimos visoje 
Lietuvoj e.
„Žalgiris" — savanoriška sporto draugija

Vasario 6 d. Vilniuje įvyko „Žalgirio" 
savanoriškos sporto draugijos respubliki
nės tarybos plenumas. Jame draugijos ta
rybos pirmininku išrinktas Kleopas Gir
džius.
Restauruoja Vilniaus senamiesčio 
objektus

Vilniuje antri metai dirba Lenkijos 
PKZ ir „Budimeks“ firmų specialistai ir 
darbininkai, kurie restauruoja Lietuvos 
sostinės senamiesčio objektus. 
Tvirtinami marių krantai

Kuršių marių bangos kasmet po trupu
tį ardo Ventės rago krantus. Sausio pa
baigoje kyšulyje ant marių ledo buvo 
pats darbymetis. Melioracijos statybos ir 
montavimo valdybos darbininkai darė 
priešerozinę būną. Buna trukdys vandens 
srovėms ardyti krantus, taps puikia už
uovėja valtims ir laivams.
Kauniečiai statys miestą Ukrainoje

Kauno namų statybos kombinato gru
pė išvyko ‘į Ukrainos miškus netoli nuo 
Nidančičių kaimo, Kijevo srityje, statyti 
naujo miesto — Slavutičių, kuriame ap
sigyvens Černobylio atominės elektrinės 
darbuotojai. Lietuviškajam kvartalui 
Slavutičiuje skirti septyni hektarai.
Naujas bendrabutis

Kaune pastatytas naujas bendrabutis 
studentams. Dvylikos aukštų pastate — 
dviviečiai ir triviečiai kambariai, visi pa
togumai.

MIRĖ KUN. J. FRAINAS
Vasario 11 d. Kulautuvoje mirė vietos 

klebonas kun. Juozas Frainas, 76 m.
Kunigu įšventintas Torine, Italijoje. 

Buvo Saleziečių vienuolijos narys. Pra
džioje redagavo mėnesinį žurnalą „Sale
ziečių žinios“. Buvo išvežtas į Sibirą. Grį
žęs iš ilgos tremties, jis dirbo įvairiose 
Kauno parapijose, vėliau provincijoje. 
Palaidotas Kulautuvoje.

ar nusprendžiant opius žmonijos klausi
mus. Jgudę partijos organizatoriai yra ir 
meistriški laviruotojai tarp tiesos ir me
lo, tarp teorijos ir praktikos. Pakalbėki
me trumpai apie praktiką, kuri tausoja
ma iki šios dienos.

Iš ištrėmimo ir moralinio kalėjimo at
leistas sovietinis mokslininkas Sacharo
vas tarytum būtų pagrindu tikėti tais so
vietiniais pasikeitimais. Kai kurie Vak. 
Vokietijos politiniai veikėjai, galvodami, 
jog „politinis pavasaris“ Sov. Sąjungoje 
turi rimtą pagrindą, pakvietė Sacharovą 
aplankyti Vak. Vokietiją. Atsakydamas 'į 
pakvietimą, Sacharovas pasiaiškino labai 
trumpai: „Aš bijau, kad šio pakvietimo 
negalėsiu priimti. Aš negaliu palikti Sov. 
Sąjungos". Ir kai jis buvo paklaustas, ko
dėl, bent trumpam laikui, negalįs išva
žiuoti į užsienį, — atsakė lakoniška pa
staba: „Paklauskite sovietinę valdžią“.

Pavasaris, atoslūgis? Ne, tai sovietinė 
praktika!

Patikėkime valandėlei, jog Gorbačiovas 
tikrai norėtų sušvelninti sovietinį režimą, 
duoti jam kitokį, žmogiškesn'į pavidalą. 
Bet ar tie visi, dideli ir maži, partijos 
veikėjai, tie sovietinės valdžios pareigū
nai taip greitai atsisakys iki šiol naudo
tos praktikos — žmogaus teisių už
gniaužimo, laisvės susiaurinimo ir nuo
latinio persekiojimo?

Uolaus partijos veikėjo ir griežto val
džios pareigūno duona iki šiol buvo ne 
tik saldesnė, bet ir žymiai lengviau už
dirbama. Atsisakyti tos nuostabios privi
legijos — lengvos duonos — ne taip jau 
paprasta. Kiekvienas stengsis likti tuomi, 
kuo jis iki šiol buvo: sovietinės santvar
kos ramsčiu.

Naujoji Gorbačiovo politika, jei jos 
idėjos iš viso naujos, tiesiogiai ar netie
siogiai bando išjudinti tuos ramsčius ir 
kaip tik čia visi partijos bei valstybės 
veikėjai stengsis likti uoliais ligšiolinės 
politikos pasekėjais. Ne veltui sakoma, 
kad sena rudinė maloniau šildo kūną nei 
nauja.

Kad senoji „rudinė“ vis dar susiranda 
vietos ant pareigūnų pečių ir kad senieji 
priespaudos bei prievartos įstatymai ir 
toliau tebevykdomi — pabrėžia sekantie
ji faktai.

Vasario men. 13 d. Maskvoje, Arbato 
gatvėje, vyko taiki gyventojų demonstra
cija. Demonstrantai reikalavo bausmės

panaikinimo visiems politiniams kali
niams. Demonstrantus lydėjo keli užsienio 
žurnalistai, radijo ar televizijos kores
pondentai.

Į demonstrantų eiles tučtuojau įsiver
žė civiliai apsirengę pareigūnai, kurie, 
mušdami ir stumdydami demonstrantus, 
reikalavo nutraukti taikų protestą. Su
mušti buvo ir laisvųjų Vakarų laikraščių 
korespondentai, filmuotojai, fotografai. 
JAV televizijos bendrovės CBS filmuoto- 
jas Maskvoje, Joseph Richey, ir jo garso 
technikas Armand Deus buvo suimti ii' 
sovietinės milicijos poste ilgiau kaip dvi 
valandas tardyti.

Politinis pavasaris, atoslūgis? Ne, tai 
sovietinė praktika!

Ii- kaip tik sovietinė praktika, už
gniaužti viską, kas nauja, viską, kas ne
siderina su grobuoniškais įstatymais, yra 
tie pelai, kurie pakyla net menkiausiam 
vėjui papūtus. Naujos idėjos Sov. Sąjun
goje yra maži, menki grūdeliai, jų lab-ii 
ir labai nedaug ir todėl juos nesunku at
skirti nuo pelų — prievartos ir priespau
dos.

Gyvenime anksčiau ar vėliau daug kas 
keičiasi. Tikėkime, kad ir Sov. Sąjungoje 
gyvenimas pasikeis. Gyventi be vilties, 
be įsitikinimo, kad kada nors išauš lais
vės rytojus — sunku. Tačiau kai kuriuo
se 'įvykiuose Sov. Sąjungoje jau šiandien 
matyti rimtą politinį atoslūgį per anksti. 
Naujai politikai bus galima patikėti tik 
tada, kai sovietinė teorija ir praktika ne
bus atskirtos viena nuo kitos melo siena. 
Kas vieną kartą melavo, tam daug kar
tų netikės.

Algis Sadauskas

jistos, ištremtieji rėžimo kritikai 
lut tižti 'į jų gyvenamąsias vietas. 
. ' Maskvoje skubotai buvo surengtas 

įgadinamas taikos forumas, kuriam 
"as ne taip jau menkas vardas — 
‘ uo atomo laisvą pasaulį, už žmonijos iš- 
) elbėjimą“. Į ši forumą sovietai pakvietė 
.s .augiau kaip 900 dalyvių iš įvairių kraš- 
A-Jų tarpe rašytojai, gydytojai, ūkio 

1 pecialistai, aktoriai. Nestinga čia ir pa- 
t ] jstamos kino žvaigždės Claudia Cardi- 
,r'! lale.

w Visas forumo darbo turinys yra
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id

taip 
duo-
„Už

nu-
kreiptas tik vienam tikslui: žiūrėkit, ko
lite ie mes žmogiški, žiūrėkite, kaip mes 

tengiamės tarnauti žmonijai, stebėkit, 
okie nesavanaudiški ir kilnūs mūsų tiks-

TE Žinia, skaitytojas, 
ranešimais, kuriam

kuris domisi tokiais 
rūpi tolesnė „politi-

io atoslūgio“ eiga, automatiškai klausia 
avė: ar tai tiesa, ar tikrai Sov. Sąjungoje 
rasidėjo nauja era, pagrįsta laisve ir 

aagarba žmogui? Kaip atskirti grūdus nuo 
pelų?

jrii Sovietinė propagandos mašina visada 
q ugebėjo pritaikyti savo ritmą svarstant 

ral-----------------------------------------------------------

PALEISTAS
DOC. V. SKUODIS ARKIVYSK. L. POVILONIS IŠVYKO

Lietuvos vyskupų konferencijos pirmi
ninkas arkivyskupas Liudas Povilonis, 
•baigdamas savo trijų savaičių vizitą Ro
moje, vasario 17 d. susitiko su Vatikano 
Valstybės sekretorium kardinolu A. Ca- 
saroli.

Vizito metu arkivysk. L. Povilonis bu
vo du kartus priimtas Popiežiaus.

Vasario 18 d., išlydėtas Romos aero
drome prel. A. Bačkio ir daugumos lie
tuvių kunigų, arkivysk. L. Povilonis ir jo 
sekretorius kun. B. Bulika išskrido į 
Maskvą, o i’š ten traukiniu vyko į Kauną.

Amerikos valstybės departamentas Va- 
ingtone patvirtino žinią, kad Amerikoje 
imęs lietuvis sąžinės kalinys docentas 
Bytautas Skuodis vasario 5 dieną buvo 

^laisvintas iš sovietinio darbo lagerio, 
^kuodis jau aplankė amerikiečių ambasa
dą Maskvoje, kur pakartojo savo pagei- 

adavimą drauge su šeima emigruoti į Jung
tines Amerikos Valstijas. Jis yra gimęs 
jčikagoje, tad pagal amerikiečių įstaty- 
Imus yra Amerikos pilietis. Sovietai, ne
pripažindami dvigubos pilietybės, jį laiko 
lįsavo piliečiu, nes Skuodis būdamas vaiku 
i drauge su tėvais sugrįžo į Lietuvą. Vy

tautas Skuodis buvo išlaisvintas jam jau 
pilnai atlikus septynerių metų kalėjimo 
ausmę. Jis dar būtų turėjęs penkerius

metus likti tremtyje. Išlaisvinimo įsakas 
jį pasiekęs jam traukiniu keliaujant iš 
darbo lagerio į tremtį Mogadane. Pagal 

JĮturimas informacijas, sovietiniai pareigū- 
i kvietę Skuodį pasirašyti kaltės prisi- 
inimo pareiškimą, malonės prašymą, 

^įsipareigojant ateityje susilaikyti nuo va
dinamos priešsovietinės veiklos. Skuodis 
tokio pareiškimo nepasirašęs, bet sutikęs 
savo parašą padėti ant kiek pakeisto tu
rinio dokumento. Docentas Vytautas 
Skuodis buvo suimtas 1980 metais ir nu
teistas dvylikai metų laisvės atėmimo už 
tariamą antisovietinę propagandą ir agi
taciją. Jis buvo kaltinamas pogrindžio 
spaudos gaminimu, užsienio radijo laidų 
klausymu, taip pat dėl to, kad parašė stu
diją „Dvasinis genocidas Lietuvoje“, ir 
pasirašęs dokumentus apie Lietuvoje vyk
domus žmogaus teisių pažeidimus. Prieš 
pat areštą, Skuodis buvo įsijungęs į Lie- 

Va tuvos Helsinkio grupę, o vėliau taip pat 
ir į Lietuvos Tikinčiųjų teisėm ginti ka
talikų komitetą, kuriame jis buvo vienin
telis narys-pasaulietis. Vakaruose buvo 
nuolat keliamas Skuodžio išlaisvinimo 
klausimas. Jo likimu rūpinosi tiek lietu- 
viai, tiek ir kitataučiai. Amerikiečių dele- 

1118 gacija Europos saugumo ii- bendradarbia- 
i»* vimo konferencijoje Vienoje pakartotinai 
jt* iškėlė Vytauto Skuodžio atvejį, reikalau- 
5'11 dama, kad jis būtų išlaisvintas. Skuodis 

sovietiniame darbo lageryje kelis kartus 
li£ buvo paskelbęs bado streikus, protestuo- 
in> damas prieš žmogaus teisių ir religinės 

laisvės varžymus Lietuvoje (LIC). Apie 
Vytauto Skuodžio išlaisvinimą tos die
nos laidoje pranešė taip pat ir Vatikano 
radijo dienraštis.
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VOKIETIJOS SPAUDOJE

PABALTIJO KLAUSIMAS
GORBAČIOVO VIZITAS LATVIJOJE IR ESTIJOJE

Komentuodamas Sovietų lyderio M. 
Gorbačiovo pasisakymus Latvijoje ir Es
tijoje, žinomas vokiečių rašytojas Carl 
Gustaf Stroehm laikraštyje DIE WELT 
(11.19) rašė:

Kaip pirmas Sov. Sąjungos partijos ly
deris ir kartu kaip pirmas Rusijos valdo
vas nuo caro laikų, Michailas Gorbačio
vas šiomis dienomis aplankė Maskvos 
aneksuotas Baltijos respublikas. Rygoje, 
Latvijos sostinėje, Gorbačiovas pasakė 
praeiviams, kad ateinantieji trys metai 
bus sunkūs; po to tačiau padėtis pagerės.

Šiuo atveju Gorbačiovas tikriausiai tu
rėjo omenyje ekonominę padėtį. Bet tai 
estų, latvių ir lietuvių tautoms yra tik 
šalutinė problema, nes jų materialinė pa
dėtis, dėka jų tradicinio darbštumo, ne
paisant sovietų santvarkos, yra truputį 
geresnė, negu daugumos kitų Sov. Sąjun
gos gyventojų. Baltijos valstybės ir jų 
gyventojai buvo 1940 metais, po Hitlerio- 
Stalino pakto, Sovietų kariuomenės bruta
liai okupuotos, gyventojai masiniai tre
miami į Gulagą, dėl ko Talinas nustojo 
dešimtadali savo gyventojų. Vėliau, kai 
1944 metais sovietų kariuomenė pakarto
tinai užgrobė Baltijos kraštus, trumpai 
pergyvenusius vokiečių okupaciją, estai 
ir latviai masiškai bėgo į Vakarus. Liku
sieji pergyveno naujus masinius trėmi
mus. Visi Estijos ir Latvijos vyriausybės 
nariai, kurie 1940 metais buvo pakviesti į 
Maskvą „deryboms“ su Sovietų valdžia, 
ligi šios dienos negrįžo. Estijos paskutinis 
prezidentas Konstantinas Paets 1956 me
tais mirė sovietų kalėjime.

Maskva turėjo kai ką ten pagerinti. Ma
lonu, kad Gorbačiovas dabar sako, jog 
Sovietų valdžia siekia „dialogo su tauta“ 
ir kad jis priminė partijos pareigūnams: 
„Mes gyvename daugiatautėje šalyje, tad 
nekreipti dėmesio į šį reikalą būtų pavo
jinga“. Tačiau kokiu būdu jis atkreips 
dėmesį į Baltijos tautų aspiracijas į sava
rankiškumą? Ar taip, kaip ligšiol — su 
persekiojimais, draudimais ir darbo sto
vyklomis tų kraštų pilnateisiams pilie
čiams? Kaip jis pasielgs su masine šių 
kraštų rusifikacija, kuri sudaro grėsmę 
mažų tautų egzistencijai? Naujam vyrui 
Kremliuje taip pat tinka posakis: Pasa
kyk man, kaip tu elgiesi su Baltijos tau
tomis ir aš tau pasakysiu, kas tu esi.

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEI- 
TUNG (II.3) įdėjo ilgesnį pranešimą apie 
Europos Tarybos, posėdžiavusios Straz- 
burge, priimtą rezoliuciją Baltijos valsty
bių klausimu. Pranešime pasakyta, jog ta 
rezoliucija bus persiųsta Vienoje posė
džiaujančiai konferencijai, kuri peržiūri 
Helsinkio baigiamojo akto susitarimų 
vydymą.

Šveicarijos laikraštis NEUE ZUER- 
CHER ZEITUNG (II. 21-22) išspausdino 
ilgą pranešimą apie M. Gorbačiovo vizi
tą Latvijoje ir Estijoje, kur jis kalbėjo 
apie „Baltų kelią į socializmą“, iš kurio 
nėra kelio atgal. Tas pats laikraštis va
sario 25 d. įdėjo Pasaulinės Baltų Tarybos 
atsakymą į tą Gorbačiovo kalbą. Apie tai 
pranešime vėliau.

NAUJA AKCIJA
Jungtinėse Amerikos Valstijose imama

si naujos akcijos padėti lietuviui sąžinės 
kaliniui Baliui Gajauskui atgauti laisvę. 
Įtakingoji amerikiečių organizacija CRE-

BANDYMO LAIKAS
The TIMES (11.19) atspausdino tokio 

turinio skaitytojo laišką:
Jūsų vedamasis „Glasnost ir Gulagas" 

(11.12) visai pateisinamai sveikina 140 
politinių kalinių išleidimą Sov. Sąjungo
je. Taip pat teisingai nurodoma, jog pa
sikeitimas (Sov. Sąjungoje) negali būti 
laikomas tikrai įvykusiu be kitų reformų, 
tokių, kaip laisvas keliavimas į Sov. Są
jungą ir iš jos, sudarymas galimybių ne- 
komunistams pasiekti tikrai 'įtakingų po
zicijų, baudžiamojo kodekso reformos, 
kuri išaiškintų „antivalstybinės veiklos“ 
reikšmę, ir sulaukti dienos, kada Gulagas 
bus „atvirų diskusijų ir kritikos objektu.“

Kaip bebūtų sveikintini tie pasikeiti
mai, — net Gulago salyno visiškas likvi
davimas, — jie vis tiek dar nebus visiš
kai įtikinami ligi tol, kol sovietų kariuo
menė nepasitrauks iš visos Rytų Europos, 
leidžiant ten šimtui trisdešimčiai mili
jonų gyventojų tikrą savivaldą.

Jums ištikimas
lon Ratiu, 

54-62 Regent Street, W1

ED, besirūpinanti sąžinės belaisvių liki
mu, drauge su kitomis panašiomis insti
tucijomis ir Lietuvių Religine šalpa New 
Yorke, pradėjo rūpintis, kad Kaliforni- 
nijos valstija paskelbtų Balį Gajauską 
savo garbės piliečiu. Tokiu būdu tikimasi 
palengvinti Balio Gajausko išgelbėjimą 
iš sovietinio darbo lagerio.
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KALBA IR RAŠTAS
LIETUVIU KALBA, TAUTYBĖ IR LITERATŪRA LINGVISTO AKIMIS

Kalbininkas dr. H. Haarmann, tyrinė
damas Europos tautų šnekamų j ų-rašo- 
mųjų kalbų sociologinę-politinę reikšmę, 
nemaža vietos paskiria ir lietuvių kalbai. 
Mokslinėje kalbotyros diagramoje iš 67- 
nių Europoje vartojamų kalbų, lietuvių 
kalba — statistiniame brėžinyje — uži
ma 28-tą vietą. Lietuvos kaimynai: lenkai 
7-tą, gudai 19-tą, latviai 32-rą ir estai 37- 
tą vietas. Paeiliui skaitant, pirmosios 5- 
kios kalbu, diagramoje vietos priklauso: 
rusų, vokiečių, anglų, italų ir prancūzų 
kalboms. Dr. H. patikina šio mokslinio 
veikalo skaitytojus, kad jo ir bendradar
bių surinkta medžiaga „objektyvi ', be 
„ideologinių kosmetinių dažų priemaišos“. 
Be to, rankraštį skaitė ir taisė dr. H. 
Kloss Institut fuer deutsche Sprache, 
Mannheime.

Haarmanno manymu, lingvistų svar
biausias uždavinys padėti skaičiumi ne
gausių tautų žmonėms alfabetizavimo 
darbe, laidymo atradimui, rašomosios kal
bos įvedimui. Etnologų apskaičiavimai ro
do, kad pasaulyje neraštingų tautų skai
čius labai didelis. Vkn Afrikoje iš 1.250 
beraščių kalbų, klasifikuotos tiktai 730. 
Kiek geresnis vaizdas pietų Amerikoje. 
Iš 2.100 čiabuvių tarmių, moksliškai iš
tyrinėtos 1.320 kalbos. Panašius vaizdus 
piešia Australijos, Pacifiko vandenyno gy
ventojų ir Azijos tautų socialinę-politinę 
padėtį tyrinėjantys europiečiai. Daugia
kalbiškumo išplitimą XIX-XX amžių bė
gyje, šių žemynų gyventojai laiko svar
biausiu esmės požymiu, pakeitusiu ne tik 
jų sąmonę, bet ir pasaulėžiūrą. Europos 
mažųjų ir vidutinio dydžio tautoms tai 
jokia naujovė. Iki I-mojo pasaulinio karo 
pabaigos austro-vengrų, rusų ir vokie
čių monarchijos mėgino nustelbti bet ko
kius tautinius ,/bruzdėjimus“. Mažųjų tau
tų padėtis ir po II-jo pasaulinio karo nie
kuo nepagerėjo. Multinacionalinėse pa
saulio valstybėse (Brazilija, JAV, Kinija, 
Sov. Sąjunga) lingvistas studijuodamas 
socialinę komunikaciją, tyrinėdamas ma
žųjų kalbų raštijos vystymosi raidą, ras, 
vakaruose anglų ir rytuose rusų kalbų.

vienkalbiškumo primatą. Satelitų eroje 
blogėja sąlygos mažoms tautoms lenkty
niauti su pasaulinių kalbų galiūnais.

Lietuvių kalbos raštijos būklė 
1970 metais

Kalba, tautybė ir pilietybė, sociologi
niai žiūrint, ne būtinai identiškos. Ispa
niškai kalbąs lietuvis gali tapti JAV 
pilietis. Vak. Europoje randą prieglobstį 
bėgliai, persekiojami dėl religinių, ideolo- 
ginių-politinių, rasistinių priežasčių buvo 
priversti palikti gimtinę. Pradedant antrą
ja XIX amžiaus puse, lietuvių emigran
tų srovė Amerikon kasmet tapo platesnė 
ir suviliojo vis daugiau tautiečių slapta 
peržengti caristinių žandarų saugojamą 
Lietuvos vakarinę sieną. Ne visiems JAV- 
jos tapo svajonės išsipildymu, tapo šali
mi, kurioje „pienas ir medus“ upeliais te
ka. Reikėjo nugalėti neapsakomas sunky
bes. Ne vienas gabus imigrantas, nemo
kėdamas krašto kalbos jautėsi menkapro- 
čiu kvaišeliu. Įstaigose, be vertėjo, ne
įmanoma susikalbėti su pareigūnais, ne
įmanoma užpildyti reikalingus formulia
rus gauti apsigyvenimui pastogę, leidimą 
ieškotis darbo, arba ligos, senatvės atve
ju gauti atitinkamą pagalbą. Atrodo, kad 
vaikai ir paaugliai greičiau prisitaikė ap
linkybėms ir mokyklose sėkmingai švie
tėsi, baigė aukštesnes mokyklas, universi
tetus.

1970 m. statistikas duomenys rodo, kad 
Kanadoje gyvena 20.000, Pietų Ameriko
je — 13.000 ir JAV-se — 0,45 mil. lietu
vių. Po II pasaulinio karo Vak. Europoje- 
apsigyveno 39.000 lietuvių. Lenkijoje li
ko 10.000. Nedidelis skaičius yra Afrikos, 
Australijos - N. Zelandijos kontinentuose. 
Tais pačiais metais, rašo autorius, Sov. 
Sąjungoje gyveno 2,76 mil. lietuvių. Iš 
jų 98 proc. kalbėjo lietuviškai. Visų Lie
tuvos TSR gyventojų, lietuviai sudaro 
80,1 proc. Gudijoje, Ukrainoje ir Latvijo
je gyvenančių lietuvių skaičius yra per 
0,175 mil. Įsidėmėtinos taip pat statistinės 
Lietuvoje 1936 metais gyvenančių vokie
čių datos. Iš 155,000 Klaipėdos krašto gy
ventojų, 72.000 kalbėjo namuose vokiškai.

EUROPOS LIETUVIS

D. Lietuvoje iš viso tųbuvo 29.000 vokie
čių kilmės.;-.495X m. štptistika Lietuvoje 
registruoja 12.650 vokiečių tautybės žmo
nių.

Lingvisto Haarmanno ir bendradarbių 
tyrinėjimų išdavos teigia, kad aisčiai, in
doeuropiečių kilmės žmonės, pirmame 
šimtmetyje po Kr. gimimo jau gyveno 
Baltijos pajūryje tarp Vislos, Nemuno ir 
Dauguvos upių žiočių. VII amžiuje po Kr. 
gim. aisčių giminės susikaldo į prūsų, 
lietuvių ir latvių autonomines kalbas, ku
rių viena — prūsų kalba — 18-tame šimt
metyje „išmirė". Latvių ir Lietuvių gimi
nės ir kalbos išliko gyvos, dėka raštijos 
įvedimo 16-to amžiaus pradžioje. Seniau
si kalbos paminklai raštu, tai iš 1515 m. 
saugojamas „Dzūkiškų maldelių“ ran
kraštis ir 1547 m. Karaliaučiuje išleistas 
M. Mažvydo išverstas iš vokiečių kalbos 
Liuterio Katekizmas. Rašytojai, kalbinin
kai mėgina iš lietuvių kalbos pašalinti 
svetimybių įtaką. Tai slavizmai (gudiškos 
lenkiškos ir rusiškos kilmės) iš vienos pu
sės ir germanizmai iš kitos pusės.Viso apie 
6.000 žodžių. Nepriklausomybės metais 
lietuvių kalbos grynumas pasiekė gražių 
rezultatų. Kartu su 1940-44 m. okupacija, 
rusų kalbos spaudimas kasmet didėja ir 
vis labiau jaučiamas literatūroje ir 
periodiniuose spaudiniuose.

Ventės Ragas

Harald Haarman — Soziologie und Poli- 
tik der Sprachen Europas. Muenchen, 
1975.

„LIETUVIAIS NORIME IR BŪT“

JAV-se yra pagamintos magnetofono 
juostos prie Danguolės Tamulionytės pa
rengto lietuvių kalbos vadovėlio „Lietu
viais norime ir būt“. Dviejose garsinė
se juostose, po 45-kias minutes, yra įre
gistruota 30 lietuvių kalbos pamokų — 
žodžių ištarimas, gramatika, skaitymai, 
klausimai ir atsakymai, keletas dainų, 
giesmių ir poezijos. Tarp kiekvienos pa
mokos įterptas muzikinis fragmentas. Ta
mulionytės lietuvių kalbos vadovėlis su 
garsiajuostėmis yra skirtas lietuviškai be
simokantiems — pradedantiems ir pažen
gusiems.

1987 m. kovo 5 d. Nr. 10 (;

LIETUVOS LAISVES VAINIKAS
pavartyti mokslinio-istorinio 

su 
ŠU

ži-

provinci-
Šv. Sostu

studija, 
pa- 

Isti-
Romo-

Bandysiu 
veikalo lapus ir pasidalyti mintimis 
šio laikraščio skaitytojais apie jame 
dėtas vertybes.

O jame randame daug mums mažai
nomų faktų ir aplinkybių, kurių aplinku
moje vyko Lietuvos bažnytinės 
jos 'įsteigimas ir konkordato su 
pasirašymas.

Tai labai įdomi istorinė
kruopščiai Stepono Matulio, MIC, 
ruošta, naudojantis Vatikano, Rytų 
tuto, Marijonų centriniu archyvu 
je, Lietuvos Pasiuntinybės piie šv. Sosto
ir lietuvių marijonų archyvo daviniais.

Ten pat yra tų šaltinių duomenys skai
tytojams, norintiems plačiau gilintis ir 
praplėsti savo žinias.

Kiekviename puslapy randame daug, 
ko paprastam žmogui gal nebuvo galimy
bės sužinoti. Lietuvos bažnytinės provin
cijos įsteigimas, konkordato pasirašymas 
ir apaštališkosios konstitucijos paskelbi
mas daugumai mūsų buvo labai miglotas 
dalykas.

Studija padalyta į tris pagrindines da
lis. Pirmoje dalyje nagrinėjamas laikotar
pis tarp 1251-1925, lietuvių pastangos at
siriboti nuo kaimyninių tautų bažnytinio 
gyvenimo.

Antroje dalyje kalbama apie apaštališ
kojo vizitatoriaus paruošiamuosius dar
bus Lietuvoje ir Vatikane Lietuvos baž
nytinės provincijos įkūrimui 
m.).

Trečioje dalyje matome 
Jurgio Matulaičio pastangas
mus sudarant konkordatą tarp Lietuvos 
ir Šv. Sosto ir paskelbimą apaštališko
sios kostitucijos „Lituanorum Gente“.

Įvykių raidai pavaizduoti yra nemaža 
asmenų ir įvykių nuotraukų.

Studijos pabaigoje yra konstitucijos 
lietuviškas vertimas ir du žemėlapiai, ro
dantys vyskupijų ribas.

Gale trumpa pačios studijos santrau
ka anglų kalba.

Gryna lietuviška kalba ir lengvas rašy
mo stilius — knyga lengvai skaitoma.

Tai puiki dovana, Lietuvos krikščiony
bės 600 metų jubiliejaus proga, aute

(1925-1926

arkivyskupo
ir pasieki-

riaus padovanota lietuviams išeiviam^
Knygą išleido „Šaltinis", 16 Utį 

Road, West Bridgford, Nottingham į 
6AH. Great Britain.

Kaina 1.50 sv. li. Vilkonh
P 
B

JUBILIEJINIAI PAŠTO ŽENKLĄ^

Vatikano paštas išleis specialius pF 
ženklus Lietuvos krikščionybės jubill 
atžymėti. Pašto ženklus sukūrė liet| 
dailininkas Vytautas Virkau. Numatį 
kad ženklai bus išleisti prieš jubiliel 
iškilmes Romoje, birželio mėnesį, Jg 
trejus metus Vatikano paštas buvo į 
pat išleidęs du pašto ženklus Liet^ 
globėjo švento Kazimiero sukakties • 
ga. Juos buvo sukūręs neseniai RoT 
miręs dailininkas Romas Viesulas.

į

NAUJI LEIDINIU
TĖVŲ ŠALIS, 

skyriui. Antras 
Jonynienė. 370 psl. 1986. Chicaga. 11 įP

DOMUKO JOTYNĖ, 
jaunimui. Bale Vaivorytė. 
Roma. 6 dol.

BIČIULIS. Eilėraščiai, iš 
vyne. Lietuvos pogrindžio 
15. Išleido Pas. Liet. B-nė. 
Chicaga. 6 dol. P'

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 600 F 
TŲ JUBILIEJAUS giesmės bendram F 
dojimui. Išleido Liet. Krikš. Jub. Kį. 
33 psl. 1986. Chicaga. 1 dol.

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 600 
TŲ JUBILIEJAUS giesmės chorams. 
leido Liet. Krikš. Jub. K-tas. 45 1___
Chicaga. 5 dol.

vad. lit. mok. septinį 
pataisytas leidimas. į

s 
pasiskaitjf 
47 psl.

h 
Dievas ir f 
spauda. .

85 psl. 1T

psl. IjP1

re 
h 

lieti-įu
NAUJA GIESMĖ

Kanadoje gyvenantis jaunas 
kompozitorius Jonas Govėdas yra suk&u 
giesmę „Kristui Karaliui“. Kūrinį užsįj į 
Centrinis Lietuvos krikščionybės sukįnt 
ties minėjimo komitetas. Giesmė, kįn 
Jono Govėdo buvo sukurta pagal iš lęi 
tuvos gautą tekstą, bus atlikta Lietuįr 
krikšto jubiliejinėse iškilmėse Toroiii 
šių metų rudenį. L

KALINIO MEMUARAI =
13.

Aplinkui tarp trobesių ir tvoros dar 
buvo vietos. Nedarbo metu aplink ba
raką kai kurie kaliniai vaikštinėdavo. 
Aš irgi ten vaikštinėdavau, mąstyda
vau, melsdavausi.

Buvo tokių, kurie į nelaisvę pateko 
prieš 30 ar 25 metus (P. Paulaitis, .1. 
Daugis, keletas rusų). Tada jie buvo 
dar jauni, o dabar jau pasenę, suvar
gę, pražilę...

Šiuose namuose išbuvau trejis me
tus. Visko juose mačiau, pergyvenau. 
Jeigu pats juose nebūčiau pagyvenęs, 
apie visa tai nebūčiau turėjęs nė ma
žiausio supratimo.

Kai tik įžengiau į konclagerio bara
ką, mane kaliniai klausė: „Kakoj 
sroik?“ (Kiek metų esu nubaustas?). 
Atsakiau jiems, kad nubaustas trims 
metams griežtojo režimo konclagerio 
ir dviems metams nutrėmimo. Jie man 
atsakė: „Eto dėtskij srok“. (Tai vai
kiška bausmė). „Dvadcat piat, petnad- 
cat pri sovetskoj vlasti — normal
ino...“ (dvidėštimt penki, penkliolika 
prie Tarybų valdžios — normalu). Jie 
mane tikino, kad aš per tris metus ne- 
pažinsiąs gerai tarybinio kalinio gyve
nimo.

Kaliniai, kurie čia buvo patekę už 
veiksmus, padarytus karo metu, ma
žai kalbėjo. Beje, ir smalsauti nebuvo 
mados. Nebent tik šiaip prorečiais ką 
nors pašneka iš neturėjimo ką veikti.

Vienas iš sunkiausių man dalykų 
yra tai, kad per visą kalinimo laiką 
nė valandos negalėjau pabūti vienas. 
Ar darbe, ar gyvenamoje patalpoje 
reikėjo būti tarp daugelio žmonių.

Dauguma žmonių čia pamokyti, 
raštingi; nemažai yra ir su aukštuoju 
išsilavinimu, bet širdyse daug neapy
kantos, niūrūs, pavydūs, greiti įsižeis
ti. Buvo ir tokių, kuriems kalinio var
das buvo tarsi koks garbės titulas. Jie 
tuo net didžiavosi. Nežinau, ar bent 
vienas kalinių širdyje jautėsi neteisus.

Po darbo, vakare susėsdavo kaliniai 
lošti domino, „čertei“, šaškėmis ar 
šachmatais. Belošdami dažnai susi
pykdavo. viens kitą plūsdavo. Vaidai 
tarp kalinių neretas reiškinys.

Dauguma kalinių dirbdavo tik va
ru verčiami, todėl ir dirbo prastai, bu
vo tingūs. Prievartiniai darbai kalinius 
darė dar blogesniais. Pusę darbo už

mokesčio atskaitydavo konclagerių 
administracijai išlaikyti. O iš likusios 
pusės darbo užmokesčio atskaitydavo 
už maistą, už drabužius, avalynę.

Bendra nuotaika konclageryje — 
lyg į pamazgų duobę būtum patekęs 
ar pragaro prieangyje atsidūręs...

Mane kaip senyvo amžiaus (įkopu
sį į aštuntąją dešimtį) ir silpnos svei
katos, visą rudenį į darbą nevarė. Ta
čiau 1977 m. gruodžio pradžioje nu-

Vladas Lapienis 
siuntė į kalinių ligoninę. Prieš siun
čiant į ligoninę nuodugniai iškratė, lei
do pasiimti tik aliuminį dubenėlį, puo
duką ir aliuminį šaukštą. Ten manęs 
gydytojas nė neapžiūrėjo, o tik pa
klausė, už ką esu nubaustas, kiek me
tų paskyrė kalėti, iš kokios respubli
kos tautybės ir šį tų apie sveikatos 
stovį. Iš viso gydytojo kabinete už
trukau tik kelias minutes.

Nors konclagerio ligoninėje manęs 
beveik negydė, bet joje susitikau su 
kaliniais intelektualais, atvežtais iš 
spec, konclagerio ir iš 19-to lagerio, 
esančio Zubo-Poliansko raj., gyven
vietėje Lesvoj. Vienas iš speclagerio 
— tai gana išmintingas ukrainietis De- 
siv, prieš areštą dėstęs vienoje Ukrai
nos aukštojoje mokykloje. Pažinau 
Rusijos vokietį iš 19-to konclagerio. 
Už tai, kad jis labai norėjęs ir daręs 
pastangų išvykti į Vokietiją, netekęs 
laisvęs 25-eriems metams. Kitas uk
rainietis gyvena nelaisvėje jau daugiau 
kaip 20 metų. Jo brolis gyvena Kana
doje ir stengiasi jį išvaduoti. Stalino 
laikais šis kalinys sėdėjo su kun. Ra
čiūnu vienoje kameroje. Daugiausiai 
susidraugavome su praktikuojančiu 
kataliku ukrainiečiu mokytoju. Su 
juo kalbėdavomės religinėmis temo
mis. Jis sakė: „Gerasis Dieve, tik da
bar supratau, kad leidai tą vargą, tų 
panieką, tą kančią tam, kad aš dvasi
niai sutvirtėčiau ir tapčiau kilnesnis“.

Konclagerio darbuotojai pasakojo, 
kad jiems griežtai uždrausta pasakoti 
apie gyvenimą konclageryje net ir na
miškiams, šeimoje. Nebent tik iš ge
ros pusės. Panašiai rašė ir Balys Sruo
ga: „Pagrindinis visų koncentracijos

lagerių veiklos dėsnis — rūpintis, kad 
niekas pasauly nesužinotų, kas ir kaip 
vyksta už spygliuotų užtvarų“.

III DALIS

TREMTIS
įžanga

Norint turėti aiškesnį supratimą 
apie tremtį (ištrėmimą, nutrėmimą), 
tenka šiek tiek nukrypti nuo temos ir 
papasakoti nors labai glaustai „Gula
go salyno“ žodžiais, kurio paimti iš 
senųjų Rusijos istorijos šaltinių.

Kaip ir kitose šalyse tremtis Rusi
joje nepavėlavo.

Rusijos imperijoj jau prie Aleksie
jaus Michatiovičiaus (1648 m. Visuo
tinio Susirinkimo Nuostatais Sobor- 
nym Uloženijem) tremtis buvo įstaty
mu įteisinta. O Petras I jau trėmė 
tūkstančius žmonių. Valdant carienei 
Elžbietai mirties bausmė būdavo pa
keičiama nutrėmimu ilgiems metams 
arba tremtimi iki mirties. Vėliau Ru
sijoj tremtis buvo pradėta suprasti ne 
tik ištrėmimu iš gimtojo krašto į Si
birą, bet ir sunkiems darbams, vadi
namiems katorga. 1822 m. vadinamu 
Aleksandro Ustavu (nutarimu) siunti
mas į Sibirą sunkiems darbams-kator- 
gai buvo įteisinta įstatymu kaip trem
tis.

1863 m. pradėjo žmones tremti į at
skirtą nuo žemyno vandeniu Sachaly- 
no salą, jos dykumas. Ir taip Rusijoj 
kiekvienais metais vis daugiau žmonių 
buvo tremiama. Vėliau pradėjo iš
tremti žmones iš Rusijos imperijos į 
užsienį.

Čechovas rašo, kad caro valdymo 
laikais žmonėms, kurie tremtyje gerai 
elgdavosi, tremties laiką sutrumpinda
vo ir jie tapdavo visai laisvi. Telikda
vo tik vienas apribojimas: negalėdavo 
grįžti į tą vietovę, kurioje gyveno prieš 
ištremiant.

Paskutiniame šimtmetyje tremties 
bausmę skirdavo teismas arba buvo 
tremiami administracijos.

Tremties sąlygos keisdavosi: tai 
sunkėdavo, tai lengvėdavo. Iš P.F. 
Jakuboviičiaus ir Levo Tolstojaus ži
nome, kad su žmonėmis, vežamais į 
tremtį už politinius nusikaltimus, kon- 
vojininkai ir persiunčiamųjų kalėjimų 

administracija elgdavosi negarbiai. 
Net ir su kriminaliniais kaliniais, ku
rie būdavo vežami drauge su politi
niais kaliniais, etapo konvojaus ko
manda elgdavosi pagarbiau, todėl 
kriminaliniai nusikaltėliai politinius 
tremtinius gerbė.

XX a. pradžioje tremtis už politi
nius įsitikinimus skiriama adminis
tracijos, tapo tuščiu formalumu. (Guč- 
kovas). Nuo 1906 m. Stolipinas ėmė
si priemonių visiškai ją likviduoti. Tik 
bolševikai, paėmę valdžią į savo ran
kas, tremtį vėl Rusijoje atgaivino, iš
plėtė, sustiprino.

Kas tai buvo caro laikais tremtis, 
vaizdžiai parodo Radiščevo tremtis. 
Ust llimsko gyvenvietėje jis nusipirko 
dviejų aukštų medinį namą (tarp kit
ko — už 10 rb.) ir gyveno su savo 
mažamečiais vaikais ir giminaite. Jis 
gyveno taip, kaip jam patiko, be jo
kių varžymų, niekas jo nekontroliavo. 
Jis galėjo laisvai važinėti po visą 
llimsko sritį. Dirbti jo niekas nevertė.

O tarybų valdžia, kuri smerkia ca
ro režimą kaip žiaurų ir nežmonišką, 
ir pati skelbiasi esanti humaniška, ma
ne už politinius įsitikinimus 1979 m. 
nutrėmė į Severo-Jeniseisko rajono Tė- 
jos gyvenvietę (apie 700 km nuo Kras
nojarsko į šiaurę) ir per prievartą ap
gyvendino TEMS bendrabutyje, kur 
gyventojai dažnai girtavo, o pasigėrę 
triukšmaudavo. Aš dėl to negalėdavau 
ramiai pailsėti. Vietos gyventojai su
liko mane priimti gyventi pas save, bet 
milicija neleido. Milicija visą laiką 
liepė man įsidarbinti, nors niekas ma
nęs į darbą nepriėmė, nes turėjau 73 
metus amžiaus ir buvau antros grupės 
invalidas. Labai dažnai sirgdavau, 
sunku buvo priprasti prie atšiauraus 
šiaurės klimato, kur temperatūra žie
mos metu siekdavo iki 60 laipsnių 
šalčio. Be to, milicija man uždraudė 
be jos leidimo nė žingsnio nežengti iš 
Tėjos gyvenvietės. Net į Severo-Jeni
seisko rajoną, kuriam priklausė ši gy
venvietė, be milicijos leidimo aš ne
turėjau teisės nuvykti.

Tremtį Puškino Michailovske įsi
vaizduoja daugelis ten pabuvojusių 
ekskursantų. Panaši tremtis buvo ir 
daugelio carinės Rusijos rašytojų ir 
veikėjų: Turgenevo, Spasko-Lutovic- 
ko, Aksakovo, Trubeckojaus ir kitų.

Omsko laikraščiai, ypač „Stepių 
kraštas“ atspausdindavo tokius tremti
nių straipsnius, kokių Rusijos cenzū
ra niekados nepraleistų. Netgi Zlo

to 
tousto sukilėlius Omsko tremti®® 
aprūpindavo savo laikraščiu. D|_ 
tremtinių Krasnojarskas tapo radi;- 
liu miestu.

Tokia lengva tremtis buvo taikoj 
ne tiktai įžymiems asmenims. Ją pat 
rė ir daugelis XX a. revoliucionierė 
Ypač jos nebijojo bolševikai. Stalinį 
keturis kartus pabėgęs iš tremtį 
penktą kartą buvo ištremtas į... i 
čią Vologdą. Vadimas Pobelskij I 
aštrius priešvalstybinius straipsnį 
buvo ištremtas iš Tambovo į Sarak 
vą!.. Įsivaizduokit, koks baus® 
griežtumas!.. Nors ir tokia, pagal fei; 
bartinį mūsų supratimą labai lenįjm 
tremtis (nereikėjo bijoti, kad teks tdt 
dauti), tačiau tuo metu ir ji buvo sitla 
kiai priimama. ipr

Daugelis revoliucionierių prisirrtu 
na, kaip liguistai buvo sutinkamas įsu 
Įėjimo pakeitimas tremtimi. KalėjiĮ101 
buvo aprūpinti duona, pastoge, šiįm' 
ma, o tremtyje teks gyventi vienįKi 
tarp svetimų, reikės rūpintis duonaĮre 
pastoge. Bet kada nereikia duona ne 
pastogė rūpintis, būna dar blogi#1?1 
aiškina jie; „Siaubas dykaduoniai1^ 
mo... Baisiausia yra tada, kai žttfcn 
nėms tenka nieko neveikti. DaugeiUi 
iš nusivylimo pradeda girtuokliauti da 
Tremtis pavojinga tuo, kad treĄ]e: 
niams pakeista dirva, jie išblokšti L*1 
įprasto gyvenimo vėžių, nutrauki 
šaknys, nutraukti gyvi ryšiai su atį^0 
maistais. €

po:
Atrodo, kodėl varginanti ir nertnu 

keliama buvo tremtis RadiščevtfKr 
Bet kai jam grėsė pakartotina tretpa 
lis, jis iš baimės nusižudė. ku

Puškinas iš Michailovsko, šio ždu 
miškojo rojaus, kuriame, atrodo, b va 
vo galima gyventi, 1824 m. spalio ®no 
nesį rašė Žukovskiui: „Išgelbėk mat Vi: 
nors pilim, nors Solovkų vienuolynu? sa’ 
Tai buvo ne tuščias išsireiškimas, ffAe 
jis ir gubernatoriui rašė, prašydami 19; 
pakeisti tremtį pilimi. Mums, sužin 1 
jusiems, kas tai yra Solovkai (Sol<isai 
kų konclageriuose teko kalėti ir vyst vis 
T. Matulioniui, Rusijos kunigams ! 19: 
daugeliui pasauliečių), nuostabą kelt 51 
tai, kokiame nusivylime, kaip suerzipij< 
tas buvo poetas, kad galėjo palipu 
Michailovską ir prašytis į Solovkų s sto 
las. Niūri tremtis — tai gyvenimas » sir 
panašus į gyvenimą, tai klaiki tuštAa 
ma, tai — didelis praradimas. i vai

1st;
(Bus daugiau) ?voj

2
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AFGANISTANE...
PENKIOLIKA DIENŲ SU AFGANISTANO PARTIZANAIS

Visą dieną važiavome iš Pešavaro 
patvinusiais ir duobėtais keliukais ir 
mūsų mažas sunkvežimėlis pagaliau 
atsirito į pasienio kaimelį Teri Man
gel. Kaimelis apšviestas žibalinėmis 
lemputėmis, o naktyje girdisi sunkus 
kulkosvaidžių kalenimas. Šviečian
čios kulkos lekia link kalnų, ir karts 
nuo karto dusliai sudunda raketinės 
granatos RPG 7 sprogimas. Mudžahi- 
dynai (partizanai) bando savo gin
klus; arkliai žvengia, asilai spiegia, 
orientalinė muzika aimanuoja iš radi
jo aparatų, ir viskas skęsta dumble. 
Girgždančiais laiptais užlipam į an
trą arbatinės aukštą ir gulam miegoti. 
Musulmonai keliasi prieš saulei pa
tekant pirmajai dienos maldai. Pa
budęs pastatau akis: visi vyrai pilnai 
ginkluoti! Vakar jie teturėjo tiktai 
kastuvus ir kirkas, o dabar jie stro
piai valo kalašnikovus, RPG 7-us ir 
lengvus kulkosvaidžius su 100 šovinių 
■apskritomis apkabomis.

Mes pajudėsim tik trečią valandą. 
Tai yra daug laiko susipažinimui. Aš 
'turiu 10 puslapių persiškų frazių ir 
‘svarbesnių žodžių, o abudu mūsų gru
pės vadovai bendrai žino apie 50 an
gliškų žodžių. Pešavare buvo lengva 
susikalbėti su grupės viršininkais: jie 

(visi gerai mokėjo angliškai. Bet kaip 
[čia su tais vaikinais? Ar jie nepagal
vos, kad aš „šnipas“, jei aš jiems pa
sakysiu, kad aš iš Latvijos, iš „kitos“ 
pusės?

Ant popieriaus lapo nubraižau Eu
ropos žemėlapį ir rodau Estiją, Latvi
ją ir Lietuvą, po to Maskvą, tada grįž
tu prie Baltijos kraštų, prispaudžiu 
juos delnu ir sakau „Šuravi“ (rusai)! 
Jie supranta ir žino, kada tai įvyko, 
nes Hitleris ir Stalinas jiems irgi žino
mi. Jie klausia: — Ar buvo pabaltie- 
Čių mudžahidynų? — Bale (taip) — 
ir aš parodau septynius pirštus, septy- 
nius metus partizanų kovų. Tada sa
kau: — Mudžahidyn šahid (žuvo)!

Tyla. Mūsų žvilgsniai susitinka ir 
toj akimirkoj aš žinau, kad jie su
pranta, ką tas pralaimėjimas mums

ATIS LEGINŠ

reiškė. Tokio „sielos palietimo“ man 
Vakaruose neteko pergyventi. Bet jų 
akyse aš taip pat mačiau tą baisų 
klausimą — ar jiems irgi gresia toks 
pats likimas?

Tada paaiškinu, kad aš latvis, kad 
mano dėdė „šahid“ (išvežtas per pir
mąją rusų okupaciją 1940 m.) ir kad 
mano šeima taip pat pabėgėliai. Ir 
jie mane užjaučia. Mes pasidarom 
draugai, broliai!

Mes lipam į statų kalną. Yra len
gvesnis kelias į Afganistaną vingiuo
jančiu taku, kuriuo traktorius gali 
vilkti vežimų. Bet mano vyrai mano, 
kad už tai reikia per brangiai mokė
ti, ir dėl to eina tiesiausiu taku per 
sieną. Man atrodo, kad lipu dango
raižio siena; mano plaučiai dirba kaip 
dumplės ir prakaito jūros pilasi iš 
manęs. Bet štai jau Pakistano pasie
niečių postas. Ant mano pečių užme
ta „čadarą“ (ploną, visų afganų ne
šiojamų antklodę), o ant jos kalašni- 
kovą. Dabar manęs neatskirsi nuo 
mudžahidynų ir aš laisvai pereinu 
sienų.

Jos kitoj pusėj afganų pasienio sto
ties griuvėsiai. Aplink pilna partiza
nų. Mano vyrai dabar sutinka pasi
naudoti traktoriaus paslauga, ir mes 
sulipam į vežimų kartu su kitais gin
kluotais vyrais. Ritamės į pakalnę, be
sisukinėdami tarp bombų duobių, turi
me stipriai laikytis už turėklų, nes ve
žimas beveik oru skrenda.

Sustojam pirmam kaime. Jis su
bombarduotas, sugriautas ir tuščias. 
Traktorius toliau nevažiuoja. Vaizdas 
labui įspūdingas: kalnai aukštesni už 
debesis! Mūsų kuprinės užkraunamos 
ant dviejų asilų, kurie mus seks su ki
ta mūsų grupės puse. Mums atsibosta 
jų laukti ir žygiuojame tolyn. Mūsų 
takas eina pagal upelį; jo kitoj pusėj 
apleisti iriguoti dirvonai. Du maži af
ganų arkliukai bėga prieky su didelėm 
naštom ant nugarų. Jų pakinktų var
peliai švelniai skamba. Tokia ramybė 
ir taip gražu! Staiga didžiausias 
trenksmas mūsų dešinėj, kažkas sun

kaus pralekia virš mūsų galvų ir 
sprogsta lauke tolokai nuo mūsų.

Žemo ūgio kresnas partizanas, ku
ris prie mūsų prisijungė Teri Mangel 
kaime ir turėjo sunkumų lipdamas į 
kalnų, dabar perima komandų. Pusiau 
bėgdami mes skubame prie upelio, 
kur auga medžiai ir krūmai.

Dar vienas trenksmas, grasus oro 
švilpimas virš mūsų, sprogimas. Ma- 
drasol, mano naujas draugas, rodo 
pirštu į kalnus prieš mus ir sako „Du- 
šman!“ (priešas). Jis suriečia abiejų 
rankų pirštus ir žiūri pro juos: rusai į 
mus taiko pro žiūronus.

Epušių miškelyje, kur du arkliai 
skubėdami peša žalių žolę, aš nusii
mu akinius (nei vienas mudžahidynas 
jų nenešioja), apvynioju čadarų apie 
galvą ir pečius ir laukiu, kol mūsų 
vadovas perbėgs į kitų pusę sauso upe
lio. Atstumas yra apie 200 metrų, 
kol pasieksim dar vienų sugriautą 
kaimą. Tylu. Jis kaimelyje randa vais
medžių, nukrato vaisių ir, juos kram
tydamas, ramiai laukia mūsų.

Dabar mano eilė. Madrasol grie
bia mano kairę ranką ir mes bėgam 
į kitų pusę per begalybę akmenų. Ma
no krūtinėje kas tai užsigniaužia. čia 
nėra kur slėptis, lyguma kaip stalas ir 
rusai <ar Kabulo kareiviai) mus gali 
aiškiai matyti. Ar jie jau žiūri į mus 
pro taikiklį? Ir kam klius pirmoji kul
ka? Madrasol laiko mane arti prie 
savęs, ir tik dabar aš pastebiu, kad jo 
kūnas mane pridengia!

Mes einam tolyn nuo forto. Eilės 
medžių ir krūmų veda mus šalia ap
leistų irigacijos kanalų. Aš įšoku į 
sausų griovį ir randu vaikų drabužė
lius, išdėstytus ant jo uolinių krantų. 
Reiškia, moteris juos išskalbė ir tu
rėjo greitai pabėgti: neturtingam kraš
te juk kitaip rūbai nebūtų palikti.

Štai geltoni laukai! Tai kviečiai. 
Ne tokie kaip pas mus, daug trumpes
ni, bet tikri kviečiai. Kur ūkininkai? 
Juos randame subombarduotame kai
melyje. Ne visi išbėgo; kai kurie pasi
liko ar grįžo ir toliau bando gyventi 
dirbdami laukus. Jų veidai pavargę ir 
seni. Jie sėdi ratu ir žiūri į mus, pūš
kuojančius per jų kaimą. Niekuomet 
nemačiau tokio suniokojimo. Stiprūs 
dviaukščiai akmeniniai namai dabar 
tik šiukšlės. Dramblio didumo duo

bės atrodo kaip atviros žaizdos. Kie
muose raizginiai lentų ir balkių. Bet 
vis tiek keli kaimiečiai čia tebegyvena, 
nors yra ir daug tuščių kaimų, ši Fak
tuos dalis, vedanti į Logarą, yra labai 
suniokota.

Pradeda temti, bet mes turim eiti 
toliau. Slidus purvinas takas darosi 
vis statesnis. Iki vidurnakčio reikia 
pasiekti mūsų pirmų „markazų“ — 
partizanų centrų. Jaunuolis su šešiais 
pilnais kalašnikovo magazinais, su 
septintu jo šautuve — tai 210 šovinių 

duoda man stiprią lazdą. „Teša- 
kur“ (ačiū). Aš dėkingas, nes mes da
bar sutikom kupranugarių karavaną. 
Lazda pasiremiant daug lengviau ei
ti, ypač dabar, kada reikia saugotis, 
kad kupranugarių nešami medžių rąs
tai neišdurtų akių. Grubiai apgenėti 
rąstai yra ilgi ir sunkūs. Kaip tie ku
pranugariai juos paneša? Jie yra ga
benami į Pakistaną. Karas tos senos 
prekybos nesulaikė, tik karavanas da
bar turi judėti nakties priedangoje. 
Karavanui nėra galo: jų turbūt dau
giau šimto.

Mes vėl ant tako ir džiaugiamės, 
kad nebelyja. Tolumoje tebežaibuo- 
ja, bet griaustinio nesigirdi. Dabar ei
name upelio vaga ir kartais reikia 
bristi per sraunų vandenį ir šokinėti 
per uolas. Visur pilna uolų ir akmenų, 
aštrių ir kampuotų. Mano kresnas 
draugas šviečia kišenine lempute, kad 
aš matyčiau, kur kojas stalyti. Keli ki
ti vyrai irgi švysčioja batareikomis, o 
manoji palikta kuprinėje ant asilo. 
Niekuomet negalvojau, kad galėtume 
vartoti lemputes nakties žygyje. Tai 
kur tie garsieji rusų smogikai, baisieji 
„specnaz“, kurie slapstosi prie takų ir 
iš pasalų puola partizanus? čia 
jiems turbūt perdaug mudžahidynų. 
Mano vyrai vis lipa aukštyn, karts nuo 
karto pasiteiraudami apie mano „pai“ 
(kojų) stovį. Aš jiems meluoju ir sa
kau „pai chob“ (kojos geros).

Suprakaitavę ir baisiai ištroškę pa
galiau pasiekiam „markazų“ vidur
naktį. Sėdime su kitais partizanais 
požeminiame bunkery. Protarpiais 
smėlio srovelė byra man ant galvos: 
stogas turbūt žeme užpiltas. Žibalinė 
lempa silpnai apšviečia vyrų saule 
nudegusius veidus. Jų veidai atrodo 
kaip iš granito iškirsti, su aštriais, 

kietais bruožais. Iš kur jie semia sti
prybės? Jie pakėlė ginklą prieš rusus. 
Kardas prieš kardą, čia nėra protesto 
laiškų, nėra popierizmo. Jei rusai pa
sirodo, juos sutinka švinas. Dėl to jie 
šaudo iš tolo ir mėto bombas iš dan
gaus.

(Rus daugiau)

SAVAITGALIO PABIROS
AR ŽINOT, KAD:
— Kanada turi daugiau ežerų, ne

gu visi kiti pasaulio kraštai sudėjus 
kartu.

— Populiarioji ..Marks and Spen
cer“ bendrovė atidarė savo pirmąją 
krautuvę 1894 metais. Ji vadinosi vie
no peno bazaru. Dabar didesnė pusė 
britų moterų perka tos bendrovės pre
kes.

— Garsusis britų admirolas Nelso
nas dažnai sirgdavo jūros liga.

— Suomijoj yra apie pusė milijono 
garo pirčių.

— Žiaurusis hunų vadas Atila mi
rė pirmąją savo vedybų naktį.

— Japonų puskarininkis karui bai
giantis pasislėpė Guamos džiunglėse. 
Jis pasidavė po 28 metų.

Pasaulyje didžiausius kiaušinius 
deda šarkai.

Didžiausia pasaulyje pilis, kuri 
vis dar tebėra apgyventa, yra britų 
karališkosios šeimos pilis Windsor.

— Kolumbo kelionės į Naująjį pa
saulį laivų įguloj buvo apie šimtą kri
minalinių nusikaltėlių.

— Prasidėjus Antrajam pasauli
niam karui, JAV karo aviacija turėjo 
tik penkiasdešimt lakūnų.

— Paprasta namų musė gali ap
krėsti žmogų apie trisdešimt įvairiom 
ligom.

— Garsioji filmų žvaigždė Doris 
Day savo karjerą pradėjo kaip šokėja. 
Dainuoti ėmė, kai nusilaužė koją.

— Iki šio šimtmečio pradžios, Ki
nijoje kriminaliniams nusikaltėliams 
įdegindavo ženklus.

* ♦
Daktaras pacientui:
— Jau vien iš jūsų kairės akies ma

tau, kad turite didelę mažakraujystę...
Pacientas:
— Daktare, žiūrėkite į dešinę akį. 

Mano kairioji akis yra stiklinė.

J. KOKŠTAS

Stalino teroras
KODĖL PRIEŠ 50 METŲ STALINAS PRADĖJO DIDŽIUOSIUS VALYMUS 

RUSIJOJE?
(Tęsinys iš pr. numerio)

5.
Akademiniame pasaulyje taip pat 

siautėjo teroras. Istorikai būdavo suima
mi, nežiūrint ar jie būtų antikinės, vi
duramžių ar naujųjų amžių žinovai. Tais 
laikais Rusijoje šarlatanai prisišliedavo 
prie valdžios organų ir gaudavo paramą, 
tuo tarpu žymūs mokslininkai būdavo 
suimami ir likviduojami. Pagarsėjęs „bio
logas“ Trofim Lysenko, kurio klaidingas 
mokslas dar Chruščiovo laikais klestėjo. 
Kalbos mokslo srityje panašią didelę 
reikšmę pasiekė N.J. Marr, kurio moksli
nės teorijos irgi buvo kvailokos. Jį sukri
tikavo vienoje knygoje dar ir pats Sta
linas. čistka pasiekė taip pat ir užsienie
čius komunistus, gyvenančius Maskvoje. 
Užsienio komunistai Maskvoje gyveno 
daugiausiai žymiajame „Lux“ viešbuty
je. Jie daugiausiai dirbo Kominterno sek
cijose. Ypač nukentėjo sekcijos egzilinių 
Kompartijų, kurios savo tėvynėje veikė 
pogrindyje. Tokios Kompartijos buvo 
Lenkijos, Vokietijos, Austrijos, Vengri
jos, Lietuvos, Jugoslavijos ir kitos. Ypač 
nukentėjo Lenkijos Kompartija, kuri 
Kominterno Vykdomojo Komiteto buvo 
panaikinta dėl to, kad ji buvo persisun
kusi šnipais. Visi jos vadai buvo likvi
duoti. Vienas iš Lietuvos Kompartijos 
vadovų Aleksa-Angarietis taip pat Stali
no ‘įsakymu be jokio teismo likviduotas. 
Vincas Miekevičius-Kapsukas, kuris ilgą 
savo gyvenimo dalį sirgo džiova, vos tik 
kelis mėnesius po Kirovo nužudymo, 
1935 m. kovo mėnesį mirė.

Lygiagrečiai su parodomaisias proce
sais milžiniška suėmimų banga tęsėsi po 
visą Sovietų Sąjungą. Apskaičiuota, kad 
1936-38 m. per NKVD kalėjimus praėjo 
5 proc. viso krašto gyventojų, t.y. 8-9 mi
lijonai kalinių, iš kurių tik 2 milijonai 
buvo kriminaliniai elementai. Tenai at
stovaujami visi sluoksniai ir visos profe
sijos: inteligentija, dvasiškija, valdinin
kai, kariškiai, o taip pat darbininkai ir 
valstiečiai. Senas žmonijos sapnas buvo 
Stalino išpildytas, apie kurį svajojo re
voliucionieriai ir pasaulio pakertėjai. 

Prieš Staliną visi pavaldiniai buvo lygūs, 
kiekvienas galėjo kiekvienu momentu bū
ti sunaikintas, ir tai žinojo visi.

NKVD turėjo maždaug tokias pat areš
tavimo praktikas, kaip ir anksčiau žanda
rai carinėje Rusijoje, žmonės buvo sui
mami daugiausiai anksti rytą, kai dar 
buvo tamsu ir pasipriešinimas silpniau
sias. žmogaus suėmimas buvo kartu su
sijęs su jo buto krata. Nuvežtas į kalėji
mą, kalinys ilgesnį laiką laikomas kame
roje ir tik tada prasidėdavo oficialusis 
tardymas. 1937 m. vasarą oficialiai buvo 
uždraustos kankinimo bausmės tardymo 
metu, bet kalėjimo rūsiuose dienos ir 
nakties metu būdavo galima girdėti 
šauksmus. Tardomieji grįždavo į savo ka
meras kraujuoti, su sulaužytais šonkau
liais. Kitiems kaliniams tai būdavo įspė
jimas, kad nėra prasmės NKVD priešin
tis. Daug žmonių tokių kankinimų metu 
mirdavo arba likdavo invalidais visam 
gyvenimui. Vien tik buvimas kalėjime bu
vo didelė kančia, nes kameros būdavo 
dešimteriopai perpildytos ir žmonės gu
lėdavo lyg silkės.

Po teismo nuosprendžio kaliniai iš- 
kentėdavo kitas kančias, kai jie krovinių 
vagonuose būdavo gabenami į koncen
tracijos lagerius. Žmonės ypač bijodavo 
patekta į Dal'stroj priverčiamųjų darbų 
lagerį, kuris buvo Kolymos krašte. Ten 
šalčiai ir Sibiro sąlygomis ypač žiaurūs. 
Kodymos zonoje dideli aukso ištekliai ir 
kasyklose tenai dirbdavo apie pusę mili
jono žmonių.

Kaip žinoma, Marksas ir Engelsas mo
kė, kad smurtas yra ta jėga, kuri lyg 
kokia akušerė reikalinga kiekvienai se
nai santvarkai, norint įvesti naują 
santvarką. Rusijos inteligentija čistkos 
metu samprotavo kiek kitaip. Ji teigė, 
kad šitas aforizmas buvo Stalino praplės
tas šitaip: „Smurtas nebėra naujosios 
santvarkos akušerė, bet tikroji naujo
sios santvarkos motina“.

1938 m. rudenį valymai Rusijoje pra
dėjo silpnėti. Berods, Moldavijoje buvo 
teisiami enkavedistai, kad jie prievarta 

represavę žmones. Tai buvo Stalino as
meniškas mostas, kad valymus reikia už
baigti. Tų pačių metų gruodžio mėnesį 
Ježovas atleistas iš NKVD saugumo ko
misaro pareigų. L. Berija paskiriamas jo 
vietom Apie Ježovo likimą tada buvo 
daug spėliojama. Stalinas prasitarė, kad 
Ježovas buvo niekšas, nukankinęs daug 
gerų žmonių, ir sušaudytas. Užsibaigus 
čistkai, Stalino pavedimu parašyta 
„Trumpa Sovietų Kompartijos (Bolševi
kų istorija. Ją paruošė Stalino sekreto
riai, medžiagą jai rinkdami ne partijos 
archyvuose, bet NKVD bylose. Ši knyga 
parašyta iš partijos čistkos požiūrio. 
Knygoje išdėstoma, kad visi Lenino kovų 
bendrininkai laiko bėgyje nukrypo tai į 
dešinę, tai į kairę pusę. Tik vienas Stali
nas laikęsis tos linijos, kurią buvo nu
brėžęs Leninas. Todėl Stalinas po Lenino 
mirties esanti tikroji partijos linija, ku
ri niekada nenukrypsta. Politiniuose pro
cesuose Stalinas likvidavo senąją revoliu
cionierių gvardiją — politikus ir žmones. 
Trumpojoje istorijoje jie likviduoti kaip 
istorinės asmenybės. Knygoje ypač užsi
puolamas Trockio asmuo, kuris dar kaip 
vienas iš žymiausiųjų Lenino bendradar
bių, 1938 m. dar buvo gyvas ir gyveno 
Meksikoje. Galima sakyti, kad ta knyga 
yra begėdiškas ir sistematiškas istorijos 
falsifikavimas.

Kartais klausiama, kodėl Stalino tero
rui nebuvo priešintasi. Tikrai reikia ste
bėtis, kad visi tokie žymūs generolai, mi
nistrai ir partijos sekretoriai be jokio 
pasipriešinimo davė save suimti ir nužu
dyti. Žinoma, kad prieš Staliną nebuvo 
mėgintas įvykdyti nei vienas atentatas, 
nors jis ir pačios čistkos metu dažnokai 
kalbėdavosi su aukštais kariškiais ir lai
kydavo prakalbas karininkų mokyklose.

Teigiama, kad Hitleris ir Stalinas vie
nas kitą kopijavę. Hitlerio susidoroji
mas su Ernst Roehmu ir kitais aukštais 
SA pareigūnais 1934 m. birželio 30 d., 
buvo paskatinimas Stalinui susidoroti su 
Kirovu. Sunaikinti artimus bendradar
bius kartais yra prasminga, kai jie tam
pa nenaudingi. Stalinas sunaikino pasitu- 
rinčiąją Rusijos ūkininkiją — buožes, 
nes jie tvarte turėjo mažiausiai keturias | 
karves, Hitleris žydus dėl to, kad jie ne
blogai nusimanė įvairiausiuose versluose.

Dabar yra žinoma, kad didieji valymai 
Rusijoje 1936-38 m. buvo etapas Stalino 
kelyje ‘į patvaldystę Rusijoje. Kiti tokie 
etapai tai agrarinė revoliucija (Kolekty

vizacija) ir pramonės revoliucija, t.y. pir
mieji du penkmečiai. Čistkoje Stalinas 
sunaikino senuosius vadovaujančius ka
drus, kadangi jie jam buvo nebereikalin
gi. Jis turėjo savo žinioje jau naują kar
tą, kuri po buvusių valymų jam dėkin
gai tarnavo.

Visų motyvų, kurie privedė prie „jė- 
žovščinos", negalima pilnai nustatyti. Vie
nas iš racionaliausių argumentų yra tas, 
kad Stalinas čistkos pagalba norėjo iš
plėsti savo asmenišką galią ir išlaikyti 
ją ateinančiuose dešimtmečiuose, šitą 
tikslą tironas vykdė su užsispyrimu ir 
atkaklumu, nerodydamas jokių senti
mentų. Yra ir kita teorija, kuri teigia, 
kad Stalinas sirgęs kažkokia beprotystės 
liga ir jo elgesį nevisada galima raciona
liai paaiškinti.
Pats Stalinas Ježovščiną' jau prieš 20 m. 

buvo lyg ir numatęs, rašydamas 1917 m. 
vasarą viename straipsnyje apie Gorkį, 
kur jis sako, kad revoliucija negali savo 
numirėlių nei apgailėti, nei juos palai
doti.

Didžiosios čistkos išvakarėse, jau po 
Kirovo nužudymo^ pradėta ruošti naują 
konstituciją, dėl kurios apsispręsta 1935 
m. vasario mėnesį. Sudaryta komisija, 
kuriai vadovavo Stalinas. Jos nariai bu
vo Bucharinas, Radekas, Sokolnikovas, 
Vyšinskis. Bucharinas ir Radekas atliko 
jos sudarymui pagrindinius darbus, apie 
tai jie rašydavo „Pravdoje“ ir „Izvestijo- 
se". Kaip matėme, šitie abu politikai bu
vo pirmuosiuose procesuose apkaltinti 
didžiausiais nusikaltimais. Po valymų už- 
sibaigimo sekančiais 1939 m. buvo su
šauktas XVIII Partijos kongresas. Pagal 
jo nutarimus nustojo egzistuoti frakcijos 
tiek politiniame biure, tiek Centralinia- 
me komitete. Čia susiklostė atskirų vei
kėjų grupuotės, kaip tai Stalino, ždano- 
vo, Malenkovo, Chruščiovo ir kitos. 
Istoriniuose samprotavimuose kartais 
klausiama, ar Stalinas būtų galėjęs tai 
pasiekti, ką jis pasiekė, jeigu 1919 m. 
kovo mėn. plaučių uždegimu nebūtų mi
ręs Jakov Sverdlovas (1885 m. gimęs). 
Sverdlovas buvo žydas, graverio sūnus, 
pasižymėjo organizaciniais gabumais. Jis 
vadovavo abiems CK posėdžiams 1917 
metais, kuriuose su Lenino pritarimu, bet 
jam asmeniškai nedalyvaujant, nuspręs
tas sukilimas prieš Kerenskio vyriausy
bę. Savo veikloje Sverdlovas be jokių 
kompromisų laikėsi Lenino nurodymų. 
Nuostabu tikrai, kad šitas mažamokslis. 

32 metų vyras atliko tiek parlamento va
dovo, valstybės galvos, o taip pat partijos 
centro viršininko pareigas. Tai buvo ti
kras organizatorius genijus. Sverdlovas 
buvo po Lenino antrasis žymiausias jau
nosios bolševikinės respublikos veikėjas. 
Bet istorijoje negalima statyti klausimų, 
kas būtų atsitikę, jeigu šitas ar kitas 
faktas nebūtų įvykęs. Galima spėlioti, 
kad Sverdlovui nemirus, Stalinas 1922 m. 
nebūtų tapęs generaliniu sekretorium. 
Šios pareigos, kaip žinoma, turėjo lemtin
gą reikšmę Stalinui siekiant absoliučios 
valdžios. Tiek Sverdlovas, tiek Stalinas 
abu turėjo tuos pačius gabumus, kaip tai 
organizacinį talentą, supratimą apie per
sonalinę politiką ir valdžią ir pan. Sta
lino aplinka ir pasaulis buvo jo rašoma
sis stalas darbo kabinete, kartotekos, 
bylos, planai, skaičiai, sąrašai pavardžių, 
o taip pat užbaigtų įvykdymų praneši
mai. Jis niekada nepasitikėjo atsitiktinu
mais, kelionėje niekada nepasinaudojo 
lėktuvu.

Trockis, kaip žinoma, buvo geras or
ganizatorius ir kalbėtojas, bet jam trū
ko patirties valdyme ir partiniame dar
be, todėl laikui bėgant Stalinas jį iš poli
tinio biuro ir pačios partijos išmanevra
vo, o pagaliau ir ištrėmė. Trockis visą gy
venimą liko pagrindinis Stalino priešas.
1940 m. vasarą Meksikoje NKVD agento 
nužudytas tuo metu, kai tik baigėsi karas 
tarp Vokietijos ir Prancūzijos. Trockis 
buvo bebaigiąs ruošti biografiją apie 
Staliną.

Yra pagrindo manyti, kad 1936-38 m. 
įvykdytoji čistka neturėjo būti paskuti
nioji Stalino gyvenime. Chruščiovas sa
vo slaptoje kalboje apie šitą faktą irgi 
užsiminė. Molotovas jau 1936 m. trum
pam buvo patekęs į Stalino nemalonę, jo 
žmona pokario metais irgi buvo įkalinta.
1941 m. sklido gandai, kad Vorošilovas 
po nepasisekimų Leningrado fronte, tu
rėjo būti likviduotas, bet kažkaip jo pasi
gailėta. 1953 m. sausio mėnesį apkaltinti 
keli gydytojai, kurie dirbo Kremliaus li
goninėje už tai, kad jie blogai gydę ligo
nius, nes per trumpą laiką mirė kelios 
žymios asmenybės. Sąryšyje su tuo įvy
kiu, prasidėjo aštri antisemitinė kampa
nija, iš kurios buvo galima suprasti, kad 
prasidės naujas teroras. Tikroji teroro 
banga dar nebuvo prasidėjusi, kai kovo 
5 d. mirė Stalinas.

(Pabaiga)
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VASARIO 16 MINĖJIMAS
Kovo 7 d., šeštadienį, 23 rue Jean-Gou- 

jon, Paryžiuje (metro Alma-Marceau) 
rengiamas Vasario 16-sios minėjimas, ku
ris prasidės 15 vai. pamaldomis.

Minėjime kalbės: Bertrand de la Sab- 
liere, Prancūzijos ambasadorius, Prancū
zų — baltų draugijos pirmininkas; Geor
ges Matore, Paryžiaus universiteto 
fersorius. Programą išpildys Vasario 
gimnazijos mokiniai.

Pabaigoje šeimyniškos vaišės.
Visi lietuviai ir jų draugai kvieiami 

lyvauti.

CENTRINIS VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS VOKIETIJOJE

pro-
16

da.

K AS—K ADA —KUR
Vokietijos LB tarybos narių suvažia

vimas — kovo 7 ir 8 d. Vynmedžio (Reb- 
stock) svetainėje, Huettenfelde. Pradžia 
9 vai.

DBLS-gos Visuotinis suvažiavimas •— 
balandžio 4-5 d. Lietuvių Namuose, Lon
done.

Lietuvių literatūros būrelio Annabergc 
suvažiavimas — balandžio 3-5 d.

LSS Europos Rajono 38-oji tradicinė 
vasaros stovykla — liepos 25 — rugpjū
čio 2 dienomis, D. Britanijos Lietuvių 
Sodybos kalnelio beržynėlyje. Stovyklos 
mokestis — 25 sv. Atsisveikinimo laužas
— rugpjūčio 2 d., sekmadienį.

D. Britanijos lietuvių kelionė į Romą
— birželio 25 — liepos 2 d.

Pr. LB Paryžiaus lietuvių susirinkimai
— kovo 7 (Vasario 16 Dienos minėji
mas ir šv Kazimiero šventė), 32, rue du 
Petit-Musc, Paris 4e (metro Bastille ar 
Sully-Morland), 12 vai. 
bendri

Liet, 
pos 26 
Stuart
don, SW15 5PH. LSS reikalais kreiptis 
šiuo adresu: M. Bajorinas, Lithuanian 
House, 2 Ladbroke Gardens, London, Wil 
2PT. Gt. Britain. Kaina: registracijos mo
kestis — 25 svarai, pragyvenimas vienam 
asmeniui — 165 sv.

Pabaitiečių Namai Prancūzijoje — 
Visi kviečiami atsilankyti, 
teikia 
resas: 
94500 
(33-1)

pietūs.
Studijų Savaitė
— rugpjūčio 2

pamaldos, paskui

Londone — Me
dienomis, Digby 

College, Roehampton Lane, Lon-

Informacijas 
Mrs. Jolanta Vaičaitytė-Goutt. Ad- 
Baltic House, 1 rue de la Prairie, 
Champigny-sur-Marne, France. Tel. 

4881.52.22.

AUKOS TAUTOS FONDUI
J. Tamulaitis — 20 sv.
P. Liesis — 20 sv.
S. Vitkus, I. Grundulas ir J. Zdanavi- 

čienė — po 10 sv.
P. Pucevičius — 7 sv.
M.S. Rimša, J. Orentas ir VI. Andriu

lis — po 5 sv.
A. Gofmanas — 3 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
I. Grundulas — 28 sv.
V. Porutis — 10 sv.
Po 9 sv. — V. Schulte, J.

Urneža.
Po 8 sv. — S. Macuras, J.
Po 4 sv. — V. Vilkenas,

Bašinskas, V. Budrys, K. Minutas.
— P. Morkūnas, P. Taujinskas.
nuoširdi padėka.

Bernotas,

Bardzil.
V. Bakys,

P.

j.

Po 3 sv. 
Visiems

VASARIO 16 GIMNAZIJAIAUKOS
P. Liesis — 20 sv.
Dėkojame.

Londonas
PRIEŠVELYKINIS SUSITELKIMAS 

REKOLEKCIJOS
Rekolekcijas Lietuvių bažnyčioje pra

ves svečias kanadietis kun. Ed. Putrimas 
šia tvarka:

Kovo 
nirnui.

Kovo
Kovo

27

28
29

d., penktadienį, 7.30 vai. —jau-

d., šeštadienį, 5 vai. vak. 
d., sekmadieni, 9 ir 11 vai.

R. BAČKIS LONDONE
Prancūzijos LB veikėjas Ričardas Bač

kis tarnybos reikalais buvo atvykęs į D. 
Britaniją. Vasario 28 d. jis lankėsi Lietu
vių Namuose, kur pasikalbėjo su pažįsta
mais.

TELEVIZIJA LIETUVIU BAŽNYČIOJE
Kovo 1 d., sekmadienį, Londono Lietu

vių bažnyčioje, Šv. Kazimiero pamaldų 
metu, Londono ITV televizija padarė fil
mą. Buvo numatyta filmuoti ir Lietuvių 
Sodyboje. Daugiau žinių apie tai suteiksi-
mc sekančiame laikraščio numeryje.

DELS 39-TO METINIO SUVAŽIAVIMO 
DARBOTVARKĖ

šeštadienis, 1987 m. balandžio 4 d.
13.00 vai.

1. Suvažiavimo atidarymas.
2. Rinkimai:

a. Prezidiumo,
b. Sveikinimų

3. Darbotvarkės
4. Pagerbimai ir

protokolas.
6.

8.
9.

pirmininko, 
iždininko,

komisijos, 
priėmimas.
sveikinimai.

5. 38-to Suvažiavimo
Pranešimai:
a. Centro Valdybos
b. Centro Valdybos
c. Tarybos pirmininko,
d. Tautos Fondo atstovo,

e. Tautinės Paramos Fondo atstovo,
f. DBL Jaunimo Sąjungos atstovo,
g. Revizijos Komisijos.

Diskusijos ir pranešimų priėmimas. 
Mandatų komisijos pranešimas. 
Rezoliucija atidėta iš 1986 m. 
važiavimo,

10. Įstatų pakeitimai.
Sekmadienis, 1987 m. balandžio 5 d. 
10.00

11. 
12.

Su-

13.
14.

15.

vai.
Nominacijų komisijos pranešimas. 
Rinkimai:
a. Centro Valdybos 2-jų narių,
b. Tarybos 2-jų narių,
c. Revizijos Komisijos 3-jų narių,
d. Sekančio Suvažiavimo Mandatų 
ir Nominacijų komisijos 3-jų narių. 
Skyrių ir organizacijų pranešimai. 
Klausimai ir sumanymai:
a. Rekomendacija Suvažiavimui 
balsuoti už DBLS-gos kandidatus 
LNB-vės rinkimuose.
Rezoliucijos:
a. Revizorių 
ginimas,
b. Iš anksto 
projektai. 
Suvažiavimo

paskyrimas bei atly-

paskelbti rezoliucijų

sveikinimai.16.
Suvažiavimo uždarymas —■
Tautos Himnas.

CV sekretorius

KELIONĖ [ ROMĄ
Mūsų jubiliejinių iškilmių proga, 

rengiama į Romų visos savaitės eks
kursija birž. 25 d. — liepos 2 d. Ke
lionė lėktuvu, viešbutis su pusryčiais 
kainuos 290 svarų, apdrauda — 9 sv. 
Patarnaus Spės Travel Ltd., 18 Chur- 
ton St. London SW1. Prašoma regis
truotis iki kovo mėnesio galo, sumo
tam bendrovei 25 svarus užstato ir 9 
sv. apdraudai. Roma laukia mūsų kuo 
gausiausiai. Kelionės organizatorius 
kun. J. Sakevičius, 21 The Oval, Lon
don E2 9DT. Tel. 01-739 8735.

W olverhamptonas
SUSIRINKIMAS

Kovo 
katalikų 
Wolverh

8 dieną, 5 vai. 30 min., Lenkų 
klube, Stafford Rd., Oxley — 

amipton, DBLS-gos Wolverhamp- 
tono skyrius šaukia metinį-visuotinį su
sirinkimą.

Bus renkama skyriaus valdyba, revizi
jos komisija ir atstovas į DBLS atstovų 
suvažiavimą Londone. Be to, bus svars
tomi kiti svarbūs

Visus skyriaus 
čiuosius maloniai

reikalai.
narius ir prijaučian- 
prašome dalyvauti.

Skyriaus valdyba

Derby
METINIS SUSIRINKIMAS

Kovo 21 d. DBLS Derby Skyrius šau
kia visuotinį-metinį narių susirinkimą, į 
kurį mielai kviečiami ir akcininkai bei 
visi tie, kurie pritaria lietuviškai veiklai. 
Dalyvaujantieji bus pavaišinti sumušti
niais.

Skyriaus Valdyba

MIRĖ ELENA TURAUSKIENĖ
Vasario 25 d. Prancūzijoje mirė Elena 

Turauskienė, gimusi Paryžiuje 1906 m. ko
vo 15 d. Ji buvo duktė Elenos Jankauskie- 
nės-Jurgelionytės ir našlė buvusio ELTOS 
direktoriaus ir Lietuvos atstovo Čekoslo
vakijoje ir Šveicarijoje Edvardo Turaus
ko.

Liūdi sesuo Birutė Prapuolenienė ir 
šeima Čikagoje ir anksčiau mirusios se
sers Anelės Masiulienės palikuonys Eu
ropoje ir Amerikoje.

ITALIJA
VASARIO 16 KOMOJE

Romos lietuviai Vasario šešioliktosios 
šventę atžymėjo susirinkdami Lietuvos 
atstovybėje prie Apaštalų Sosto, kur ta 
proga Atstovas Stasys Lozoraitis suren
gė priėmimą. Be lietuvių šiame priėmime 
dalyvavo daug kitataučių svečių. Jų tar
pe buvo ukrainiečių katalikų vyriausiasis 
vadovas kardinolas Lubačivskij, JAV-jų 
ambasadorius prie Apaštalų Sosto Shake
speare drauge su ministru patarėju Mur
phy, kai kurie kiti užsienio diplomatai, 
Vatikano valstybės sekretoriato lietuvių 
skyriaus vedėjas prelatas 
spaudos agentūrų, kaip 
Associated Press ir kitų 
Romoje, 'įvairių italų bei
kraščių atstovai ir televizijų bendradar
biai bei politiniai pranešėjai, daug italų 
Lietuvos bičiulių. Lietuvių tarpe buvo 
Bažnyčios Viešųjų reikalų tarybos sekre
toriaus pavaduotojas prelatas Audrys 
Bačkis, šv. Kazimiero lietuvių kolegijos 
Romoje vadovybė ir auklėtiniai, Marijo
nų vienuolijos vyriausiasis vadovas ku
nigas Petraitis, jėzuitai, saleziečiai, Vati
kano radijo lietuviškoji tarnyba ir kiti. 
Taip pat ir Romoje prie Lietuvos atstovy
bės patalpų Vasario šešioliktąją plevėsa
vo Lietuvos trispalvė.

Sainz, užsienio 
France Presse, 
korespondentai 

užsienio lai-

Vokietijos LB valdybos surengtame 
centriniame šių metų Vasario 16-sios mi
nėjime pagrindinę kalbą pasakė iš JAV 
atvykusi PLB valdybos vicepirmininkė ir 
Kultūrinių reikalų komisijos pirmininkė 
Milda Lenkauskienė.

Perdavus PLB valdybos sveikinimus 
Vokietijos lietuviams ir pristačius di
džiuosius ateinančių metų užmojus — 
Jaunimo kongresą, Kultūros kongresą, 
PLB Seimą, Tautinių šokių šventę — ji 
kvietė visus jungtis į šių darbų ruošą ir 
pagal išgales renginiuose dalyvauti.

Kalbėtoja nurodė į sunkią tautos kraš
te padėtį, iškėlė jos heroiškas pastangas 
priešintis pavergėjui ir ragino nenuilsta
mai dirbti, kad būtų išsaugota tautos gy
vybė išeivijoje. Tam mus įpareigojanti 
Vasario 16-ji. Išlaikyti tautos meilę yra ir 
Vasario 16 gimnazijos uždavinys. Paliu
dykime savo darbu, ką dabar mums reiš
kia lietuvybė, kvietė visus M. Lenkaus
kienė.

Minėjimą, į kurį atsilankė per 600 daly
vių, atidarė Vokietijos LB pirmininkas 
Juozas Sabas, trumpai aptardamas šio 
renginio tikslą ir eigą. Minėjimą pravedė 
vicepirm. Vincas Bartusevičius. Jis pa
sveikino lietuvių ir vokiečių dvasiškius, 
jų tarpe Europos lietuvių vyskupą dr. 
Antaną Deksniį ir ev. kunigą Fricą Skėrį, 
kurie prieš minėjimą bažnyčiose tikin
tiesiems atlaikė pamaldas, federalinio 
parlamento narį dr. Franz-Hermann Kap- 
pes, Hesseno krašto parlamento narį 
Christoph Greiff, Hesseno krašto vyriau
sybės atstovą dr. Otfried Liebscher, tris 
Lampertheimo miesto tarybos narius., 
Hiuttenfeldo seniūną, Baltų draugijos 
lietuvių-vokiečių sekcijos pirmininką dr. 
J. Dahmen, lietuviškų organizacijų ir 
įstaigų vadovus, savanorį kūrėją mokyt. 
Kazimierą Motgabį ir visus minėjimo 
dalyvius.

V. Bartusevičius trumpame žodyje vo
kiečių kalba pabrėžė, kad Vasario 16 mi
nėjimai nėra vien praeitų ir negrąžinamų 
laikų ilgesnio tausojimas, bet laisvos ir 
nepriklausomos valstybės idėjos išraiška, 
kuri mus 'įpareigoja nuolatos ieškoti nau
jų taikaus žmonių sugyvenimo pavidalų, 
naujų savo tautos egzistencijos užtikrini
mo, būdų.

Kalbėtojas priminė šiais metais lietu
vių švenčiamą 600 metų krikščionybės 
įvedimo jubiliejų. Krikščionybė ir tauty
bė lietuviuose šiuo metu yra tampriai su-

sirišę. Tad krikščionys turi nešti ir ./ 
džiausią priespaudą, Gorbačiovo refoiM 
pasekmių Lietuvoje dar nesimato. Teij® 
mas reiškinys, kad pavergtųjų balsas į 
karuose randa vis daugiau atgarsio, lę 
tai liudija ii- Europos tarybos 1987 sau- 
28 nutarimas, smerkiantis Sovietų jį . 
jungą smurtu užgrobusią Pabaltijo vį 
stybes. Sveikinimo žodžius tarę parlanrf 
to narys dr. F.H. Kappes ir Hesseno į 
riausybės atstovas dr. O. Liebscher psį 
džiaugė lietuvių ryžtingumu ii- sėkminj 
mu išlaikant išeivijoje savo kalbą, daioL 
šokius ii' kitas tautines tradicijas. Aį, 
kalbėtojai pažadėjo, kad tiek Bonna, ti 
Hesseno kraštas ir toliau piniginiai rel 
tiėk Vasario 16 gimnaziją, jos bendraf. 
čio statybą, tiek sudegusios pilies atstaT 
mą- . L

Žodį tarė ii’ Vasario 16 gimnazijos t. 
rektorius Andrius Šmitas. Jis dėkojo« 
stambesnes asmenines aukas Vasario L 
gimnazijai: V. ir V. Sutkams už lt 
20.000, čia pat DM 10.000 atvežusiamL. 
įteikusiam Martynui Valaičiui iš DiussT, 
dorfo ir visai eilei kitų, atsiuntusių f 
5.000. Jei aukos taip plauks ir toliau, 
vilties, jog pavyks sutelkti bendrabut 
statybai reikalingą sumą. L

Minėjimo meninę programą įprašą 
preciziškumu ir grakštumu atliko VasatL 
16 gimnazijos mokinių tautinių šokL 
grupė, kuriai vadovauja mokyt. ŽivL 
Grodbergienė, ir mokinių choras bei c . 
kestras, kuriems vadovauja mokyt. Arę 
das Paltinas. Publika už šaunią progL 
mą atsilygino ilgais plojimais. w

Po meninės programos šokiams groL 
penkių vyrų kapela iš Rasstatto, o valfc 
dino svečius ir rūpinosi gėrimais Motery, 
klubų federacijos Romuvos skyrius, Ijj 
Jaunimo sąjunga, pati VLB valdyba, ypį,. 
tingai Arminas Lipšys, ir kiti talkininku. 

Minėjimą plačiai aprašė keli apylink 
vokiečių dienraščiai. (abu) j>)
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KAZIUKO MUGĖ ,
„Aušros“ Tunto skautės ir skautai m ii: 

loniai kviečia Jus atsilankyti į
KAZIUKO MUGĘ

1987 m. kovo mėn. 14 d., šeštadienį, 16.1
vai., Vasario 16 Gimnazijos valgykloje

Po iškilmingos sueigos, mugėje b 11 
rankdarbiai, margučiai, loterija...

Visų lauks šilti pietūs, kava, tortai 
kiti skanumynai.

(K.L.)

Leigh
LEIGH SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Kovo 21 d. šaukiamas DBLS Leigh sky

riaus metinis susirinkimas, kuris 
White Lion Hotel, Leigh miesto 
Susirinkimo pradžia 7 vai. vak.

Bus renkama nauja valdyba ir 
kiti reikalai.

Visi nariai ir prijaučiantieji kviečiami 
dalyvauti. Valdyba

įvyks 
centre.

aptarti

PAMALDOS

kovo

iš-

8 d., 11.15 vai.,

d., 14 vai.,

8 d., 18 vai., Šv.

Eccles — kovo 8 d., 12.15 vai.
Rochdalėje — kovo 22 d., 12.30 vai.
Gloucesteryje — kovo 21 d., 12.30 vai.
Stroucle — kovo 21 d., 17 vai.
Abiejose vietose pamaldas laikys ir 

pažinčių klausys kun. J. Sakevičius 
Londono.

Nottinghame
Židiny.

Ketteringe — kovo 8
Eduarde.

Northamptone — kovo
Lauryne.

Kan. V. Kamaitis patarnaus:
Derbyje — kovo 14 d., nuo 13 vai. 15 

min., Mišios 14 vai., Bridge Gate.
Nottinghame — kovo 14 d., 19 vai., ko

vo 15 d., 11.15 vai., židinyje. Išpažintys 
valandų prieš Mišias.

Wolverhamptone — kovo 15 d., 17 vai., 
24-26 Meriadale Rd., Chapel Ash. Išpa
žintys nuo 16 vai.

Visur visus kviečiame pasinaudoti 
priešvelykiniu patarnavimu.

Kun. S. Matulis, MIC

prie 
Rd., 
pa-

ROŽINIS
Rožinis — 7 kovo, 4.30 vai., p.p.

Švč. Sakramento, 24-26 Meriadale 
Chapel Ash, Wolverhampton. Vieta
siekiama iš autobusų stoties Nr. 573, va
žiuoti iki Eye Infirmary.

Gavėnioje melsimės, prašydami šv. Ka
zimiero, Lietuvos patrono, globoti mūsų 
nuvargintą Tėvynę.

N. Narbutienė

MIRĖ
A. STRAŠINSKIENĖ-VILKEVICIUTĖ
Vasario 6 d. mirė Antanina Strašinskie- 

nė — seniausia Leamingtono lietuvių ko
lonijos gyventoja, 91 metų. Liko liūdintis 
sūnus, marčia, dvi anūkės, du proanūkiai.

A.a. Antaninos nueitas kelias buvo ne
lengvas. Su savo vyru ir dviem sūnum pa
liko gimtąjį Kauną ir pasitraukė į Vokie
tiją, 1947 m. atvyko į Angliją, apsigyve
no Leamingtone ir dirbo miesto ligoninė
je. Buvo religinga moteris, paremdavo 
krikščionišką darbą.

1971 m. pergyveno vyriausio sūnaus 
Romualdo tragišką mirtį, o po kelių metų 
Kaune autokastastrofoj žuvo antras 
nūs Juozas.

Vasario 18 d. didelis būrys lietuvių 
lydėjo ją į kapus. Kun. S. Matulis St.
terš bažnyčioje atlaikė gedulingas pamal
das. Palaidota prie savo vyro a.a. Vladi
slovo, kuris mirė prieš trejus metus.

Po laidotuvių sūnus Henrikas visus da
lyvius pakvietė į klubą kavutei.

Ilsėkis ramybėje, Antanina. Tebūnie 
Tau lengva Leamingtono žemelė.

J. Krisiūnas
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GLOUCESTERIO IR STROUDO Įj 
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS f. 

skyriai

Gloucesteris

DBLS Gloucesterio Stroudo 
susirinkimas įvyks kovo 7 d., 3 v.p.p. 
Vauxhall Terrace, Barton St.

Praome visus narius ir tautiečius atsįį 
lankyti.

Nesusirinkus pilnam skaičiui, už valai, 
dos bus pradėtas susirinkimas, nežiūrįs 
susirinkusių skaičiaus. įs

Skyriaus valdyba t

įd

sū-

pa-
Pe-

VASARIO 16 MINĖJIMAS

Manchesteris
RENGINIAI

Kovo 7 d., šeštadienį, 6 vai. vakaro, M. 
lietuvių soc. klubas savo patalpose rengia 
Šv. KAZIMIERO MINĖJIMĄ. Paskaitą 
skaitys svečias E. Šova.

Prašome visus dalyvauti.
Klubo valdyba

revizijos 
k„ 
ir

Kovo 14 d., šeštadienį, 6 vai. vakaro, 
DBLS Manchesterio skyrius šaukia meti
nį visuotinį narių susirinkimą.

Darbotvarkėje valdybos
k-sijos pranešimai, valdybos revizijos 
atstovo į DBLS suvažiavimą rinkimai 
einamieji reikalai.

Narius prašome būtinai dalyvauti.
Skyriaus valdyba

PAMALDOS ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOJ

Kovo 8 d. — Šv. Šeimos bažnyčioje, 
Mossende, 2 vai. p.p. šv. Mišios (už a.a.
Mrs. Papalauskienę).

kuris,!
visiic

Vasario 14 d. DBLS Manchesterio skj; 
rius M. lietuvių klube surengė Vasario lį. 
minėjimą^ į kurį atsilankė daug žmonif“ 
iš arti ir toli.

Minėjimą atidarė ir pravedė skyle 
pirm. A. Jaloveckas, kuris pasveikino sal 
sirinkusius ir tarė įžanginį žodį, iškelia® j 
tį Vasario 16 svarbą mūsų tautai.

Paskaitą skaitė H. Vaineikis, 
prieš pradedant paskaitą, paprašė
tylos valandėle pagerbti žuvusius už Lift 
tuvos laisvę ir nepriklausomybę. Jis sav s 
paskaitoje iškėlė ryškesnius ir svarbes) 
nius istorinius įvykius, kurie privedė prift 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimO 
jos esamą padėtį ir išreiškė viltį, kati 
Lietuva bus vėl laisva. Paskaita išklausy t 
ta su dėmesiu. Dar trumpą žodį tarė DB 
LS C/V-bos narys E. šova, kuris priminti 
Lietuvos padėtį ir kėlė reikalą būti sus?j 
glaudusioms, nes to reikalauja esamoji 
tautos padėtis. ’

Progai pritaikytus eilėraščius padeki! 
mavo vieną V. Motuzą, du M. Ramonai) 
Minėjimas baigtas sugiedant Lietuvoj) 
himną. |1

Tolimesnis pasižmonėjimas vyko prie 
vaišių stalo ir bare iki vėlaus laiko. DBL 
M. skyr. pirm. A. Jaloveckas pravedė ris 
kliavą Tautos Fondui, surinkta 115 svari)

Cl. Ramonienei pasitraukus iš M.L. Me 
terų Ratelio „RŪTOS“ pirmininkės paret 
gų, nuo pr. m. lapkričio 1 d. pirmininkė 
pareigas eina Aldona Podvoiskienė.

A. P-kis
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