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PABALTIJO VALSTYBIŲ 
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Amerikiečių Teisės instituto New Yor- 
f leidžiamas „Tarptautinės ir lyginamo
ji teisės" žurnalas paskyrė visą nume- 
. neseniai išleistai mokslinei studijai 

padėtį.
:udija pavadinta „Pabaltijo valstybių 

drau- 
, jaučiam prievarta užimti teritoriją", 
į, įtarius yra jaunas amerikietis teismin

is William Hough.
Autorius pažymi, kad šiame šimtmety- 

; valstybės ir tarptautinės organizacijos 
. adėjo nuosekliau ir ilgiau nepripažinti 

ja įvykdytų teritorinių pasikeitimų, 
s principas yra siejamas su vadinamą- 
. „Stimsono dokrina", kuri įgavo didelę 
ikšmę tarptautinės teisės raidoje ir ku- 

, a remiantis daugelis pasaulio valstybių 
(pripažino Sovietų Sąjungos jėga įvyk
tos trijų Pabaltijo valstybių aneksijos, 
ulbamą doktriną sukūrė 1932-ais me
ss tuometinis Amerikos Valstybės se
ktorius Henry Stimson, kuris kategoriš- 

.(jį ai atsisakė pripažinti Japonijai teisę val
yti jos užkariautas teritorijas.
William Hough savo studijoje apžvel- 

,el a trijų Pabaltijo valstybių istoriją, tei- 
į(j lamai įvertindamas jų nepriklausomybės 

iikotarpiį, detaliai aprašo Maskvos įvyk- 
ytą agresiją prieš Pabaltijo kraštus ir 
j prievartinį ‘įjungimą į Sovietų Sąjun- 

in_ į. Jis sugriauna sovietų tezes pateisi- 
į sočias aneksiją. Viena studijos dalis 

a skirta pasaulio bendruomenės reak- 
ijai į Pabaltijo kraštų aneksiją, pabrė- 

. ant, jog dauguma pasaulio valstybių
mdamosi minėtąja Stimsono doktrina, 
epripažlįsta teisėtu Pabaltijo kraštų 
tingimo į Sovietų Sąjungą. Tuo pačių 
rincipu yra griežtai smerkiama taip pat 
ivietų įvykdyta Afganistano okupacija, 

įdį Indijos autoriaus nuomone, Pabaltijo 
ilstybių aneksijos nepripažinimas pakė- 
tarptautinę teisę į aukštesnę plotmę. 
Ibūt pirmą kartą istorijoje pasaulio 

.j} adruomenės nariai, įskaitant didžiąsias 
; ilstybes, atsisako pripažinti teisėtu ne- 

riklausomų kraštų teritorijų užkariavi-
■ t). Pabaltijo kraštų užgrobimo nepripa- 

iiimas tapo svarbia tarptautinės teisės 
: «rma ir padėjo sustiprinti įstatymą 
; raudžiantį teritorijų užgrobimą. William 

lough taip pat pabrėžia Pabaltijo kraštų 
»ksiįos nepripažinimo didelę svarbą ir 
elitinių atžvilgiu, nes tai sustiprina oku- 
aotą kraštų gyventojų moralę, ugdo jų 

jj, įsipriešinimo dvasią ir primena paverg
ia tautom, kad pasaulis jų problemos 
era užmiršęs. Pabaltijo 
inio įjungimo ‘į Sovietų 
tinimas yra lietuviam, 
m pasitikėjimo ateitimi
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VIKTORAS PETKUS PERKELTAS I 
TREMTĮ

Lietuvių Informacijos Centro žiniomis, 
jiinės kalinys Viktoras Petkus, atlikęs 
'metų bausmės dalį lageryje ir kalėji- 
e už tariamą „anti-sovietinę agitaciją ir 
:opagandą", buvo perkeltas į tremties 
etą. Šis 58 metų amžiaus literatas ir 
ietuvos Helsinkio grupės stegėjas turi 
Įsėdėti dar 5 metus: (LIC)
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ŽMOGAUS TEISIU 
SEMINARAS MASKVOJE

Grupė buvusių sovietinių politinių be- 
lisvių nusprendė šių metų žiemą Mas- 
toje surengti tarptautinį seminarą žino
tus teisių klausimais, pakviečiant jame 
gyvauti ir Vakarų kraštų nepriklauso
te veikėjus. Seminare turėtų būti ap
migta žmogaus teisių padėtis Sovietų 
ijungoje. Seminaro rengėjai, neseniai 
tarę buvusių sovietinių politinių kalinių 
Kudos klubą „Glasnost" tikisi gauti su
gavimui sovietinės valdžios leidimą, 
im tikslui jie pasiuntė laišką užsienio 
Skalų ministrui Shevardnadzei, jame 

4 įžymėdami, kad seminaras padėtų su- 
ra>J iryti palankią dirvą platesnio masto 

'rptautinei konferencijai žmogaus tei
ki klausimais, kurią siūlo surengti šo
ktų vyriausybė. Buvę politiniai belais
vi nesipriešina tokiai vyriausybinei zon- 

dl? tencijai, bet laiko, kad joje turėtų da- 
Irauti ir kitaminčiai — žmogaus teisių 

zaH (nėjai. Laišką Shevardnadzei, tarp ki
lį pasirašė buvusio politinio kalinio 
laatolij Marchenko našlė, Sergejus Ko- 

i lliovas ir stačiatikių kunikas Gleg Ja- 
) sain, taip pat buvę politiniai kaliniai.
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TAUTOS HIENA PRISIMENANT
Nepriklausomoje Lietuvoje buvo 'įsivy

ravusi graži tradicija — vieną kartą me
tuose atšvęsti lietuvių tautos dieną. Šios 
tradicijos pagrindu buvo ne kas kita, 
kaip karšta meilė gimtajam kraštui, gili 
pagarba savajai Tėvynei.

Šią tradiciją į svetimuosius kraštus at
sivežė ir užsienio lietuviai, kurie vienur 
išgilmingiau, kitur — paprasčiau, tačiau 
visi ir iš visos širdies pažymi šią dieną. 
Ji brangi mums, kaip lietuviškos dvasios, 
lietuviško susikaupimo ir lietuviškosios 
vienybės diena. Neveltui mūšy tautos 
himne skamba kilnūs ir kelrodiniai žo
džiai:

...vardan tos Lietuvos
vienybė težydi.
Tačiau ne taip jau paprasta su ta mū

sų vienybe. Mūsų pačių, užsienio lietuvių, 
tarpe kai kur jau pasigirsta balsų, kad 
girdi kam ta vienybė, kam tas tautišku
mas, kam tos visos pasenusios tradicijos?

O ką gi kalbėti apie pavergtąją Lietu
vą? Ten jau seniai bandoma užgniaužti 
bet kokias tautiškumo šaknis, bet kokius 
bandymus didžiuotis Lietuvos praeitimi, 
bet kokį norą būti savosios, lietuvių, tau
tos vaikais. Šių visų faktorių vienton siū
loma beprasmė, jokio gilaus turinio ne
turinti sąvoka: „sovietinis žmogus". So
vietų Sąjungoje nėra tokių žmonių. Ta
me neaprėpiamame krašte gyvena rusai, 
lietuviai, ukrainiečiai — dešimtys kitų 
tautų, kurios visos turi savitas kultūras, 
savitą praeiti, savitus papročius ir savuo
sius gyvenimo būdus.

Rusai, komunistinių idėjų priedangoje 
sukūrė savo naująją imperiją, kurios pa
grindais tapo kolonijinė, išnaudotojiška ir 
grobuoniška santvarka. Tokia santvarka 
nepripažįsta tautiškumo idėjų, išskyrus 
tik tas, kurios naudingos patiems rusams, 
jų užmojams ir jų planams.

Jeigu pasidomėti Sovietine literatūra, 
teatro ar kino programomis, tai rasime 
labai daug kūrinių kalbančių apie didingą 
Rusijos praeitį, apie istorinį šios slavų 
tautos vaidmenį rytų Europos plotuose. 
Ir nenuostabu. Sovietinis komunizmas ir 
rusicizmas — tai du vaisiai išaugę ant to 
paties medžio ir maitinami tų pačių šak
nų: didžiarusiškojo šovinizmo. Rusai, pa- 
siglemžę sau teisę, kad girdi tik jų kraš
te gimęs komunizmas (omenyje turimas 
to komunizmo tėvas, rusas Uljanovas, pa
sivadinęs Leninu), kad tik jie, rusai, sa
vąja kultūra per šimtmečius „teigiamai“

MOTINOS LAIŠKAS SŪNUI
Tai paskutinis Balio Gajausko moti

nos Adelės Kilčiauskienės laiškas sū
nui. Jį Balys perskaitė tik 1987 m., kai 
žmona atvežė į jo ištrėmimo vietą 
Čiuikane (Gajauskas buvo ištremtas 
1987 balandžio mėn.). Motina mirė 1984 
m. rugpjūčio 8 d. Kaune. Tuomet Ba
liui siųsto nuorašo lagerio cenzūra ne
praleido.

Brangus sūnau,
Aš su tavimi kartu kovojau ir 

kentėjau. Tu buvai nevalgęs, alkanas 
ir aš buvau alkana; tau buvo šalta ir 
man buvo šalta. Tu buvai šmeižiamas 
laikraščiuos, aš tą viską pergyvenau ir 
mano širdis visas tavo kančias ir var
gus pergyveno ir jautė tave. Vežiojo po 
kalėjimus ir lagerius ii’ mano širdis 
kartu ėjo su tavimi, kad tik tau būtų 
lengviau ir jeigu kas būtų pasakęs, kad 
savo gyvybę atiduoti už tave ir tai mie
lu noru būčiau sutikus, kad tik tu bū
tum laisvas.

Dabar jau mano sveikata kasdien 
eina silpnyn ir jau aš tavęs nesulauk
siu, tai brangus sūnau, jeigu Kada tau 
bus galimybė sugrįžt į savo tėvynę, ku
rią aš ašarom per tiek metų laisčiau 
tavęs belaukdama ir nesulaukus reikia 
atsiskirti su šiuo pasauliu, ir jeigu su
grįši kada, ateik pas mane prie to smė
lio kauburėlio, aplankyk mane ir aš 
visuomet tavęs lauksiu amžinybėje. 
Man būtų lengvesnis atsiskyrimas su 
šiuo pasauliu, jeigu aš tave matyčiau 
prieš savo akis mirdama, bet ką darysi, 
kad Viešpats Aukščiausias man taip 
skyrė ant šio pasaulio kentėt: aš visuo
met tavęs lauksiu per amžius.

Brangus sūnau, tavo motina 

paveikę dešimtis kitų tautų; kad tik jie, 
rusai, „davė“ pasauliui žymiausius rašy
tojus, filosofus ir mokslininkus — iki 
šiol nenustojo prievaitauti tautas, ku
rios buvo nublokštos į didžiules rusiško
sios kolonijinės imperijos glėbį.

Tokiam tautų prievartavimui rusai per 
ištisus šimtmečius sukaupė nemažai pa
tyrimo ir nemažai klastingos taktikos. 
Prisiminkime tik rusų carus, vedusius 
tiek daug karų už „teisingą tikėjimą" 
(provoslavnaja vera), prisiminkime tuos 
žiaurius rusų gubernatorius, kurie už
grobtuose kraštuose kardu ir ugnimi, 
kartuvėmis ir kazokų botagais naikino, 
degino, trypė ir niokojo bet kokį kitatau- 
tiškumą. Prisiminkime visus tuos Murav- 
jovus-korikus, visus tuos Voroncovus-žu- 
dikus ir visus tuos nesuskaitomus ,,-je- 
vus" ir ,,-ovus", kurie nesidrovėdami 
kraujo, nepaisydami jokių žmogiškumo 
įstatymų draudė lietuviškąjį raštų, trė
mė Sibiran kiekvieną tautinės lietuvių 
dvasios nešiotoją.

Ir kaip tik šioje vietoje tenka klausti 
savęs, koks gi skirtumas tarp tų faktų, 
kad šimtai lietuvių buvo išvaryti į Sibirą 
kazokų kardų pagalba ir, kad tūkstan
čiai mūsų tautos vaikų pasiekė tą patį 
Sibirą sovietiškosios vidaus reikalų mi
nisterijos ar KGB dalinių prievarta? 
Prievarta lieka prievarta, o Sibiras lieka 
Sibiru.

Taigi, lietuviškumo, lietuviškosios dva
sios, lietuvių kalbos ir galų gale pačios 
lietuvių tautos naikinimas yra jau seniai, 
prieš šimtmečius, organizuotas procesas, 
kuris iki šiol nesumažėjo, nors jo formos 
laikui bėgant pasikeitė.

Negeriau yra ir su kitomis rusų im
perijai pajungtomis tautomis. Jeigu jos 
ir išvengė tiesioginių deportacijų, tai jų 
gimtųjų kalbų užgniaužimas, jų praei
ties, istorijos „ištrinimas" vedami vis 
toliau ir toliau.

Štai rugpjūčio mėn. pabaigoje net 
maskviškė „Pravda" buvo priversta pri
sipažinti, jog Ukrainos mokyklose jau se
niai nebėra pareigos mokytis ukrainiečių 
kalbos. Tos kalbos vietą užėmė rusų ir 
anglų kalbos.

Tas pats laikraštis prisimena, kad gir
di Pabaltijo kraštuose iki šiol tautiniai 
klausimai buvo arba visai nepaliečiami, 
arba sprendžiami labai paviršutiniškai.

Pabandykime atskleisti bent kelias iš 
tų problemų.

Šiais metais sovietinėje Lietuvoje pa
sirodė įspūdinga knyga: „Lietuvos ko
munistų partijos istorijos apybraiža" tre
čiasis tomas, aprėpiantis 1940-1959 metus.

Knygos pratarmėje rašoma, kad 1940 
metų „socialistinė revoliucija“ įvykdyta 
taikiomis priemonėmis. Tais metais į Lie
tuvą įžygiavo raudonoji armija ir šį žygį 
komunistiniai propagandistai vadina „tai
kia priemone“. Jei taip, tai sovietinės ar
mijos įsiveržimas į Vengriją ir Čekoslo
vakija, tos armijos siautėjimas Afganis
tane irgi yra tik taikios priemonės? šioje 
žemėje nerasime nė vieno, taip įžūlaus 
melagio, kurio negalėtų pralenkti rusiš
kosios imperijos valdininkai, prisiplakė
liai ir padlaižiai!

štai dar viena Įtrauka iš tos „nuosta
bios" knygos:

„Per septynerius pokario metus buvo 
sukurta materialinė-techninė socializmo 
bazė. Industrializavus respubliką ir ko- 
lektyvizavus žemės ūkį, ‘įsigalėjo socia
listinė ūkio sistema, labai pakilo darbo 
žmonių materialinio ir kultūrinio gyveni
mo lygis. Lietuvoje nugalėjo socialistinė 
santvarka“.

Tos „socialistinės santvarkos“ pergalės 
vaisiai tikrumoje buvo visai kitoki. Sep
tintaisiais pokario metais pavergtoje Lie
tuvoje dar vis stovėjo didžiulės žmonių 
eilės veik prie visų parduotuvių, lauk
damos kada gi galės nusipirkti cukraus, 
sviesto, mėsos, avalynės, paprasčiausių 
rūbų. O kažkur, kabinetuose, šiltuose, 
prievarta pasisavintuose butuose, sėdėjo 
nauji ponai, pasivadinę „draugais" ir to
liau sprendė lietuvių tautos likimą, šitų 
lietuvių liaudies „draugų" prisiminimais 
bei pasisakymais ir pagrįsta minėtoji 
knyga. Ir visi tie „draugai“ bando kalbė
ti kokiu gi būdu Lietuvoje įsigalėjo ko
munizmas, visai nutylėdami, kad jie ne
kūrė nei socializmo, nei komunizmo, o tik 
padėjo didinti rusiškąją imperiją.

Nuolatinis melas (Lietuvoje sakoma.

kad komunistų partijos organas „Tiesa“ 
pavadintas tokiu puikiu žodžiu tik todėl, 
kad nuolatos meluoja) — tai viena iš tų 
problemų, kurios iki šiol slegia mūsų tau
tą.

Su kokiu pasityčiojimu skamba toje 
knygoje ypatingai pabrėžti žodžiai: "...la
bai pakilo darbo žmonių materialinio gy
venimo lygis". Jei knygos autoriai — S. 
Adomavičiūtė, M. Burokevičius, J. Jer- 
malavičius, A. Butkūtė-Ramelienė, A. 
Bendžius ir kiti galėtų laisvai aplankyti 
vakarų šalis su išvystyta pramone, pa
gyventų kurioje nors darbininko šeimoje, 
gal būt jų burnos ir nebesistengtų platinti 
tokio melo. Jie pamatytų, kad tuose 
kraštuose, kurie nėra kolonizuoti rusų, 
kuriuose neegzistuoja tariamoji proleta
riato diktatūra (tikrumoje partijos dik
tatūra) — darbo žmonės gyvena iki šiol 
Sovietų Sąjungoje nepasiekto aukščio 
materialiniame lygyje.

Štai čia ir prieiname liepto galą. Rei
kėtų lyginti ne skambias ir saldžias teori
jas, o nuogą gyvenimo praktiką, čia ga
lų gale ir paaiškėja, kodėl sovietiniai val
džios organai, partijos komitetai, profe
sinės sąjungos — visas tas rusiškasis val
dininkų aparatas — visomis jėgomis sten
giasi neišleisti sovietinės imperijos pilie
čių į užsien'į. Kad tik jie nepamatytų, jog 
už imperijos ribų taip pat gyvena žmo
nės ir žymiai geriau, jog ir už imperijos 
ribų gimsta idėjos, užmojai ir kad jie 
taip pat įgyvendinami! Jiems įgyvendinti, 
darbo žmogaus gerovei kelti čia nereikia 
jokios rusiškosios dvasios, nereikalingos 
rusiškosios teorijos, nereikalingas rusų 
diktuojamas komunizmas.

Pavergtosios Lietuvos žmonės gali la
bai mažai palyginti pozityvius ir negaty
vius kitokių, nei sovietiniai-rusiška san
tvarkų pasiekimus, jie negali perimti ki
tokio gamybos ir ūkininkavimo patyri
mo, nei rusiškasis.

Paprastų, žmogiškų bendradarbiavimo 
santykių, propaganda nepersunktos in
formacijos stoka — tai dar viena pro
blema, kuri įsivyravo Lietuvoje nuo tos 
dienos, kai pirmasis rusiškas batas i>er- 
žengė mūsų krašto sieną.

Aptarkime ir trečiąją, jei norite, irgi 
tautinę problemą, kurios lietuviai nepa
žinojo iki „sociolizmo pergalės". Tai eko
nominis Rusijos plėšikavimas užimtuose 
kraštuose. Lietuviai, iš prigimties būda
mi darbštūs ir sumaningi, šiandien dirba 
ne tik sau, bet ir priversti dirbti „didžia
jai motinai Rusijai“. Mūsų tauta neieško
jo tos motinos, ji buvo tiesiog ginklu ir 
teroru adoptuota prieš jos pačios valią. 
Išmirę ar netrukus mirštantieji Palec- 
kiai, Gedvilos, Venclovos, Sniečkai ir ki
ti tariamojo „socializmo" įgyvendintojai 
buvo tik papirktas, suklaidintas ar tie
siog apkvailintas įrankis rusiškose ranko
se. Jų pagalba Rusija, dar ir šiandien vi
sose ekonomikos srityse atsilikęs kraštas, 
galėjo plėšikavimo pagrindu naudotis 
Lietuvoje pagamintomis gėrybėmis ir tuo 
būdu didinti savąsias pajamas. Rusija 
tai daro ne tik Lietuvoje, bet ir kitose 
užimtose šalyse, o taip pat taip vadina
muose socialistiniuose kraštuose, kaip 
Lenkija, Čekoslovakija, Vengrija, Bulga
rija, demokratinės Vokietijos respubliko
je. Visi tie kraštai priklauso šiandieninės 
Rusijos imperijos sferai ir jie nori-nenori 
yra priversti siųsti savąją duoklę tai pa
čiai Rusijai — „motinėlei", ši gi, vaidin
dama nuostabia geradėją, prievartauja 
savo vasalus pagal seną sukčių įstatymą 
— aš tau duosiu šiek tiek, o tu duok man 
viską. Už truputį naftos, geležies ar ak
mens anglies, rusai pasiglemžia didžiu
les duokles žemės ūkio bei pramoninių 
mašinų, buities reikmenų, avalynės, rū
bų pavidalu.

Ne taip jau seniai pavergtosios Lietu
vos spaudoje pasirodė prof. dr. Vandos 
Kašauskienės straipsnis, pavadintas „Ko
vos už taiką ir socialinę pažangą progra
ma“. Autorė tame straipsnyje labai iš
kilmingu. sakykime net moksliniu stiliu
mi, stengiasi apibūdinti sovietinės ko
munistų partijos 27-tojo suvažiavimo 
reikšmę. Tarp begalinių partijos liaupsi
nimo tiradų, tarp „šventojo" vandens lie
jimo sovietinės santvarkos adresu, randi 
ir tokius dvasios „polėkius“: „tarybinė 
liaudis pasiekė didelių laimėjimų formuo
dama naują žmogų“. Ne liaudis, o parti-

(Nukelta į 4 psl.)

LIETUVOJE
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I*<» širdies operacijos
Praėjus 25 dienoms po širdies perso

dinimo operacijos, pacientas Albinas Pen- 
kauskas Vilniaus ligoninėje jaučiasi ne
blogai. Vadovavęs operacijai prof. A. 
Marcinkevičius pasakė spaudos atstovui, 
kad persodinta širdis dirba normaliai, 
patenkinama ir bendra sveikatos būklė. 
Pagrindinis rūpestis dabar — kova su 
atmetimo reakcija. Albinas Penkauskas 
vaikšto, žiūri televizorių ir daro mankš
tą.

A. Sabonis dar ligoninėje
Žinomas krepšininkas Arvydas Sabonis 

vis dar gydomas Vilniaus ligoninėje, kur 
jam padaryta sausgyslės operacija. Kal
bėdamas su spaudos atstove, jis pasakė 
ką dabar veikia „turėdamas daug laiko" 
— Mokausi anglų kalbos. Žiūriu televizo
rių. Skaitau. Galvoju esu įsitikinęs, kad 
dar žaisiu. ..
Dovana Vilniaus universitetui

Šveicarijoje gyvenantis veterinarijos 
gydytojas Andrius Dargušas-Hoferis, ne
seniai viešėjęs Lietuvoje, padovanojo Vil
niaus universitetui nežinomo autoriaus 
graviūrų rinkinį „Senieji Lietuvos mies
tai". Nemažo formato grafikos lakštuo
se įamžinti 18-ojo šimtmečio Kauno, Bir
žų ir kitų miestų vaizdai. Jie bus saugo
mi universiteto bibliotekoje.
Naujas jūrų keltas

Tarptautinė geležinkelio perkėla Bal
tijos jūroje taip Klaipėdos ir Mukrano, 
Rytų Vokietijoje, gavo naują keltų. 
Tai jau trečiasis laivas, kurį pristatė Vis- 
maro laivų statykla. Laivas pavadintas 
„Vilniaus" vardu. Jis gali pervežti 104 
prekinius vagonus su kroviniais.

Dovana Trakų pilies muziejui
JAV gyvenantis skulptorius Vytautas 

Kašuba padovanojo Lietuvai bronzos 
sieną „Kelionė" ir penkių Lietuvos kuni
gaikščių medalionus: Mindaugo, Gedimi
no, Algirdo, Kęstučio ir Vytauto. Meda
lionai pagaminti iš žalsvai pilko liedinto 
akmens. Visi apskriti, 62 cm diametro, 
kiekvienas sveria apie 9 kg.

Kultūros fondui Vytautas Kašuba pa
rašė: „Akstinas atkurti mūsų valdovų 
įvaizdžius man kilo lankantis Trakų Dily
je. Sugrįžęs pradėjau gilintis į jų asme
nybes, ir taip iš įsijautimo į vietovę buvo 
sukurti šie penki medalionai. Siųsdamas 
medalionus Jūsų globon, turiu troškimą: 
gal, sąlygoms leidžiant, jie rastų vietą 
Trakti pilyje“.

I). Sakaitės gastrolės
Atvykusi iš JAV, Vilniaus koncertų sa

lėje rugsėjo 27 dieną koncertavo pianistė 
D. Sakaitė.

Draugauja su lenkais
Kapsuko žemės ūkio technikumo direk

torius, kuris su delegacija neseniai lan
kėsi Lenkijos Suvalkų vaivadijoje, pasa
kė, kad iš Lenkijos gauta jaujos žiemken
čių kultūros sėkla. Tai kvietrugiai, kurie 
Legoje šiemet davė geresnį derlių — po 
60 cnt grūdų iš hektaro.

Sovietai ir žmogaus teisių klausimas
Vienoje tebesitęsia Helsinkio aktą pasi

rašiusių valstybių konferencija, kurios 
tikslas yra patikrinti, kaip to akto nuta
rimai yra vykdomi. Siurprizą padarė So
vietai, pasiūlydami sukviesti seminarą 
Maskvoje žmogaus teisių klausimui svar
styti. Sovietų disidentai tam pritartų, 
jeigu būtų paleisti visi politiniai kaliniai, 
tautinių mažumų klausimas palankiai iš
spręstas, Sovietų kariuomenė atitraukta 
iš Afganistano ir leisti privatiems asme
nims leisti laikraščius. Vakarų valstybės 
į Sovietų pakvietimą dar neatsakė.

Tuo tarpu Maskvoje pasirodė aštunta 
laida nepriklausomo laikraščio .Glasnost', 
kurį redaguoja Sergei Grogoryants. Šito 
šapirografuoto laikraščio visi 70 egzem
pliorių buvo konfiskuoti, bet pats redak
torius pasiliko originalą ir pagal jį vėl 
buvo pagaminta daug kopijų. „Glasnost“ 
turinys buvo perduotas per BBC ir Ame
rikos Balsą.
Sportininkės gavo medalius

Anglijoje pasibaigus Europos moterų 
žolės riedulio čempionatui, So v. sąjungai 
atstovavusios šiose varžybose dvi lietu
vės parsivežė bronzos medalius. Tai O. 
Kanaporienė ir V. Povilonytė.
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APSILANKYMAS OK. LIETUVOJE
SENATORIAI KREIPIASI J SI1ULTZĄ 
DĖL PABALTIECIV TERORIZAVIMO

Rugsėjo 14 d. laiške, dvidešimt JAV 
senatorių kreipėsi į Valstybės departa
mento sekretorių George Shultzą su pra
šymu, kad jis per savo pasimatymus rug
sėjo 15-17 dd. Washingtone su Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų ministru Edu
ard Shevardnadze užprotestuotų represi
jas, taikomas prieš pabaltiečius, dalyva
vusius rugpjūčio 23 d. demonstracijose 
Vilniuje, Rygoje ir Taline. Senatoriai tą 
reikalą apibūdina kaip „kritiškai svarbiu 
žmogaus teisių klausimu“.

Laiške prisimenamos legalios, taikin
gos Pabaltijo kraštų sostinėse įvykusios 
demonstracijos, kurių tikslas buvo pa
gerbti aukas nuo 1939 m. pasirašytos na- 
cių-sovietų sutarties, privedusios prie tų 
kraštų prijungimo prie Sovietų Sąjun
gos. Senatoriai atkreipia dėmesį į lai, kad 
demonstracijose dalyvavo maždaug 10.000 
žmonių ir, kad jos laikomos pačiais di
džiausiais protestais prieš sovietų val
džią, kurie yra bet kada įvykę Pabaltijy.

Daugelis šių senatorių pasirašė rugpjū
čio 18 d. laišką Mikail Gorbachevui, ku
riame jis buvo raginamas, kad rugpjūčio 
23 d. sukakties paminėjimai nebūtų truk
domi ir, kad prieš jų organizatorius bei 
dalyvius nebūtų taikomos jokios sankci
jos

Senatoriai teigiamai įvertina faktą, kad 
iš viso buvo leidžiama taikingas demons
tracijas turėti. Tačiau žinia, kad po de
monstracijų milicija kai kuriuos dalyvius 
vargino ir su jais brutaliai elgėsi iššau
kia senatorių „gilų susirūpinimų". Laiške 
cituojamas rugpjūčio 24 d. pareiškimas 
JAV Kongresui, pateiktas vienuolikos 
Rygos demonstrantų vardu. Jame skun
džiamasi, jog rugpjūčio 23 d. milicija bei 
KGB įsiveržė ;į butų, kuriame tie žmonės 
buvo susirinkę ir juos bei kitus žmones, 
įskaitant moteris ir vaikus, brutaliai pri
mušė. Taipogi, pareiškimo autoriai buvo 
kuriam laikui suimti ir vėliau KGB juos 
atidžiai sekiojo.

Senatoriai iškelia ir Vakarus pasieku
sias žinias, jog keli lietuviai buvo KGB 
agentų suimti ir terorizuojami. Senatorių 
laiške teigiama, kad telegramų apie tai 
Gorbachevui pasiuntė Vilniaus demons
tracijų kalbėtojai Nijolė Sadūnaitė bei 
Robertas Grigas, kartu su kunigu Roku 
Puzonu. Telegrama užprotestuoja tų as
menų pagrobimą ir varginimų (iš tikrų
jų, Grigas ir Puzonas tos telegramos ne
pasirašė. Ji buvo siunčiama Sadūnaitės, 
Antano Terlecko, Petro Cidziko ir Vytau
to Bogušio vardu. Grigas ir Puzonas vė
liau, rugsėjo 1 d. atvirame laiške Sovietų 
Sąjungos Generaliniam Prokurorui, pri
dėjo savo parašus).

Askleidę šiuos faktus, senatoriai patei
kia Shultzui tris prašymus. Pirma, jie 
prašo, kad jis Shevardnadzei perduotų jų 
gilų susirūpinimą šiuo klausimu ir griež
tai pasmerktų įvykusius žmogaus teisių 
pažeidimus Pabaltijo kraštuose. Antra, 
jie pageidauja, kad Shultzas skatintų so
vietų valdžią gerbti išsireiškimo bei su
sirinkimo laisves, kurios garantuojamos 
sovietų Konstitucijos 50-am straipsnyje. 
Trečia, prašoma, kad JAV valdžia toliau 
sektų įvykius Sovietų Sąjungoj, kad pa
tirtų, ar individai, kurie ateityje daly
vaus taikingose demonstracijose bus var
ginami ir jų žmogaus teisės pažeidžia
mos.

Baigiant laišką, senatoriai tvirtina, iog 
taikingos demonstracijos Rygoje, Vilniu
je bei Taline dramatiškai įrodė pabaltie- 
čių troškimų viešai pažinti savo istoriją. 
JAV-ės turi ir toliau stipriai remti tuos 
žmones pasaulyje, kurie naudojasi išsi
reiškimo laisve, net kai tai priveda prie 
jautrių istorinių klausimų gvildenimo.

Pažymėtina, kad kai kurie lietuviai jau 
yra reagavę į Senatoriaus Riegle palan
kumų Pabaltijo klausimam. Jungtinio 
Amerikos pabaltiečių komiteto pareigūnė 
Ginta Palubinskaitė ir Lietuvių Informa
cijos Centro Washingtono skyriaus vedė
jas Viktoras Nakas aplankė Senatorių 
Riegle rugsėjo 11 d. Jie jam įteikė padė
kos laišką, kurį Darbo dienos savaitgaly 
pasirašė 120 lietuvių dalyvavusių Ateiti
ninkų studijų dienose Dainavos stovyklo
je. Laiške atkreipiamas dėmesys j dvi 
Senatoriaus Riegle inciatyvas: rugpjūčio 
18 d. laiškas Gorbachevui ir įvedimas re
zoliucijos Senate, pažymint Lietuvos 
krikščionybės 600 metų jubiliejų bei rei
kalaujant religinės laisvės Lietuvai. Tą 
rezoliuciją, dėl kurios įvedimo Lietuvių 
Informacijos Centras glaudžiai dirbo su 
Senatoriaus Riegle štabu, Senatas priėmė 
liepos 1 d.

(LIC) 

LANKOSI VILNIAUS JAUNIMO 
TEATRE

Tarptautinio teatro festivalio direkto
rė Jane Sahlins kartu su savo vyru Ber
nard Sahlins liepos mėnesį lankėsi Vil
niuje. Jų apsilankymo Lietuvos sostinė
je tikslas buvo susipažinti su Vilniaus 
Jaunimo teatru ir jo repertuaru. Kartu 
su šiais Chicagos Tarptautinio teatro 
festivalio steigėjais ir organizatoriais į 
Vilnių buvo nuvykę Alley teatro atsto
vai iš Houston, Texas, kurie iau yra su
sitarę pasikeisti spektakliais su šia Lietu
vos teatrine trupe, kuri yra laikoma vie
na iš geriausių sovietų valdomuose kraš
tuose.

tymas daug blogesnis. Pav. mėsą atveža 
tik kartą j savaitę, todėl dėl jos reikia 
eilėje stovėti. Kad ir pavalgyti restorane 
reikia palaukti, kol atsiras laisva vieta 
atsisėsti. Vieno anglų svaro vertė 1 rbl. 
02 kp., bet už 1 sv. galima bent keturis 
kartus daugiau prekių nupirkti, negu čia 
už rublį.
Vidutinis atlyginimas Lietuvoje yra 120 

rbl. į mėnesį. Yra trūkumas taksi, nes 
jo norint tenka ilgai laukti, kol jį gauni. 
Daugumas mūsų ekskursantų iš Anglijos 
išvdžinėjo pas savo gimines. Man taip 
pat teko pervažiuoti Aukštaitiją ir per
nakvoti Šiauliuose. Šiauliai karo veiks
mų buvo labai sunaikinti, tik „Aušros 
Alėjoj“, dabar — Kapsuko, visi pastatai 
išlikę kaip buvę. Šiauliai atsistatė gra
žesni ir didesni su 140.000 gyventojų.

Šiaulių miestas pirmasis visoje S. S- 
goje atskyręs gatves tik pėstiesiems, čia 
labai daug skulptūrų, paminklų ir įdo
mios parduotuvių iškabos.

Tą sekmadienį Lietuvoje buvo šven
čiamas 600 m. Lietuvos krikšto jubiliejus. 
Norėjau dalyvauti iškilmingose pamal
dose, bet buvo neįmanoma, nes susirinko

Šiais metais aš nutariau apsilankyti 
okupuotoje Lietuvoje. Antradienį, 12 vai., 
iš Huddenfieldo prasidėjo mūsų ilga ke
lionė. Pakeliui sustojame penkiose vieto
se, pasipildydami keleiviais ir pagaliau, 
52 keliautojai, beveik visi lietuviai, pa
siekėm Doverį.

Persikėlę per kanalų važiavome Ber
lyno link.

Privažiavus Rytų Vokietiją sustojom 
dokumentų patikrinimui. Rytų Vokietija 
nuo Vakarų Vokietijos atskirta dviguba 
vielų užtvara su bokšteliais, kuriuose 
sargybiniai saugo piliečius, kad nesuma
nytų perbėgti į vakarus.

Berlyne tris kartus turėjome pakeisti 
traukinius. Keleiviai apsikrovę sunkiais 
lagaminais, keičiant traukinius, nusika
mavo laiptais belipdami tai į viršų, tai 
žemyn tai į višų, tai žemyn.

Praėję pro dar vieną kontrolę, pasie
kėm reikiamą stotį iš kurios važiavome į 
Vilnių. Traukinio vagonai buvo miega
mieji — po keturis keleivius kūpėję, o 
vagonų prižiūrėtojos-palydovės — lie
tuvės.

Dar nespėjus lovą pasikloti vėl atėjo 
R. Vokietijos policija dokumentų tikrinti 
ir visokius pareiškimus užpildyti. Pri
važiavus Lenkijos pasieni — vėl tas pats 
patikrinimas, kurį atliko lenkų policinin
kai. Tik po visų patikrinimų, galėjom pa
miegoti. Kelionė iš Berlyno į Vilnių už
truko 20 valandų.

Traukinys sustojo Balstogėj, kur buvo 
pakeičiami vagonų ratai. Kol darbininkai 
keitė juos, lenkų policija mus vėl tikrino. 
Po jų mus tikrino sovietai pasieniečiai 
ir muitininkai. Jie smulkiai iškratė laga
minus bei kišenes. Aš turėjau net batus ir 
kojinės nusimauti, o kitiems muitininkai 
atėmė vežamas dovanas, kurias jie atga
vo grįždami namo.

Ketvirtadienį 22 vai. atvykome į Vilnių. 
Nors ir lijo, stotyje mūsų laukė giminės 
ir pažįstami. Mus apgyvendino „Lietu
vos“ viešbutyje, kuris prilygsta geros rū
šies Europos viešbučiui. Maistas geras ir 
įvairus, bet kartais atšalęs. Nors viešbu- | 
tis vos penkių metų senumo, voniose ir 
prausyklose jau nebėra kamštelių, reikia 
pačiam juos pasigamtinti, nes Sovietų 
S-goj negalima jų nupirkti. Taip pat jau
čiamas nemalonus dvokimas einąs iš ka- 
linizacijos vamzdžių.

Vilniaus gatvėse labai plačiai naudoja
ma rusų kalba. Daug rusų atvažiuoją į 
Vilnių apsipirkti. Vaikštant po miestą 
teko matyti ilgas žmonių eiles prie spiri
tiniu gėrimų pardotuvių. Pusė degtinės 
litro kainuoja 8 rub. 40 kp., ji parduoda
ma tik kelias valandas dienoje. Labai yra 
paplitęs „naminės" degtinės gaminimas. 
Šiaip krautuvėse maisto būtų pakanka
mai, bet prekių pasirinkimas labai ma
žas. Mažuose miesteliuose prekių prista

JAV DELEGACIJA VIENOJE 
REIKALAUJA RELIGINĖS LAISVĖS 

LIETUVOS KATALIKAMS

Lietuvių Informacijos Centras praneša, 
kad liepos 9 d. JAV delegacija Helsinkio 
susitarimų peržvalgos konferencijoj Vie
noj ragino sovietus atitaisyti Lietuvos 
katalikų būklę.

JAV ambasadorius Samuel Wise Vie
noje pabrėžė, kad kunigai ir LKB Kroni
kos šalininkai Lietuvoj yra „sistemingai 
persekiojami. „Jis ypač iškėlė kun. Al
fonsą Svarinską, kuris 1983 m. buvo nu
teistas 7 metams lagerio ir 3 metams 
tremties už „anti-sovietinę propagandą“, 
ir kunigus Sigitą Tamkevičių ir Joną Ma
tulionį, kuriuos ištiko panašus likimas.

JAV ambasadorius tvirtino, kad sovie
tai sąmoningai tebeapriboja seminarijos 
studentų skaičių, atkreipdamas dėmesį 
į faktą, kad 114 bažnyčių Lietuvoj yra be 
kunigų. Jis teigė, kad sovietų valdžia ir
gi varžo vaikų katekizaciją ir religinės 
spaudos gaminimą bei platinimą.

NAUJA BAZILIKA LOURDE

Lourde yra baigiamas restauruoti na
mas, kuriame 1844-ais metais sausio 7 
dieną gimė šventoji Bernadeta Soubirou. 
Jame bus įkurtas muziejus. Bernadeta 
Soubirou šiame name gyveno pirmuosius 
dešimtį savo amžiaus metų. Jis iki šiol 
jau buvo gausiai lankomas maldininkų. 
Lourde, prie apsireiškimų grotos, taip pat

1987 m. spalio 14 d. Nr. 10 (19);

daug maldininkų, kad net šventoriuje j 
buvo galima tilpti.

Teko būti Akademiniam Operos ir R 
lėto teatre. Žiūrėjau baletą „Kopelij,; 
Baleto pastatymas labai aukšto lygio 
prilygsta Londono „Sadler's Wells“ į 
statymams. Nors Svanildos rolėj šoį 
primadoma leningradietė Beredina, į 
publika daugiau plojo lietuvaitei L. B; 
tusevičiūtei atlikusiai „Kopelijos“ nt

Taip pat, tą savaitę Vilniuje vyko R. 
publikinė moksleivių dainų šventė, į 
rioje dalyvavo 25.000 moksleivių choti 
tų, šokėjų ir muzikantų. Iš repertuare; 
dainų — keturios buvo rusiškos.

Tos septynios praleistos dienos Lieti 
voje labai greitai prabėgo ir mes tur 
jom keliauti namo. Didelė minia Hių 
tautiečių išlydėjo mus geležinkelio stoį , 
je. Paskutinis atsisveikinimas buvo grat , 
dus. |

Keliaujant atgal namo, vėl teko eį , 
per septynius patikrinimus, kontroles,t 
šį sykį buvo daug lengviau, nes lagatr , 
nai buvo tušti.

Pravažiavus paskutinę R. Vokietį ’ 
kontrolę, visiems pasidarė lengviau 
pasigirdo lietuviška daina, kuri lydė) , 
mus iki kelionės galo. Ekskursantą i

jau yra pradėta statyti nauja bazilika,fc 
ri galės sutalpinti apie penkis tūkstančiu 
tikinčiųjų. Pastate prie bazilikos t. 
įrengtos įvairios susirinkimų salės. Štai; 
bos darbus numatoma užbaigti ateini! . 
čių metų pavasarį. Lourde yra dvi kiį ( 
bazilikos — senoji Rožančiaus baziliį 
kurioje sutelpa tiktai apie tūkstantį žn? ( 
nių, ir požeminė šventojo Pijaus X-į 
bazilika galinti sutalpinti apie 25-kis tūli ! 
tančius žmonių. (VAT.R)

PAMINKLAS STALINO AUKOM J

Sovietų literatūrinis mėnraštis „Zffi 1 
mia“, kaip pranėša užsienio spaudos age 
tūros, atspausdino vieno skaitytojo l i 
kutske laišką, kuriame siūloma pastai; ė 
ti paminklą Stalino teroro aukom. Ski g 
tytojo nuomone, paminklas turėtų K Ii 
didelė granito siena, be jokio užrašo,! h 
išgraviruotais nesuskaitomų vyrų, moli 
rų ir vaikų kenčiančiais ir maldaujančia v 
veidais. Prie paminklo turėtų degti a: k 
žiną ugnis. Skaitytojas mano, kad si 
minklas turėtų būti pastatytas Maskvoj B 
arba Magadane ar Vorkutoje, ten, k .. 
buvo liūdniausiai pagarsėjusios Stalk ti 
koncentracijos stovyklos. Mėnraštis „Zs 
mia" taip pat atspausdino kai kurių kii ji 
skaitytojų reakcijas į šį pasiūlymą: vie v 
jam pilnai pritaria, kiti piktinasi, kady a 
išdrįstančiųjų juodinti Stalino atminini 
Vienas skaitytojas pritariantis paminki si 
Stalino aukom pastatymui, rašo: Jei e a 
atskleisime visos tiesos, būsime tikri 
verti kitų tautų paniekos. Ii

Kovos dėl Pietinės Suvalkijos
1919-1920 M.

(Tęsinys iš pr. numerio)

Ištrauka iš A.I*. Suvalkiečio straipsnio 
„Aušroje" Nr. 56(96) „Seinų-Su valkų 
kraštas

Čapliko vora — 5 batalijonai pėstinin
kų ir 2 baterijos artilerijos; K. Rama
nausko voros — 2 batalijonai pėstininkų; 
Jakaičio vora — 2 batalijonai pėstininkų, 
1 baterija artilerijos ir 1 eskadronas rai
telių. Atsargoje buvo paliktas kapitonas 
K. Škirpa su 2 batalijonais Beržininko 
apylinkėje.

IX.2 d. pradėta įsakymas vykdyti. Apie 
18 vai. vidurinės voros dešinioji grupė po 
dviejų valandų smarkių kautynių užėmė 
Seinus, apie 19 vai. užėmė Krasnopol’į. 
Kairioji vidurinės voros grupė apie 15 
vai. užėmė Gibus. Apie 17 vai. kairiosios 
voros dalys užėmė Lipską ir Rygalsukį. 
Dešinioji vora ties Zubrinu susikovė su 
lenkais. Kadangi į Vyžainį buvo atsiųs
tas lenkų raitininkų eskadronas, tai vo
ros žengimas į priekį buvo sutrukdytas.

IX.3 d. Dešinioji vora kovėsi su lenkais 
ties Zubrinu. Kalietnykas buvo užimtas, 
bet Jaleniavo užimti nepavyko. Vidurinė 
vora iš Krasnapolio tęsė žygį į Augusta
vą. Pasiekus Serskį grupė turėjo 3 valan
dų susirėmimą su lenkų pėstininkais. 13 
vai. užėmė Tabalavą, 18 vai. — Serskį ir 
20 vai, — Ščebrą. Kairioji vora 14 vai. už
ėmė Jastčembną ir artinosi prie Augus
tavo. Vakare voros dalys užėmė Lipską 
ir Štabiną. Prie Augustavo, Saino ir Bal
nelio ežerų tarpeklyje sutiko stiprų len
kų pasipriešinimą ir buvo priverstos su
stoti.

Tą diena (IX.3) voros sėkmingai žygia
vo pirmyn. Seinų užėmimas, prisiartini
mas prie Augustavo ir lenkų sumišimas 

pakėlė lietuvių karių ūpą. Bet greitas žy
giavimas pirmyn davė ir neigiamų rezul
tatų: nepalikta apsauga ir rezervai, nu
trūko ryšys tarp vorų ii- su grupių štabu; 
grupėms teko veikti savarankiškai.

IX.4 d. grupės vadas Grigaliūnas-Glo
vackis įsakė dešinei vorai būtinai eiti pir
myn. Ši vora ties Gulbiniškiais sutiko 
lenkt) pasipriešinimą, šaudymasis tęsėsi 
apie 7 valandas. Lenkų raitininkų eska
dronas išvaikė voros gurguolę, puolė vo
rą iš užpakalio ir privertė ją pasitraukti.

Vidurinė vora nuo pat ryto pradėjo ar
tilerijos ugnimi apšaudyti Augustavą. 
Lenkai buvo pasiruošę lietuvių puolimą 
atremti. Viena voros grupė nuo pat ryto 
atakavo priešo pozicijas Netos (Mėtos) — 
Baltojo-Studžiūnų ežerų tarpekliuose, ki
ta susišaudė su priešo raitininkais ties 
Ščebra. Lietuvių žvalgyba pranešė, kad 
keletas eskadronų lenkų raitininkų iš 
Suvalkų nujojo Serskio link. Lenkų rai
tininkai iš Tabalovo pusės užėmė Serskį, 
paėmė nelaisvėn rezervus, suėmė gurguo
lę ir sušaudė voros vadą majorą Rama
nauską (Karo Archyvas, III t., p. 232- 
244).

Tuo pačiu metu lenkų pėstininkų dalys, 
stipria artilerijos ugnimi palaikomos, ata
kavo vidurines dalis Netos-Baltojo-Stu- 
džiūnų ežerų tarpeklyje. Ties Ščebra ėjo 
smarkus šaudymasis su lenkų raitinin
kais. Voros dalių vadai nesiorientavo, 
kas daryti. Ryšių ne tik su gretimomis 
voromis, bet ir tarp voros dalių nebuvo.

Apie 17 vai. tie patys lenkų raitinin
kai, kurie puolė Serskį. iš užpakalio 
puolė voros grupę, kovojusią Baltojo- 
Studžiūnų ežerų tarpekly. Grupė buvo 
priversta išsiblaškyti po Augustavo miš
kus. Kita voros grupė, kovojusi Netos-Bal- 
tojo-ščebros linijoje, sužinojusi apie gre

timos voros išblaškymą, pasitraukė Ta
balovo link.

Kairioji vora, išgirdusi Augustavo ar
tilerinį apšaudymą, spėjo, kad tai puola 
gretimos voros ir pradėjo energingai pul
ti. Kuopa bežygiuodama sutiko lenkų da
linį, abi pusės smarkiai susikovė, bet vie
na kitos nenugalėjo. Tuo tarpu lenkų da
lys nuo Dambravos pusės atakavo lietu
vių voros užtvorą ties Jastčėmbnu ir jį 
užėmė. Liko atkirsta nuo voros grupė 
užėmusi Štabiną. Voros vadas metė visą 
voros rezervą ir atsiėmė Jastčembną. Ne
trukus lenkai pradėjo kontrapuolimą ir 
miestelis ėjo iš rankų į rankas. Po dviejų 
valandų smarkaus susirėmimo Jastčem- 
bnas liko lenkų rankose, bet voros rezer
vas suspėjo įsitvirtinti rytų pusėje nuo 
Jastčembno.

Dešinė vora apie 12 vai. pasiekė Rud- 
kos-Baltadumblių liniją. Vyžainy laikėsi 
stipriai įsitvirtinusios lenkų pėstininkų 
dalys. Grupės rezervui nepavyko pra
mušti priešo pozicijų. Vidurinės voros da
lys pradėjo rinktis Seinuose ir Gibuose. 
Lietuviai perėjo prie gynimosi.

IX.6 d. Dešinė vora anksti rytą kovėsi 
ties Naujaisiais Graužiais. Gavusi 'įsaky
mą pasitraukė ir užėmė naują liniją. Gru
pės rezervas naktį užėmė paskirtą barą. 
Apie 5 vai. lenkai puolė Pranokus, bet 
buvo atremti. Vidurinės voros dalys te- 
besirinko Seinuose ir Gibuose. Kairioji 
vora įsakymu nurodyto baro neužėmė, ir 
voros vadas, tikslu išvengti voros dalių 
apsupimo, pasitraukė nuo Seino ežero, 
pradžioje prie Lipsko, vėliau į Sopackie- 
nę.

Tuo pasibaigė ši Augustavo operacija. 
Jos tikslas dalinai pasiektas — mūsų 
rankose liko Seinai.

šios operacijos metu lietuviai neteko: 
nukauta 2 karininkai ir 21 kareivis, su
žeista 2 karininkai ir 37 kareiviai; pate
ko nelaisvėn 2 karininkai ir 163 kareiviai. 
Lenkų nuostoliai tiksliai neišaiškinti, bet 

nukautų ii’ sužeistų skaičius daug ma
žesnis negu lietuvių. Ties Augustavu bu
vo nukauti 7 lenkų kariai ir 15 sužeista 
(Karo Archyvas^ III t.p. 245-249).

P. Lossowsiki „Stosunki polsko-litavskie 
w latach 1918-1920“ (W., 1966, p. 237) ra
šo: „Kovose į rytus nuo Augustavo žuvo 
lietuvių dviejų batalijonų vadas majoras 
Ramanauskas“. Ne žuvo bet buvo lenkų 
paimtas į nelaisvę ir nužudytas.

Ramanauskas Kazys, gimęs 1894.11.19 
Pagelumbiškių (Kelmynės) kaime, Sasna
vos valsč.; lenkų sušaudytas Augustavo 
miške 1920.IX.5, majoras. 1913 m. baigė 
Veiverių mokytojų seminariją. Karo 
mokslą ėjo Vilniuje, 1916 m. baigė karo 
mokyklą Rusijoje ir dalyvavo kautynėse. 
1919.1.29 paskirtas II pėstininkų pulko 
6-tos, vėliau 4-tos kuopos vadu. Su ja 
išžygiavo prieš bolševikus iš A. Panemu
nės ir bekovojant nuėjo iki Daugpilio; va
dovavo ir II batalijonui. Už pasižymėji
mą kautynėse gavo I rūšies III laipsnio 
Vyčio Kryžių. 1919.XI.21 ties Radviliškiu 
vadovavo II batalijonui ir su juo užėjęs 
priešo užnugarin, privertė jį atsitraukti, 
paliekant Radviliškį ir visą karo grobį. 
1920.VIII-IX mėn. kovėsi Augustavo miš
kuose, kur jo vadovaujamas batalijonas 
buvo išblaškytas miškuose, o kautynėse 
prie Serskio kaimo jam pavyko sunaikinti 
pusę 16-to lenkų ulonų pulko. 1920.IX.5 
buvo užpultas lenkų štabas; bet batalijono 
tik likučiai tegalėjo pasitraukti; Rama
nauskas pateko lenkams į nelaisvę. Atjo
jęs lenkų 16-to ulonų pulko II eskadrono 
vadas, keršydamas už Serskio kautynes, 
Ramanauską peršovė, o paskui jis pats 
su 3 lenkų kareiviais Ramanauską su
šaudė. Vėliau Ramanauskas palaidotas 
Sasnavoje (LE,24 t.).

Karo Archyve, VI t. (Kaunas, 1935 m., 
p. 107-126) rašoma: „Lenkų 16-tojo ulonų 
pulko 2-jo eskadrono vadas sušaudė mū
sų 2-ojo pėstininkų pulko majorą Rama
nauską, paimtą nelaisvėn, šia įvykis len

kų pulko istorijoje nepaminėtas. Mes B 
galime jo pamiršti!“

Seinų .operacija
Augustavo operacija nepasisekė. Neiš 

Augustavas, bet ir Suvalkai nebuvo ė 
imti. Bet Seinų lietuviai lengvai neat- 
duos.

Lenkų kariuomenė atstūmusi mūsų te 
lis nuo Augustavo ir Suvalkų į Juodos® 
Ančios liniją, tęsė mūsų dairų persėk® 
jimą.

IX.7 lenkai puolė Pranckus, bet bu« 
atmušti. Apie 10 vai. puolimą vėl pakai 
tojo. Jų raitininkai užjojo mūsų užtvos 
iš užnugario ir jį apsupo. Mūsų užtverė 
pavyko prasimušti ir atsitraukti Gib. 
link. Lenkai užėmė Pranckus. Mūsų te 
lys pasitraukė 'į naują liniją. IX.8 kapito
no Škirpos vorai nepavyko vėl užint 
Pranckų. Lenkai perėjo į priešpuolins 
Mūsų dalys buvo priverstos trauktis.

IX.10 mūsų vyriausybė pasiūlė Lenki
jos vyriausybei sustabdyti karo veiksnus 
ir derėtis. Mūsų karo vadovybė, norėte 
ma sustiprinti nuvargintas mūsų karite 
menės dalis, nusprendė permesti į Suva1 
kiją 3-čią pėstininkų diviziją.

Lenkų vyriausybė sutiko pasiųsti te 
legatus deryboms ir prašė nurodyti deč 
boms vietą ir laiką. Lietuvos vyriaus)'!* 
nurodė Kalvariją ir nuo IX.13 d. 12 v# 
pasiūlė sustabdyti karo veiksmus. Kr 
karo veiksmai nebūtų sustabdyti ne® 
šioj ir menkoj pozicijoj, mūsų karo vate 
vybės įsakė ligi 12 vai. užimti Seinus s 
Gibus. Apie 11 vai. (IX.13) mūsų karite 
menė užėmė Seinus (kap. Škirpos vote 
Gibų nepavyko atsiimti (majr. Čaplikas) 
Apie 13 vai. lenkai smarkiai puolė mūs" 
užtvorą ant plento ties Gibais. Po smal
kios kovos mūsų užtvorą buvo sumuS‘ 
ir priversta pasitraukti. Tuomet maj' 
Čapliko vora ėmė pulti, nustūmė prieš) 
nuo Kuklių ir užėmė Pamarės želvos tar 
pekllį. Pasiųsta Gibų link žvalgyba m®
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IŠEIVIU EVANGELIKU LIUTERONŲ 

KUNIGŲ IR BAŽNYČIOS 
DARBUOTOJŲ SUVAŽIAVIMAS 

19X7 M. KIRCHBERGE
* 1987 m. išeivių evangelikų liuteronų
* kunigų ir Bažnyčios darbuotojų suvažia
vimas vyko rugsėjo mėn. 7-11 d. Berneu- 
” ehenerio name, Kirchbergo vienuolyne.

įiam suvažiavimui jau šeštą kartą iš ei- 
4 >ės vadovavo Pasaulio liuteronų sąjun- 
1 jos vokiečių tautinio komiteto įgaliotinis, 

Bažnyčios tarėjas kun. Edmund Ratz iš 
stuttgarto. Renginys pradėtas iškilmin- 

•»jomis pamaldomis vienuolyno koplyčioje. 
«per pamaldas E. Ratz prisiminė ir pasi-

meldė už paskutiniu laiku mirusius: Baž
nyčios tarėją kun. dr. Eberhardą, latvį 

kun. P. Grasmanį iš Mannheimo ii’ kun. 
.‘itj j. Kelies iš Liubecko.

Konferencijos salėje suvažiavimą ati-
* darė Bažnyčios tarėjas kun. E. Ratz nuo

širdžiai pasveikindamas susirinkusius iš
is: Vakarų Vokietijos, Anglijos, Švedijos ir 

ii Šveicarijos. Kiekvienas dalyvis trumpai 
ėj prisistatė ir pasakė, ką per pastaruosius 
s sietus veikė.
■' Vienuolynas Kirchberg priklauso 

Wiurttembergo valdžiai. Jį nuomoja 
evangelikų St. Michaelio brolija ir Ber- l|g
aeuchener tarnyba. Brolijai vadovaujaOiij
kun. d r. May r.

■ Šiemet didžiausią grupę sudarė estai 
ir latviai: su savo arkivyskupu Veem iš 
Stokholmo estų buvo 14, latvių 13, lietu- 

‘ rių 7, vengrų 5, su Rusijos vokiečių kun. 
. Schachtu, iš viso 40 žmonių. Lietuvių O’:

k įtupėję šį kartą buvo: kun. M. Klumbys 
! ’ iš Bensheimo, kun. K. Felgendreheris iš 

Hamburgo, kun. Fr. Skėrys iš Mannhei- 
~ mo, mokytojas R. Baliulis iš Hamburgo, 

mokytoja T. Schmidt, ir sekretorius K. 
Dikšaitis su žmona Irena iš Stuhr-Brin- 

k kum prie Bremeno.
® Prie bendrų rytinių pamaldų prisidėjo 
It ir pamokslus pasakė išeivių kunigai — 

ity dekanas dr. E. Kagi (estas) iš Oldenbur- 
a jo, kun. G. Abakuks (latvis) iš Kaiser- 
št lauterno ir kunigas M. Klumbys iš Bens- 
s heimo.

iii Po pusryčių vyko Biblijos studijos. Lat
in vių kun. dr. Ansons iš Londono pasirin- 
® ko Apreiškimo 4, nuo 1 ligi 11 Skirsnelio, 
it Kasdien buvo skaitomos paskaitos, 
oje Bendra suvažiavimo tema šį kartą buvo: 
ki Amžino gyvenimo skelbimas įtampoje 
it arp rezignacijos ir vilties".
it Dr. H.J. Ruppertas iš Stuttgarto kalbė
li!, jo apie naują amžių. Jis yra sektų žino- 
ed ras. Naujas amžius — tai pasaulio galas 
js tr pabaiga, ar posūkis į naujus laikus. 
n>( Prof. Dr. K. Bergeris iš Heidelbergo 
ift skaitė referatą:“ Biblijos nurodymai tarp 
s- apokalipsės ir eschatologijos“.
aš Vengrų gimnazijos evangelikų moks

leivių kapelionas kunigas Ferenczy skai- 
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paklydo ir išėjo ant Pranckų-Gibų plento. 
Čia sutiko priešo artilerijos priedangą, 
įą sumušė ir nuvijo Gibų link. Lenkai, 
spėdami, kad mūsų dalys užėjo jiems į 
užnugarį, valkiare atsitraukė iš Gibų. Į Gi
bus atvyko majr. Čapliko vora. IX.14 d. 
kovos veiksmai iš abiejų pusių buvo su
stabdyti. Gibai liko mūsų pusėje.

IX.14 d. ’į Kalvariją atvyko lenkų dele
gacija ir pranešė, kad priėmė mūsų pa
siūlymą sustabdyti karo veiksmus. Pa
reikalavo, kad prieš derybas lietuvių 
kariuomenė pasitrauktų į Fošo demark. 
liniją. IX.17 d. lenkų delegacija ultima
tyviai pareikalavo Lietuvos kariuomenę 
atitraukti į minėtą liniją, kitiaip derybos 
nutruks. IX. 18 d. mūsų delegacija pasiū
lė atitraukti lietuvių kariuomenę į de- 
mark. liniją su sąlyga, kad kol dėl sienos 
nustatymo nebus susitarta, palikti tarp 
lietuvių ir lenkų kariuomenių neutralią 
»ną. Lenkai su tuo nesutiko ir išvažiavo 
S Kalvarijos; dar pareiškė, kad iki IX.19 
d. 6 vai. lenkų kariuomenė lietuvių ne
puls.

Seinų operacijos metu iš lietuvių pusės 
nustota nukautų -— 7, sužeistų 16 ir pa
teko į nelaisvę 43 kareiviai (Karo Archy
vas, III .t., p. 249-252).

Beržininko — Druskininkų operacija
Lenkai norėjo sumušti bolševikus dar 

Prieš žiemą. Bolševikai buvo ties Gardi
nu ir Lydė. Norint tai įvykdyti, reikėjo 
prasimušti ties Gardinu, arba išeiti per 
Suvalkiją. Pirmas kelias buvo nepatogus. 
Priešas galėjo tokį manevrą pastebėti ir 
turėtų galimybę jį sulaikyti, stodamas į 
kovą arba atsitraukdamas be kovos. Len
kai pasirinko antrą kelią ir nutarė eiti 
Per Lietuvos teritoriją, peržiangiant Fo
šo liniją, užimti Druskininkus, užėjus ru
sams iš šono (šie buvo Gardine), ir pri
versti rusus iš Gardino pasitraukti. An
trajam planui įvykdyti reikėjo nustumti 
lietuvių kariuomenę ir paimti sveiką Ne
muno tiltą ties Druskininkais. Vykdyti

Kirchberge
tė apie: „Apokalipsines problemas para
pijos darbe".

Vieną popietį įvyko atskirų Bažnyčių 
pasitarimai, kur aptartos ateities gairės 
— iškeltos visokios problemos išeivių 
liuteronų Bažnyčiose ir tartasi, kaip kas
met pagerinti jų veiklą.

Du vakarus išeivių Bažnyčių atstovai 
ir kunigai darė pranešimus apie savo vei
klą per paskutinius metus. Kun. Fr. Skė
rys nušvietė dabartinę Vasario 16 gim
nazijos būklę po vasaros atostogų, nau
ją bendrabuti, jos laimėjimus ir finan
sinius rūpesčius, šiuo metu gimnazijoje 
yra 73 mokiniai: 58 katalikai, 14 evange
likų ir vienas izraelitas. Iš jų: 39 mergai
tės ir 34 berniukai. Naujai įstojo: 32 mo
kiniai. Turime mokinių iš trijų žemynų: 
Amerikos, Afrikos ir Europos. Jie yra at
vykę iš 8 valstybių: iš Vokietijos 39, iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių (USA) 20, 
Kanados 6, Argentinos 3, Urugvajaus 2, 
Brazilijos 1, Domininkonų Respublikos 1 
ir Mali (Afrikos) 1.

Latvių gimnazijos evangelikų tikybos 
dėstytojas kunigas ir kapelionas Ozolinš 
painformavo apie latvių Kultūros centrą 
Muensteryje ir gimnaziją, šiuo metu te
nai yra 77 mokiniai: iš jų 74 evangelikai 
ir tik trys katalikai.

Vengrų gimnazijos evangelikų tikybos 
mokytojas kunigas ir kapelionas Feren
czy pranešė, kad po vasaros atostogų jų 
mokykloje yra 230 mokinių, iš jų 187 
katalikai dr 43 evangelikai. Jie yra atvy
kę iš 27 valstybių iš laisvojo pasaulio.

Wuerttembergo evangelikų vyskupas 
Keler iš Stuttgarto supažindino klausyto
jus su savo veikla Wuerttemberge, ypač 
po Antrojo pasaulinio karo.

Kun. dr. Julius Filo iš Ženevos (Švei
carijos) padarė platų pranešimą apie 
Pasaulio liuteronų sąjungos veiklą 
(LWF) ir ateities gaires.

Suvažiavime Kirchberge dalyvavo ir 
prie diskusijų prisidėjo Kirchen verwal- 
tungsoberrat Norbert Liedtke ir vyr. 
Bažnyčios tarėjas Dr. Gottfried Klapper 
D.D.D.D., abu iš Hannoverio.

Vieną labai gražų popietį keliavome 
autobusu į Tuebingeną. Dėl laiko stokos 
apžiūrėjome tik Shifts bažnyčią ir teolo
gijos studentų seną bendrabutį bei rotu
šę su pėsčiųjų zona. Greit išgėrę kavos ir 
suvalgę po gabaliuką pyrago, turėjome 
leistis atgal į Kirchbergą. 18.00 vai. ora- 
sidėjo vakarinės pamaldos ir po to vaka
rienė. Penktadienio rytą turėjome iškil
mingas pamaldas su šventa Vakariene 
koplyčioje. Jas laikė trys kunigai: Kir
chbergo vadovas dr. Mayr, dekanas El
mars Rozitis (latvis) iš Esslingeno, o pa
mokslą pasakė vengrų kun. Istvan Gė- 
mes iš Stuttgarto.

Po pusryčių visi dalyviai dėkojo kun.

šiam planui buvo skirta lenkų II armija. 
Per taikos derybas Kalvarijoje ši armija 
pasiruošė puolimui.

IX.22 d. lenkų IV-oji kavalerijos bri
gada leidosi Kapčiamiesčio kryptimi, 
Druskininkų link. Tuo pačiu metu I-oji 
legionų divizija, nustūmusi nuo Seinų lie
tuvių kariuomenės dalis, per Kapčiamies
tį skubinosi Druskininkų link. Lietuvos 
karo vadovybė šio lenkų puolimo visiškai 
nelaukė, nes lenkai, nutraukę Kalvarijos 
derybas, kreipėsi dėl ginčo su lietuviais 
į Tautų Sąjungą. Lenkai turėjo žymią jė
gų persvarą prieš negausias lietuvių jė
gas. Apie 22 vai. priešo pėstininkai užė
mė Kapčiamiestį. Kita priešo vora puolė 
Žalvos-Beržininko ir Gibų-Seinų krypti
mis.

Užėmę Beržininką, lenkai puolė Seinų 
kryptimi. Lietuvių kariuomenės dalis, 
įsitvirtinusi Polkotų aukštumose, atlaikė 
kelis kartus stipresnio priešo puolimus. 
Apie 15 vai. sužinojusi, kad Zagariuose 
jau yra lenkų raitininkai, ši dalis pasi
traukė Kučiūnų link ir sustojo Kučiūnų 
kaimo riboje gintis, pridengdama Seiri
jus ir Lazdijus nuo tolimesnio lenkų puo
limo. Seinai IX.22 d. buvo užimti.

IX.23 d. apie 9 vai. lenkai užėmė ir 
perėjo Druskininkų tiltą.

Lietuvių II pėstininkų pulkas tikėjosi 
nuo Seinų pusės pro žagarius prasimušti 
Lazdijų link, bet buvo apsuptas ir paim
tas į nelaisvę. Pakelėje kuopos buvo prie
šo užpultos ir vienos po didesnio, kitos po 
mažesnio pasipriešinimo pasidavė į ne
laisvę. (Karo Archyvas, III t., p. 253-255, 
ir LE, S raidė).

P. Lossowski „Stosunki...“ p. 253-255 
rašo: „IX.22 d. lenkų daliniai užpuolė 
lietuvių pozicijas Suvalkijoje. Kovos, ku
rios prasidėjo IX.22 d. 12 vai., tęsėsi su 
dideliu įtempimu iki 18 vai. Tai buvo di
džiausia savo apimtimi ir kruviniausią 
kova taip lenkų ir lietuvių kariuomenių 
visame tame kovų laikotarpyje. Nežiū
rint to, kad lietuviai buvo netikėtai už

Skaitytoju laiškai
SKAITYTOJŲ ŽINIAI.

Skaitydamas E. Lietuvį Nr. 37 radau 
P. Z. Sledžiausko parašytą straipsnį, ku
riame jis mane apkaltino, tiesiok apšmei
žė, neturėdamas jokios tiesos ir pagrindo 
tai daryti.

P.Z. Sledžiauskas man primeta DBLJ 
S-gos bilietų neplatinimą. Škotijos sky
riaus valdyba savo posėdyje nutarė dvie
jų Canty seserų pinigine parama nerem
ti. Škotijos lietuvių klubas ir Škotijos 
jaunimas yra tos pačios nuomonės, ne
prisidėti bet kokia pinigine parama, to
dėl ir bilietai nebuvo platinami, bet grą
žinti A. Blinstrubui.

P.Z. Sledžiauskas teigia, kad aš esu 
priešingas jaunimo veiklai, bet nepasako 
dėl ko ir kaip esu priešingas. Jaunimas, 
skyriaus ir lietuvių klubo visada buvo 
paremti, kada tik prašė ir visada bus pa
remti, kada tik paprašys.

Sekantis kaltinimas, kad aš buvau iš
rinktas sk., pirmininku — skyrius labai 
nukentėjo, net pusė narių pasitraukė ir 
Škotijos lietuvių veikla sušlubavo, kai yra 
viena iš didžiausių P.Z. Sledžiausko me
lagysčių. Mano žiniomis, pasitraukė tik 
du nariai. O dėl ko? Manau, kad P. 
Z. Sledžiauskas apie tai žino geriau. Bet 
to jis neparašė E. Lietuvyje, o apkaltino 
mane. Gi kaltas buvo tuometinis sk., ka
sininkas K. Savonis, kuris dėl man neži
nomų priežasčių, atsisakė priimti nario 
mokestį. DBLS Škotijos skyrius įsikūrė 
1979 rugsėjo 29 d. su 29 nariais. Pei- pir
muosius jo gyvavimo metus, nieko nebu
vo nuveikta ar padaryta. Po metų buvo 
sušauktas metinis sk., susirinkimas ir aš, 
J. Bliūdžius, buvau išrinktas sk. pirmi
ninku. Aš perėmiau skrių su 43 nariais, o 
po metų veiklos narių skaičius pakilo iki 
61. šiandien mūsų skyriuje yra 60 narių.

Toliaus P.Z. Sledžiauskas sako, kad aš 
posėdžiuose įvedžiau aųglų kalbą. Tai 
netiesa. Be to, steigiant Škotijos sky
rių, per pirmąjį susirinkimą buvo priim
tas nutarimas, jeigu reikia, vartoti anglų 
ir lietuvių kalbas, nes skyriuje turime 
keletą narių, kurie nesupranta lietuviš
kai. Tačiau jie yra geri ii- veiklūs sk. na
riai, vertingesni negu P.Z. Sledžiauskas, 
kuris kritikuoja tuos, kurie dirba ir paau
koja savo laisvą laiką lietuviškam darbui.

Gaila, kad P.Z. Sledžiauskas pats mu
ša ir pats verkia.

DBLS-gos Škotijos sk. ir Klubo 
pirmininkas J. Bliūdžius

E. Ratz už malonias dienas Kirchberge ir 
už dvasinį pastiprinimą. Toks pat suva
žiavimas įvyks 1988 metais Liebfrauen- 
berge — Elzase-Lotaringijoje (Prancūzi
joje) nuo rugsėjo mėn. 5 ligi 9 d.

Kun. Fr. Skėrys

pulti, nežiūrint žymių kovinių pastangų 
iš lenkų pusės, — lenkų kariuomenės pa
sisekimas nebuvo visiškas. Lietuviai len
kų puolimą ežerų rajone į rytus nuo Sei
nų sulaikė. To pasėkoje dalis lietuvių da
linių sugebėjo pasitraukti. Tačiau toje 
kovoje lietuviai pralaimėjo. Seinų rajo
nas perėjo į lenkų rankas. Lietuvių fron
tas buvo suardytas, kartu su tuo didesnė 
dalis lietuvių kariuomenės buvo atstum
ta į šiaurę. Lietuvių kariuomenė neteko 
apie 1700 belaisvių ir daug įrengimų, ta
me skaičiuje 12 patrankų.

Seinai tame laikotarpyje, nedaug di
desniame kaip pusantrų metų, 13 kartų 
ėjo iš rankų į rankas. Po IX.22 (1920 m.) 
lenkų valdžia išsilaikė tame mieste be 
pertraukos iki 1939 m.“ Taip rašo P. 
Lossowski.

Lenkai, nustūmę mūsų kariuomenę ir 
palikę Suvalkijoje savo pėstininkų divi
ziją, laikinai nustojo persekioti mūsų ka
riuomenę šiame krašte.

Per šias operacijas lietuviai neteko: bu
vo nukauti 2 karininkai ir 32 kareiviai, 
sužeisti 5 karininkai ir 98 kareiviai, pa
teko nelaisvėn 38 karininkai ir 1996 ka
reiviai. (Karo Archyvas, III t. p. 256).

IX.30 d. prasidėjo derybos su lenkais 
Suvalkuose. X.7 d. buvo pasirašyta su
tartis, pagal kurią Vilnius paliktas Lietu
vos pusėje ir nutarta sustabdyti karo 
veiksmus. Bet praėjus vos 2 dienoms po 
Suvalkų sutarties pasirašymo, X.9 d. len
kų kariuomenė užėmė Vilnių.

Dėl Vilniaus krašto dar vyko lietuvių 
kovos su lenkais iki XI.21 d. Po visų ko
vų su lenkais Lietuva neteko ne tik Sei- 
nų-Suvalkų krašto, bet ir sostinės Vil
niaus. Lenkija okupavo mažiausia tre
čdalį etnografinės Lietuvos žemių.

Vilnius grįžo Lietuvai 1939 m„ o Seinų- 
Suvalkų kraštas tebėra okupuotas iki šios 
dienos.

A.P. Suvalkietis 
Aušra Nr. 56(96)

MOTERYS SVARSTO
LIETUVĖS PASAULINIAME 

KATALIKIŲ MOTERŲ SUVAŽIAVIME 
D. BRITANIJOJE

Liepos mėn. 14-23 d.d. Londone 'įvyko 
pasaulinis katalikių moterų organizacijų 
atstovių suvažiavimas, kuriame dalyvavo 
delegatės iš 62 kraštų. Šį suvažiavimą 
suorganizavo Pasaulio Katalikių Moterų 
Organizacijų Unija (WUCWO), kuriai 
priklauso 30 milijonų organizuotų narių.

Pasaulio Lietuvių Katalikių Organizaci
jų Sąjungą (PLKOS) atstovavo: Dr. A. 
Šlepetytė-Janačienė — PLKOS Valdybos 
pirmininkė, B. Venskuvienė — PLKOS 
įgaliotinė taiptautiniams ryšiams, M. Pa- 
rulienė — Londono Šv. Onos Draugijos 
Valdybos pirmininkė, ir M. šemetienė — 
tos Draugijos Valdybos iždininkė.

SUVAŽIAVIMO DARBAI IR EIGA

Pagrindinė pasaulio suvažiavimo tema: 
„Moters pažanga — visų praturtinimas". 
Įžanginę paskaitą skaitė sesuo Kay Mac- 
Donal, N.D.S. (iš JAV-bių).

Katalikių moterų organizacijų atstovės 
plačiai nagrinėjo suvažiavimo temos prob 
lemas darbo sekcijose ir plenumo sesijo
se.

Atskirus posėdžius turėjo Žmogaus Tei
sių, Moteris Bažnyčioje, Ekumenizmo ir 
kitos WUCWO Komisijos.

Didelio susidomėjimo susilaukė WUC 
WO anketos analizė „Pasauliečių pašau
kimas ir misija Bažnyčioje ir šių dienų 
pasaulyje". Į šią anketą atsakė įvairių 
kraštų katalikių moterų organizacijos ir 
jos išdavos, jau išleistos specialiu leidi
niu, bus patiektas 1987 metų Vyskupu Sy- 
nodui Romoje.

Atstovės taip pat nagrinėjo specifines 
Europos, Azijos, Afrikos, Siaurės ir Pietų 
Amerikos problemas.

Suvažiavimo metu įvyko dialoginis fo
rumas, kuriame apibūdinta ir nagrinėta 
Pasaulio Katalikių Moterų Organizacijų 
Unijos veikla su kitomis tarptautinėmis 
organizacijomis ir institucijomis: Jungti
nėmis Tautomis (UNO), Tarptautine Or
ganizacija švietimui ir Kultūrai (UNES 
CO), Europos Taryba, Tarptautine Orga
nizacija Mitybai ir žemės Ųkiui (FAO) 
ir kt.

Šio tarptautinio suvažiavimo pabaigoje 
priimta eilė nutarimų, rezoliucijų ir Pa
saulio Katalikių Moterų Organizacijų 
Unijos veiklos programa sekantiems ke
turiems metams.

INFORMACIJA APIE OKUPUOTĄ 
LIETUVĄ

Lietuvės delegatės aktyviai dalyvavo 
šio tarptautinio suvažiavimo darbuose. 
Dr. Aldona Šlepetytė-Janačienė (iš New 
Yorko) reiškėsi darbo sekcijoje šeimos 
klausimais. Jos metu padarė pranešimą 
apie religinį persekiojimą pavergtoje Lie
tuvoje ir didelę šeimos reikšmę ugdant 
tikėjimą jaunoje kartoje. Dr. A. Janačie- 
nė taip pat plačiai iškėlė išskirtų lietu
viškų šeimų tragišką padėt'į, kuri vis dar 
nesulaukia tinkamo išsprendimo.

Komunikacijos klausimų darbo sekcijo
je Birutė Venskuvienė (iš Paryžiaus) in
formavo apie katalikiškos spaudos drau
dimą okupuotoje Lietuvoje, taip pat apie 
radijo ir televizijos nuolatinį panaudoji
mą sovietinei propagandai. Ji taip pat 
kalbėjo apie užsienio radijo laidų truk
dymus Lietuvoje ir draudimus ten jų 
klausytis.

Žmogaus Teisių Komisijos posėdžių 
metų B. Venskuvienė pakartotinai krei
pėsi į suvažiavusias atstoves, prašydama 
neužmiršti nuolat vykstančius žmogaus 
teisių pažeidimus okupuotoje Lietuvoje.

Vienoje iš suvažiavimo plenumo sesijų, 
klausantis visų kontinentų atstovėms, 
Dr. A. Šlepetytė-Janačienė iškėlė lietuvių 
moterų kalinių Sibire beviltišką padėtį, 
primindama ir kitų pavergtų tautų mo
terų, kovojančių už savo religinius įsiti
kinimus, sunkią buitį. Suvažiavimas vien
balsiai priėmė rezoliuciją šiomis proble
momis. Joje WUCWO priklausančių or
ganizacijų prašoma ‘įeiti į ryšius su tarp
tautiniais organais, kurie rūpinasi sąžinės 
kalinių išlaisvinimu, aktyviai prisidedant 
prie bendros akcijos.

Kitoje plenumo sesijoje Dr. A. Janačie- 
nė informavo delegates, kad šiais 1987 
metais lietuvių tauta okupuotoje Lietu
voje ir laisvame pasaulyje mini 600 m. 
Krikščionybės Jubiliejų. Savo pranešime 
ji plačiai nušvietė Romoje įvykusias iš
kilmes ir taip pat apibūdino ir kitus šia 
proga įvykstančius renginius įvairiose pa
saulio vietovėse.

Šio didelio tarptautinio suvažiavimo 
metu lietuvių delegačių pastangomis bu
vo suruošta informacinės dokumentacijos 
apie padėtį okupuotoje Lietuvoje parodė
lė, kuri susilaukė didelio dėmesio. Įvairių 
tautų atstovės prašė informacinės litera

tūros pastoviai siųsti jų organizacijoms.
Lietuvės delegatės turėjo ir asmeniškai 

daug galimybių supažindinti suvažiavimo 
dalyves su okupuotos Lietuvos likimu bei 
organizacine veikla išeivijoje.

BENDROS MALDOS

Kiekviena suvažiavimo diena prasidė
davo ir užsibaigdavo paskirų tautų pa
ruoštomis maldomis. Melstasi už perse
kiojamą bažnyčią, pavergtas tautas.

Svarbiausios šv. Mišios įvyko liepos 16 
d. Londono Westminsterio katedroje, ku
rias atlaikė Kardinolas B. Hume. Jose be 
pasaulinio katalikių suvažiavimo delega
čių dalyvavo ir visos D. Britanijos kata
likių moterų organizacijų atstovės — su
važiavusios iš įvairių vietovių. Iškilmin
gose pamaldose matėsi ir Pasaulio Lietu
vių Katalikių Organizacijų Sąjungos de
legacija, dėvinti tautiniais rūbais. Iš lie
tuvių pamaldose taip pat dalyvavo kun. 
Dr. J. Sakevičius, MIC — Londono šv. 
Kazimiero bažnyčios Rektorius.

★
Šio pasaulinio suvažiavimo dalyvės bu

vo labai rūpestingai globojamos Anglijos 
Katalikių Moterų Centro. Delegačių pa
gerbimui, po pamaldų Westminsterio ka
tedroje, buvo suruoštas didelis priėmi
mas, kuriame taip pat labai skaitlingai 
dalyvavo visos D. Britanijos katalikių 
organizacijų atstovės.

Per šį priėmimą didelio dėmesio susi- 
įlaukė lietuvės delegatės, pasipuošusios 
tautiniais rūbais. Jų gražumu ir spalvin
gumu gėrėjosi suvažiavimo dalyvės ir 
spaudos atstovai, kurie prašė paaiškini
mų apie lietuvių liaudies meną ir drauge 
apie dabartinę okupuotos Lietuvos padėtį.

Tarptautinis suvažiavimas vyko Digby 
Stuart College ir Froebel Institute Col
lege labai erdviose patalpose.

(BLKOS Informacija)

LIETUVOS KRIKŠTO JUBILIEJAUS 
MINĖJIMAS VOKIETIJOJE

Lapkričio 22, sekmadienį 9 vai., Eichs- 
taetto vyskupas dr. Karl Braun, kartu su 
koncelebrantais laikys šv. Mišias už Lie
tuvą ir pasakys jų metu pamokslą. 11 vai. 
bus akademija universiteto aulėje, kurios 
centre bus prof. dr. V. Vardžio ir prof, 
dr. Grulich paskaitos. Prof. Grulich kal
bės apie dabartinę Lietuvos Bažnyčios Pa
dėtį. Užsklandai Vasario 16 gimnazijos 
moksleiviai pašoks tautinių šokių ir pa
dainuos lietuviškų dainų.

Po akademijos Katalikų universiteto 
prezidentas dr. Nikolaus Lobkowisz pri
ims visus dalyvaujančius lietuvius.

Br. Liubinas

AUSTRALIJA NEPRIPAŽĮSTA 
PABALTIJO VALSTYBIŲ ĮJUNGIMO

Australijos vyriausybė pakartojo savo 
nusistatymą nepripažinti Pabaltijo vals
tybių inkorporavimo į Sovietų Sąjungą 
teisėtu. Savo birželio 12 d. laiške birželio 
trėmimų minėjimo rengėjams, Australi
jos ministeris pirmininkas R.I.L. Hawke 
priminė pernai Atstovų Rūmuose priim
tą rezoliuciją, kuri išpildžiusi jo prieš pa
skutinius rinkimus padarytą pasižadėji
mą. Rezoliucija „patvirtino, kad Austra
lija nepripažįsta Pabaltijo valstybių in
korporavimo į Sovietų Sąjungą de jure ir 
pabrėžė Australijos įsipareigojimą ska
tinti pagarbą žmogaus teisėms ir pagrin
dinėms laisvėms". Vyriausybės požiūriu, 
Latvijos konsulato Melbourne nuolatinė 
veikla esanti tos nepripažinimo politikos 
įrodymas.

Ministeris pirmininkas Hawke pareiš
kė, kad jo vyriausybė, ir toliau 
kels Pabaltiečių žmogaus teisių 
reikalus „atitinkamuose forumuose“. Jis 
pats šį klausimą iškėlęs Sovietų užsienio 
reikalų ministeriui Ševardnadzei besilan
kant Australijoje.

Pabaltijo klausimas buvo paliestas ir 
Australijos užsienio reikalų ministerio 
Bill Haydeno vasario mėnesį visiems par
lamento atstovams parašytame laiške 
apie „oficialius Australijos kontaktus" su 
užsienių valstybių atstovais. Anot jo, 
„kontaktai su asmenimis, tvirtinančiais, 
kad jie atstovauja Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos vyriausybes, turėtų būti apriboti 
rutininiu mandagumu, nepripažįstant sta
tuso į kurį jie pretenduoja. Tokių asme
nų pakvietimus į jų ruošiamus oficialius 
viešus priėmimus reikia atmesti, o jei ne
galima išvengti korespondencijos, laiškus 
jiems reikia adresuoti tik kaip privatiems 
asmenims". Kontaktus su tokiais Sovietų 
pareigūnais reikia apriboti „konsulari- 
niais ar humanitariniais reikalais“.

(Elta)
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Kronika
KAS—KADA—KUR

Spalio 16 d. — „White Eagle" klube, 
Pelham Rd., Nottingham, „ONE“ sukak
čiai paminėti iškilmingi pietūs su muzika 
ir šokiais.

Spalio 23 ir 24 — Vokietijos Lietuvių 
kultūros draugijos suvažiavimas Bad 
Godesberge, Annaberge. Spalio 23 vaka
re — dail. J. Batūraitės-Lemkienės paro
dos atidarymas. Spalio 24 — LKD meti
nis suvažiavimas ir diskusijos. V. Nat
kevičiaus, M.A., paskaita apie A. Macei- 
ną-Jasmantą. Vakare koncertas. Daly
vauja — prof. dr. Lampsatytė-Kollars, 
M. Kollars, H. ir V. Mozūraitytės. Spalio 
25 — kelionė į Centrinį Lietuvos krikš
čionybės 600 metų minėjimą Mainze.

Spalio 23-25 — Vokietijos Lietuvių kul
tūros instituto mokslinė konferencija ir 
suvažiavimas Vasario 16 gimnazijoje 
Romuvoje.

Spalio 24 d. šeštadieni, 7.30 v.v. Bol- 
tono lietuvių tradiciniai šokiai Ukrainie
čių salėje, 99 Castle Street Bolton. Visi 
tautiečiai kviečiami dalyvauti.

Spalio 31 d. Derbyje — įvyks DBLS- 
gos Tarybos Posėdis-Suvažiavimas.

Lapkričio 13-15 — Vokietijos LB aar- 
buotojų suvažiavimas Huettenfelde, Ro
muvoje.

Lapkričio 7 d., 13 vai., Nottinghamo ka
tedroje Lietuvos krikšto sukaktuvinės 
Mišios ir po jų katedros salėje visiems 
užkandžiai, gaivi meninė dalis.

1988 vasario 20 — Centrinis Vasario 16 
minėjimas Huettenfeldo Buergehause, 
Vokietijoje.

NORIMA SURASTI. PADĖKITE.
Kas turite pirmosios DBLS buveinės 

„arklidėse" atvaizdą, arba — kas gerai 
atsimenate tą namą (jis jau nugriautas) 
ir galėtumėt jį nupaišyti iš atminties. La
bai prašau atsiųsti man — S. Kuzmins
kas, 24 Bums st., Nottingham arba Eu
ropos Lietuvio redakcijai. Ačiū, ačiū la
bai.

KALĖDINĖ DOVANA

Nidos 1988 m. sieninis kasdien nu
plėšiamas kalendorius yra graži dovana, 
bet kur gyvenančiam lietuviui.

Prie kartoninės, „Vytimi" pasipuošu
sios, plokštės prisegtuose 345 lapeliuose 
prirašyta 300.000 lietuviškų žodžių anie 
mokslą, literatūrą, lituanistiką ir šiaip 
įdomumus sudaro malonų pasiskaitymą 
kiekvienam.

Dideliais skaičiais sužymėtos dienos 
yra aiškios jaunam ir neklaidingos vyles
niam. Nepamirštos lietuviškos tautinės 
religinės šventės ir šventųjų ir ne taip 
šventų vardadieniai.

Šiandien užsakytą kalendorių mes pa
siųsime, kad jį gautų laiku, prieš Kalė
das.

Sieninio kalendoriaus kaina 6 sv ir 50p. 
Užsisakyti jį galima: Nidos Knygų Klube, 
2 Ladbroke Gardens, London Wil 2PT.

Skubėkite ir užsisakykite kalendorių 
šiandien, nes 1988-ji jau ne už jūrių, ma
rių.

1988 m. sieninį Nidos kalendorių reda
gavo A. Bučys.

Sodyba
TRECIASIS ŠEIMŲ SAVAITGALIS 

SODYBOJE
spalio 30 — lapk. 1 dienomis

Du pavykę šeimų savaitgaliai jau pra
ėjo ir štai vėl Sodyba mus vilioja. Kur 
kitur gali taip smagiai, pasprukęs iš kas
dienybės, savųjų tarpe pagilinti lituanisti
nes žinias bei lietuvių kalbą? čia vaikai 
susidraugaus, pasimokins, tėvai pasitars 
ir pasimokins kartu.

Registracijos lapai gaunami pas: — 
Nijolė Bridges, 20 Hall Farm Court, Main 
St., Stanton by Dale, Derbyshire DE7 
4QA. Tel. 0602 329778.

Prašome užsiregistruotis iki spalio 24 d.

Manchesteris
TRYS GIMTADIENIAI

Rugsėjo 19 d. Vladas Bernatavičius, 
Vincas Rudys ir Albertas Vigelskas su
rengė M. lietuvių klube savo gimtadienių 
šaunų balių — pobūvį. Jų amžius toks: 
70, 74, 70. Tai gražūs metų skaičiai. Visi 
atrodo žvalūs ir sveiki, nors sveikatos 
niekam nėra per daug. Jie visi yra akty
vūs lietuvių bendruomenės ir M. lietuvių 
klubo nariai: V. Bernatavičius, išbuvęs 
eilę metų M. lietuvių klubo pirmininku, 
dabai' yra klubo patikėtiniu; V. Rudys 
jau daug metų yra klubo iždininku; A. 
Vigelskas, buvęs klubo valdyboje ir sek
retorium, dabar, kaip ir ankščiau, vra 
aktyvus klubo narys. Be to, jie priklauso 
ir kitoms organizacijoms.

Pobūvį atidarė ir pravedė klubo pirm. 
A. Podvoiskis, kuris pasveikino susirin
kusius ir paprašė A. Jakimavičių sukal
bėti stalų palaiminimo maldą.

Maistą paruošė jų žmonos su padėjėjo
mis, tik nebuvo V. Rudžio žmonos. Tran
sportu padėjo J. Duoba.

Pobūvy dalyvavo apie 50 žmonių ir 
kan. V. Kamaitis, kuris atvyko vėliau.

Šių garbingų sukakčių proga visi svei
kiname V. Bernatavičių, V. Rudį ir A. 
Vigeską ir linkime jiems geros sveikatos, 
ilgo amžiaus ir sėkmės tolimesniame gy
venime.

A. P-kis

SKAUTININKAI PAS MANCHESTERIO 
VYSKUPĄ

Rugpjūčio 22 d. LSS Europos Rajono 
skautininkai susitiko su J.E. vyskupu 
Geoffrey Burke. Susitikimas įvyko Man- 
chestery, St. Chad's bažnyčios zakristijo
je, tuoj po iškilmingų pamaldų, minint 
Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejų.

Manchesterio ir apylinkės lietuvių ku
nigas kan. V. Kamaitis pristatė vyskupui 
skautininkus kun. S. Matulį, MIC, E. šo
vą, A. Gerdžiūną ir A. Jakimavičių. Vys
kupas pareiškė, kad jis aukštai vertina 
skautavimą ir daug bendradarbiauja su 
skautais savo vyskupijoje. Jam buvo ma
lonu išgirsti apie skautybę lietuvių tarpe. 

Ta proga ps. I. Gerdžiūnienė visų skau
tininkų vardu įteikė vyskupui neseniai at
spausdintą LSS Anglijos rajono albumą.

E. šova

Nottinghamas
DIDŽIOJI SUKAKTIS

Lapkričio 7 d., minint galutinio Lietu
vos krikšto 600 m. sukaktį, vysk. J. Mc
Guinness Šv. Barnabo katedroje, Derby 
Rd., 13 vai. vadovaus koncelebracinėms 
naujojo Palaimintojo arkiv. Jurgio Matu
laičio Mišioms už mūsų Bažnyčią ir Tė
vynę. Giedos Gintaro choras.

Visi kviečiami šv. Komunijos. Susitai
kymo sakramentui — išpažinčiai patar
naus kan. V. Kamaitis nuo 10.45 iki 11.45 
vai., o Židinyje iš anksto kitas kunigas.

Po pamaldų visi kviečiami į katedros 
salę užkandžiams. paruoštiems Moterų 
Draugijos, ir gaiviai meninei daliai, ku
rią praves sol. V. Gasperienė.

Visi iš visur, o ypač iš visos vidurinės 
Anglijos, mielai laukiami!

Bendrija ir Talkininkai

AUSTRALU

PAMALDOS
Rochdalėje — spalio 18 d.. 12.30 vai.
Nottinghame — spalio 18 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Derbyje — spalio 18 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
Nottinghame — spalio 25 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Wolverhamptone — spalio 25 d., 17 v., 

24-26 Mariadale Rd., Chapel Ash.
Manchesteryje — spalio 25 d., 12.30 v.

KAPINIŲ LANKYMAS
Šiais metais, kaip ir praeityje, bendrai 

bus lankomos Šv. Patriko kapinės, Ley- 
tonstone, lapkričio 1 d. 14 vai. Artimiau
sia požeminė stotis Leyton central.

VIENINGAI J ATEITĮ

Atrodo, kad kiekvienas iš mūsų jaučia
si geriau, jaučiasi lietuviškiau, kai mes, 
išeivijos lietuviai, susirenkame visi 'į vie
ną vietą kartą ar porą kartų per metus. 
Tada jaučiame, kad mes visi priklausome 
vienai šeimai, vienai tautai — lietuvių 
tautai.

Šių metų Lietuvių Diena, D. Britanijos 
Lietuvių Sąjungos 40 metų sukaktuvių 
šventė Wolverhamptone paliko tokį pat 
malonų ir tautišką įspūdį. Vėl visi kartu 
suėję, atnaujinom pažintis, pasiklausėm 
lietuviškų dainų, dar kartą pasidžiaugėm 
mūsų tautiškais šokiais, pasivaišinom ir 
vėl savo keliais išsiskirstėm, šiais metais, 
tačiau, tas mf^ų susiėjimas buvo truputė

lį kitoks, geresnis. Tai sakydamas nekal
bu apie vakaro programą — ne, šį kar
tą mes pamatėme savo jaunosios kartos 
atstovus, ne dainų ar šokių grupėse, bet 
jaunas mergaites ir vyrus, kurie mums 
prisistatė savo vardus pasakydami. Mes 
juos šį kartą daugiau matėm, negu per 
praeitus susiėjimus. Jie pravedė savo lo
teriją ir tikrai buvo malonu ir gražu juos 
matyti. (Klausimas iškyla kodėl mes jų 
dažniau praeityje nematėme?)

Mes, be abejonės, žinome, kodėl jie 
mums pasirodė— jie rengiasi atstovauti 
D. Britanijos lietuvių jaunimą Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongrese Australijoje 
šių metų pabaigoje ir mums davė progą 
juos pamatyti, su jais susipažinti. Mes 
visi savo širdyse jutome, — kad geri, 
šaunūs vyrai ir mergaitės mus Australi
joje sėkmingai atstovaus. Negalvokite, 
kad čia klaida yra padaryta, kai yra pa
sakyta, kad jie mus visus atstovaus. Nors 
jie yra jauni, nors jie ne mūsų, bet Jau
nimo Sąjungai priklauso, jie vistiek yra 
mūsų visų, jaunų ir senų, D. Britanijos 
lietuvių atstovai.

Mes kartais pamirštame, kad nukeliau
ti ir atgal iš Australijos sugrįžti nėra nei 
didelis malonumas, nei juokas. Dauguma 
mūsų nepagalvoja, net nežino, kiek mūsų 
jaunimas yra pastangų įdėjęs, kad D. Bri 
tanijos lietuviai tame kongrese galėtų bū
ti tinkamai reprezentuojami. Per pasku
tinius kelis mėnesius mūsų jaunuoliai yra 
daug lietuvių kolonijų aplankę, su mumis 
susipažinę, savo norus ir viltis išdėstę. 
Jie šiam Kongresui ruošiasi visą laiką — 
daro susirinkimus ir, atrodo, dar kartą 
stengsis mus vienoje ar kitoje vietoje 
aplankyti, šiam Kongresui jie ruošiasi 
rimtai ir kruopščiai, nes jie savo širdyse 
žino, kad jie mus visus, senius įskaitant, 
Australijoje atstovaus.

Gal būt ir atėjo laikas, kad jaunesnioji 
karta pradėtų mus visus pasaulyje at
stovauti. Šio laikraščio skiltyse kelis kar
tus buvo paminėta, kad D. Britanijoje 
mūsų organizacijų ateitis priklausys nuo 
jaunimo pastangų jas išlaikyti. Ne tiktai 
išeivijos lietuvių, bet visos mūsų tautos 
ateitis yra jaunuolių rankose! Būkime 
vieningi, jauni ir senesni, nes tik per tą 
vienybę Lietuvos ateitis, ir išeivijoje ir 
tėvynėje, bus užtikrinta šimtmečiams.

Kaip labai paprastas lietuvis kviečiu 
visus — linkėkime mūsų jaunimui sėk
mės Australijoje ir, kol dar ne per vėlu, 
padėkime jiems ir juos paremkime!

Henrikas Vaineikis

Amerika įspėja Iraną
Amerikos kariniai helikopteriai pa

skandino tris Irano patrulinius laivus, ku
rie, būk tai, kėsinosi atakuoti po Ameri
kos vėliava niaukiančius tanklaivius. 
Amerikos krašto apsaugos ministeįis 
Caspar Weinberger įspėjo Iraną, kad 
Amerika imsis reikiamių priemonių, jei
gu Iranas ii' toliau trukdys laisvą laivų 
plaukymą Persijos įlankoje. Iranas iš sa
vo pusės pareiškė, kad Amerika paskel
busi karą Iranui ir kad už tai bus at
keršyta.

Pastebima, kad, nežiūrint to, Iranas 
elgiasi labai atsargiai, bijodamas perdaug 
išprovokuoti Amerikos karines pajėgas 
Persijos įlankoje. Sovietų laikysena irgi 
kelia susirūpinimą. Iki šiol jie rėmė Ira
ką, kaip daro ir Vakarų Europos valsty
bės, bet bijoma, kad Rusija gali pradėti 
flirtuoti su Iranu ir laimėti Irano palan
kumą, ko Sovietai labai norėtų.

Irano opoziciniai šaltiniai praneša, kad 
Iranas pradėjęs statyti mažus povande
ninius laivelius, kurie bus radijo bango
mis vairuojami iš kranto ir galės būti 
nukreipti į norimus taikinius.
Karo stovis Rumunijoje

Rumunijoje paskelbtas nepaprastos pa
dėties stovis, nes bijoma, kad energijos 
trūkumai gali vėl privesti kraštą prie an
tros chaotiškos žiemos. Trūksta šildymo 
alyvos, benzino, elektros, dujų ir kt. Gat
vės jau dabar silpnai apšviečiamos, o 
kartais elektros srovė visai nutraukiama 
kelioms valandoms. Kariuomenė perėmė 
kai kurių jėgainių stočių gamybos prie
žiūrą.
Konservatoriai džiūgauja

Pereitą penktadienį pasibaigė Anglijos 
konservatorių partijos metinė konferen
cija, kurioje baigiamąją kalbą pasakė 
partijos vadas ir ministeris pirmininkas 
Margaret Thatcher. Jos pagrindinė min
tis buvo, kad dabar Anglija yra tvirta ir 
patikima, respektuojama užsienyje, ir 
kad kiti kraštai pradėjo sekti Anglijos pa
vyzdį. Tačiau vietoje stovėti negalima ir 
reikia dirbti, kad laimėti ketvirtus iš ei
lės rinkimus. Svarbiausi ateities uždavi
niai yra: švietimas, vidinis didmiesčių 
skurdas ir nauji įstatymai, kuriais suvar
žytų ginklų pardavimą ir padidintų baus
mes už nusikaltimus.
Neramumai didėja

Mūšiai vyksta ne vien lotynų Ameriko
je, Persijos įlankoje, bet ir kitoje pasau
lio dalyje —- Tibete ir Šri Lankoje. Tibe
te kiniečiai kovoja su vietiniais gyvento
jais, kurie reikalauja nepriklausomybės. 
Yra užmuštų ir daug sužeistų ii' dar dau
giau suimtų. Šri Lankoje padėtis yra 
komplikuota: šiaurėje gyveną Tamilai 
reikalauja autonomijos. Tamilų partiza
nai, pasivadinę „tigrais" užpuldinėja ki
tus gyventojus ir daug jų nužudė. Nors 
Indija anksčiau juos rėmė, bet atrodo, 
kad pasipiktino tigrų žiaurumu ir pagal 
susitarimą su Šri Lankos vyriausybe at
siuntė savo kariuomenės dalinius, kad 
palaikytų tvarką.

Commonwealtho konferencija
Šią savaitę vyksta Britanijos tautų 

bendruomenės (Commonwealtho) konfe
rencija Kanadoje, kur dalyvaus virš 40 
valstybių iš visų pasaulio kontinentų. 
Karalienė Elžbieta ten dalyvaus kaip vi
sų tų valstybių galva Visos dalyvaujan
čios valstybės turi lygias teises ir dažnai 
nubalsuoja prieš Britaniją. Taip buvo per 
pereitą konferenciją, kurioje norėjo įves
ti prekybines sankcijas prieš Pietų Afri
ką. Britanija pasipriešino ir sankcijos ne
buvo įvestos. Manoma, kad šis reikalas 
bus iškeltas ir Kanados konferencijoje. 
Be to, bus svarstomas Fiji reikalas: ar ga
li Fiji likti tos bendruomenės nariu da
bar, kada ji neva tai neteisėtai pasiskel
bė respublika.

KGB šnipas pabėgo į Pabalti
Kadaise labai patikimas Švedijos slap

tosios policijos tarnautojas Stig Bergling, 
vėliau parsidavęs Sovietams, ir nubaus
tas kalėjimu iki gyvos galvos, buvo iš
leistas 25 valandų vizitui pas savo žmo
ną. Sargybiniui nuėjus jo pasiimti, jis jau 
buvo dingęs su žmona „gerai organizuo
tame pabėgime". Manoma, kad juodu jau 
yra patekę į vieną iš Pabaltijos respubli
kų.

Kardinolas Gulbinovičius Londone
Geras lietuvių draugas lenkų kardino

las H. Gulbinovičius pereitą šeštadienį 
Brompton Oratory laikė padėkos Mišias 
pal. Jurgio Matulaičio garbei ir pasakė 
pamokslą apie Lietuvą. Gaila, kad viskas 
vyko lenkų kalboje ir ne visi lietuviai 
galėjo tuo pasinaudoti. Deja, kardinolas 
jau primiršęs lietuviškai kalbėti ir labai 
silpnai kalba angliškai. Pažįsta labai ge
rai dvasinį Lietuvos gyvenimą ir susitin
ka su vyskupais. Ar Gorbačiovo refor
mos yra tikros — pagyvensime, pamaty
sime — atsakė kardinolas.

(Atkelta iš l psl.)
ja jau veik 70 metų bando tokį formavi- 
mą, bet iki šioliai nesugebėjo (ar negalė, 
jo?) pasiekti jokių rezultatų. Žinia, gal 
būt prof. Kaišauskienė pati save laiko 
tuo naujuoju žmogumi. O gal, jos nuoma.' 
ne, naujais žmonėmis yra visi tie veikė 
jai ir darbuotojai, kurie gamyklose, pre- 
kybos organizacijose, kolchozuose ir soys 
chozuose grobsto liaudies turtą ir labai 
paprastu, bet įspūdingu, visai Rusija; 
imperijai pažįstamu vagystės būdu, ori 
pildo savo asmenišką kišenę? Gal bū! 
naujaisiais žmonėmis yra ir tie lietuviai 
sportininkai, liaudies dainų ir šokių at
likėjai ar paprasti turistai, kurie — ko- 
kia palaima! — gavę leidimą aplankyt 
Vakarų kraštus, nežino nieko geresnio, 
kaip bėgti ‘į pirmąsias jų kelyje pasitai
kiusias parduotuves (jei jie turi šiek tiek 
užsienio valiutos), nusipirkti naujas kel
nes, batų porą, rankinuką ar galų gale vi
deo magnetofoną? O gal naujaisiais žmo- 
nėmis yra visi tie, kurie po „socializmu 
pergalės" buvo išmokyti dirbti sukandus 
dantis, vergiškai lenkti nugarą ir... tylė
ti.

Paskutinioji „naujų žmonių" dalis yra; 
pati didžiausia, ta pilkoji masė, tie že
mės ūkio ir pramonės darbininkai, kurt; 
vardu buvo įvykdyta „socialistinė perga- 
lė“ ir kurie už tą pergalę gavo tik jungo 
pančius ir užraktą burnai.

Ar ne keista, kad — „Pravdoje" karta, 
nuo karto galima užtikti skaitytojo-dar- 
bininko laišką, kuriame jis skundžiasi 
mažu atlyginimu, sunkiomis darbo są
lygomis, menka socialine parama. Net 
Gorbačiovas kalba apie tai. Tik paverg- 
tosios Lietuvos spaudoje šiais klausimais 
nė žodžio.
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turėti tasgali
— jokios įtakos.

Lietuvoje jau se 
tokius straipsnius,

„šventasis vanduo''

Rusijos vasalai — profesoriai, docentai, 
partorgai, direktoriai, sekretoriai, pirmi
ninkai, valdytojai ir kito plauko „socialu
mo kūrėjai“ neranda reikalo domėtis to
kiais klausimais — jie sotūs ir kol kas..., 
patenkinti. Lietuvių liaudies jie ne atsto
vauja, o tik patys save. Jei kas ir pasi
keis, jei kada nors pajudės jų sostai, tai 
nieko. Motina — Rusija ras laiko numesti 
kokį vieną, tiesa nugraužtą, bet vis dėlto 
dar naudingą kaulą, kaip atlyginimą ui 
tai, jog per ištisus dešimtmečius šitie 
sluoksniai buvo ištikimi rusiškojo šovi
nizmo šalininkai.

Mūsų laikraščio skaitytojai tikriausiai 
klaus savęs kodėl išsilavinęs inteligentai 
imasi plunksnos ir parašo tokį 
dėtu euforizmu, paviršutinišku 
ir klaidingomis išvadomis 
straipsnį? Kokią įtaką 
straipsnis? Atsakymas 
Skaitytojai pavergtoje 
niai išmoko praleisti 
kuriuose maišomas
partijos, o tuo pačiu ir didžiosios Rusijos 
garbei. Kas liečia naudą autoriui — tai 
ji keliariopa. Jei ponia (ar draugė?) Ka- 
šauskienė yra partijos narys, tai jos na- 
reiga būti propagandistu, „socializmo“ bei 
„komunizmo" idėjų skleidėju, žmogus, 
nešiojantis profesoriaus ir daktaro var
dus negali likti nuošaly, tokio straipsnio 
pagalba Kašauskienė tampa visuomeni
ninku. Tai labai svarbu tiek partijos na
riui, tiek specialistui. Jis tampa pažįsta
mu, žinomu.

Trečiasis žymus faktas, tai honoraras. 
Tokie dideli propagandiniai straipsniai 
yra gerai apmokami.

Ne visiems užsienio lietuviams, netgiĮ 
lietuviams pavergtoje Tėvynėje yra žino
ma, kad Sovietų Sąjungoje, šalia visiškai 
beverčio rublio, yra naudojamas ir taip 
vadinamas rublis-čekis. Tai ne toks nu
valkiotas, sutrintas popierėlis, o puošnus, 
sovietinio banko valdytojų parašais na- 
tvirtintas banknotas. Su šiuo galima spe
cialiose parduotuvėse (nereikia sumaišy
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ti su parduotuvėmis, kuriose mokama už
sienio valiuta) nusipirkti daug geresni)! 
maisto produktų, namų apyvokos reikme 
nų, rūbų bei avalynės. Sovietinei valsty
bei nusipelnę žmonės visokeriopus atly
ginimus gauna kaip tik tokių rublių-čekr; 
pavidalu. Reikia galvoti, kad ir profese 
rė-propagandistė buvo apmokėta tais pa
slaptingais rubliais. čia sutriuškinamas 
dar vienas sovietinės propagandos teigi
nys, kad girdi Sovietų Sąjungoje nėra 
klasių. Neklasinei visuomenei nereika
lingi slapti pinigai.

Kalbant apie įvairius propagandinius 
leidinius Lietuvoje, tenka pastebėti, kad 
juose tarytum raudonas siūlas velkasi 
tvirtinimai, jog užsienio lietuviai težino 
vieną tikslą — atkurti buržuazinę san
tvarką Lietuvoje. Mes nieko nenorime at
kurti. Mes norime tik, kad Lietuva, mūsų 
visų kraštas, nebebūtų Rusijos bandžiau- 
nininku. Kokios formos santvarka — so
cialistinė, komunistinė, kapitalistinė, de
mokratinė ar dar kokia kitokia — galėtu 
vyrauti laisvame krašte, nuspręstų pati 
Lietuvos liaudis, jos tauta, jei už jos nu
garos nebegrasins rusiškieji durtuvai.

Algis Sadauskas

tais 
torr 

kad 

apsi 

aio 
Tar; 

iom 

se p 

goję 
ie 1

Peri 
niuc 

Sin 
Pab 

suin

: 

taci; 
Bels 

»als 
Sim< 

ginė 

Duo

CIO

A. 

»o t 
tė .

4


	1987-10-14-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1987-10-14-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1987-10-14-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1987-10-14-EUROPOS-LIETUVIS-0004

