
NEPAMIRŠ PABALTIJO...
DEBATAI APIE PABALTIJĮ EUROPOS TARYBOS PARLAMENTINĖJE ASAMBLĖJOJE

Sausio 28 d. įvykę Europos Tarybos par- 
ųmentinės asamblėjos debatai Pabaltijo 
alstybių klausimu išspausdinti atskiru 

ac Alimentų (AS/38/CR25). Debatuose 
Uv alyvavo 13 atstovų, du įteikė pareiški- 
ar ius raštu. Visi (išskyrus ispanų delega- 
’** |) tvirtai pasisakė už Pabaltijo tautų 
s >isę laisvai nuspręsti savo likimus.

Santykių su Europos Tarybai nepri- 
e lausančiais Europos kraštais komiteto

■ ranešėjas Van den Bergh (Olandija) pa- 
0 1 eiškė, kad „laisvasis pasaulis per ilgai 

iškreipė dėmesio į Pabaltijo tautų liki- 
ų“. Perspėjęs, kad „bus sunku įgyven

dinti jų teises netolimoie ateityje, o gal 
ii užtruks dar ilgiau", jis pažadėjo, kad 

— įropos Taryba nepamirš Pabaltijo pro
fanes ii- mėgins ją išspręsti „Rytų-Vaka- 
y santykių kontekste".

jančioje valstybėje esančias fragmentiš
kas tautybes", tęsė Sir Bennet. „Aš neži
nau, kada Mr. Martinez gimė, bet daugu
mos Asamblėjos narių gimimo metu, Lat
vija, Estija ir Lietuva buvo suvereninės 
valstybės. Mes nekalbam apie kokį isto
rinį įvykį”.

J debatus įsiterpęs pranešėjas van dcr 
Bergh pridūrė, jog jo rezoliucija esmėje 
sako, kad „žmogaus teisių ir laisvo apsi
sprendimo pažangos principas turi būti 
suderintas su taikingomis priemonėmis“.

Atsakydamas savo kritikams, Martinez 
paklausė, „nuo kokios akimirkos istorijo
je mes pradedame suteikti buvusioms val
stybėms teisę vėl egzistuoti?.. Ar prade
dam 19-tuoju, 18-tuoju, ar 20-ju šimtme
čiu? Ar kalbėjom apie Serbiją ir Armė
niją? ‘ Bet Martinez pareiškė balsuosiąs

Ispanijos delegatas Martinez sutiko,
nžad „visų demokratų pareiga yra pa
smerkti žmogaus teisių pažeidinėjimus 
(■Pabaltijo sovietinėse respublikose“. Ta- 
■ėiau jo įsitikinimu, „suverenių Europos 
■alstybių sienos turėtų būti laikomos ga- 
■iutūiėmis“. Martinez kritikavo „šaltojo 
maro“ kurstytojus ir pareiškė, jog būtų 
■įragiška, jei prieš Sovietų Sąjungą nu
kreipti puolimai žmogaus teisių klausimu 
ilrivestų prie Gorbačiovo reformoms besi- 
(Iriešinančių kietosios linijos atstovų per
si alės“.

į Italijos delegatas Cavaliere komentavo, 
į >g Martinez klydo, sakydamas, kad 
1 asamblėja neturėtų veltis į valstybinių
Į ienų pakeitimus, nors pranešimas (apie 

abaltijo valstybes) to ir nesiūlė. Jis pa- 
rėžė, kad Pabaltijo valstybės nėra dides- 

Bįje tautoje įstrigusi mažuma, kaip bas
kai, bet nepriklausomos valstybės, kurių 
■teisėtos vyriausybės buvo nuverstos smui
ko būdu.

■ „Mr. Martinez klydo", pareiškė britų 
■tstovas Sir Frederick Bennett. „Nei Hel- 
■inkio susitarimai, nei Jungtinių Tautų 
ftharta nedraudžia pakeisti valstybių sie
nas, išskyrus pakeitimus karo keliu. Euro- 
Bpos Saugumo ir Bendradarbiavimo Kon- 
Kerencija specifiškai pareiškia, kad sienos 
■gali būti pakeistos taikiais metodais ir 
"derybomis. Buvo mėginta tas sienas pa

daryti nepakeičiamomis, bet ESBK-ijos 
, charta atsisakė tai padaryti“.

idf „Mr. Martinez kalbėjo apie egzistuo-
;ru__________________________________________

už pranešimą, nes jis sutinkąs su tekstu.
Šveicarijos delegatas Saeger nusistebė

jo, kad Vakarų informacijos priemonės 
taip mažai tesidomi Pabaltijo tautų var
gais. Jis išreiškė viltį, kad trys Pabaltijo 
valstybės tik laikinai nedalyvaus Europos 
Tarybos veikloje.

D. Britanijos atstovas Coleman ragino 
savo kolegas niekad nepamiršti, kad pa- 
baltiečiai gyvena „svetimo režimo val
džioje" ir užtikrinti, kad pasaulio tautos 
nepamirštų tautų, kurias „tironai parda
vė vergi j on“.

Grėsmę Pabaltijo tautų kultūrinei ir 
etninei tapatybei iškėlė Švedijos delegatė 
Af Ugglas. Ji tvirtino, kad Pabaltijo bylą 
reikia išlkelti Jungtinėse Tautose. Komen
tuodama pranešėjo tvirtinimą, kad Pa
baltijo tautos „atgaus savo laisvę tiktai 
platesnio (politinio proceso rėmuose, daly
vaujant ir Rytams ii- Vakarams“, ji pri
minė, kad tarptautinė teisė, žmogaus tei
sių konvencijos ir Helsinkio Baigiamasis 
Aktas teikia laisvajam pasauliui „pakan
kamai erdvės“ padėti apsaugoti pabaltie- 
čių žmogaus teises ir kultūrinę bei tauti
nę tapatybę. Vienos konferencijoje Pa
baltijo klausimu reikia veikti sutartinai.

Norvegijos atstovas Ramberg priminė, 
kad savo istorijos bėgyje baltai save lai
kė Vakarų pasaulio dalimi, Vidurio Euro
pos rytine siena. Jis ragino Europos Tary
bą niekad nepamiršti Pabaltijo tautų, ku
rios praradusios savo nepriklausomybę, 
yra brutaliai valdomos: „Drauge spaus-
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Apsilankymas Latvijoj ir Estijoj
i m 
ė s

GORBAČIOVO KELIONĖ Į LATVIJĄ IR ESTIJĄ

r Šveicarų NEUE ZUERCHER ZEITUNG 
(Nr. 46, 1987.11.25) išspausdino Pabaltie- 

. ėių Tarybos Vienoje atsiliepimą apie pir- 
. mąjį sovietų kompartijos generalinio se- 
( kretoriaus apsilankymą Pabaltijy. Lai- 
t traštis pabrėžė, kad pabaltiečiai nesutin

ka su Gorbačiovo teigimu, padarytu Ry
goje, jog Pabaltijo tautų apsisprendimas 
už socializmą privedė prie labai 
go jų išsivystymo.

1940 metais Pabaltijo kraštai 
riškai neįstojo į Sovietų Sąjungą 
vai nepriėmė sovietų sistemos. Slaptas vo- 
kiečių-sovietų nepuolimo pakto protoko
las 1939.VHI.23 juos priskyrė sovietų įta
kos zonai, ir po to jie buvo ginklo jėga 
aneksuoti.

Lietuvis Algis Klimaitis, kalbėdamas 
Pabaltiečių Pasaulio Tarybos vardu, pa
brėžė, kad Gorbačiovas apibūdino tą žmo
nių teises labai pažeidžiantį įvykį kaip 
„heroišką žingsnį“. Klimaitis priminė, kad 
tik prieš kelias dienas kompartijos sekre
torius Maskvoje kalbėjo už laisvą tautų 
apsisprendimą ir jų nepriklausomybę. 
Jis priminė, kad beveik visos Vakarų Eu
ropos valstybės (išskyrus Švediją), o taip 
pat ir Kinijos ir Jugoslavijos liaudies 
respublikos, nepripažįsta Pabaltijo kraš
tų aneksavimo. Europos Taryba savo 
1987.1.28 sprendime irgi pasmerkė tą

Šioj aneksavimą ir reikalavo po Vienos posė
džio iškelti aikštėn žmogaus teisių pažei- 

pažeidimai ten yra 
tegu kitose Sovietų 
trys tautos sudaro 

gyventojų, bet 30 
kalinių. Pabaltiečių
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Tarybos nuomone tai įrodo, kad sovietų 
valdžia nėra ten pilnai priimta.
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Goibačiovas gyrė estų ir latvių darbštu
mą, kuris jiems davė „aukštesnį indus
trializacijos laipsnį ii' aukštesnį gyveni
mo lyg’į“. Toks pagyrimas jiems patvirti
na aiškų skirtumą tarp rusų ir latvių, es
tų ir lietuvių. Gorbačiovo vizitas taip pat 
nerodo jokio Maskvos politikos pakeiti
mo Pabaltijo respublikose. Nors vasario 
mėn. pradžioje 8 politiniai kaliniai (2 
lietuviai, 2 estai ir 4 latviai) buvo išleisti 
iš darbo lagerių, nei vienas iš jų nebuvo 
kėlęs nepriklausomybės klausimo.

Stebėtina, kad, nepaisant Maskvos ra
dijo pranešto maršruto, generalinis kom
partijos sekretorius neapsilankė Lietuvo
je. Neaišku kodėl. Galbūt svarbios pro
blemos reikalavo jo buvimo Maskvoje. 
Taip pat gal buvo norima išvengti Lie
tuvoje galėjusių įvykti demonstracijų. Be 
to, dėl palyginus mažos dalies rusų toj 
respublikoj, ten nebūtų taip lengva su
mobilizuoti dideles minias partijos vado 
priėmimui.

Pasaulio Pabaltiečių Taryba atstovau
ja maždaug 1,5 milijono lietuvių, latvių ir 
estų. Iš jų daugiau kaip 1 milijonas gyve
na Šiaurės Amerikoj. Didelė kolonija 
yra įsikūrus Australijoj, tūkstančiai pa
baltiečių gyvena Britanijoj, Vakarų Vo
kietijoj ir Švedijoj. Jiems labai malonu, 
kad Europos Taryba viešai pasisakė 
prieš tų trijų valstybių okupaciją ir kad 
Pabaltijo tema Vienos konferencijoje ir
gi jau nebebuvo „tabu". Helsinkio Aktas 
įžymiai įrašo „galimybę taikaus egzistuo
jančių sienų pakeitimo". Įdomavimasis 
Pabaltijo kultūromis auga taip pat ir Ry
tų Europoje. Budapešto universitete da
bar kuriasi lietuviškos literatūros ir is
torijos katedra.

kim Sovietų Sąjungą tarptautinių ryšių 
eigoje ir nesustokime, kol trys Pabaltijo 
valstybės atgaus savo laisvę ir nepriklau
somybę".

Turkijos atstovo Sen nuomone, ši Eu
ropos Tarybos iniciatyva „įkvėps Pabal
tijo tautas". „Grubūs Pabaltijo tautų tei
sių pažeidinėjimai rodo, kokia sistema 
tebėra Sovietų Sąjungoje, kur daugelis 
tautų. . tebėra pavergtos".

Vakarų Vokietijos delegatas Jaeger ra
gino savo vyriausybę oficialiai atmesti 
Hitlerio-Stalino paktą — tai būtų „pirmas 
žingsnis į taikingą laisvės atstatymą Pa
baltijo šalyse“, kurios nėra SSRS-os dalis, 
bet „okupuotos tautos“. Pabaltijy Jaege- 
ris įžiūri tą pačią eigą nuo Hitlerio-Stali
no Pakto pasirašymo 1939 m. iki šiandie
ninės priespaudos ir rusinimo.

D. Britanijos atstovas Terlezki pareiš
kė, jog jis, gimęs Ukrainoje, gerai supran
ta rusų imperializmo valdomų Pabaltijo 
valstybių žmogiškas, visuomenines, reli
gines ii- politines problemas. „Gorbačiovo 
šypsena nei vieno neįtikins, kol jis įgyven
dins Helsinkio Baigiamąjį Aktą Pabalti
jo valstybėse ir visiems Sovietų Sąjungos 
žmonėms".

Santykių su E. Tarybai nepriklausan
čiais Europos kraštais komiteto pirminin
kas Hugosson (Švedija) pabrėžė, kad Pa
baltijo valstybių įjungimas į Sovietų Są
jungą „buvo ir tebėra akiplėšiškas tautų 
laisvo apsisprendimo teisės pažeidimas".

Raštu savo pareiškimus įteikė D. Bri
tanijos delegatai, lordas Kinnoull ir Sir 
Finsberg. Kinnoull išreiškė savo pasiten
kinimą, kad praėjusių 30-ties metų bėgy
je Europos Taryba niekad neprarado ryž
to paremti Pabaltijo tautų laisvą apsis
prendimą. Jis pasididžiavo laktu, kad be
veik pusė iš 15-os kalbėtojų buvo britai, 
ir tvirtino, jog visos britų politinės par
tijos jaučia pavergtoms Pabaltijo valsty
bėms padarytą neteisybę ir simpatizuoja 
pabaltiečiams. „Mūsų vyriausybė niekad 
nepripažino ir nepripažins sovietinės 
aneksijos teisėtumo", kalbėjo Kinnoull, 
„mes tebelaikome buvusius konsulatus ir 
remiame 65,000 pabaltiečių emigrantus".

„Jei Gorbačiovas rimtai kalba apie nau
ją lankstumą", pareiškė Sir Finsberg, „ta
da jis turės sutikt, kad Sovietų Sąjungos 
reputacija yra susijusi su neteisėta Pa
baltijo valstybių aneksija, ir norės atsta
tyti tą padėtį, kuri egzistavo remiantis 
1920 m. taiip Latvijos, Estijos ir Lietuvos 
su Rusija pasirašytomis sutartimis, bei 
atitraukti visą Sovietų civilinį ir karinį 
personalą iš Pabaltijo valstybių. Tai įga
lins laisvus rinkimus, naujų konstitucijų 
priėmimą, ir tos trys valstybės vėl įsi
jungs į Jungtines Tautas kaip laisvos ša
lys“.

(Elta)

HELSINKIO GRUPĖ LATVIJOJE

Vakaruose gyvenančius latvius pasie
kė naujai įsisteigusios Latvijos Helsinkio 
grupės pranešimai bei memorandumai.

Iš tų raštų galima spręsti, kad latvių 
grupė Helsinkio susitarimų vykdymui 
sekti buvo įsteigta 1986 m. liepos mėnesį 
Liepojuje, pasirinkdama sau vardą „Hel
sinki 86". Ji ligšiol paskelbė laiškus Po
piežiui Jonui Pauliui II, Sov. Sąjungos 
kompartijos gen. sekretoriui Gorbačiovui, 
Sov. Sąjungos ir Latvijos kompartijų 
Centro komitetams, Jungtinių Tautų Or
ganizacijai, JAV delegacijai Chautauqua 
konferencijai, kuri 1986 m. rugpjūčio 
mėn. vyko Latvijoje, ir „Tautiečiams už
sienyje.“

Iš M. Gorbačiovo latviai prašo, kad 
jiems būtų leista įgyvendinti Latvijos 
TSR konstitucijos 69 straipsnį, kuriame 
sakoma, kad Latvijos respublika turi tei
sę atsiskirti nuo TSRS. Prašo leisti lat
viams kalbėti savo kalba, pravesti refe
rendumą, kuriuo būtų nuspręsta tautos 
ateitis. Toliau laiške prašoma, kad lat
viams būtų leista valgyti savo duoną, o 
kas tik lieka, eksportuoti kitur. Leisti 
valgyti Latvijoje pagamintą mėsą, o ne 
kaulus ir mėsos atliekas. Leisti latviams 
laisvai keliauti į užsienį ir pasirinkti sau 
draugus. Pagaliau, latviai pareiškia viltį, 
kad M. Gorbačiovas leis vystytis demo-

NAl JOS ŽINIOS APIE KALINIUS

Praėjusią savaitę gavome paskutines ži
nias apie lietuvius kalinius.

Paleistasis docentas Vytautas Skuodis 
laukia dokumentų išvykti į J A V-jas.

Dr. Algirdas Statkevičius ir inž. Algir
das Patackas jau paleisti.

Kun. Alfonsas Svarinskas, kun. Sigitas 
Tamkevičius ir Viktoras Petkus iš Sibiro 
grąžinti j Lietuvą ir laikomi dar Vilniaus 
kalėjime. Jų likimas turėtų greit paaiškė
ti.

PAREIŠKIMAS SPAUDAI
Kai kurių užsienio spaudos agentū

rų paprašytas pakomentuoti sovietų 
agentūros Novosty pareiškimus dėl 
eventualios Popiežiaus kelionės j Lie
tuvą, p. S. Lozoraitis, jr., Lietuvos 
atstovas prie Šv. Sosto, atsakė:

„Šventasis Tėvas gerai pažįsta ka- 
talikškosios lietuvių tautos aspiracijas, 
kurias ji ne kartą yra išreiškusi praei
tyje ir tebereiškia dabar. Jo noras ap
lankyti Lietuvos katalikus kaip ir vi
sus kitus pasaulio tikinčiuosius, negali 
būti siejamas su lietuvių tautos apsi
sprendimo teise.

„Sovietų agentūros teigimas, kad 
Lietuva yra Sovietų Sąjungos dalis, te
gali visiems priminti tą smurtą, kurio 
pasekmėje ji prarado savo nepriklau
somybę. Visas civilizuotasis pasaulis, 
kaip Europos Tarybos laikysena pa
rodo, žiūri į Lietuvą kaip ekspansio- 
nistinės politikos auką".

Roma. 1987.III.5.

SPAUDOS KONFERENCIJA 
VIENOJE

VLIKo atstovas Austrijoj ir Šveicarijoj 
Algis Klimaitis, Gorbačiovui apsilankius 
Latvijoj ir Estijoj, nuvyko į Vieną ir su
rengė spaudos konferenciją, kurioje iš
taisė Gorbačiovo padarytus tiesos iškrai
pymus ir apkaltino Sovietų Sąjungą už 
Pabaltijo valstybių okupaciją.

Spaudos konferencija turėjo pasiseki
mą ir A. Klimaičio pareiškimus paskelbė 
Austrijos spauda ir tarptautinės žinių 
agentūros.

REIKALAUJA AMNESTIJOS
Kaip praneša ispanų žinių agentūra 

EFE, penkiasdešimt trys rusai kitamin
čiai ir jų šeimų nariai pasirašė ir pasiun
tė sovietinei valdžiai pareiškimą, kuriuo 
reikalaujama paskelbti visuotinę amnesti
ją politiniams belaisviams. Agentūra pa
stebi, jog tai pirmas atvejis pastaraisiais 
metais, kad tiek daug politinių belaisvių 
ir jų artimųjų amnestijos reikalu kreipia
si į sovietinę valdžią. Pareiškime, kuris 
buvo surašytas po to, kai Christopolio 
kalėjime mirė politinis kalinys Marchen
ko, pažymima, kad neįmanoma sukurti 
tikros taikos, kai smurto priemonėmis 
yra susidorojama su kitaip galvojančiais. 
Prievartos sąlygomis negali būti nė so
cialinės pažangos. Pareiškimą pasirašiu
sieji kviečia sovietinę valdžią peržiūrėti 
tuos baudžiamojo kodekso nuostatus, pa
gal kuriuos gali būti nuteisti kitaminčiai. 
Pareiškimą pasirašiusiųjų tarpe yra bu
vusi politinė kalinė Sofija Kalistratova, 
knygos apie piktnaudžiavimą psichiatri
jos mokslu Sovietų Sąjungoje autorius 
Aleksander Podrabinek, žmogaus teisių 
gynėja Malva Landa ir žydų veikėjo sū
nus Boris Begun.

(EFE)

PASIRUOŠIMAI SUTIKTI POPIEŽIŲ
Pirmoji šiais metais Popiežiaus apašta

linė kelionė už Italijos ribų bus vėl skir
ta Lotynų Amerikai, kurią Paulius II-sis 
yra pavadinęs „vilties kontinentu". Tai 
bus jau aštuntoji šventojo Tėvo kelionė 
Lotynų Amerikoje, kurios metu Popie
žius aplankys tris kraštus — Urugvajų, 
Čilę ir Argentiną. Kelionė prasidės kovo 
31-ąja ir baigsis balandžio tryliktąja, tai
gi, užsitęs keturiolika dienų.

kratinei santvarkai, kuri būsianti nau
dinga visiems.

Laišką pasirašė Linardis Grantins ir 
kiti grupės nariai. Pastaruoju laiku Pa
saulio Latvių Federacija gavo žinių, kad 
L. Grantins yra suimtas. Nei vienas pasi
rašiusių ligšiol nebuvo žinomi.

LIETUVOJE
Salta kovo pradžia

Vilniuje dienomis temperatūra buvo iki 
12 laipsnių šalčio, naktimis — iki 22 laip
snių šalčio.
„Žalgiriui" nesiseka

Kovo 1 d. Maskvoje „Žalgirio" krepši
ninkai pralaimėjo šiuo metu pirmaujan
čiai CASK komandai 70:104. žaidė be A. 
Sabonio, kuris paskutiniu metu dėl su
žalojimų praleido daug rungtynių. Kol 
kas „Žalgiris" vis dar tebėra antroje vie
toje, bet kyla abejonių, ar pateks į Sov. 
Sąjungos krepšinio šių metų čempionato 
finalą.
Žiemos šventė Panevėžyje

Panevėžyje buvo surengta žiemos paly
dėtuvių šventė. Šventės režisierius buvo 
naujojo miesto kultūros ir poilsio parko 
direktorius Gintaras Kerbenis.
Apdovanotos daugiavaikės motinos

Vasario 25 d. Lietuvoje ordinais ir me
daliais apdovanotos 102 daugiavaikės mo
tinos.
Kareiviai sugrįžta

„Valstiečių laikraštyje“ Z. Baleišienė 
rašė:

Goštautienę su Arvydu pirmininkas su
tiko universalinėje.

— Arvydėliui kostiumą ir visa kita 
perkame, — švieste švietė džiaugsmu mo
tina. O kaipgi kitaip — vienintelis sūnus, 
toli nuo namų — Afganistane — atliko 
karinę tarnybą.

— Tai gal ir į darbą netrukus? Užeik, 
pasišnekėsim, — kreipėsi kolūkio pirmi
ninkas į buvusį mechanizatorių, dabar 
jau ir buvusį karį.

— Ką jūs, pirmininke, — nukirto ma
ma. — Arvydui dabar visi keliai atviri.

— Na, ką gi, — sutriko pirmininkas ir 
atsisveikino. Bet po keleto minučių Arvy
das jį pasivijo.

— Ateisiu, pirmininke. Per tuos porą 
metų daug patyriau, ir į gyvenimų žiū
riu gal net rimčiau negu mama.

— Nors imk ir pabučiuok tave visų aki
vaizdoj, — sako pirmininkas. — Atsime
ni, išleisdamas tvirtinau, kad armija tikru 
vyru padarys!

LIETUVOS GYVENTOJAI
Vilniaus radijo pranešimu, lietuviai Lie

tuvoje sudaro 80 proc. visų gyventojų 
skaičiaus. Apie tai kalbėdamas filosofijos 
kandidatas Vladas Gilys pastebėjo, kad 
šio šimtmečio pradžioje lietuviai Lietuvo
je sudarė mažiau kaip du trečdalius gy
ventojų skaičiaus, tačiau nenurodė, ko
kios apimties Lietuvos teritoriją jis tu
rėjo omeny. Kalbėdamas apie mažumas, 
pranešėjas pastebėjo, kad dauguma Lie
tuvoje dabar esančių rusų gyvena Vilniu
je ir Klaipėdoje, o kaimuose jų beveik 
nėra. Lenkai gyvena Vilniuje ir apie Vil
nių. Dauguma žydų irgi susitelkę Vilniu
je. Tas mažumas (20 proc. visų gyvento
jų) sudaro: rusai 9 proc., lenkai 7 proc., 
baltgudžiai 2 proc., ukrainiečiai 1 proc. ir 
žydai 0,5 proc.

Toliau pasakyta, kad 1979 metais Lie
tuvoje buvo 113.000 etniškai mišrių šei
mų. Jei lietuvis veda lenkę arba at
virkščiai, tai aštuoniose iš dešimties to
kiose mišriose Šeimose vaikai užregistruo
jami kaip lietuvių tautybės. Statistikos 
duomenimis, vienas trečdalis Lietuvoje 
gyvenančių rusų gerai kalba lietuviškai, 
o dar daugiau supranta lietuvių kalbą. 
Kitos mažumos kalba daugiausiai lietu
viškai arba rusiškai.

PEN KLUBO TELEGRAMA 
GRIŠKEVIČIUI

šeši žymūs tarptautinio rašytojų Pen 
Klubo nariai telegrama kreipėsi į Lietu
vos komunistų partijos sekretorių Griš
kevičių prašydami, kad būtų paleistas 
Vilniaus jaunimo teatro darbuotojas in
žinierius Gediminas Jakubčionis. „Mums 
buvo didelis malonumas prieš vienerius 
metus matyti du Jaunimo teatro spekta
klius“, rašo telegramoje Pen klubo nariai. 
Šio teatro darbai yra žinomi daugelyje 
pasaulio kraštų. „Tačiau žinia, kad Gedi
minas Jakubčionis yra areštuotas mus ap
stulbino. Dviejų tūkstančių Pen klubo 
Amerikos skyriaus narių vardu prašome, 
kad jis būtų tuoj išlaisvintas“. Telegramą 
pasirašė William Gaddis, William Gass, 
Allen Ginsberg, Arthur Miller, Muriel 
Murphy ir Harrison Salisbury.

1
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K. BARONAS

Vilniaus arkivyskupija
Mūsų literatūra Vilniaus klausimu vėl 

praturtėjo vienu leidiniu — „Lietuvos 
Bažnyčios" (Vilniaus arkivyskupijos Il-ru 
t.). Kaip ir pereitais metais išleistas Lie
tuvos Bažnyčios IV-as t. (Vilniaus arki- 
vysk. I t.), taip ir šis veikalas yra stipriai 
dokumentuotas, pasirodęs tinkamu metu, 
kadangi Vilniaus arkivyskupijos klausi
mo išsprendimas yra svarbus ne tik mūsų 
religinio, bet taip pat ir politinio gyveni
mo siekis, gvildenamas spaudoje, suvažia
vimuose, rezoliucijose, veiksnių pasitari
muose. Labai teisingai. Br. Kviklys įžan
goje rašo, kad „Vilniaus arkivyskupijos 
lietuviškosios dalies atžvilgiu, sprendimas 
priklauso vien tik nuo Apaštališkojo Sos
to. Toks precedentas, esmėje panašus į 
Vilniaus arkivyskupijos lietuviškosios da
lies reikalą, įvyko 1972 m., kai Apaštališ
kasis Sostas, Rytų ir Vakarų Vokietijų 
vyriausybėms atsisakius visų teisių ‘į Vo
kietijos rytines žemes, atitekusios Lenki
jai (tai visiškai identiška su 1945 m. su
tartimi tarp Sovietų S-gos ir Lenkijos), 
reorganizavo bažnytinę administraciją to
se žemėse, priskiriant prie Lenkijos Baž
nytinės provincijos Varmijos bei kitų vo
kiečių vyskupijų plotus, prieš tai priklau
siusius Vokietijos Bažnytinei provincijai" 
(ps. 7).

Iš savo pusės norėčiau priminti, kad 
Vilniaus priskyrimas prie Lietuvos Baž
nytinės provincijos, paviršutiniškai nieko 
nepakeis: ji kaip ir buvo, taip ir bus ad
ministruojama lietuvių dvasiškių. Tačiau 
tai būtų dideliu Lietuvos episkopato mo
raliniu laimėjimu. Taip, šiandieną jie Vil
niuje jaučiasi šeimininkais, tačiau be 
nuosavybės dokumento (mano pabraukta 
— K.B.).

Pradėjau nuo įžangas, norėdamas pa
žymėti, kad istoriko J. Dainausko atliktas 
vertimas į lenkų kalbą „kvepia" lietuviš
kumu, gana daug klaidų, štai keletas: 
„Biskupstwo to obecnie jest bez biskupa 
(12 psl. trečia eilutė). Turėtų būti be 
„to" — tiesiog „Biskupstwo obecnie jest" 
ir t.t. Tame pačiame psl. 21 eilutėje „Kon

kordą! w stosunku do Wilna niewątpliwie 
stracil swoj sens". Lietuvišką „reikšmę“ 
negalima versti į „sens“. Turėtų būti 
„znaczenie“. Taip pat, negalima pažodžiui 
versti sakinių. Pvz., „nuoširdus padėkos 
žodis", geriausiai tiko lenkiškai „wdzięcz- 
ni jestesmy". Tad ir stebiuosi, kad Br. 
Kviklys įžangos vertimą atlikti nepaprašė 
lenkų okupacijoje Vilniaus u-tą baigusių 
vilniečių, pvz., dipl. teis. St. Lazdinio 
Klevelande, dipl. lituanistės G. Šlapelytės- 
Sirutienės Kalifornijoje, V. Maminskaitės- 
Kulbokienės Floridoje ir kt., kuriems 
lenkų kalba yra artimesnė kaip istorikui 
J. Damauskui.

Kaip ir IV t., taip ir šis V t. turi ne tik 
religinį, bet taip pat ir tautin'į aspektą. 
Negalima už tai smerkti Br. Kviklį ir jo 
bendradarbių, kadangi Vilniaus krašto 
lietuviškų parapijų gyvenimas skyrėsi, 
pvz., nuo Vilkaviškio, Telšių ar Kauno 
vyskupijų. Rytų Lietuvoje kovą už lietu
višką žodiį teko pradėti jau krikštykloje 
(pavardžių lenkinimas, pvz., pakeičiant 
Galatiltį — atsiprašau — į Golotylec!), 
sakykloje, šventoriuje. Tad vilnietiškas 
ačiū už patalpintas ne tik kunigų, švento
vių, bažnytinių chorų nuotraukas, bet taip 
pat ir lietuviškų mokyklų, šv. Kazimiero 
d-jos skyrių valdybų ir narių, kadangi 
Vilniaus krašto tautin'į ir religinį gyveni
mą visuomet lydėjo Vytis ir mūsų tris
palvė. Teikiu mažu pavyzdžiu gali būti 
Vytauto Didžiojo metai, kada buvo sta
tomi kryžiai, paminklai.

Su mažom išimtim, lietuviškam gyveni
mui, lietuviškai veiklai, skiriama daug 
vietos, įjungiant vilniečių kovą dėl lietu
viško žodžio paskirose parapijose. Vargas 
buvo tai parapijai, į kurią arkiv. R. Jalb- 
žykovski atkeldavo kunigą-šovinistą. Daž
niausiai lietuvių prašymai nepasiekdavo 
arkivyskupijos rūmų. Net ir atgavus Vil
nių, arkiv. R.J. liko nepermaldaujamas. 
1940 m. balandžio mėn. 22 d. „Lietuvos 
Aidas" rašė: „Po tų pamaldų didelė mi
nios dalis — apie 2-3000 žmonių susirin
ko prie arkivyskupo rūmų ir reikalavo pa

sirodyti arkivyskupą Jalbžykovskį, kuris, 
žinoma, nepasirodė. Buvo pasiųsta susi
rinkusiųjų delegacija iš kelių asmenų. Iš 
tos delegacijos pareikalauta, kad ji len
kiškai užpildytų lenkiškus blankus, nuro
dydama reikalą, kuriuo prašo audienci
jos. Pagaliau buvo sutikta, kad blankai 
būtų užpildyti lietuviškai. Reikalas buvo 
— katedros pamaldų kalbos klausimas. 
Arkivyskupas delegacijos nepriėmė" (psl. 
95).

Tai nepaisymas ar tiesiog ignoravimas 
Vilniaus krašto lietuvių teisių, kadangi 
lietuviai, o ne lenkai kolonistai (prie jų 
priklausė ir arkiv. R.J.), yra Vilniaus 
krašto autochtonai. To įrodymui, autorius 
naudoja senus ir naujus statistinius davi
nius, paskutinius imdamas iš prof. B. 
Makausko studijos „Litwini w Polsce 
1920-1939", tačiau nenurodydamas šalti
nio net ir veikalo bibliografijoje.

Kaip šiandieną lietuviai dvasiškiai atsi
lygina lenkams už persekiotas dienas?

„Lenkų repatriacijos metu, į Lenkiją, 
kartu su arkiv. Jalbžykovskiu, išvažiavo 
beveik visi lenkai kunigai, išskyrus 8. 
Kadangi dar liko nemažai lenkų (jie su
darė apie 18 proc. miesto gyventojų), iš 
10-ties veikiančių bažnyčių, pamaldos len
kų kalba laikomos 8-niose. Vilniaus šv. 
Dvasios parapija turi gerą lenkišką cho
rą, kuris su savo giesmių repertuaru lan
kosi kitose miesto ir provincijos lenkiš
kose parapijose. Jis važinėja valdiškos 
turizmo institucijos autobusais, ko kitos 
lietuvių parapijos bei jų chorai tokios 
pi'ivilegijos neturi. Beje, Vilniuje pokario 
metais veikia 10 rusų cerkvių (psl. 96).

Nesutinku ir manau, kad 90 proc. lietu
vių nesutiks su tokia Vilniaus klausimo 
analize: „šiandieną, po daugelio metų, 
analizuojant ano metu įvykius, atrodo, 
kad didžiausias Lietuvos sostinės ir Rytų 
Lietuvos okupacijos kaltininkas buvo ne 
kas kitas, o sulenkėjęs lietuvis, Lenkijos 
kūrėjas Juozas Pilsudskis. Labai galimas 
dalykas, kad jei tada Lenkijos priešakyje 
būtų stovėjęs tikras lenkas, Vilniaus oku
pacija, greičiausia, nebūtų įvykusi. Kodėl 
jis tą. didelę skriaudą Lietuvai padarė, 
bandė paaiškinti jo buvęs artimas ben-

(Nukelta į 3 psl.)

NAUJI LEIDINIAI
NAUJOJI VILTIS, politikos ir kultūros 

žurnalas (Nr. 9, 1986 m.). Leidžia Lietu
vių Studentų Tautininkų korporacija 
„Neo-Lithuania“ ir Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga. Redaktorius Aleksas 
Laikūnas (mirė Clevelande 1986 m. lap
kričio 2 d., nebaigęs šio numerio išleisti). 
Administratorius Br. Kasakaitis, 7150, 
So. Spaulding Ave., Chicago, IL 60629, 
USA.

šiame numeryje pirmoje vietoje įdėtas 
dr. Aleksandro Štromo straipsnis labai 
aktualia tema „Sovietinės sistemos kaitos 
perspektyvos Gorbačiovo laikais“ (net 14 
puslapių). Toliau eina Antano Diržio „Ju
biliejai viens po kito krikščionybės ban
gomis“. Šalia istorinio turinio straipsnių, 
nemažai vietos skirta literatūrai ir kny
gų (dailiosios literatūros) recenzijoms. 
Neužmiršta taip pat pagerbti mirusius 
bendraminčius.

Šiame žurnalo numeryje — 208 psl., 
kaina — 5 dol.

Kiek pavėluotai taip pat išėjo iš spau
dos Varpininkų Filisterių draugijos lei
džiamas žurnalas VARPAS (Nr. 21, 
1986 m.). Redaktorius Antanas Kučys, ad
ministratorė Elena Rūkienė, 3346, West 
65th Place, Chicago, IL 60629, USA.

Šio žurnalo turinys labai įvairus: poli
tika, istorija, mitologija, nekrologai, kny
gų recenzijos, polemika. Kiekvienas gali 
rasti pasiskatymų pagal skonį.

A. Kučys spausdina ištrauką iš savo 
būsimos knygos „Trys Vileišiai Lietuvą 
kuriant“. Labai įdomūs Birutės Grigaity- 
tės-Novickienės (1898-1973) atsiminimai 
iš Nepriklausomos Lietuvos kūrimosi lai
kų. Naujų istorinio turinio knygų recen
zijos: J. Švobos „Šeiminė ir prezidentinė 
Lietuva“, Prano Čepėno „Naujųjų laikų 
Lietuvos istorijos“ II tomas, J. Audėno 
„Lietuvos Valstiečiai Liaudininkai“, Br. 
Kviklio „Lietuvos bažnyčios — Vilniaus 
arkivyskupija“, J. Vilčinsko „Lietuvos so
cialdemokratija“ ir kt.

Žurnale — 159 psl. Šio numerio kaina 
— 4 dol.

j uuuiejaiiĮį 
konkurso E 
is Qrinr^v!

KAIRYS — DRAMOS LAUREAT|’
Į

Lietuvos Krikščionybės j ūbi 1 iejausį 
mMeto paskelbto dramos konkurso E 
komisija — pirm. Česlovas Grincevį 
sekret. Živilė Numbaudaitė-Šilgalienįj 
riai Nijolė Martinaitytė, prof. dr. Br 
Vaškelis ir Zita Kevalaitytė-Visocs 
savo posėdyje 1987 m. vasario 22 d. L- 
siųstų veikalų dauguma balsų nutarė^ 
mijuoti Krivaičio slapyvardžiu pasiL 
tą 5 v. dramą „Krikšto vanduo“. A? 
rius voką paaiškėjo, kad šio veikalX 
torius yra Anatolijus Kairys. Pre-- 
dydis — 3,000 dol.

A. Kairys yra žinomas dramaturga, 
letristas ir poetas, laimėjęs daug 
nių veikalų ir romanų konkursų. į

S
SPORTININKAMS J

Kreipiamės į D. Britanijos lietiįį 
sportininkus, kviesdami dalyvauti trį 
se laisvojo pasaulio lietuvių sporto žįfc 
nėse, kurios įvyks Australijoje, Adelį| 
mieste, 1988 m. gruodžio 26-31 dienoti

Nors iki Žaidynių dar yra beveik IĮ 
tai, užjūrio lietuvius sportininkus 
čiame jau dabar, esant galimybei, jp 
dynes atvykti. į 1

į 
Suprantame, kad kelionės iš Anglį 

Australiją kaina yra sunkiausia kl|. 
kurią tektų nugalėti norint Žaidynės® 
lyvauti. Šiuo metu mums sunku pasai f 
ar mes galėsime finansiniai prisidėti P 
užsienio dalyvių kelionės išlaidų, tį 
darysime viską, kad atvykus į A u str, 
jums čia pragyvenimas nieko nekainį $

Jei nepajėgtumėt atsiust komancį 
vieneto, būtų labai malonu sulaukti t 
vieno kito pavienio sportininko — lį į 
ar stalo tenisininko, plaukiko ar šadį $ 
tininko. Atsižvelgiant į tai, kad Žaidį į 
apima laisvojo pasaulio lietuvius, gali 
šaulio Lietuvių Bendruomenės Vai# 
galėtų Jums padėti šią išvyką į Aust) 
ją finansuoti. i

Lauksime Jūsų atsakymo šiuo reikiį j

Jurgis Jonavičius 
Australijos lietuvių fizinio auklėji# r 

sąjungos pirmininkas

KALINIO MEMUARAI =
NUTRĖMIMAS

1978 rn. spalio 18 d. mane iš Mor
dovijos 19-to konclagerio Zubo-Po- 
liansko rajone, Lesnoj gyvenvietės pri
žiūrėtojai nuvedė į voronoką — 
„juodvarnis“ gali būti paprastas me
talinis kėbulas — tuščias aptvaras. Ga
li jis turėti suolus apie visas sienas. 
Tai ne patogumas, bet dar blogiau, 
nes grūda tiek žmonių, kiek tik telpa 
stačiomis, vienų prie kito, kaip silkes 
statinėje. Gali voronokai turėti boksą 
— siaurą metalinę spintą vienam žmo
gui. Gali būti visas voronokas padaly
tas vien lik boksais, t.y. dešinėje ir 
kairėje voronoko vienutės (boksai), 
tarsi spintos, jos užrakinamos kaip 
kameros, o koridoriuje sėdi sargybi
niai su vilkiniais šunimis.

Kai kareiviai varo kalinius į voro
noką, garsiai šaukia: „Greičiau lip
kit! Greičiau lipkit! Paskubėkit!“ Jie 
ragina tam, kad kaliniai negalėtų žval
gytis, galvoti apie pabėgimą. Jie kali
nius grūda taip, kad jie beskubėdami 
su savo maišais įstringa duryse, net 
galvas užsigauna į staktų. Paskutiniam 
lipant į voronoką, užtrenkia grotuo
tas vidines geležines duris ir išorines 
duris.

Voronokų veža ne tik keletu, bet 
ir keliolika valandų. Pvz., A. Terlec
kų vežė Magadano srityje net 18 va
landų. Kai mus vežė iš Javaso į 19-tą 
konclagerį arba iš jo į Ja vašų per duo
bes ir medžių šaknis, tai taip mėtė, 
kad kaliniai galvas susitrenkė į lubas 
ir gerokai aplamdė šonus. Teko ne 
kartų pagalvoti, kad stolypine (kali
nių vagone) daug geriau važiuoti. Ne 
kartų mačiau, kaip voronoke blatnie- 
ji atimdavo iš kitų kalinių geresnius 
šalikus, pirštines, kepures ar kitus 
daiktus. O jeigu kuris pasipriešina, ne
nori duoti, tai gauna mušti ir vis tiek 
turi atiduoti. Kartais veždavo mus 
taip suspaustus, kad nutirpdavo ran
kos ir kojos.

Nesuprantu, kodėl blatniesiems ka
lėjimų administracija bei konvojinin- 
kai taip nuolaidūs, kodėl jų nesudrau- 
džia? Ar jų bijo? Ar' nori, kad kali
niai būtų skriaudžiami? Kaliniai sako, 
kad blatnieji valstybei yra artimesni, 
negu kiti kaliniai, todėl jų sauvaliavi
mus toleruoja ir net gina.

Javase mums liepė išlipti iš vorono
ko ir bėgte bėgti į stolypiną. Iš Java
so mus nuvežė į Potmos „peresilką“. 
Čia per visų didelę kamerų ištisiniai 
mediniai dviejų aukštų gultai (narai). 
Kamera apytamsė, dienų naktį prie
blanda. Davė neva čiužinius, o iš ti
krųjų ten buvo ne čiužiniai, o tik mai
šai su keletą saujų susitrynusių me
džio drožlių. Maistas Potmoje labai 

Vladas Lapienis
prastas. Gerai, kad šiame kalėjime tik 
keletu parų teko mums būti.

Iš Potmos vėl į geležinkelio stotį, į 
stolypinų su kriminaliniais kaliniais.

Kaliniai sėdėjo patamsyje suspausti 
ir kai kurie valgė duonų, kramsnojo 
duonos žiauberėles... Kai kurie kali
niai. nusipirkę iš konvojininkų po 5 
rb. pokelį (50 gr.) arbatos, ją vagone 
virdavo ir dar rūkydavo, todėl visas 
vagonas paskęsdavo dūmuose, atrodė 
lyg degame.

Kelionė kalinių vagonais buvo ilga. 
Juos prikabindavo prie pašto vagonų. 
Kaliniai skiriasi nuo kitų traukinio 
keleivių dar ir tuo, kad jie nežino, kur 
eina traukinys ir kokioje stotyje jiems 
reikės išlipti, nes bilietų jie neturi ir 
maršruto lentelių ant vagonų jie ne
mato.

Kai kada juos laiko taip toli nuo 
perono, kad dargi ir vietiniai nesusi
gaudo, kur randasi. Keletu valandų 
sėdi užnikai (kaliniai) kamšatyje ir 
laukia manevruojančio garvežio, lau
kia iki nuveš kalinių vagonų prie su
formuoto sustato.

Jei vagonų langai uždaryti, tai gar
siakalbio nesigirdi. Kai konvojininkaį 
griežtai laikosi įstatymų, tai iš jų nie
ko nesužinosi apie traukinio maršru
tų. Pervargęs palįsdavau po suolu ir 
užmigdavau, nors čia garsiau bildėda- 
vo ratai. Antrų ir trečių aukštų papras
tai užimdavo blatnieji. Kai pradaro 
langų, tai nuo vidurinės lentynos pro 
grotas ir koridoriaus grotas bei langą 
kai kada matosi stotys ir mažas plote
lis dangaus. Kai kada įlipa koks nors 
kalinys, kurį veža į teismą ir jis pasa
ko, kokia kryptimi važiuoja traukinys. 
Neretai ir iš jo mažai ką sužinai, nes

persiunčiamuose kalėjimuose gali kali
nį pakreipti visai į kitą pusę.

Štai kaip rašo P.F. Jakulevičius 
apie 1900-tuosius metus (Knygą išlei
do norėdami parodyti anuos tamsius 
carizmo laikus...): „Aš bijau ir pa
galvoti, ką man būtų tekę pergyventi, 
jei būčiau atsidūręs bendroje kalinių 
kameroje su kriminaliniais kaliniais 
arba voronoke su jais. Konvojaus ir 
etapo karininkai elgėsi su manimi ir 
su mano draugais ypatingai manda
giai... Būdamas politinis, aš keliavau į 
katorgą tiesiog komforte — etape nau
dojausi atskira nuo kriminalistų pa
talpa, turėjau vežimą, ir pūdas baga
žo buvo vežamas bagažu...“

Štai, kokie buvo laikai — maišyti 
politinius kalinius su kriminaliniais 
atrodė beveik nusikaltimas! Politinių 
kalinių iš bendro katilo ir nemaitino, 
o duodavo jiems maistpinigius ir mais
tą atnešdavo iš valgyklos. Bolševikas 
Olminskis (1899 m.) dargi nenorėjo 
priimti ligonio davinio — jam atrodė 
netinkamas. O dabar mūsų šalyje, kur 
anot tarybinės Konstitucijos „sukur
tos galingos gamybinės jėgos, pažan
gus mokslas ir kultūra, kurioje nuo
lat kyla liaudies gerovė, susidaro pa
lankesnės sąlygos asmenybei visapu
siškai vystytis“, kiekvienam kaliniui 
duodame, neatsižvelgiant, ar jis politi
nis, ar kriminalinis, parai po kepaliu
ką prastos forminės duonos, po saują 
labai sūrių kilkių arba sūrių žuvų ir po 
30 gr. cukraus. Tai vadinamas sausas 
davinys.

Carizmo laikais Butyrkuose kalėji
mo viršininkas atsiprašė už nadzirate- 
lį, kam šis kreipėsi į politinį kalinį- 
bolševiką Olminskį „tu“: .....pas mus
retai būna politiniai, nadziratelis neži
nojo...“ Taip rašė Jakulevičius.

Skirti politinius kalinius nuo krimi
nalinių — reiškia gerbti juos kaip ly
gius varžovus, reiškia pripažinti, kad 
žmonės gali būti skirtingų pažiūrų.

„Pas mus — visi kriminaliniai, po
litinių kalinių nėra“ — aiškino man 
dar būnant saugumo tardymo kamba
riuose saugumiečiai tardytojai ir pro
kuroras Bakučionis.

Nors man nuo pat suėmimo dienos 
buvo pareikštas kaltinimas, jog esu 
traukiamas baudžiamojon atsakomy
bėn pagal Lietuvos TSR BK 68 str.

(Agitacija ir propaganda, kuria sie
kiama pakirsti ar susilpninti Tarybų 
valdžių), t.y. iš pat pradžių buvau ap
iformintas kaip politinis kalinys, ta
čiau mane laikė drauge su kriminali
niu kaliniu Luckum jau saugumo tar
dyminiame izoliatoriuje daugiau negu 
mėnesį ir tuoj po teismo nuo 1977 m. 
liepos 25 d. iki rugpjūčio 25 d. mane 
patalpino saugumo rūsyje su dviem 
jau nuteistais kriminaliniais kaliniais.

Taigi jau saugumo rūsyje patyriau 
šį žeminantį sulyginimą su kriminali
niais kaliniais, vėliau beveik visuose 
etapų vagonuose bei persiunčiamųjų 
kalėjimų kamerose teko būti su jais 
drauge, taip pat voronokuose bei di
džiuliuose Gorkio, Jaroslavlio kalėji
muose.

Juk 10 mėnesių mane vargino, nie
kino tik mėlynkepuriai. Aš maniau, 
kad visi mano priešai ir niekintojai li
ko anapus grotų ir spygliuotų vielų, 
laisvėje, o šitoje pusėje grotų — tik 
bendros nelaimės draugai. Tačiau pa
sirodė, kad klydau.

Kai tik mane įlaipino į kalinių va
goną, blatnieji paklausė: „Otiec, za 
što tebe pasadili?“ Atsakiau: „Za po
litiku“. — „Skolko ubili komunis- 
tov?“ Atsakiau — „Ni odnovo.“ Tada 
sekė mano politikos įvertinimas: „Eto 
politika gav...“ Reiškia žmogžudžiai, 
plėšikai savo politiką grindžia tik sa
vavališka prievarta. Labai norėtųsi, 
kad ir komunistai nesivadovautų pik
tumu, neapykanta, kerštu. Dažnai ir 
jie siekia, jei ne sunaikinti kitaip gal
vojantį žmogų, tai nors apriboti jo 
laisvę arba prievarta primesti jam sa
vo įsitikinimus, kurie iš esmės prieš
tarauja laisvės įgyvendinimui.

Blatnieji stolypine tuojau manęs pa
klausė, ar aš neturiu ko nors valgyti, 
ar neturiu arbatos... Jie žiūri į tave 
kaip voras į musę, patekusią į vora
tinklį.

Vadinami butavikai dažniausia gu
li ant viršutinių „lentynų“ ir planuoja 
politinių kalinių apiplėšimus. Jų kū
nai totuiruoti, dauguma kalėjime ne
patyrė nualinimo, nebent nuo kokios 
ligos ar dažnai vartojamų narkotikų. 
Jie iš manęs pavogė viršutinius balti
nius, pirštines, batus... [ lagerį nuvy
kau tik su tapkėmis. Kailinę liemenę 
ir maisto produktus aš pats jiems ati
daviau. Jie aiškino, kad lageryje daik
tus vis tiek atimsią.

Kai Gorkio kalėjime vienas butavi- 
kas norėjo iš manęs atimti paskutinius 
daiktus, tai drauge su manimi vyks
tantieji į Mordovijos konclagerius

I.IJW I — |

į ' butavikai neleido jam tai padai v 
Tikriausiai Mordovijos butavikai! t 
tys vėliau norėjo tuos daiktus iš?; 
nęs atimti, todėl anam vagiui neiti į

Batavikai tarp savęs kalbėdavo; t 
Įėjimų bei lagerių žargonu. Neįpii j 
šiam labai sunku suvokti, ką jie ? į; 
savęs kalba. Kai kurie tarp savęs Į į 
bėdavo savo nacionaline kalba, ta8 r 
keikdavosi beveik visada rusiškai.: ,

Su normaliais žmonėmis gali c 
pasikalbėti, galima juos įtikinti ar) s 
sutikti su jų nuomone. Tačiau užl 
tėję butavikai nepaiso nei prašyt į 
nei įsakymų, nei dėkingumo, nei S « 
niškumo. Pas juos patekęs pama: c 
kad daugelis dalykų yra anapus M 
giško bendravimo normų. Jų ta ' 
tarsi pranyksta visi žmogiško bene: 
vimo dėsniai. Užkietėjusiems būtį 
kams negalima nei paaiškinti, nei 
prašyti, nei atsisakyti, nei prieštara 
nei uždrausti. Jei esi drąsus ir stip’ t 
gali nedelsdamas gintis nuo užpuol i 
kumščiais. Jeigu juos nugalėsi, jie ' 
tavęs pasitrauks. Bet dažniausiai 1 
tavikų būna keli arba keliolika. A t 
visus juos nugalėsi?.. Kriminalu t
kaliniai gali tave sumušti, sunkiai 1 
žaloti panaudodami net peilį, ir už i
jiems nieko nesako. J

: i
_______________________  i

REDAKCIJOS PASTABA. ! 
memuarų pabaigos „Aušros“ redf 
cija dar neturi. Lauksime jos, ‘ 
trokštame paskelbti viską, ką tik ! 
Lapienis suspėjo parašyti.

Turimo memuarų rankraščio fi 
kutinio lapo antroje pusėje patiesi 
toriaus ranka yra parašytos kelios! 
lutės, kuriomis laikinai ir nutrau? 
me „Tarybinio kalinio memuarų“ į 
blikavimą:

„Beveik visi bendrabučio gyverf 
jai girtuokliaudavo. Taip elgėsi ir! 
mendantė komunistė bei kitos W 
drabučio darbuotojos. Negerdavo I 
bendrabučio budinčioji Viktorija J 
varde neįskaitoma — red.). Lai 
stebėdavosi bendrabučio gyventojai! 
net milicijos darbuotojai, kad aš | 
geriu alkoholinių gėrimų. Jiems ms 
atsisakymas gerti kėlė didelį nusistrf 
jimą ir nerimą. Jie nekartą man sai 
kad aš esu tarybinės visuomenės pi 
šas, su manim reikia susidoroti, f 
esu visuomet blaivus...“

Lithuanian Information Center. 
351 Highland Blvd. Brooklyn, 

N.Y. 11207, USA
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AFGANISTANE
PENKIOLIKA DIENŲ SU AFGANISTANO PARTIZANAIS

Čia gyvena dvi mudžahidyn grupės: 
, vedama garsaus Pendžir 

slėnio karvedžio Massoud, ir „mano“ 
'grupė. Gretimam kaime viešpatauja 
Herb-I-I slant. žmonės nenori apie juos 
kalbėti, bet iš nuotrupų supratau, kad 
jie yra labai nusikaltę — užpuolę ki
lus mudžahidyn dalinius. Sakoma, 

, kad jie praranda populiarumą, ir kad 
Jn kai kurie jų būrių vadai bendradar

biauja su kitomis grupėmis.
Po vakarienės kariai sustato savo 

ginklus ir Madrasol surašo jų nume
rius į bloknotą. Susipažįstu su Dr. Fa
rid. Jis globoja visą Surhab zoną ir 

tų gauna savo medikamentus iš švedų 
tn komiteto Pešavare. Jis moka angliš- 
ža kai ir pakviečia mane kelioms dienoms 
jiaj į savo bunkerį. Bet sekančios dienos 

’įvykiai visiškai suardė mano planus.
Bombardavimas prasidėjo 5 vai. 

į ryto. MIG ir TU-28 bombonešiai ata
kavo Zerekal kaimų, mažiau kaip 2 
km nuo čambul, Surhab tarpeklio 
kryptyje. Mūsų kairėje ant plikos kal
no pašlaitės jie turėjo kitą taikinį, ir 
jų bombos sproginėjo serijomis viena 
po kitos, siųsdamos liepsnos liežuvius 
j dangų. Priešlėktuvinės ugnies nebu
vo, išskyrus RFG-7 prieštankines gra
natas, ir tos buvo šaudomos iš mūsų 
pozicijos. Lėktuvai pikiruoja žemyn 
su baisiu ūžimu, palikdami dangaus 
skliaute didelius raudonus ugnies ru
tulius — raketas apsaugai nuo prieš
lėktuvinių SAM-7 raketų — meta 
savo bombas ir stačiai vėl kyla aukš
tyn.

Apie 10 vai. puolimas liaunasi ir 
aš galiu išsimaudyti upelyje. Keli lėk
tuvai tebeskraidė, bet arti augančių 
epušių šakos gerai dengė upelį. Vėliau 
sužinojom, kad 2 partizanai žuvo ir 5 
buvo sužeisti. Mane painformavo, kad 
nebegalėsim susitikti su vyriausiu va
du ir pamatyti jo karo belaisvių, tarp 
kurių galėjo būti vienas pabaltietis. 
Padėtis buvo perdaug pavojinga, nes 
ir rusai ir partizanai koncentravo sa
vo jėgas prie Gardez. Aš būsiu nuves
tas į Kolangor, toliau nuo pavojaus.
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tos grupės dalinių ir ginklų. Sofi ir 4 
Surhabo partizanai nuves mane į Ko- 
langor. AŠ vėl susisuku į čadarą ir ati
duodu savo foto aparatą. Trys partiza
nai ir Sofi eina priekyje, žiūrėdami ar 
nėra pavojaus. Tai yra normali pro
cedūra, bet jie dabar atrodo ypač at
sargūs.

Sėdžiu vidury plačios plokščios dy
kumos su Bazmahumadu. Jis, kaip ir 
Sofi, nemoka nė žodžio angliškai. Ro
do į tankų pravėžas kietoje žemėje ir

sako; — Džang, žat džang (didelis 
mūšis). Daug partizanų šahid. Staiga 
pasirodo Sofi ir, įeinant į Zarunžar 
miestelį, kiti du palydovai. Smarkiai 
pila lietus, ir gatvės yra tikros pelkės. 
Mes brendam per miestą, kur Sofi 
randa dar 4 vyrus su RPG-7 ir leng
vais kulkosvaidžiais. Nebelyja ir 
matau, kad artinamės prie dviejų 
vų. Kelias eina tarp jų.

Vėl lieku tilk su Sofi. Aš noriu 
bėti priekin, bet jis mane sulaiko 
savęs. Jau tamsu, kai einame tarp tų 
kalnelių. Sofi atsitūpia ir atidžiai 
klausosi. Kame reikalas? Jis parodo 
pirštu į kalvas ir tyliai sako: — Duš- 
man. Aha! Tai tie garsieji rusų desan
tininkai! Mes skubam tolyn, tyliai, 
kaip pelės.

Sofi juos pamatė anksčiau negu aš. 
Trys šešėliai pakilo nuo juodos žemės. 
Tai buvo tie papildomi palydovai. Vie
nas iš jų pamojo ranka — Herakat! 
(Pirmyn). Atrodo, kelias laisvas. Bet 
kur kiti?

Jie pasilieka, mes einam tolyn. Baz- 
mahumad išdygsta iš žemės ir mes pa
greitinant žingsnius. Sofi perneša ma
ne per patvinusį upelį. V ano burna 
taip išdžiūvusi, kad norėtųsi gerti net 
ir tą dumbliną vandenį. Švelnūs švil
pukai, ir kiti vyrai jau irgi čia. Dabar 
prasideda tikras žygis!

Rusų valdomo Poli-Alam miesto 
šviesos tik ką buvo dešinėj, o dabar 
jos kairėj. Turbūt sukam lanką. Karts 
nuo karto šviečiančios raketos paky
la iš rusų bazių. Gerai, jos padeda 
mums matyti, kur einam. Tikrai nebe
galint vartoti savo lempučių! Protar
piais kariško prožektoriaus 
skrodžia tamsą, greičiausiai 
nės, afganų valdžios bazės.

Einam pro vieną kaimelį
Kai kur silpna švieselė blykčioja už 
lango, šunys loja, kai einam pro ap
gyventus namus. Vieną kartą pikta 
moteris pradėjo rėkti, tai mes nedels
dami bėgom tolyn. Atsargiai judam 
siaurais, slidžiais takais ant pylimų. 
Aplink vanduo. Sofi mane veda už 
rankos: aš prieš tai pargriuvau visu il
giu, nepastebėjęs take duobės. Tyčia 
statau kojas į klanus, mėgindamas vė
sinti degančius padus: pūslės jau tur
būt pagalvių didumo. Siaurumose, 
kur medžiai dengia taką, pora mūsų 
palydovų tyliai keikdamiesi nuslysta 
nuo pylimo. Aš irgi staiga pradėjau 
slysti stačiu šlaitu, bet Sofi nepaleido 
mano rankos, ir palikau kabėti ore. 
Tai, žinoma, buvo labai komiškas įvy
kis ir vaikinai negalėjo susilaikyti nuo 
juoko.

aš
kal

sku- 
prie

spindulys 
iš mažes-

po kito.

(Bus daugiau)

Vilniaus arkivyskupija
(Atkelta iš 2 psl.)

dradaibis Mykolas Riomeris: „Rodosi, kad 
pagrindinė jo klaida, jo „Rytų politikos“ 
ir ypač Lietuvos atžvilgiu, buvo pagrįsta 
Lietuvos socialinės tikrybės nesupratimu, 
grynai subjektyviu, fantastišku jos paju- 

llin i timui, neatitinkančiu tikrenybei ir gyvy
binei Lietuvos problemai. Tačiau, be abe
jo, Juozo Pilsudskio idealų lenkiškasis 
Vilniaus sprendimas, būtent tasai, kuris 
įvyko, nepatenkino ir nepadengė. Pilsuds
kio žygiai Vilniaus atžvilgiu buvo skiria
mi tam, kas neįvyko. Ir senasis maršalas, 
Įveiktas savo didingoje „Rytų politikoje“, 
paliesdamas Vilnių, kurį jis mylėjo ir ku
riam jis mirdamas savo širdį su savo 
motinos palaikais pavedė, mėgo sakyti: 
Vilnius yra mano! Jam Vilnius buvo ne 
Lenkijos aneksas, ir ne Lietuvos objektas, 
ne ginčas tarp dviejų valstybių, bet jo 
numylėtos svajonės įrankis, jo idėjos ele
mentas. Jo š>irdy Vilnius buvo ne Lenkijos 
ir ne Lietuvos, ir ne vienos ar antros na
cionalinės valstybės, gal ir ne pačių vil
niečių, o jo brangiausias sapnas, jo „Ry
tų Imperijos“ perlas, jo širdies dalis, į 
kurią jis ir savo fizinę širdį miręs padė
jo. Svajonė! Tačiau yra šalis, kuri tą sva
jonę skaudžiai patyrė. Ji sužeista!“ (psl.- 
69).

Kaip minėjau, veikalas parašytas su 
meile mūsų sostinei ir visam Vilniaus 
kraštui. Tačiau 97 psl. patalpinta nuo
trauka (Vilniaus grąžinimo sutarties pa
sirašymas Maskvoje) ir užrašas „Vilnius 
mūsų, o mes rusų“ — stipriai suspaudžia 
vilniečio širdį. Atrodo-, kad Vilnius yra 
Lietuvos nepriklausomybės praradimo 
kaltininkas. Nebūtų mūsų sostinės pro
blemos — Lietuva dar ir šiandieną kvė
puotų laisvės oru. Maskva, už Vilniaus 
kainą, neįvestų bazių, palikdama ir to
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liau Lietuvai nepriklausomybę. Manding, 
sis „Pupų dėdės" sugalvotas posakis, nau
dojamas labai dažnai spaudoje, paskaito
se, minėjimuose ar net rimtuose veika
luose, turėtų būti išbrauktas visiems lai
kams iš mūsų gyvenimo! Tokiu pigiu po
sakiu mes patys kalame vinis į Lietuvos 
karstą.

Taip pat nereikėjo talpinti Butrimonių 
klebonijos nuotraukos (psl. 14). Ji atrodo 
puošnesnė už pačią bažnyčią, duodama 
priešams didelį „kozynį“ į rankas: štai, 
žiūrėkite, kaip puikiai gyvena kunigai. 
Ar negėda užsienyje rašyti ir kalbėti apie 
dvasiškių persekiojimus, kunigų trėmi
mus į lagerius?..

Visą laiką gyvendamas okupuotame Vil
niuje, nespėjau gerai pažinti viso Vil
niaus krašto. Tiesa, gerai pažinau svai
nio apylinkes (malonu, kad veikale jo 
tėvas A. Telyčenas atžymėtas knygnešiu), 
neblogai visą šiaurinę dalį (iki pat Bre
slaujos), šiandieną esančią Gudijoje. 
Tad, žiūrint į nuotraukas, aiškiai pastebi
ma sunki Bažnyčios ir lietuvių katalikų 
padėtis Gudijoje. Ji 
vergtos Lietuvos.

Veikalą redakcija 
vens“ Br. Kviklys 
krikšto atnaujinimo
jos įsteigimo 600 metų sukakčiai paminė
ti. Verta buvo dar pridėti ir šiuos žodžius: 
„bei Golgotos kelią nuėjusiems ir einan 
tiems lietuviams kunigams ir tikintie
siems Vilniaus krašte".

yra sunkesnė už pa-

ir jos „spiritus mo- 
dedikavo Lietuvos

ir Vilniaus vyskupi-

er

Bronius Kviklys. „Lietuvos Bažnyčios, 
Churches of Lithuania", Vilniaus arkivys
kupija II. Amerikos Lietuvių Bibliotekos 
Leidykla, Chicago 1986 m. 592 psl. Tira
žas 1500 egz. Kaina nepažymėta.

SPORTINIS GYVENIMAS
Pasaulinės stalo teniso pirmenybės įvy

ko Indijoje, New Delhi mieste. Kaip ir 
reikėjo laukti, jas laimėjo Kinija, nugalė
dama šešiose varžybose ir tik pirmą vie
tą užleisdama Pietų Korėjos moterų dve
jetui. Kinijai kiek daugiau pasipriešino 
Švedija, tačiau komandinėse rungtynėse 
ji buvo įveikta „sausa“ 5:0 pasekme. In
dividualiai kinietis Jiangl įveikė švedą 
Valdnerį, nors lemiamame sete Skandina
vijos atstovas pirmavo 20:16. Komandi
niai vyrų grupėje valstybės išsirikiavo 
šitaip: 1) Kinija, 2) Švedija, 3) Šiaurės 
Korėja, 4) Jugoslavija, 5) Japonija. Mo
terų pusėje: 1) Kinija, 2) Pietų Korėja, 
3) Vengrija, 4) Olandija, 5) Šiaurės Ko
rėja. Šia proga norėtume priminti, kad 
1938 m. kovo mėn. įvykusiose pasaulio 
pirmenybėse Egipte, Lietuvos vyrų rink
tinė — Duškis (Makabi), Dzindziliauskas 
(LFLS), Variakojis ir Nikolskis (JSO) lai
mėjo ketvirtą vietą.

Vakarų Vokietijos Obersdorfe buvo 
pravestos pasaulinės slidžių pirmenybės. 
SS-gos rinktinėje dalyvavo du pabaltie- 
čiai — lietuvaitė V. Vencienė ir estas La- 
vandi. Pradžioje, parodžius televizijos ek
rane įrašytą lietuvaitės pavardę „Vent- 
sene", atrodė, kad ji yra estė. Gaila, kad 
iš vokiečių televizijos ZDF kanalo komen
tatoriaus pareigų pasitraukė Moravetz, 
kuris atskirdavo S. Sąjungos sportininkų 
tautybes, pvz., prieš dvejus metus aiškiai 
pažymėdamas, kad Algimantas šalna yra 
„Litauer“, studentas iš Kauno. Naujas 
ZDF komentatorius estą Levandlį priskyrė 
rusams, nors pavardė yra aiškiai neru- 
siška. Mūsiškė 10 km. varžybose užėmė 
13-tą vietą. Į kitas varžybas treneriai lie
tuvaitės daugiau neužregistravo. Mat, 
esant vienodo pajėgumo sportininkams, 
visuomet pirmenybė suteikiama rusams. 
Ją pakeitė A. Ordiną.

Pirmenybes laimėjo Švedija, prieš Nor

vegiją, Suomiją, Italiją, Sov. Sąjungą, 
Vakarų Vokietiją.

Mažas incidentas Obersdorfe įvyko 
tarp Tarptautinės Slidžių S-gos ir Sov. 
Sąjungos atstovų. Mat, pagrindiniame 
šliuožimo take buvo iškabinta didelė, 
mėlynos spalvos (kaip ir ant bonkų) iš- 
kaba-reklama „Gorbaschov vodka“, mato
ma visiems dalyviams. Sovietai pareika
lavo ją nuimiti, kadangi tokia reklama už
gauna Kp sekretorių, kuris kovoja prieš 
alkoholį ir yra tik mineralinio vandens 
mėgėjas. Deja, tarptautinė slidžių sąjun
ga sovietų protestą atmetė, kadangi ši 
reklama rodoma ne tik žiemos sporto žai
dynėse, bet taip pat ir vasaros — futbolo, 
lengvosios atletikos, teniso ir 1.1.

Iš Lietuvos sportinio gyvenimo į pirmą 
vietą tenka statyti krepšinį. Deja, mūsų 
„Žalgiris“, po pralaimėjimo gruzinams 
yra atsilikęs nuo Maskvos CASK net trim 
tšk. Vargu, ar Kaunui šiemet pavyks iš
kovoti meisterio vardą. Kiek geriau seka
si Vilniaus „Statybai“, kuri kovoja antroj 
grupėje. Greičiausiai vilniečiai iškovos 
teisę ir toliau žaisti aukštoje SS-gos lygo
je.

Moterų rankinio pirmenybėse vilniškė 
„Eglė" taip pat kovoja dėl sidabro meda
lio, nors jo siekia dar keturios komandos.

Esame rašę apie Vilniaus „Žalgirio“ 
futbolo komandą. Joje žaidžia (kaip sa
kė treneris) ir studentai. Tad ir buvome 
pasitatę klausimą — kada jie turi laiko 
studijuoti, dalyvauti pirmenybėse, joms 
pasibaigus, po trumpos pertraukos, vyk
ti treniruotėms į pietus, draugiškoms 
rungtynėms. Štai, vasario mėn. vilniečiai 
buvo išvykę 'į Siriją, kur sužaidė septy
nias rungtynes, visas laimėdami aukštom 
pasekmėm, įkirsdami 41 įvartį, o į savo 
vartus įleisdami tik 5. Iš laimėtų rung
tynių pažymėtina pergalė prieš Damasko 
rinktinę 6:0. K.B.

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA

S&aitytaju laiaftai
ĮDOMUS FAKTAI

Vasario 28 d. numery išspausdintame
l. Kaplano straipsny yra suminėta nepa
prastų fakitų. Tik jie vis prabėgomis pa
minėti. Būtina plačiau juos aprašyti.

Pavyzdžiui, jis rašo, kad „Tikras pro
vokatorius, ėjęs socialinio aprūpinimo 
liaudies komisaro pareigas, ją užtikrino, 
kad jos gyvenimo draugas žuvo Lietuvo
je, ir pasirėmė išgalvotomis žiniomis, esą 
gautomis per partizanus. Ir tariamoji 
našlė pasidavė savo klastingojo garbinto
jo įkalbinėjimams ir sutiko už jo tekėti“.

Tikra sensacija! Iki šiol neteko nei 
Lietuvos, nei užsienio lietuvių spaudoje 
užtikti tokios žinios, nei panašių kalbų 
girdėti. Kaplanas, atrodo, yra rimtas vy
ras, gandų neskleidžia. Jis turi daugiau 
apie tai žinoti ir „E. Lietuvy" paskelbti. 
Esu tikras, kad tas dalykas yra įdomus 
ne tik man vienam.

Daug pasakantis, bet liekąs paslaptin
gas ir šis sakinys:

„Neilgai gyveno ir pats Petras Cvirka, 
kuris žuvo dėl kažkokios nemokšiškos in
jekcijos, visuomet toks gajus ir žvalus“.

Pas mus buvo plačiai pasklidęs gandas, 
kad jį patys bolševikai nužudę, nes jis 
paprašęs leisti jam su žmona išvažiuoti 
į JAV. Kaplanas mini „nemokšišką injek
ciją". Taigi Cvirką į kapus galbūt nuva
rė „pažangi" sovietinė medicina.

Kaplanas turbūt ir apie tai daugiau ži
no.

J. Sonda

STALINO TERORAS
J. Kokšto straipsnis „Kodėl prieš 50 me

tų Stalinas pradėjo didžiuosius valymus 
Rusijoje“ (Europos Lietuvis Nr. 10, 1987
m. ), turėjo sudominti ypač jaunesnius 
skaitytojus. Vyresnieji tačiau turbūt pa
galvojo, kad mažoka pasakyta apie lietu
vius, anuo metu gyvenusius Sov. Sąjun
goje. Kiek tas teroras palietė juos?

Paskutinėje atkarpoje (I pastraipa) pa
sakyta, kad iš egzilinių komunistų parti
jų, „ypač nukentėjo Lenkijos kompartija, 
kuri Kominterno Vykdomojo Komiteto 
buvo panaikinta dėl to, kad ji buvo per
sisunkusi šnipais. Visi jos vadai buvo lik
viduoti“. O kas atsitiko su lietuviais ko
munistais? Straipsnyje paminėtas tik vie
nas Aleksa-Angarietis, kuris „Stalino įsa
kymu be jokio teismo likviduotas“.

Lietuvos komunistų literatūra tuo klau
simu yra atviresnė. Dar dešimt metų 
prieš Gorbačiovo „glasnost", Vilniuje iš
leistoje „Lietuvos Komunistų Partijos is
torijos apybraižoje“ (II tomas, 407 psl.) 
pasakyta, kad 1937-1938 m. Maskvoje bu
vo suimti daugelis LKP veikėjų ir akty
vistų, „gyvenusių Tarybų Sąjungoje kaip 
politiniai emigrantai“. Buvo sušaudyti 
LKP CK nariai B. Matusevičius, A. Nie

dvaras, I. Ošerovičius, P. Jankauskas ir 
J. Kasperaitis.

1938 m. kovo 27 d. buvo suimtas ilga
metis LKP vadovas, jos atstovas prie Ko
minterno vykdomojo komiteto Z. Anga- 
rietis. Jis buvo kalinamas iki 1940 m. ge
gužės 22 d. ir, tik „Stalino saulei pradė
jus šviesti Lietuvoje“, buvo sušaudy
tas. Ar jis nebuvo apkaltintas šnipinėjimu 
Hitlerio naudai?

Sušaudžius Maskvoje gyvenusius LKP 
CK narius ir suėmus Z. Angarietį, kuris 
po Vinco Kapsuko mirties vadovavo par
tijai, nuo 1937 m. Lietuvos komunistų par
tija buvo likviduota. Tik po dviejų metų 
ji buvo atgaivinta Lietuvos pogrindyje.

Vincas Kapsukas (1880-1935) mirė džio
va Maskvoje, išvengęs kulkos į pakaušį. 
O jo antroji žmona Eugenija Tautkaitė 
(1893-1937) buvo sušaudyta su kitais 
liet, komunistais 1937 m. gruodžio 22 d. 
Maskvoje, (žiūr. Mažoji Lietuviškoji Ta
rybinė Enciklopedija, III tomas, 507 psl.). 
Kapsukienės sesuo Eugenija Tautkaitė 
buvo taip pat žymi komunistė. Ji buvo po 
1926 m. gruodžio 17 d. perversmo sušau
dyto komunisto Karolio Požėlos sugyven
tinė, pagimdžiusi jam sūnų Jurą. Ji buvo
1937 m. Stalino „neteisėtai represuota ir 
ištremta į Kazakstaną". Teisėtoji Karolio 
Požėlos žmona Katrė Matulaitytė (1900- 
1938), taip pat komunistų veikėja ir ra
šytoja, buvo sušaudyta Stalino budelių
1938 m. balandžio 12 d. Minske.

Peržiūrėjęs „Mažąją Lietuviškąją Ta
rybinę Enciklopediją“, skaitytojas ras per 
šimtą lietuvių komunistų, kurie buvo lik
viduoti per Stalino „didžiuosius valymus 
Rusijoje", ir, jeigu pavyktų rasti teismų 
aprašymus, matytume, kad dauguma jų 
buvo sušaudyta „už šnipinėjimą“. Tarp 
žymesniųjų lietuvių komunistų, tuo metu 
sušaudytų Rusijoje, tenka paminėti div. 
gen. Vytautą Putną (1893-1937), kuris 
buvo sušaudytas Maskvoje 1937 m. birže
lio 11 d., kaip „šnipas ir išdavikas“. Jis 
buvo teisiamas kartu su kitais aukštais 
Sov. Sąjungos kariuomenės vadais, kaip 
maršalas M.N. Tuchačevskis ir kt.

Aukštais sovietų ordinais ir medaliais 
apdovanotas armijos gen. Jeronimas Ubo- 
revičius (1896-1937), daug prisidėjęs prie 
Raudonosios Armijos organizavimo ir va
dų rengimo, buvo sušaudytas 1937 m. va
sario mėneslį. Tikslesnės datos nežino net 
bolševikai (žr. MLTE III t„ 591 p.). 
Stalino prokuroras teisiamuosius va
dino „pasiutusiais šunimis“. Taip jie bu
vo ir šaudomi bei laidojami. Todėl jų lai
dojimo vieta nežinoma.

Kai šiuo metu Kremliaus gerasimovai 
ieško „karo nusikaltėlių“, kurie tariamai 
slapstosi Vakarų valstybėse, jau pats lai
kas Maskvai pasidairyti nusikaltėlių savo 
tarpe. J. Rudakis

Kvieslys į 1987 m. LSS Vadovybės 
korespondentinius rinkinius

LSS Tarybos Pirmija, vadovaudamasi 
1987 m. sausio 26 d. Tarybos patvirtintais 
LSS Vadovybės Rinkimų Nuostatais, skel
bia Lietuvių Skautų Sąjungos rinkimus. 
Jų tikslas yra išklausyti LSS vadovybės 
pranešimus, išrinkti LSS vadovybę, susi
pažinti su rinkimų dalyvių pasisakymais 
bei priimti svarbius siūlymus naujajai 
LSS vadovybei, šiems dalykams atlikti 
yra kviečiamos SKAUTŲ BROLIJOS, 
SKAUČIŲ SESERIJOS, AKADEMINIO 
SKAUTŲ SĄJŪDŽIO ir Rajonų vadovų 
sueigos.

LSS Tarybos Pirmija patvirtino Vado
vybės Rinkimų Prezidiumą ir nustatė die
notvarkę.

1. LSS Vadovybės Rinkimų Prezidiu
mas:

v.s.fil. Valentinas Varnas — pirminin
kas. 2307 Lyric Ave. Los Angeles, CA. 
90027, USA;

v.s. Pr. Pakalniškis — Mandatų Komisi
jos pirmin.;

s. L. Vilimienė — Nutarimų Komisijos 
pirmin.;

fil. J. Ruibytė — Balsų Skaičiavimo 
Komisijos pirmin.

2. Registracijos mokestis nerenkamas, 
LSS Vadovybės išlaidos sumokamos iš 
Tarybos iždo.

3. Vadovybės Rinkimų darbotvarkė:
a. Pirmijos KVIESLYS Vadovybės Rin

kimams pradėti — kovo 1 d.;
b. Prezidiumui sąrašus pristato: Pirmi

ja, Brolijos, Seserijos ir ASS skyrių pir
mininkai iki kovo 23 d.;

c. Prezidiumas išsiunčia registracijos 
lapus pagal gautus sąrašus iki balan
džio 13 d.;

d. Dalyviai registruojasi, siūlo kandi
datus ir pareiškia nuomones iki birželio 
1 d.;

e. Registruotų dalyvių ir pasiūlytų kan
didatų sąrašai su pareikštomis nuomonė
mis paskelbiami iki liepos 4 d.;

f. Balsavimo lapai išsiunčiami daly
viams iki rugsėjo 1 d.;

g. Dalyviai grąžina balsavimo lapus iki 
spalio 10 d.;

h. Balsavimo duomenis Prezidiumas 
skelbia iki spalio 20 d.;

i. Prezidiumas sušaukia korespondenci- 
nius posėdžius Tarybos Pirmininkui, Gar
bės Teismo bei Kontrolės Komisijos pir
mininkams išrinkti ir paskelbia duomenis 
iki gruodžio 1 d.

LSS Vadovybės Rinkimų dalyviais gali 
būti įžodį davę Sąjungos nariai:

a. ne jaunesni, kaip 18 metų amžiaus 
registravimosi metu ir išbuvę LSS nariais 
bent 2 metus;

b. susimokėję LSS Tarybos nustatytus 
nario mokesčius už visus tris (3) šios ka
dencijos metus (Europos rajonas sutvar
kytas).

Kviečiame visus brolius-seses aktyviai 
dalyvauti 1988-1990 m. kadencijos LSS 
Vadovybės Rinkimuose, nustatytu laiku 
registruotis, kandidatuoti ir balsuoti. Są
žiningai atlikime skautiškus įsipareigoji
mus Lietuvių Skautų Sąjungai.

LSS Europos rajono skautininkai ir 
skautininkės yra visi iš pareigos užregis
truoti; LSB Europos Rajono Brolijos Va
deivas, Vasario 16 Gimnazijos „Aušros“ 
tunto vadovus-es ir kitus skautininkus-es, 
v.s.fil. Meilė Mickienė užregistruos.

Sveikiname LSS Suvažiavimo Prezidiu
mą ir linkime ištvermės didžiajame ir 
reikšmingame bei daug laiko ir jėgų pa
reikalaujančiam korespondenciniam Su
važiavimui.

Budėkime!
v.s. J. Maslauskas 

LSB Europos Rajono Vadeiva

• •
AUKOS STOVYKLAI

Derbyje 'įvykusio Vasario 16-osios 
minėjimo proga, J. Levinsko iniciatyva ir 
rėmėjų dėka, skautų stovyklai suaukota 
18 sv.

AUKOTOJAI:
J.E. Valentinai — 5 sv., A. Kulikaus

kas — 3 sv., VI. M. Žemaičiai — 2 sv., J. 
Levinskas — 2 sv., A. Tirevičius — 2 sv., 
R. Popikienė — 1 sv., J. Sadula — 1 sv., 
Br. Zinkus — 1 sv., J.M. — 1 sv.

AUKA ALBUMUI
Derbyje gyvenantis A. Tirevičius albu

mui aukojo 5 sv. (Viso 7 sv.).
Visiems skautiškos idėjos rėmėjams 

nuoširdus ir skautiškas AČIŪ!
Skautų Vadija
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1960 m. iš Anglijos atvykusių lietuvių 
ir apsigyvenusių Chicagoje buvo keli šim
tai. Gimus minčiai steigti iš Anglijos at
važiavusių lietuvių klubą, iniciatorių gru
pė suruošė Anglijos lietuvių susipažinimo 
vakarą Balio Pakšto salėje, kurio metu 
ir buvo nutarta steigti klubas. 1961 m. 
gruodžio 2 d. klubas buvo 'įsteigtas, pava
dintas Didžiojoje Britanijoje Gyvenusių 
Lietuvių klubas. Buvo išrinkta valdyba, 
bet narių nebuvo daug. Naujas klubas 
gražiai veikė, rengė vakarus, minėjimus 
ii- gegužines. 1963 m. klubo vardas pa
keistas į Chicagos Anglijos Lietuvių klu
bą.

Kronika
KAS—KAD A —KUR

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

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

LSS Europos Rajono 38-ojl 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.

Liet. Studijų Savaitė Londone — lie
pos 26 — rugpjūčio 2 dienomis, Digby 
Stuart College, Roehampton Lane, Lon
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.

Pabaltiečių i Namai Prancūzijoje — 
Visi kviečiami atsilankyti. Informacijas 
teikia Mrs. Jolanta Vaičaitytė-Goutt. Ad
resas: Baltic House, 1 rue de la Prairie, 
94500 Champigny-sur-Mame, France. Tel. 
(33-1) 4881.52.22.

Išvyka Lietuvių Sodybon — gegužės 
24 d., sekmadienį. Nuo Lietuvių bažny
čios išvykstama 8.30 vai., nuo Lietuvių 
Namų — 9 vai. Rengia Londono Lietuvių 
parapija.

DBLS CENTRINIO IŽDO FINANCINĖ 
APYSKAITA 

(už 1985-86 metus)

B. Butrimas
Centro iždininkas

Pajamos Ji P-
Balansas atkeltas iš pr. metų 921.94
L.N.B. Parama 5650.00
Solidarumo mokestis 204.24
Aukos Vasario 16 gimnazijai 3130.00
Aukos Lit. Katedrai 220.00
Už parduotas plokšteles 276.76
Už parduotus kaklaraiščius 380.00
Už parduotas knygas 73.80
Kitos pajamos 995.60

Iš viso: 1111852.34

Išlaidos Ji P.
Socialinės ir Kultūrinės 2113.14
Kelionių išlaidos 1489.77
Nario mokesčiai įvairioms

organizacijoms 582.50
Pagalba skyriams 100.00
Pirkta kaklaraiščių 548.55
Pirkta knygų 45.80
Akcijos 46.00
Revizoriams 211.00
Parama jaunimui 560.00
Dovanos ir priėmimai 1000.00
Advokatams dėl įstatų keitimo 1000.00
Pasiųsta Vasario 16 gimnazijai 416.22
Kitos išlaidos 1181.77

Viso Y9294.75
Likutis keliamas į sek. metus Y2557.59

Po keleto metų iš Anglijos atvažiavusių 
lietuvių skaičius žymiai padidėjo. Į jau 
keletą metų veikiantį lietuvių klubą atsi
rado daug norinčių įstoti nariais, tačiau 
dėl nesutarimų nauji nariai nebuvo pagei
daujami. 1967 m., kita grupė organizato
rių, vėl sušaukė naujus ateivius iš An
glijos į visuotinį susirinkimą Baleto salė
je, Marquette Park. Atvykusieji buvo pa
prašyti įsirašyti nariais, buvo įsteigtas 
naujas tuo pačiu vardu klubas ir išrinkta 
valdyba.

Nors abu klubai išvystė veiklą, tačiau 
taipusavyje nesugyveno: buvo daug ne
sutarimų. 1975 m. abiejų klubų valdybos 
ir nariai parodė gerą valią ir susijungė 
į vieną, vardu Chicagos Anglijos-Britani- 
jos Lietuvių klubą. Metams bėgant, klu
bo vardas vėl buvo atstatytas į Chicagos 
Lietuvių klubą ir pastaruoju vardu klu
bas sulaukė savo gyvavimo 25-kių metų 
sukaktį.

Visuotiniam narių susirinkimui pave
dus man parašyti Chicagos Anglijos Lie
tuvių klubo istoriją, buvo leista naudotis 
klubo turimu archyvu: protokolų knygo
mis, kasininkų kvitų nuorašais ir susi
rašinėjimų medžiaga.

Rašymo daubą palengvino talkininkai: 
K. Rožanskas, pateikęs dalį medžiagos

apie Senąjį Britanijos Lietuvių klubą, J. 
Jokubka, sudaręs dalinį mirusiųjų sąrašą, 
J. Šidlauskas, padaręs kai kurias iš klubo 
veiklos fotografijas, S. Juozapavičius, at
siuntęs nuotraukas iš Anglijoj gyvenimo 
laikų ir B. Sebastijonas, davęs panaudoti 
retas klubo gegužinių fotografijas. Nuo
širdus ačiū.

Ši knyga — klubo istorija, kurioje by
loja kelių šimtų, vienodos minties žmo
nių nuveikti organizaciniai darbai, kultū
riniai siekimai, žengiant lietuvišku keliu 
ir ieškant būdų prisidėti prie mūsų pa
vergtos tėvynės Lietuvos atvadavimo per 
25-kerius metus, liks mūsų namų knygų 
spintose, o mums iškeliavus Amžinybėn, 
jas paskaitys mūsų vaikai bei anūkai. 
Dar keletą klubo istorijos knygų atsidurs 
lietuvių bibliotekose, kitos nuklys net į 
tėvynę Lietuvą, kur jas skaitys ateities 
kartos ir sužinos apie mūsų žmonių išei
vijoje patirtus sunkumus, vingiuotus iš
vaikščiotus kelius ir gyvenimą.

Anatolijus Lakas

CHICAGOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KLUBAS, Anatolijus Lakas. 25 metų vei
klos sukaktis. 101 psl., gausiai iliustruota. 
Išleido Chicagos Anglijos Lietuvių Klu
bas, 1986 m.

AUKOS TAUTOS FONDUI Londonas

šį kį 
seserųĮ 
kitų vk 

palanj

Gauta a.a. Juozo Bačiansko (Notting
ham) palikimas iš testamento vykdytojo 
Zigmo Juro — 1000 sv.

Aukojo: V.H. Andrijauskas ir A. Buzas 
— po 10 sv.

DBLS Nottinghamo skyriaus suruošta
me Vasario 16 d. minėjime aukojo šie as
menys:

Iz. ir M. Klumbiai — 15 sv.
A. Ivanauskas, O Petravičius ir J. šu- 

kaitis — po 10 sv.
B. Drulia — 8 sv.
J. Bertašius, K. Bivainis, J. Butkevi

čius, V. Dargis, A. Gudliauskas, R. Gus
tainis, dr. S. Kuzminskas, P. Simonaitis, 
Z. Vaitkus ir P. Veikšra — po 5 sv.

A. Šalčius — 4 sv.
B. Butrimas, J. česukėnas, P. Grokaus- 

kas, St. Karpinas, J. Kičas, VI. Končius, 
P. Smeiko, A. Važgauskas, J. Viliūnas 
ir M. Zokas — po 2 sv.

33 asmenys aukojo po 1 sv.
Iš viso surinkta 160 sv. Aukas prisiuntė 

TF Atstovybei DBLS Nottinghamo sk. 
pirmininkas K. Bivainis.

A. Račkauskas — 1 sv.
Testamento vykdytojui Z. Jurui, vi

siems aukotojams ir aukų rinkėjams nuo
širdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
V.H. Andrijauskas — 10 s v.
O.S. — 10 sv.
B. Mardosas — 9 sv.
Č. Budrys — 9 sv.
J. Kriaučiūnas — 6 sv.
Kun. F. Skėrys — 10 DM.
M. Vereika -— 4.50 sv.
Po 4 sv. — J. Zokas, J. Kandelis, A. 

Mameniškis.
Po 3 sv. — V. Girėnas, S. Karpinas. V. 

Milvydas.
Po 2 sv. — A. Miliūnas, A. Podvoiskis.
Nuoširdžiai dėkojame.

PRIEŠVELYKINIS SUSITELKIMAS —- 
REKOLEKCIJOS

Rekolekcijas Lietuvių bažnyčioje pra
ves svečias kanadietis kun. Ed. Putrimas 
šia tvarka:

Kovo 27 d., penktadieni, 7.30 vai. —jau
nimui.

Kovo 28 d., šeštadienį, 5 vai. vak.
Kovo 29 d., sekmadienį, 9 ir 11 vai.

IŠVYKA LIETUVIŲ SODYBON
Gegužės 24 d., sekmadienį („Spring 

Bank Holiday“), Londono Lietuvių Para
pija rengia savo tradicinę išvyką Lietu
vių Sodybon.

Išvažiuojama nuo Lietuvių bažnyčios, 
21, The Oval, Hackney Rd., E.2, 8.30 vai., 
nuo Lietuvių Namų, 2 Ladbroke Gardens, 
išvykstama 9 vai. ryto.

Norintieji dalyvauti prašom užsirašyti 
Lietuvių Namuose pas V. Veličką, sek
madieniais parapijos svetainėje irgi pas 
V. Veličką, arba pas Parapijos komiteto 
narius.

Vienam asmeniui kaina ten ir atgal 4.50 
sv. Susimokėti užsirašant.

„DERBY“ LOTERIJA
Šiais metais Londono lietuviškoji para

pija vėl rengia tradicinę „Derby arklių 
lenktynių“ loteriją.

Vėl kviečiame mūsų vienintelės lietu
viškos bažnyčios V. Europoje rėmėjus ir 
talkininkus ateiti pagalbon platinti bilie
tų savo apylinkės lietuvių ir anglų tarpe.

Bilietai nuolatiniams rėmėjams bus iš
siųsti artimiausiu laiku.

Parapijos klebonas ir taryba bus dėkin
ga visiems talkininkams.

Derby
METINIS SUSIRINKIMAS

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

Skyriaus Valdyba

KELIONĖ Į ROMĄ
Mūsų jubiliejinių iškilmių proga, 

rengiama į Romą 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
kant 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.

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

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

Bus renkama nauja valdyba ir aptarti 
kiti reikalai.

Visi nariai ir prijaučiantieji kviečiami 
dalyvauti. Valdyba

PAMALDOS
Gloucesteryje — kovo 21 d., 12.30 vai.
Stroude — kovo 21 d., 17 vai.
Abiejose vietose pamaldas laikys ir iš

pažinčių klausys kun. J. Sakevičius iš 
Londono.

Rochdalėje —■ kovo 22 d., 12.30 vai.
Nottinghame — kovo 22 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Corbyje — kovo 22 d., 14 vai., Šv. Pat

rike, Gainsborough Rd.
Manchesteryje — kovo 28 d. (šeštadie

ni) 2.30 vai. Išpažintys nuo 2 vai. Praves 
kun. S. Matulis, MIC.

Nottinghame — kovo 29 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Manchesteryje — kovo 29 d., 12.30 vai.
Bradforde — balandžio 4 d. (šeštadie

nį) 1 vai. Išpažintys nuo 1.30 vai. Praves 
kun. S. Matulis, MIC.

PAMALDOS ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOJ

Balandžio 5 d. — Šv. Luko bažnyčioje, 
šv. Mišios 2 v.p.p.

Balandžio 12 d. —■ Šv. Šeimos bažny
čioje, Mossende, šv. Mišios 2 v.p.p. (už 
a.a. Joną Kašponį).

Balandžio 19 d. — šv. šeimos bažnyčio
je, 8 vai. ryte iškilmingos šv. Velykų Mi
šios. Visi lietuviai prašomi dalyvauti ir 
pasimelsti Velykų proga. Po Mišių — ar
batėlė ir užkandžiai.

Škotija
ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS

Kovo 1 d., sekmadienį, šv. Luko bažny
čioje susirinko didelis būrys lietuvių iš
klausyti iškilmingų mišių, kurias atna
šavo kun. Andriušius. Skautai ir jų vado
vas Matas Julius aktyviai dalyvavo ir 
skaitė skaitinius. Procesijoj matėsi Škoti
jos, Lietuvos ir Popiežiaus vėliavos. Var
gonais grojo P. Dzidolikas, visi giedojo. 
Kun. Andriušius pasakė Šv. Kazimiero 
šventei pritaikytą pamokslą.

Po mišių visi dalyviai susirinko bažny
čios salėje, kurioje Glasgovo šeiminin
kės buvo paruošusios puikias vaišes. Po 
jų sekė jaunimo koncertas.

Apie šv. Kazimierą lietuviškai skaitė 
Mark Pautney, jaunimas padainavo „Už 
Raseinių ant Dubysos“, Maironio poezijos 
skaitė Maureen Dunsmius. Toliau vėl jau
nimas padainavo dvi dainas, o Canty 
šeima pagrojo. Jaunimo pasirodymas bai
gėsi tautiniais šokiais.

Didelė padėka tenka jaunimui už tokį 
gražų pasirodymą.

P. Dzidoliko sekstetas gražiom ir nau
jom dainom visus pradžiugino. Linkime 
sėkmės ateityje.

Buvo pravesta ir loterija. Visi paten
kinti skirstėsi į namus. K.R.

„AUŠROS“ ŽINIOS
Vienas iš jauniausių „Aušros“ šokėjų, 

S. Daubalevičius-Double, 11 m., laimėjo 
pirmą vietą Škotijos jaunimo šachmatų 
turnyre.

„Aušra" gavo pakvietimą kovo 14 d. 
pasirodyti tautiniais šokiais Glasgovo 
YMCA rengiamam vakare Winter Gar
dens, Salitmarket.

Gautas pakvietimas ir liepos 12 d. da
lyvauti Tarptautiniam festivaly, kuris 
vyks Winter Gardens, Peoples Palace.

Škotijos Armadale Šv. Antano parapija 
pakvietė „Aušrą“ gegužės 29 d. palinks
mint dainom, tautiniais šokiais ir orkes
tru.

MIRUSIOS
Katryna Jankienė, rašytojo Jankaus 

žmona, buvo palaidota Rochestery, N.Y., 
kur jie gyveno. Nuliūdime liko vyras ra
šytojas Jurgis Jankus, du sūnūs su šei
momis ir mirusio sūnaus šeima.

Stefanija Skučienė, 97 metų amžiaus, 
bolševikų nukankinto gen. Kazio Skučo 
žmona, mirė kovo 3 d. Pompano Beach, 
Fla. Nuliūdime liko dukterys Birutė Si- 
dzikauskienė ir Jūratė Šukienė su šeima.

Ona Razutienė, lietuvių tautinių šokių 
ilgalaikė mokytoja, staigiai mirė vasario 
28 d. Los Angeles, Calif.

Nuliūdime liko vyras Antanas, duktė 
Danguolė Varnienė su šeima ir sūnus 
Aloyzas.

LENKIJA
LIETUVIAI ČENSTACHAVOJE

Lietuvos krikšto 600 metų sukakties 
minėjimą Lenkijos lietuviai surengė kovo 
7 d. čenstachavoje, žymiausioje Lenkijos 
šventovėje.

Lietuvių kunigas A. Jurkevičius iš
siuntinėjo lietuvių kolonijoms ir paski
riems lietuviams Lenkijoje biuletenį, pa
puoštą lietuvių tautiniais ornamentais, 
Vytimi, Gedimino stulpais ir Popiežiaus 
atvaizdu. Ten pat išspausdintame laiške 
kun. A. Jurkevičius kvietė tautiečius gau
siai dalyvauti kovo 7 d. čenstachavoje iš
kilmingose lietuvių pamaldose. Lietuvos 
krikšto 600 metų jubiliejaus proga ten 12 
vai. buvo atnašaujamos mišios Šv. Mer
gelės Stebuklingoje koplyčioje. „Kadangi 
tai yra didelis mūsų tautos istorinis įvy
kis, pageidaujama, kad būtų kuo di
džiausias dalyvių skaičius" — sakė kun. 
A. Jurkevičius.

GRAŽI LIETUVIŲ .ŠVENTĖ 
RASTATTE 1987 M. / 

Rastatiškiai lietuviai kiekvienais ■ 
tais vasario mėn. surengia didesnio nA 
šventę. Ji visų laukiama. Šiemet vas;W 
mėn. 28 d. ji sutraukė daug žmoniųj 
tik iš Rastatto ir apylinkių, bet irį 
Pforzheimo, Gaggenau, Karlsruhės, Dajų 
stadto, Huettenfeldo ir kitur, 
pasigedome mūsų brolių ir 
Freiiburgo, Waldkircheno ir iš 
vių. Oras tą dieną pasitaikė
autostrada buvo laisva. Minėjimas 
Dvylikos apaštalų bažnyčioje ir patmj; 
jos salėje.

Bendras pamaldas laikė tėvas A. ą 
natonis ir kunigas Fr. Skėrys. Tai dia K 
pritaikytą pamokslą „Tautos nepriklp' 
somybė religine prasme“ pasakė kunif^1 
Fr. Skėrys. r'1'

Šventas Mišias atnašavo tėvas A. BJtal 
natonis. Visi darniai giedojo evangelf111 
ir katalikų 
Vasario 16 
mauskaitei 
Motekaičiui
Giedojo būrelis „Prie tančiaus ir prie?011 
žančiaus“, ingi iš gimnazijos. Tai buvo^ul 
bai iškilmingos pamaldos. r'e

Po kavutės parapijos salėje vyko |?ra 
saulietiska šventės dalis. Rastatto a^ut 
linkės pirmininkas Povilas 
trumpai ir nuoširdžiai galėjo 
apie 80 tautiečių.

Vasario 16-tai pritaikytą 
dviem kalbom skaitė kunigas-----------
Jis nušvietė kokiomis sunkiomis aplin/’^' 
bėmis buvo atstatyta nepriklausoma <*ier 
mokratinė Lietuvos valstybe. Deja, nep 
klausomyibė tęsėsi tik 22 metus. Vok®u' 
čių kalba jis priminė klausytojams laisA1 
ir nepriklausomą lietuvių gyvenimą tai 
1918 ir 1940 metų. Džiaugėmės tada f 
gauta laisve ir dideliais kultūriniais, rf 
nominiais ir kitais laimėjimais neprikiš 
somybėje. šiandien Lietuvos veidas kra 
j u aplaistytas. Lietuva yra tapusi 
kvos kolonijinės imperijos auka, mast * 
lių rusinama, išnaudojama. Daug migat'

S re*
Pab psichiatrinėse ligoninėse... Nūnai už L 
mis tuvos himną žmogus tėvynėje atsidui? 

kalėjime... Už iškeltą trispalvę būtų art 
yos luotas ir kietai nubaustas... Lietuvis nef 
k'ur šeimininkas savo krašte, — baigė kunip 

Fr. Skėrys savo paskaitą. F
Po paskaitos vyko meninė dalis. Gii 

nazijos autobusiukas, vairuojamas vict 
direktoriaus Tesnau, ir privačios tėvo | 
Bematonio ir mokytojos Bronės Lipes
nės mašinos atvežė 14 mokinių iš Vas 
rio 16 gimnazijos. Tai yra naujai susite 
ręs būrelis, kuris pasivadino „Prie ta®iai 
ciaus ir prie rožančiaus , vadovaujamų

, . . _ . T. . bu vmokytojos Brones Lipsienes.
VoJo sudėtis labai įvairi: 3 iš USA, 4 . 

Kanados, 3 iš Argentinos, 1 iš Venesuelą 
1 iš Australijos ir 2 iš Vokietijos. Mokini: ’ 
padainavo 12 lietuviškų dainų.

_ • • . , . . S-ietPo menines programos visų darniai sv,.1st r; giedotas Lietuvos himnas.
Kunigas Fr. Skėrys paprašė už puiki; »' 

atliktą programą mokiniams paaukoti pfdd 
nigų iškylai į Paryžių. Sužavėti graž”1115 
moksleivių pasirodymu, iš viso surinfstūr 
DM 260. Vadovė Br. Lipšienė ir kunig9as 
Fr. Skėrys nuoširdžiai padėkojo visieĄyn 
už aukas. Ypač mokiniai iš Lotynų Am'aPc 
rikos yra aukotojams labai dėkingi, im3° 1 
jie turi mažai kišenpinigių. ®u

Po meninės programos sekė linksmojįP0 
dalis, grojant keturių muzikantų orkeP*1® 
trui. Daugelis bandė savo laimę loterijtrie 
je. čia daugiausiai pasidarbavo Christtlr 11 
šereikienė iš Pforzheimo. Ji fantus atS”Aš 
vežė iš namų. Pelnas DM 440 paskirt; ”J 
perpus šios šventės išlaidoms padengėta 
ir Vasario 16 gimnazijai muzikos instrt^ie 
mentams įsigyti. lėjii
Galima ir šį kartą sakyti, kad šventė p;su'£ 

vyko. Nuopelnas priklauso Rastatto L.fvo 
apylinkės valdybai ir talkininkėms bt^uv 
talkininkams. Iki malonaus pasimatyto818 1 
tokioje šventėje 1988 metais. F.S. an® 

tai j
- vine

giesmes, palydint vargoj*®1' 
gimnazijos mokinei Ga|u 
Analijai ir smuikais groji®1 
Kaziui bei Tijūnėlytei As*e 1

Gusta^an 
r 

pasveikę 
vo

paskaBia: 
Fr. SkėrKai

.teis 
.bei 
įKrc 
„ten

Š

dėt; 
,kat<

nesi
„EUROPOS LIETUVIO“ mer

PLATINTOJAI VOKIETIJOJE no

NELĖS PALT1N1ENĖS DAINOS
Dar galima gauti Sąjungoje Nelės 

Paltinienės įdainuotų dainų kasetėse. 
Užsakymą siųskite Lietuvių Namų ad
resu Londone: 2 Ladbroke Gardens, 
London, Wil 2PT. Vienos kasetės 
kaina 6 sv.

Pranešame skaitytojams Vokietijojtnau; 
kad apsimokėti už „Europos Lietuvį“ jsakj 
naujai užsisakyti galima per mūsų lafkalė 
kraičio platintojus. (Bet

Prašom kreiptis šiais adresais: auki
T. Alf. (Bernatonis pro\

6110 DIEBURG/Hessen ja I
Minnefeld 34. „F

del ii
Frau E. Lutz trac.

Privates Litauisches Gymnasium žmo: 
D 6840 Lampertheim — Huettenfeld 4 kuv<

Banko sąskaita: E. Lutz — Europa B' 
Lietuvis. sent
Konto — Nr. /BLZ 509 914 00/8 0624 04 Salti 
Volksbank Kreis Bergstrasse EG LaP Ži 
pertheim. **no
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