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Amerika remia 
Pabaltijo

Nepriklausomybę
Amerikos Senatas spalio 2-ją atskiru 

.įtarimu vėl prašė Jungtinių Valstijų 
rezidentą rūpintis Baltijos valstybių rei- 
slais. Tai dviejų dalių dokumentas. Bir
ioje Senatas išdėsto savo tyrimų išva- 
is, antroje savo pageidavimus preziden-

Vytautas Skuodis susiliko su žiirnalislais LIETUVOJE ---rinskas, Tamkevičius ir Matulionis vis 
dar nėra išlaisvinti. Skuodis atkreipė dė
mesį. kad Lietuvos tikinčiųjų sunkią Pa
dėtį ryškiai pavaizduoja Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikoje pateikiami fak
tai. Žurnalistai Skuodžiu: statė klausimus 
apie rugpjūčio 23-ios dienos demonstra
ciją Vilniuje, daug teiravosi apie kagėbis
tų grubų elgesį su kai kuriais demonstra
cijos dalyviais. Skuodis pažymėjo, kad 
religinės laisvės gynėjo persekiojimas ne
siderina su pradėtu „persitvarkymo“ kur
su ir grubiai prieštarauja Sovietų Sąjun
gos prisiimtiem tarptautiniams įsipareigo 
jimam žmogaus teisių apsaugojimo plot
mėje. (VAT.R.)

minėjo Nijolės Sadūnaitės, Roberto Gri
go, kunigo Roko Puzono, Vytauto Jan
čiausko ir Vytauto Bogušio atvejus. Reli
ginės laisvės ir tikinčiųjų teisių varžy
mai nėra sumažėję.

Nepaisoma įstatymų. garantuojančių 
religinę laisvę. Valdžia ir toliau kiek ga
lėdama trukdo tikintiesiem viešai išpažin
ti savo religinį tikėjimą ir varžo religinę 
veiklą: konfiskuotosios bažnyčios vis dar 
nėra gražinamos tikintiesiem, jaunimo ka- 
tekizacija draudžiama, draudžiama ir re
liginė literatūra, Kauno kunigų seminari
joje nėra panaikintas valdžios uždėtas 
auklėtinių skaičius, uolesnieji kunigai yra 
terorizuojami, o įkalintieji kunigai Sva-

Vytautas Skuodis šiomis dienomis bū
damas Vašingtone amerikiečių nacionali
niame spaudos klube susitiko su žurnalis
tais. Spaudos konferencijos metu Skuo
dis perskaitė trumpa pareiškimą apie pa
dėtį Lietuvoje, o po to atsakinėjo į žur
nalistų klausimus. Skuodis pareiškė, kad 
nepaisant sovietinės valdžios dabar pra
vedamų kai kurių reformų, jos politika 
tikinčiųjų ir kitaminčių atžvilgiu nėra 
pasikeitusi. Šia proga jis atkreipė dėme
sį į grubu milicijos elgesį su kai kuriais 
asmenimis dalyvavusiais rugpjūčio 23-ios 
dienos demonstracijoje Vilniuje. Jie buvo 
apklausinėjami, bauginami ir šmeižiami 
spaudoje bei darbovietėse. Skuodis pa

Tik už pinigus
„Valstiečių laikraščio" skaitytojas Bro

nius Rimkus parašė redakcijai:
Prieš tris mėnesius Šilutės universali

nėje parduotuvėje nusipirkau rankinį lai
krodį Sugedo. Nunešiau į taisyklų. O ten 
pareiškė pataisyti neįmanoma. Tai ką 
man daryti Beje, taisykloje pareiškė, kad 
už grynus pinigus sutaisytų. O kam tada 
garantinis remontas?

Gastrolės Vilniuje
Atvykusi iš Hamburgo, š.m. spalio mė

nesį Vilniaus Akademiniame operos ir 
baleto teatre gastroliavo daininkė Vilija 
Mozūraitytė. Spalio 1 dieną ji dainavo 
operoje Carmen. o spalio 5 dieną tame 
pat teatre buvo jos ir pianistės Ramintos 
Lampsa lytės koncertas.

įvedamas kapitalizmas Rusijoje
Pagal neseniai išleistus Politbiuro de

kretus Sovietų Sąjungoje pradės veikti 
mažos krautuvės ir kioskai. Prekybininkai 
galės jas išsinuomoti iš valdiškų įstaigų. 
Tuo norima pagyvinti prekybą ir suma
žinti eiles prie krautuvių. Net ir žemės 
ūkio srityje yra daromos lengvatos pri
vatiems ūkiams.

Įdomu, kad po 70 metų komunizmo 
Rusijoje, vėl grįžtama prie kapitalizmo 
principų.

Nepasiruošta žiemai
Šiluminės energijos tiekimo direktorius 

Kazys Grigonis pasakė spaudos atstovui, 
kad šiemet Lietuvoje ruduo šaltas, todėl 
buvo rekomenduota anksčiau negu nu
matyta pradėti šildyti mokyklas ir ligoni
nes. Tačiau, likus savaitei iki šildymo 
pradžios, dėl vadovų aplaidumo respubli
koje žiemai dar buvo nepasiruoŠiusios 23 
vidurinės mokyklos, 26 lopšeliai-darželiai 
ir 41 sveikatos apsaugos objektas.

Vis dar girtaujama
LKP kontrolės komisija patikrino, 

kaip Alytuje vykdomas nutarimas dėl 
girtavimo ir alkoholizmo įveikimo. Aly
taus miesto komiteto sekretorius S. Ry
bakovas paaiškino, kad šiais metais ra
jone padaugėjo girtavimo atvejų, daugiau 
varoma naminės degtinės. Vis dar gir
taujama darbo vietose. Daugiausia dar
bininkų ir tarnautojų į blaivyklą atveža
ma iš mėsos, medvilnės, namų statybos 
kombinatų, šaldytuvų, mašinų gamyklų, 
taip pat iš Nemunaičio. „Nemuno" kolū
kių ir Daugų žuvininkystės ūkio.

i Pirmiausia Amerikos Senatas konsta-
■ joja, kad pavesti žmones svetimai val

sai reiškia žmogaus teisių neigimą ir 
rirštarauja Jungtinių Tautų organizaci-

■ s nuostatams.
I Visos tautos turi teisę apsispręsti ir
■ nsvai nustatyti savo valstybės santvar- 
l- plėtoti savo ūkį, visuomenę, kultūrą

i religiją. Tai teisė, kurią 1975 metais 
> įtvirtino Helsinkio baigiamasis aktas.
• iffl-tais rugpjūčio 23-čią sovietų užsienio
* pakalų komisaras Molotovas ir nacių už-
■ inio reikalų ministras Ribbentropas pa- 

jrašė nepuolimo sutartį su slaptais pro-
■ tokolais, pagal kuriuos Baltijos valstybės 
I sieko į tarybinę įtakos sferą.

1940-jų birželio mėnesį Tarybų Sąjun- 
< jos ginkluotosios pajėgos užėmė nepriklau 
’ amas Estijos, Latvijos ir Lietuvos res- 
' publikas, prievarta prijungė jas prie Ta- 
’ ybų Sąjungos, atėmė iš Pabaltijo tautų
■ agrindines žmogaus teises, įskaitant ap- 
' sprendimo- teisę.
’ Tarybų Sąjungos vyriausybė, toliau sa- 
1 urna Amerikos Senato nutarime, tęsia 
1 astangas pakeisti Estijos, Latvijos ir Lie- 
1 iros gyventojų tautinį pobūvį, veda ru- 
! inimo politiką ir atmiešta vietos gyven- 
! pjų sudėtį. Jungtinės Valstijos toliau pri- 

ažįsta Pabaltijo vyriausybių diplomati
cs atstovus ir remia Baltijos tautų ap- 

i sprendimo bei tautinės nepriklausomy- 
s siekimus. Tas principas paskelbtas 

r1 10-tais metais ir iš naujo Amerikos pre- 
iento patvirtintas 1983 liepos 26, kai jis 
fcialiai pranešė visoms Jungtinių Tau- 
Į organizacijai priklausančioms vaisty
tas, kad Jungtinės Valstijos niekada ne- 
lipažino prievartinio Baltijos valstybių 
(įjungimo prie Tarybų Sąjungos. Pabal- 
ijo tautos toliau rodo savo nepasitenki- 
jną svetimųjų valdžia savo šalyse ir sa- 
»karštas laisvės viltis. Tai buvo paro
dyta ir šiemet rugpjūčio 23, kai tuo pa
su metu vyko demonstracijos Taline, Es- 
iįoje, Rygoje, Latvijoje, ir Vilniuje, Lie
koje, pažymint 48-sias Molotovo ir Rib- 
ientropo sutarties pasirašymo metines.
Tarybų Sąjunga vis dar neigia Estijos, 

Jtvijos ir Lietuvos teisę būti nepriklau- 
omomis šalimis, atskirai nuo Tarybų Są
sagos, neigia Pabaltijo tautų teisę lais- 
ti megzti žmogiškus ryšius, judėti per 
srptautines sienas, emigruoti, religiškai 
fikštis ir naudotis kitomis žmogaus tei
tais, pažymėtomis Helsinkio baigiama
me akte. Visa tai turėdamas galvoje, 
merikos kongresas, sakoma Senato nu
irta, pripažįsta nuolatinį Baltijos vais
tau Estijos, Latvijos ir Lietuvos laisvės 
rėkimą ir teisę būti nepriklausomomis 
no Tarybų Sąjungos.
Amerikos prezidentas raginamas atkrei

ti pasaulio dėmesį į Baltijos valstybių 
taonių apsisprendimą ir paskelbti 1988- 
Sis liepos 26-ją pareiškimą, oficialiai in- 
irmuoti visus Jungtinių Tautų narius, 
si Jungtinės Valstijos remia visų tautų 
ipsisprendimą ir nepripažįsta prievarti- 
š) Pabaltijo valstybių prijungimo prie 
•arybų Sąjungos. Toliau prezidentas ura
tas stebėti įvykius Pabaltijo valstybė- 
*po taikingos viešos demonstracijos Ry- 
Įtje šiemet birželio 14-ją ir Taline. Rygo- 
e bei Vilniuje rugpjūčio 23; Helsinkio 
etžiūros pasitarime ir kituose tarpiaus
iuose forumuose atkreipti dėmesį į oa- 
tindinių žmogaus teisių pažeidinėjimus 
'abaltijo valstybėse, kaip persekiojimas, 
^minėjimas, kalinimas ar ištrėmimas 
1, kurie rengė taikingas viešas demonst- 

būtų vykdomas 
aktas Pabaltijo
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Šiais metais suėjo trisdešimt metų 
kai Lietuvių Namuose įvyko Londono mo
terų susirinkimas, kuriame buvo nutarta 
steigti savo organizaciją. Steigiamajame 
susirinkime dalyvavo septyniolikti mote
rų. Naujoji organizacija pavadinta Lon
dono lietuvių moterų sambūriu „Daina
va“. Nusistatyta šelpti vargau patekusius 
tautiečius, sergančius, remti kultūrinę 
veiklą ir spaudą, jaunimo organizacijas, 
švietimo židinius, rūpintis lietuviškos dva
sios šeimose išlaikymu, atstovauti lietu
ves moteris tarptautinėje plotmėj.

Pirmojon valdybon išrinkta: J. Kaliba- 
tienė — pirmininke; O. Mamaitienė — 
sekretore; M. Stankūnaitė — kasininke; 
I Neveravičienė — sambūrio korespon
dente.

1957 metų lapkričio mėn. 21 d. įvyko 
pirmasis „Dainavos" surengtas balius — 
„krikštynos. Krikštos tėvais buvo ponia 
St. Balickienė ir Londono lietuvių para

pijos klebonas kun. A. Kazlauskas (vė
liau išvyko į Australiją, kur ir mirė). Ba
lius praėjo labai sėkmingai, sutelkęs pir
mąsias lėšas sambūrio veiklai.

Lietuviškoji visuomenė šiltai priėmė 
naująją organizaciją, ją sveikino ir žadė
jo talką. Apie „Dainavos“ įsteigimą greit 
sužinojo ir kitų kraštų lietuviai, ypač 
Lenkijos lietuviams materialinė parama 
buvo labai reikalinga. Kiek tik lėšos lėl
io, pasiųsta daug drabužių, avalynės ir 
vaistų siuntinių. Nepajėgdama visų para
mos prašymų patenkinti, „Dainava" susi
tarė su JAV Baltu, kurie mielai pasiėmė 
dalį naštos.

1959 metais „Dainavos" vardas pirmą 
kartą nuskambėjo anglų spaudoje. „Even
ing Standard“ žurnalistas plačiai aprašė 
lietuviškąjį stendą tarptautiniame septy
niolikos tautų bazare, kuris įvyko tų me
tų birželio mėnesį Londono centre — 
Trafalgar Square. St. Martin-in-the-
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icijas; prižiūrėti, kad
tankio baigiamasis
ilstybėse žmogiškų ryšių, šeimų susijun- 
tao, laisvo judėjimo, emigravimo, reli
nės laisvės ir kitų Helsinkio susitari
muose nurodymų teisių srityse. (LER)

s

tlooo AUKA „EUROPOS LIETUVIUI“
A.A. Jonas Krūminis iš Dunstable, sa- 

* testamente „Europos Lietuviui“ pasky- 
» £1000 auką.

Dainavietės tarptautiniam bazare Londone 1959 m.

(Nuotraukos vidury O. Daunoraitė, M. Varkalienė, J. Kerienė ir E. Molienė).

Fields. Bazarą atidarė tuometinio minist
ro pirmininko žmona Lady MacMillan. 
Jai dainavietės įteikė mūsų tautinę lėlę.

Vėliau „Dainavos" sambūris buvo kvie
čiamas dalyvauti lenkų, jugoslavų, ukrai
niečių ir pabaltiečių bazaruose.

Dainavietės visad stengėsi tinkamai re
prezentuoti Lietuvą kitataučių tarpe. Tai 
vykdoma jau daug metų per kalėdinius 
bazarus Londono latvių namuose. Kiek 
tik įmanoma, lietuviškąjį stendą bando
ma išpuošti tautodailės ir gintaro dirbi
niais. Labai svarbu parodyti, jog išeivijo
je lietuviškoji tautodailė yra gyva.

Ir štai jau praėjo gražių trisdešimt me
tų. kai negausus pasiryžusių Londono lie
tuvių moterų būrelis atlieka nemaža dar
bą. Čia neminėsime visų sušelptųjų ir pa
remtų, tačiau kažin ar rasime tokį at
vejį. kur „Dainava" nebūtų prisidėjusi 
didesne ar mažesne parama.

Per visą savo gyvavimo trisdešimtme
tį „Dainavos" moterų sambūris gavo krū
vą padėkos laiškų iš pavienių asmenų, 
įvairių organizacijų, skautų, švietimo ir 
kultūros židinių ir kt.

1970 metais „Europos Lietuvyje", dai
naviečių iniciatyva ir lėšomis, išspausdin
tas pirmasis dviejų puslapių moterų sky
rius — „Moterų balsas", kurį redagavo 
E. Vilčinskienė. Straipsniais pasireiškė G. 
Gasiūnienė, V. Gasperienė. V. Galbuogy- 
tė, E. Jakutienė, J. Sarafinaitė, J. Traš- 
kienė ir kitos.

L.L.M.S. „Dainavai" pirmininkavo J. 
Kalibatienė-Kerienė, B. Daunorienė, J. 
Baublienė, G. Gasiūnienė. M. Varkalienė 
ir D. Ribokienė.

Šiuo metu valdybą sudaro: J. Kerienė 
— pirmininkė; M. Varkalienė; — sekre
torė; Ž. Matukienė — kasininkė.

Sumažėjus narių skaičiui, susiaurėjo 
ir sambūrio veikla. Dabar pagrindiniu lė
šų telkimo renginiu beliko tik kalėdinis 
bazaras, kuris šiais metais įvyks gruo
džio 5 dieną šeštadienį, Latvių namuose 
Londone. Apie tai bus skelbiama „Euro
pos Lietuvyje“ ir prašoma, kaip ir visa
da. gerųjų tautiečių talkos. J. Kerienė

Privati namų statyba
Rugsėjo 28 d. LKP CK ir LTSR Minis

trų Taryba priėmė nutarimą „Dėl indivi
dualios gyvenamųjų namų statybos vys
tymo respublikoje". Nutarime pažymima, 
kad respublikoje „sukauptas tam tikras 
teigiamas individualios gyvenamųjų na
mų statybos patyrimas“. Bet nepatenki
namai organizuota statybinių medžiagų 
ir gaminių prekyba.

Kad būtų išplėsta individuali (privati) 
gyvenamųjų namų statyba, prisidedanti 
prie kiekvienos šeimos aprūpinimo atski
ru butu arba namu iki 200(1 metų, val
džia nutarė imtis neatidėliojamų priemo
nių. kurios padėtų žymiai išplėsti priva
čių namų statybą. Valstybinis plano ko
mitetas įpareigotas visiškai aprūpinti ją 
statybinėmis medžiagomis. Namams sta
tyti bus suteikiami sklypai visuose res
publikos miestuose, iškyrus Neringos ir 
Palangos miestus. Išgyvenusiems Palan
goje ne mažiau kaip penkerius metus, 
privačių namų statybai sklypai bus ski
riami už miesto ribų, kaime.

Nustatyta, kad privačiam namui sta
tyti suteikiami tokio ploto sklypai: res
publikinio pavaldumo miestuose — iki 
0,06 hektaro (600 kv. metrų), rajoninio 
pavaldumo miestuose, miesto tipo gy
venvietėse ir respublikinio pavaldumo 
miestų priemiesčių kvartaluose — iki 
0.15 hektaro, ir kaimo vietovėje — iki 
0.25 hektaro.

Privačių namų statybai projektus ren
gia miestų ir rajonų architektų tarnybos, 
projektavimo organizacijos ir prie jų 
įsteigti projektavimo kooperatyvai, taip 
pat architektai ir statybos inžinieriai bei 
technikai. Valstybinei leidyklai pavesta 
išleisti vienbučių gyvenamųjų namų ir 
ūkinių pastatų tipiniu projektų spalvotą 
katalogą.
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VIENYBĖ AK VERGAVIMAS?

Naujoji „Gorbačiovinė era" visomis 
priemonėmis brukte bruka savo liaudžiai 
„didžiojo persitvarkymo“ idėją, pagrįstą 
naujovišku mąstymu ir veikimu. Pats 
šio naujojo persitvarkymo įkvėpėjas ir 
kūrėjas sako, kad dabarties laikas „iškė
lė negirdėto naujumo ir negirdėto masto 
uždavinius, kurie turi būti išspręsti per 
kuo trumpesnį istorinį laiką“.

Ar nepanašus šis „didysis persitvarky
mas“ į jau istorijos užmarštin nuėjusius 
„didžiuosius šuolius“, „kultūrines revo
liucijas“ su Mao citatomis, kurie taip pat 
turėjo būti įvykdyti per trumpą laiką. 
Deja, visi didybės manijos pagimdyti są
jūdžiai šiandien beminimi kaip slogus 
košmaras, privertęs savo kvaitulingame 
sūkuryje suktis ir milijonus žmonių. O 
kas suskaičiuos beprasmes aukas, su
luošintus gyvenimus? Kaip ir anksčiau, 
taip ir šiandieninio sąjūdžio svarbiausias 
tikslas ir uždavinys yra pasiekti visuoti
nę mąstymo ir veiksmų vienybę. Tai reiš
kia, atsisakyti savo subjektyvios mąsty
senos, individualaus požiūrio ir „persi
jungti“ į kolektyvinį mechanizmą su pri
verstiniu užprogramavimu. Visiškai taip, 
kaip K. Sajos pjesėj „Devynbėdžiai“: ne
daryti to, kas nepatinka jaučiui — nedai
nuoti, garsiai nekalbėti, savistoviai ne
mąstyti ir pan.

Kažkokiu nauju maocedūnizmu kvepia 
ir sąjunginis visuomenės mokslų katedrų 
vedėjų pasitarimas, įvykęs Maskvoje 
spalio 1 d. Ta proga M. Gorbačiovas 
kalbėjo, kad greitesniam persitvarkymo, 
spartinimo realizavimui, tarybinės visuo
menės naujos būklės pasiekimui būtina 
suaktyvinti idėjinę-teorinę veiklą, t.y., 
aukštosiose mokyklose pagrindinį dėme
sį suteikti visuomenės mokslų (marksiz
mo-leninizmo, mokslinio komunizmo, par
tijos istorijos, ateizmo ir kt.) dėstymui. 
Toliau aiškino, kad sugebėjimas orien
tuotis dabartiniame sudėtingame prieš
taringame pasaulyje — ne gamtos dova
na, jis neateina savaime, mokantis spe
cialių disciplinų. Todėl busimuosius spe
cialistus reikia mokyti šio sugebėjimo,nes 
tik visuomenės mokslai gali suformuoti 
tarybinio specialisto asmenybės dvasi
nius pagrindus. Visuomenės mokslų dės
tymas — tai klausimų klausimas (plg. 
Maocedūno citatas „Rausta rytas").

Panašiai kalbėjo ir vyriausias kompar
tijos ideologas J. Liigačiovas, kviesdamas 
visus į žodžių ir darbų vienybę.

Tačiau nežiūrint visų gražbyliavimų ir 
skambių šūkių apie vienybę, yra viena 
visuomenės dalis, su kuria kviečiama ne 
vienytis, bet kovoti. Tai tikinčioji liau
dis, ypač Katalikų Bažnyčia, o labiausiai 
— Lietuvos Katalikų Bažnyčia — tas vie
nintelis forpostas komunistų pavergtose 
respublikose.

1986 m. rugsėjo 28 d. „Pravdos“ veda
majame rašoma, kad „svarbiausias už
davinys yra visomis ateistinio auklėjimo 
formomis ir priemonėmis suteikti gilų 
puolamąjį politinį turinį“ (reiškia, ofen
zyva, o ne vienybė!). Vedamajame kriti
kuojama ir tai, kad kai kuriuose moksli
niuose veikaluose, literatūros ir meno 
kūriniuose idealizuojama bažnyčios bui
tis, bažnytinės apeigos, mėginama suta-
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nemirtingumo uolos pastatytoji Katalikų 
Bažnyčia, kurios ir pragaro vartai nenu
galės, nes ją gina ir saugo Jėzus Kristus, 
Dievas — visų mūsų prieglauda ir stipry
bė. Visus išbandymus, patirtus per 600 
metų, Lietuvos Katalikų Bažnyčia galėjo 
atlaikyti tik dėl to, kad ji tvirtai tikėjo 
Kristaus misija čia žemėje, kad su ja 
nuolat gyvena pats Kristus. Ir reforma- 
cijos-kalvinizmo siautėjimai, ir carizmo 
piktos užmačios, ir laisvamanybės ap
raiškos, ir galiausiai visapusiškai organi
zuoto valstybinio ateizmo pastangos su
dūžta į nepajudinamą tvirtybės uolą.

Žinoma, negalima tvirtinti, kad šioje 
žūtbūtinėje kovoje Bažnyčia nepatiria 
nuostolių. Vieni pavargsta nuolatinėje 
įtampoje, kiti dėl menko tikėjimo gėdin
gai pabėga; vienus sukausto baimė dėl 
ateities netikrumo, kiti instinktyviai kra
tosi kančios ir aukos; vieni nenori atsi
sakyti sočios kasdienybės, kitus užkrėtęs 
skepticizmas... Tai natūralu ir žmogiška.

Tačiau pagrindinis Bažnyčios branduo
lys išlieka tvirtas ir nepakitęs. Tai tarsi 
pirmųjų krikščionių Sekminėse sutvirtin
ta ir pašvęsta bendruomenė, kuriai aiš
kus pasirinktas kelias ir tikslas. Neįma
noma palaužti ir nugalėti tokį žmogų, ku
ris dėl meilės tiesai nevengia kančios, ne
bijo net laisvę ar gyvybę paaukoti. De
ja, kai kas šitokius vadina paprasčiau
siais kvailiais, nes kaip rašo poetas A. 
Drilinga, „Ko kankintis dėl to, kad niek
šas ėmė ir apgavo dorą žmogų, prispjovė 
jam į širdį, sutrypė tikėjimą ir viltį, nes 
visa tai, kas vyksta už tavęs, ne su ta
vim, tavęs neliečia... Taip sakė blaivaus 
ir šalto proto savininkai, kurie gal būt 
niekad ir nesužinos, kas yra kančia...“

Todėl ateizmas, žinodamas, kad tiesio
giai jam nepavyks įveikti Kristaus Baž
nyčios gynėjų, pasitelkė seniai visų to
talitarinių režimų išbandytą priemonę — 
„skaldyk ir valdyk“. Vienas šių būdų, tai 
kvietimas į vienybę (savotiškas paradok
sas!), kad kai kurių Katalikų Bažnyčios 
vadovų bei dvasiškių pastangomis pa
laužtų uoliųjų ir ištikimųjų tikėjimo gy
nėjų pasipriešinimą smurtui ir persekio
jimui, Bažnyčios suvalstybinimui. Už tai 
„vienybės" šalininkams pažadėta visa ei
lė lengvatų: geresnės, turtingesnės parapi

jos, atitinkami titulai, net vyskupų pos
tas. Kaip dažnai atsitinka gyvenimo prak
tikoje, taip ir čia vis dėlto vidšų paėmė 
žemiškasis pradas. Atsirado panašių 
ateizmo talkininkų, kurie viešai ir priva
čiai nevengdavo progos pakritikuoti ar 
net pasmerkti Helsinkio grupės, Lietuvos 
tikinčiųjų teisių gynimo komiteto veiklą, 
neslepiamu priešiškumu žvelgė į kunigų 
Alf. Svarinsko, S. Tamkevičiaus, J. Zdeb- 
skio ir kitų pastangas pakelti Bažnyčios 
ir religijos prestižą; ignoruoja ir piktina
si net Vatikano radijo laidomis bei po
grindžio leidiniais. Ir visa tai Bažnyčios 
gerovės, Kristaus meilės, krikščionių vie
nybės vardan, atsisakant bet kokio kon
flikto su valdžios atstovais. Jeigu jiems 
užtektų pilietinės drąsos prisipažinti, kad

atstovauja tik ateistų nuomonę, neieikė- 
tų savo iskarijotiškų veiksmų dangstyti 
veidmainiškais išvedžiojimais, ir tai „dėl 
trupinio aukso, gardaus valgio šaukšto“...

Ar gali būti tikslesnė Kristaus laikų 
fariziejų kopija? Fariziejai Kristų pas
merkė mirčiai, bijodami, kad Jis nesu
keltų sambrūzdžio, galinčio išprovokuo
ti romėnų smurto veiksmus prieš žydus 
ir sinagogą. šiandien bijomasi, 
kad uoliųjų tikėjimo gynėjų veikla gali 
iššaukti didesnes kunigų ir Bažnyčios re
presijas. Tačiau ištikimieji. nežiūrint 
skaudžių aukų, prieš iškilusią alternatyvą 
— su kuo ir prieš ką? — liko tvirti ir ne
pajudinami.

Kokią svarbią reikšmę turėjo šios al
ternatyvinės problemos išsprendimas ro
do ir toks, vienas iš daugelio, faktas. Sa
vo laiku, kada ateistinės „Vienybės“ įgy
vendinimas pradėjo duoti vaisius (skili
mas kunigų tarpe), kun. Tėvas Pranciš
kus Masilionis, sunkių minčių kamuoja
mas, pėsčias per sniegą ir šaltį klampojo 
septynis kilometrus į provincijos užkam
pį pas kun. Juozapą Zdebskį sužinoti, „su 
kuo tu, kunige Juozapai?“ Išgirdęs atsa
kymą: „Aš esu su tais, kuriems brangus 
Dievas, Bažnyčia ir Tėvynė, kurie negai
li laisvės ir gyvybės", jis vėl grįžo pės
čias atgal, tačiau dabar su pakilia nuo
taika, nebejausdamas nei nuovargio, nei 
nerimo. Kunigų kraujui suvilgius gatvių 
ir vieškelių grindinius, nelaisvės pančiais 
surakinus daugelį garbingų ir pasiauko
jusių Dievui ir Tėvynei vyrų, tapo aišku, 
kad Lietuvos Katalikų Bažnyčia ir lie
tuvių tauta išliks šioje žūtbūtinėje kovo
je. Kankinių kraujas ir paniekintųjų kan
čia pašventina ir sutvirtina kiekvieną ge
rą pastangą.

O kaip ateistinis šeimininkas įvertina 
tos tariamosios vienybės talkininkų pa
galbą? Ar jiems dėkingas, ar tik naudo
jasi jų nesąmoningumu? Stebint iš šalies 
neatrodo, kad jie yra lygiaverčiai partne
riai ar patikimi sąjungininkai (tiesa, kai 
kada pagiriami, leidžiama nuvykti į Va
tikaną, į įvairias konferencijas, suteikia
mi interviu su užsienio žurnalistais), 
greičiau primena vergvaldžio ir vergo, 
stipriojo ir silpnojo santykius. Šitokiais 
principais paremta tarpusavio santykių 
diferencijacija neduoda teisės nei spren
džiamam, nei patariamam balsui. Čia tik 
vienas geležinis ir negailestingas įstaty
mas: besąlygiškai vykdyti tai, kas įsaky
ta, „kas patinka jaučiui“ („Devynbė
džiai“).

Kūrėjas žmogų sukūrė laisvą, įkvėpė 
jam gėrio, tiesos troškimą. Išganytojas 
parodė nuodėmės baisumą ir atpirko 
žmoniją savo krauju amžinai laimei ir 
džiaugsmui, pačiai didingiausiai ir išti
kimiausiai vienybei su daugaus ir žemės 
Valdovu. Todėl nesusiviliokime netikrais 
pranašais, nesusižavėkime jų melagin
gais ir veidmainiškais kvietimais. Mūsų 
vienybė —- Kristus! Tik Jis vienas — 
mūsų Kelias, Tiesa ir Gyvenimas.

KRATOS IR TARDYMAI
Kaunas. 1986 m. lapkričio 18 d. buvo 

padaryta kruopšti krata suimtojo Algir
do Patacko uošvės Miliūnienės bute, 
esančiame Kaune, Aluntos g-vė Nr. 47. 
Kratai vadovavo Vilniaus KGB darbuo
tojas majoras Vidzėnas. Kratos metu pa
imta portatyvinė rašomoji mašinėlė, keli 
egzemplioriai straipsnio „Esminis baltų 
religijos struktūrinis ženklas“. Po kratos 
Miliūnienė buvo nuvežta į saugumą ir 
ten tardyta.

Kaunas. 1986 m. spalio 10 d. iškviestam 
į Kauno KGB būstinę buvusiam politka
liniui Liudui Simučiui saugumo darbuo
tojai rodė Algirdui Patackui inkriminuo
jamo leidinio „Lietuvos ateitis" Nr. 6 
rankraščius, tame tarpe jo, L. Simučio, 
rašytą „Laišką Lietuvos klierikams“, rei
kalavo pasakyti, kaip laiškas pateko į 
„Lietuvos ateitį“. Tardomasis paaiškino, 
jog laiškas buvo adresuotas ir saugumo 
komiteto darbuotojui Vidzėnui ir jis ne
žinąs, kaip iš šios įstaigos laiškas galėjo 
patekti į nelegalų leidinį.

Kaunas. 1986 m. lapkričio 4 d. buvo 
tardoma Algirdo Patacko žmona Nijolė 
Patackienė. Ją tardė saugumietis Stepu- 
činskas. čekistas teiravosi, ar N. Patac
kienė pažįsta Jūratę Banevičiūtę, Arūną 
Rekašių, Liudą Simutį, Povilą Butkevi
čių, kaip jis juos apibūdintų. Tardomoji 
atsakė, jog išvardintų asmenų nepažįs
tanti. Tardytojas Stepučinskas teiravosi, 
ar nemačiusi leidinių „Ethos", „Lietuvos 
ateities“; atsakiusi, kad ne, saugumietis 
rodė tardomajai „Lietuvos ateities“ ran
kraščius, teiravosi, ar neatpažįstanti vy
ro ranka rašytų straipsnių. Tardytojas 
įkyriai teiravosi apie A. Patacko politi
nes pažiūras, stengėsi įtikinti Nijolę, kad 
jos vyras antitarybinių pažiūrų. Tardo
moji įrodinėjo, kad jos vyras A. Patac
kas jokiais politiniais klausimais neuž
siiminėju. Tardytojas Stepučinskas taip 
pat reikalavo apibūdinti A. Patacko re
ligines pažiūras, kaip dažnai jis lankyda
vo bažnyčią ir pan. N. Patackienė atsa
kinėti į panašius klausimus griežtai at
sisakė.

Kaunas. 1986 m. lapkričio mėnesį net 
keturis kartus į Vilniaus saugumą tardy
mui buvo iškviestas Algirdo Patacko tė
vas Antanas Patackas. Paskutinis tardy
mas vyko lapkričio 25 d. Antaną Patac
ką tardė majoras Vidzėnas, kuriam, kaip 
atrodo, nuo lapkričio mėnesio perduotas 
tolimesnis Algirdo Patacko bylos vedi
mas. Tardytojas rodė A. Patackui „Lie
tuvos ateities“ rankraščius, reikalavo at
pažinti sūnaus ranka rašytus straipsnius. 
Saugumietis kaltino Antaną Patacką 
straipsnių į pogrindžio leidinį „Aušra" 
rašymu, knygų „Atskiroji Lietuva“, „Lie
tuvių kalbos istorija“, „Kun. A. Jakavo- 
nis“ ir kt. parašymu. Tardomasis tai pa
neigė.

Kaunas. 1987 m. sausio 12 d. tardyto
jas Stepučinskas, išsikvietęs suimtojo A. 
Patacko žmoną Nijolę Patackienę prane
šė jai, kad byla, pagal kurią jos vyras

Algirdas Patackas kaltinamas BK j 
str., užbaigta ir perduota teismui. Tart

A. Patacį
Nr. 6. Tani 
už akių, į 
vyrui parų.

Prokuroro Bakučionio 
buvo nurodyta tokia priežast; 

su pasikeitusiomis politinės;
Tarybų Sąjungoje Algirį 

nėra kenksmingas visuo®

1986 m. gruodžio mėn. 9

patinti religinę moralę su socialistinės vi
suomenės dorovės principais, pasmerkia
mi rašytojai, kurie kartais „koketuoja“ 
su Dievuliu, objektyviai padedami atgai
vinti dievaieškos (sic!) idėjas.

O.J. Ligačiovas piktinasi, kad kai ku
rie tarybiniai žmonės pradeda kalbėti 
apie pakantumą religinėms idėjoms, grį
žimo prie religinės dorovės tikslingumą. 
Ne religija esanti žmogaus dorovinio pra
do šaltinis, ne ji nurodė žmogui dorovines 
normas. Šias normas sukūrusios liaudies 
masės kovoje prieš išnaudojimą, prieš 
turtuolius. Religijos šalininkai visomis 
priemonėmis priėšinasi materialistiniai 
pasaulėžiūrai. Todėl jie ir sugalvoję mi
tą apie tikėjimo laisvės slopinimą Tary
bų Sąjungoje. Kartais religiniais drabu
žiais apsirengęs ir buržuazinis nacionaliz
mas, pavyzdžiui islamo, unitų, kataliky
bės dvasininkijos dalies reakcinė veikla. 
Kol kartojasi šitokios apraiškos, „Prav
dos“ vedamasis kviečia aktyviai kovai su 
religine ideologija suteikti visus moksli
nio ateizmo propagaguotojus, švietimo 
darbuotojus, dėstytojus, rašytojus, daili
ninkus, kultūros veikėjus, visus sąmo
ningus darbo žmones ir, pirmiausia, vi
sus komunistus, čia žinoma, reikia pri
dėti pagrindinį kovos arsenalą — spau
dą, televiziją, radiją, o taip pat patiki
miausią prievartos aparatą — KGB, mili
ciją, prokuratūrą, administracinius orga
nus ir t.t.

Ir šitokios milžiniškos pajėgos sutelk
tos vienoje barikadų pusėje, puolančiųjų 
pusėje. O kas belieka anapus barikadų? 
Kas tas pavojingasis priešas, prieš kurį 
suteiktos visos žemės ir pragaro galybės? 
Kaip jam atsilaikyti prieš vis naujas ir 
vis nuožmesnes puolimo bangas?

Gal ir neatsilaikytų, jei tai nebūtų ant

KADA
MŪSŲ KALINIAI

Rašo kun. Jomis Matulionis:
„Šiandien mūsų šventė — šv. Kazimie

ras. Meldžiu visiems Jo globos ir užtari
mo. (...) Kiekviena vieta, kiekvienas mū
sų gyvenimo kampas —■ Dievo dovana. 
Dažnos kratos, nenupelnytos pretenzijos, 
samdyti sekliai ir terorizuotojai, jų neiš
moningas pažeminimas gali tiek, kiex 
jiems leidžiama, o Viešpats visada su 
mumis. Gaunu laikraščius ir žurnalus. 
Vieno viršininko atviras nepasitenkini
mas netrikdo dvasinės ramybės. Jiems 
nepatinka daugiau žinantys, išsilavinę ■ - 
dvasia stipresni, skaitantys ir mąstantys. 
Vasario 24-tą išsikvietė operatyvinės da
lies leitenantas ir pasakė, kad sunaiki
nę laišką, kuriame buvo 4 perfotogra 
fuotos fotografijos ar litografijos. Jų an
troje pusėje — lietuviškas tekstas. Kalbė
jomės gerą pusvalandi, galiausiai vis tiek 
pripažino, kad galėjo parodyti nuotrau
kas ir siuntėjo adresą.

Sveikinkite sugrįžusius. Ar aš grįšiu 
anksčiau — vienas Dievas žino. Malonės 
prašau tik pas Teisingąjį ir gailestingąjį 
Viešpatį, o ne pas neteisingą ir apgau
lingą žmogų (...) Visiems Šv. Ostijos ma 
lonių ir palaimos“.

1987 m. kovas.

Iš kun. Sigito Tamkevičiaus laiško:
„Štai ir sulaukėme Naujųjų Metų. Te

padeda Dievas, kad šie metai tiek jūsų, 
tiek visų brangių mano širdžiai žmonių 
gyvenime būtų labai prasmingi ir gražūs. 
Jūs žinote, kad kalinio širdyje visada yra

VISKAS PASIBAIGS?
daug įvairiausių troškimų, bet turbūt 
pats didžiausias noras, kad visi, su ku
riais gyvenimo kelyje Apvaizda suvedė, 
augtų malone ir meile, kaip augo Betlie
jaus Kūdikis. Ir šiais metais mano gy
venimo traukinys rieda tais pačiais bė
giais. Monotonija, pilkuma, bet ir laisvo
je to netrūksta. Mūsų pareiga atidaryti 
širdies langus, duris ir įsileisti Tą, kurio 
akivaizdoje viskas pasidaro nekasdieniš
ka, šventa. Kokia brangi Nazareto pa
moka — pilkos dienos sužėri dieviška 
šviesa, jei tik toje kasdienybėje nepames
tas iš akių tas, kuris save pavadino „Pa
saulio šviesa", jei su juo gulama ir ke
liamas!, dirbama ir kenčiama. Aplanko 
kartais ir mane mintys: Viešpatie, kokie 
ilgi tie metai! Ir dar daug jų! Kaip nusi
bodo ta pilkuma, kaip viskas įkyrėjo ;ki 
gyvo kaulo. Kada viskas pasibaigs? Bet 
nespėja ateiti šios mintys, kai kažkas 
širdyje prakalba ir primena: tau nevalia 
dejuoti, tu privalai visada būti stiprus, 
nes iš Viešpaties gavai labai daug, nes 
tave, kaip anuomet apaštalą Petrą, lydi 
Bažnyčios malda. (...)

Savo maldoje prašau Viešpaties palai
mos tiems, kurie krikščioniką meile kon
kretizuoja, prisimindami ir kalinį“.

1987.1.7.

Rašo Povilas Pečeliūnas:
„...Aname laiške aprašiau, kodėl man 

patiko nuo pat paauglystės metų Ibseno 
„Brandos“. Reziumė tokia, patiko todėl, 
kad „Brande“ daug minčių jau buvo ma
no širdyje. „Brandas“ tik aiškiau ir įtai
giau formavo, todėl būtų klaida mane lai

kyti „Brando“ sekėju. Juk malonu, kai 
surandi kuriame nors veikale mintis, ku
rios jau yra tavo širdyje. Tai toks dar 
priedas prie „Brando“.

...Taip, Danutę sunku rasti namie. Ji 
dirba, o visą kitą laiką aukoja mano jau 
tris metus nuo ligos patalo nesikeliančiai 
senutei Motinai, kurios gyvybę palaiko 
tik begalinis troškimas dar mane pama
tyti.

...Rašote „turite vilties!“. Tokiam, koks 
aš esu, realybė neteikia nė mažiausio pa
grindo „vilčiai“. Visos iliuzijos veda prie 
absurdiškos „filosofijos“... kurią jūs įra
šėte aforizmu: „Ir ožys sotus, ir kopūstas 
sveikas“. Neblogai žinau filosofiją, isto
riją, o tokio atvejo negirdėjau. Esu per
skaitęs apie keisčiausius stebuklus kny
goje „Visų metų šventųjų gyvenimai“ 
Deja, ir ten analogo neradau. Nebent tuo 
metu „ožys“ „stebuklo“ dėka pasijuto 
„sotus“. Bet tokiu atveju, kuo dėtas „ko
pūstas“? Išnyksta ryšys. O jei yra bent 
mažiausias ryšys tarp „ožio ir „kopūsto“, 
tai visada kopūstas yra sugraužiamas.

O gal čia „pati naujausia filosofija“, 
kurios dar niekas nepublikavo? Jei taip, 
tai kodėl nenurodei to „filosofo“?

Na, užteks apie tai. Tema tokia nie
kinga, kad gaila ir popieriaus ir laiko.

Pas mus dar ilgai bus žiema, o pas jus 
turbūt jau pavasariu dvelkia. Ir Velykos 
ne už kalnų, balandžio 19 d....

...Nebarkite širdyje, jei ką ir grubokai 
parašiau. Matot, negaliu būti švelnus, kai 
kiekvieną dieną tenka susidurti su ledjū- 
rio svilinančiu vėju...“

Igrim, 1987.III.4.

mo organai esą įrodė, kad 
redagavo „Lietuvos ateitis" 
toj as, užbėgdamas teismui 
pė Nijolei Patackienei savo
ti drabužius bei daiktus, nes iis bust 
teistas trejiems metams kalėti.

Ruošiant Algirdui Patackui baudi 
mąją bylą, buvo atlikta apie 100 tani 
mų, sugaišta daug darbo dienų. Už jį 
sakymą duoti „reikiamus“ parodyir, . 
nuo 1986 m. lapkričio 1 d. iš mokslia 
bendradarbio pareigų buvo pašalinį 
Čiurlionio dailės muziejaus darbuotoj 
Petras Kimbrys kaip „neatitinkantis h 
lifikacijos" (šiame darbe P. Kimbrys; 
dirbo 10 metų). Dar 1987 m. vasario a 
nesį jis nebuvo gavęs darbo.

A. Patacko bylos baigtis pasisuko t. 
tikėta kryptimi. Likus savaitei iki teisį f! 
1987 m. vasario 4 d. A. Patackas b# į 
paleistas iš Vilniaus Saugumo tardyt 
izoliatoriaus, 
tarimu, 
„Ryšium
sąlygomis 
Patackas 
nei...“

Vilnius.
Valstybinio Saugumo komiteto prie lį 
tuvos TSR Ministrų Tarybos tardyt 
skyriaus vyr. tardytojas kapitonas j 
Vidzėnas kviestinių: Edvardo Šimoni 
gyv. Vilniuje, Saulėtekio ai. 35-69, J 
mundo Mikučiausko, gyv. Saulėtekio; 
29-57, akivaizdoje padarė kratą Vince 
tos Vertelkaitės, gyv. Baltarusių 10 n 
me, tikslu paimti nelegaliai gaminas 
literatūrą ir dokumentus, galinčius tia 
ti reikšmės bylai. Krata pradėta 11,! 
vai. baigta 20,50 vai. Kratos metu V. Vt 
telkaitė sirgo. Kratą padarė 5-kiw 
kambariuose ir pagalbinėse patalpos 
Kratos metu rasta ir paimta: „Auš® 
Nr. 31 (71), 37 (77), „Alma Mater“ I-lt 
m., „LKB Kronikos“ Nr. 56,60,61! 
„Lietuvos krikšto veikėjai“, 9 brošiūn 
„Žizn Jezusa" (rusų kalba), padaugin 
elektrografiniu būdu; 24 egz. bruošift 
„Dievo Motinos stebuklas Girkalnyje“, 
brošiūra A. Sabaliauskas „Kelionė po Jį 
tąją žemę“ 4 egz.; St. Ylos „Žvėrys 
žmonės dievų miške“; 15 egz. St. B 
„12 pasikalbėjimų su mažaisias“; J. te 
cinkus „Religija be ateistinių prietatį 
(483 psl.); A. Maceinos „Niekšybės : 
slaptis" 1964 m. išleista Brukline; Į 
Ylos knyga „M.K. < ' 
žmogus“, padauginta elektrografine ką & 
ja (469 psl.); padauginta elektrografi 
kopija Č. Gedgaudo knygos „Mūsų pra
ties beieškant", J. Girniaus knygos „Ide 
las ir laikas“, padauginta elektrografi: 
kopija, 71 lapas; taip pat „žmogus ! 
Dievo“; „Ethos“, „Baltų kultūra ir lie! 
viška savimonė“, padauginta elektroj 
fine kopija; J. Gliaudos „Simas“, pads 
ginta elektrografine kopija; 5 egz. „12p 
sikalbėjimų su mažaisiais apie Jėzų“, t 
dauginta elektrografine kopija; k: 
Prospero Bubnio kalba; B. Brazdžiot 
„Poezijos pilnatis“, padauginta elektr. 
grafine kopija; Prunskio „Rinktinės nė 
tys“, padauginta elektrografine kopi) 
Šilbajorio „žodžiai ir prasmė“, pads: 
ginta elektrografine kopija; „Dievas i 
žmogus", padauginta elektrografine b 
pija; O. Urbano „1410 metų karas s 
kryžiuočiais ir Žalgirio mūšis“, pads 
ginta elektrografine kopija; 4 egz. Mas 
nos „Niekšybės paslaptis“, 
brošiūra „Kas ta ateistinė 
m. 61 lapas, „Perspektyvos“ Nr. 21; S 
lapų mašinraštis „Prelato ar 
filmo nuopolis?" 7 lapų mašinratis „Birt 
tono-Olšausko byla“; 14 lapų mašinnš 

tis „Didž. Gerb. Tarybinės moters redak
cijai“, mašinraštis kun. Juzapo Zdeb? 
kio kalba 1971 m. lapkričio 11 d., 5 lapt 
„Simo Kudirkos teismo procesas1, kis 
Sigito Tamkevičiaus pareiškimas 1970 s 
vasario 7 d. ir t.t.

Kratos metu užėjusioms į butą Vandi 
Kudukytei, gyv. Žirmūnų 81-3, ir 0® 
Česnulevičiūtei, gyv. Kaune, Signalo! 
buvo paimtos jų užrašų knygutės k 
adresais ir telefonų numeriais bei ka? 
diniai atvirukai.

Vincentą Vertelkaitę pirmą kartą t> 
kratos tardė KGB kapitonas Vidzėnas,? 
to antrą kartą saugumietis Valaitis, h* 
čią kartą taip pat Valaitis, 
knygas, dvi 
no, taip pat 
les.

1986 metų 
daryta krata pas Joaną Vertelkaitę, gjl 
Vilniuje, Taikos 110-19, (Vincentos 
telkaitės seserį) ieškant Vilkaviškyje J? 
gamintų leidinių. Saugumiečiai paėmė*' 
negrąžino apie 750 katekizmų, Lietu® 
Enciklopedijos 15-to tomo 3 egz. (išleis' 
JAV), „Pasikalbėjimai su mažaisiais a? 
Jėzų“ apie 15 egz., B. Brazdžionio „Po# 
jos pilnatis“, A. Maceinos „Niekšybės p* 
slaptis“ ir kt.
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grąžino magnetofono juos?

gruodžio mėn. 9 d. buvo P*

(Nukelta į 3 psl.)
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KRATOS IR TARDYMAI

(Atkelta iš 2 psl.) Televizijos pokalbio kritika KUR YRA AFGANISTANAS?
1986 m. gruodžio mėn. 9 d. saugumie-

> jiai padarė kratą pas Aldoną Matusevi- 
i ėiūtę, gyv. Vilniuje, Taikos 8-19; kratos

metu paimta: A. Maceinos ..Niekšybės pa
slaptis" 200 egz., padauginta elektrogra- 
finiu būdu, knygos „Dovydaitis", ,,M.K. 
Čiurlionis kūrėjas ir žmogus"; B. Braz- 

į džionis „Poezijos pilnatis“; Girnius „Tau- 
. ta ir tautinė ištikimybė" apie 500-600 egz , 
į padauginta elektrografiniu būdu ir kt.

Vilnius. 1986 m. gruodžio 9 d. buvo pa- 
( daryta krata pas Alfonsą Vinclovą ir jo 
i tėvus. Pas Alfonsą Vinclovą namuose pa- 
t ėmė knygos „įstoki religiji" originalą.
i Vilnius. 1986 m. gruodžio 16 d. Vil

niaus KGB tardytojas V.M. Sokolovskis 
• tardė Inetą Tamošiūnienę. Klausinėjo ar 
( pažįsta Gediminą Jakubčionį, nuo kada 
i pažįsta, kaip gali G. Jakubčionį apibūdin- 
5 ii. Į šiuos klausimus tardomoji atsakė: 
) Jis labai gabus specialistas, baigė Mas- 
S kvos Baumano aukštąją Technikos moky- 
3 klą, kur net įstot nepaprastai sunku. O 
II baigė, dar raudonu diplomu. Enimse jis
> buvo padaręs kelis išradimus".

Toliau čekistas domėjosi G. Jakubčio- 
1 tio veikla „Blaivybės draugijoje". Tvir- 
>. tino, kad G. Jakubčionis draugijos narių 
j tarpe platino pogrindinę literatūrą. Tar- 
t. somoj i visa tai kategoriškai paneigė. Į 
į tai čekistas Sokolovskis atsakė: „Mes 
1 tiksliai žinome, kad Jakubčionis jums 
j netgi 'į namus atnešdavo pogrindinę li- 
1 teratūrą tiesiai iš dauginimo bazės". „Na,
i žinote, gerbiamasis, šito tai jau pei’ daug!

Pamanykit, jie tiksliai žino! Kas darosi 
į mano bute težino buto sienos! Jeigu žmo- 
j gus ateina pas mane su dideliu krepšiu, 
r. tai anaiptol nereiškia, kad aš žinau kas 
g jame yra, o aš nesu įpratusi kraustyti 
e savo svečių krepšius! Taigi, jūsų įrody- 
,* mai muilo burbulas!", — atsakė tardo- 
s moji. Tamošiūnienei atsisakius kalbėti 
’ apie G. Jakubčionio veiklą, čekistas ėmė 
s grasinti: „Negadinkit su mumis santy- 
a kių! Jūs turite pagrindo mūsų nemėgti! 
s Mes žinome kieno Jūs duktė, bet mes
ii tikrai nenorime Jums nieko blogo, 
s Jūs gera inžinierė, darbe apie Jus pui- 
į kiai atsiliepia ir nesinorėtų, kad dėl Jū- 
j sų užsispyrimo po 20 metų inžinierinio 
i darbo, Jūs turėtumėte nemalonumų —

juk visur dabar mažinami etatai — o 
t Jūs turite du vaikus, neišmokėtas k i- 
t operatinio buto mokestis, vyras invali- 

ias — be to mes žinome, kur jis dab„r 
t ir jį galim ten užlaikyti... Turbūt iš tė-
I sėlio nemažai girdėjote apie Mordovijos 
š grožį — gal ten norėtumėt ir pabuvoti?
i 0 kaip vaikai? „Manau, gerbiamasis, ša
lį liai reikalinga darbo jėga ir vaikus ji 
(Užaugins. O geri inžinieriai,
ii net lageriuose reikalingi. Beje, ma- 
t no tėvas net lageryje inžinieriumi dirbo, 
p Po to, kai nemokšų suprojektuotas gele- 
s iinkelis subyrėjo, atsiminė, kad sėdi spe- 
a (ralistas. Galit manęs nešantažuoti!", -— 
n atkirto Tamošiūnienė ir paprašė negai
li sinti jai laiko tuščiais klausimais. 12 vai. 
b tardymas buvo baigtas.
n Vilnius. 1986 m. gruodžio mėn. 16 d. 
a; KGB būstinėje buvo tardoma Jovita Niū- 
ii niavaitė. Ją tardė čekistas Kalakauskas. 
it Jis klausinėjo, ar pažįsta Gediminą Ja- 
o- kubčiontį, tvirtino, kad pokalbis nebus pa
in naudotas teisme, kad nebus rašomas pro- 
ii tokolas. Klausinėjo, kada ir kur su juo 
j susipažino, ar neduodavo jai kokios nors 
ii literatūros, o gal ji jam ką duodavo pa- 
SJ Įauginti? Atsakė, kad nei jis, nei ji jam
II jokios literatūros neduodavo. Nepaten- 
ii iintas pokalbio rezultatais čekistas Kala- 
š- kauskas grasino, jog prisidengę etatų 
ii'Mažinimu, čekistai gali J. Niūniavaitę i :-

mesti iš darbo.
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LSS Anglijos Rajono
Albumas 1947-1983

GAUSIAI IR SKONINGAI ILIUSTRUOTAS ALBUMAS VAIZDŽIAI PRIMENA 
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ALBUMAS YRA DIDELIS ĮNAŠAS LIETUVIŲ IŠEIVIŲ SPAUDOJE, TIKRAI 
VERTAS ĮSIGYTI BEI KITIEMS PADOVANOTI.
LEIDĖJAI: LSS EUROPOS RAJONAS. KAINA: 12 sv.
Gaunama: Lithuanian House Ltd., 1-2 Lad-broke Gardens, London Wil 2PT.
įpakavimas ir paštas 2 sv. Taip pat galima gauti pas:

>8"

e"
18-
il

it'

<

s. kun. dr. S. Matulis, 
Lietuvių Židinys, 
16, Hound Street, 
West Bridgeford, 

Nottinghame NG2 6AH 
Tel. 0602-821892.

V. Gurevičius, 
Bradfordo Lietuvių Klubas „Vytis".

5, Oak Vilias, 
Bradford, BD8 7BG 

Tel. 0274-496357.

TARPMIESTINIS ŽENEVA —

Apie įvykusį televizijos pasikalbėjimą 
šveicarų laikraštis NEUE ZUERCHER 
ZEITUNG (IX.30) atspausdino savo bend
radarbio tokias pastabas.

Pokalbyje buvo keletas klaidingų, tu
rinčių didesnę ar mažesnę reikšmę, tvir
tinimų. Dar galima būtų iš bėdos priimti, 
kad tuose trumpuose filmuose, kuriuos so
vietinė televizija suko Ženevoje, apie 
miestą prie Rhonės upės pakartotinai bu
vo kalbama, kaip apie Šveicarijos sosti
nę; ši klaida pasitaiko kartais ir kaimy
ninėje Prancūzijoje. Tačiau, kai Ženevos 
filmo prieduose buvo tvirtinama, kad 
Lietuvos sostinėje Vilniuje patys lietu
viai šiandien randasi tik mažumoje, — 
tas, žinoma, nebebuvo tik nekaltos rūšies 
klaida; nes ji pateisino klaidinantį vaiz
dą, kuris šiame diskusiniame pasikalbėji
me tarp televizijos studijos dalyvių Žene
voje iš vienos, ir Vilniuje, iš kitos pusės, 
jau iš pat pradžios turėjo būti pataisytas, 
arba, mažiausia, iškeltas diskusijoje. Kaip 
gi galima, iš tikrųjų, išaiškinti, kad stam
bi didžiuma į Vilniaus televizijos studiją 
sukviestų svečių akivaizdžiai buvo rusai? 
šis įspūdis betgi buvo šiame, per sateli
tą vedamame dialoge, toks stiprus, kad 
kai kuriems Ženevos svečiams, na, ku
rie su sovietine geografija ir istorija ne 
taip jau visai susipažinę, sunku buvo at
skirti: daugelis manė, besikalbą su vieno 
rusiško miesto gyventojais. Tikrumoje 
betgi Vilniuje rus-ų skaičius siekia 20 pro
centų ir visoje Lietuvoje 8 procentus.

Tai nereiškia, kad tautybių klausimas 
nebūtų buvęs paliestas. Ypač reikia švei
cariškajam pokalbio vadovui, Claude Tor- 
racinta, pripažinti nuopelną, kad jis pa
čioje pradžioje pabrėžė, jog Šveicarijoje, 
kaip ir dauguma Vakarų kraštų, prievar
tinio Lietuvos prijungimo prie Sovietų 
Sąjungos iki šiandien nepripažįsta. Savai
me suprantama iš sovietų pusės į tai tuoj 
sekė piktas atsakymas, kad sovietų val
džia Pabaltijyje susidarė jau per 1917/18 
metų revoliuciją ir 1940 metais buvusi 
tik „vėl atstatyta". Ir čia būtų buvę gali
ma padaryti nemaža pastabų, bet gal ir 
buvo gerai, kad iš Ženevos pusės nebuvo 
leidžiamąsi į visas šias negražias detales: 
tokiu atveju būtume galėję išgirsti stereo
tipinius išdėstymus iš sovietinių istorijos 
veikalų, ir pergyventume sterilų vakarą.

Ženevos dalyviams paklausus, visgi už
ėjo kalba apie 23-čio rugpjūčio demons
traciją Vilniuje (tačiau be išsamesnio 
paaiškinimo šios, Hitlerio-Stalino pakto, 
metinių datos), į ką atsakydami sovieti
niai pokalbio vadovai parodė kelis šios 
demonstracijos vaizdus: jie norėjo 'įrodyti 
savo oficialios informacinės politikos ir 
nekaltumą, ir „atvirumą".

Tol, kol pokalbis ėjo apie gyvenimo są
lygas ir čia, ir ten, reikėjo kurį laiką bi
joti, kad galų gale bus atrasta, kad So
vietų Sąjungoje dalykai stovi, tiesiog kaip 
rojuje, kuo geriausiai, tuo tarpu Šveica
rijoje vyksta labai nepatenkinamai. Nes 
kai šveicarų piliečiai, su jų įvariais nusi
statymais ir nuomonėms yra prašomi su
teikti apie savo kraštą žinių, jie natūra
liai pareiškia taipogi daug ir kritikos, 
kaip pavyzdžiui, apie neišspręstas sociali
nes problemas, arba apie Šveicarijoje 
gyvenančių ir dirbančių svetimšalių in
tegravimo sunkumus. Bet jeigu prieš juos 
stovi didelis būrys sovietinių piliečių, 
'žmonės, kurie pasirodo televizijoje, ir, 
tokiu būdu negali išsilaikyti anonymi- 
niai, tada atsitinka priešingai: žmonės gi
ria sovietines gyvenimo sąlygas ir turi di

s. A. Jakimavičius, 
10, Fraser Road, 

Manchester, M8 6HH.

s. S.B. Vaitkevičius — Paštu užsakymai. 
325 Eastfield Road, 

Peterborough, 
Cambs. PEI 4RA.

Tel. 0733-41705.

Albumas ir persiuntimas į užsienį 
$25 USA.

Banko čekius užrašyti Lithuanian Scout 
Association vardu.

VILNIUS PASIKALBĖJIMAS JAUNI LATVIAI — NEPASIRUOŠĘ KARO TARNYBAI

džiausio vargo, surasti ką nors kritikuo
tino savo krašte. Ypač, svetimšalių oub- 
likos akivaizdoje būtą. — pagal sovietinį 
supratimą, tiesiog šventvagystė. Sovietų 
Sąjungą „apšmeižti". Kad pokalbio daly
viai Vilniuje buvo rūpestingai išrinkti, 
apie tai negali niekam kilti abejonės: ga
lima betgi pridurti, kad panašiose situa
cijose kiekvienas sovietinis žmogus pui
kiai žino, ko iš jo laukiama, — ir atitin
kamai jis ir kalbės.

Jeigu, betgi, šis vakaras turėjo ir poli
tinių eksplozijų, tai tas kilo iš kelių Že
nevos dalyvių pareiškimų, kurie, dalinai, 
ne tik kad sugebėjo statyti keblius poli
tinius klausimus, bet juos dar ir taip su
formuluoti, kad įprasti ideologiniai triu
kai ne kaip betiko atsakymams. Atkaklu
mas, su kuriuo šveicariškieji pokalbio 
partneriai klausinėjo, kodėl milžiniškoje 
Sovietų Sąjungos šalyje yra galima, kad 
šioje vienos partijos valstybėje visi žmo
nės vienodai galvoja ir yra vienos nuo
monės, — sudarė priešingai pusei tam 
tikro vargo. Taip pat, vieno jauno vyro 
įklausimas, ką žmonės Vilniuje galvoja 
apie laisvą profesinę sąjungą „Solidaru
mas" kaimyninėje Lenkijoje? Atsakymas 
į tai buvo, — girdi, turima kitų, svarbes
nių problemų. Kai vienas pasiteiravo apie 
elgimasį su atsisakančiais atlikti karinę 
tarnybą, išgirdo, kad tas Sovietų Sąjun
goje visai neegzistuoja: visi myli ir ger
bia kariuomenę. Ar Šveicarija vieną die
ną, sekant afganietišku pavyzdžiu, taip 
pat gali tikėtis gauti „internacionalinę pa
galbą"? Tai esąs, tur būt, šposas, skambė
jo atgal, ir po to sekė nejaukus, neužbaig
tas priedas: jeigu bus to prašoma

Ryškiausias skirtumas . tarp pokalbio 
vadovų buvo jų laikysenoje ir elgesyje. 
Tuo tarpu, kai Ženevoje Torracinta pasi
tenkino balso suteikimu ir keliomis kore
guojančiomis pastabomis, abu sovietiniai 
moderatoriai, vienas rusas ir vienas lietu
vis, jeigu buvo iškeltas jautrus politinis 
klausimas, visada pasigriebdavo žodį at
sakymui ir pradėdavo ideologines pas
kaitas: Jie tarė ir užbaiginį žodį, tuo tar
pu kai švaicariškoje pusėje du pokalbio 
dalyviai buvo paprašyti padaryti savo 
įspūdžių santrauką. Jų išvados gerokai 
sutapo: jie rado dialogą sveikintinu, nes 
suteikė galimybę vienas kitą geriau pa
žinti; pasisakė betgi esą nusivylę daugu
moje valdine laikysena iš priešingos pu
sės, kurios elgsena mažai leidusi pajusti 
liberalumą ir reformos dvasią. Lieka vis 
dėlto tikėtis, kad ši televizijos laida nepa
keistoje formoje bus ir Vilniuje transliuo
jama. Ar, ir kada tas įvyks, nebuvo pa
sakyta.

Vakarų Šveicarijos (prancūziškos) tele
vizijos kanalas savo ruožtu įkandin paro
dė sovietų filmų programoje „Specialus 
kinas" po ilgų metų leistą rodyti sovietų 
režisoriaus Tengiso-Abuladse filmą „At
gaila“. J.P.

600 M. JUBILIEJUS
LIETUVOS KRIKŠTO MINĖJIMAS ŠVEICARIJOJE

Šveicarijos miestelyje Rapperswil, kur 
randasi lenkų muziejus, spalio 3 dieną 
įvyko Lietuvos 600 metų krikščionybės 
minėjimas — simpoziumas. Minėjimas 
įvyko Jo Ekselencijos St. Galleno vyskupo 
Otmar Maeder, ir Jo Ekselencijos lietuvių 
vyskupo Dr. Antano Deksnio globoje — 
patronate. Minėjimo rengėjai Šveicarijos 
Lenkų Bendruomenė, su p. Markowski 
priešakyje. Minėjimas prasidėjo Rap- 
perswil'io bažnyčioje. Šv. Mišias laikė Vys 
kūpąs A. Deksnys su koncelebrantais 
Prof. Dr. Rabikausku, Pralatu Jatuliu, 
Kun. Albert Breu, St. Galleno vyskupo 
kancleriu ir dviem lenkų kunigais.

Pamokslą pasakė, St. Galleno vyskupo 
kancleris Kun. A. Breu vokiečių kalboje, 
iškeldamas Lietuvos krikšto reikšmę Lie
tuvai.

Prie altoriaus stovėjo Vasario 16 Gim
nazijos mokiniai (du berniukai ir dvi 
mergaitės) tautiniuose rūbuose. Juos ke
turis iš Vokietijos atvežė ponia Lucienė.

Per mišias giedojo dvi giesmes lietu
viškai Laima Stepaitienė.

Po bendrų lenkų ii- lietuvių pietų pi
lies restorane, 14.00 vai. įvyko simpoziu
mo atidarymas. Kalbėjo lietuviškai ir 
vokiškai Jo Eks. Vy’skupas Deksnys, lie
tuviškai, vokiškai ir lenkiškai lenkų re
zistencijos vadovas, Šveicarijos Lietuvių 
Bendruomenės vardu Dr. A. Hoferis-Dar- 
gužas vokiškai ir „Instituto Glaube in 
der 2. Welt", atstovas vokiškai.

Toliau sekė paskaitos: keturios vokiš
kai ir viena angliškai. Paskaitų temos ir 
lektoriai:

1. Lietuvos krikštas. Prof. Dr. Paulius 
Rabikauskas. S.J., Roma.

Neseniai „Sovietskaja Latvija" (laik
raštis rusų kalba leidžiamas Latvijoje) 
paskelbė pasikalbėjimą prie „apvalaus 
stalo" su jaunesnės kartos sovietų kariais. 
Keli iš jų kovėsi Afganistane. Pasikalbė
jimas lietė jaunosios kartos auklėjimą ir 
karių, kurie kovėsi Afganistane, savijau
tą. Kai kurios to pasikalbėjimo ištraukos 
gali įdomauti taip pat mūsų skaitytojus.

Štai Generolas Majoras Gromovas, nau
jos karo mokyklos — internato Rygoje 
viršininkas, skundžiasi, kad jauni latviai 
nežino socialistinės Latvijos istorijos. Jie 
mažai žino apie Vaciet'į. legendarinį karo 
vadą Sovietų Sąjungoje, ar Janį Fabrici- 
jų, kuris buvo apdovanotas keturiais 
Raudonosios Vėliavos ordinais. Jeigu pa
klausti jaunus žmones apie vokalinius ir 
instrumentalinius ansamblius, jie visi ži
no „Jumprava", „Autogrf", „Ei-si/Di-si" ir 
Michael Jackson, bet nieko nėra girdėję 
apie Sovietų Sąjungos didvyrius.

Toliau Gromovas pasakoja: „Vieniems 
rok-muzika yra absoliučiai viskas, kitiems 
dar blogiau. Jų tikslas yra pasilinksmini
mas. Darbui jie yra visiškai abejingi, o 
koks produktyvumas gali būti po nakties 
praleistos diskotekoj? Jeigu kalbėti apie 
mūsų istoriją, jie arba nieko nežino arba 
viską supainioja. Tenka tik stebėtis: ką 
juos moko mokykla".

Kitas pasikalbėjimo dalyvis skundžia
si, kad šiemet mažiau latvių padavė pra
šymus įstoti į karo mokyklas negu praei
tais metais.

Majoras Meduškinas, kuris kovėsi Af
ganistane, sako: „Jaunuoliai turi būti pa
ruošti karo tarnybai iš anksto. Bet mes 
tai darome blogai. Sveikas 18-metis jau
nuolis negali nei vieno karto pasikelti 
ant skersinio. Dabar įsivaizduokit, kad 
jis tarnaus Afganistane, kur karštis sie
kia 45 laipsnius, kur visur dulkės. Po 
maršruto pėščiomis kalnuose treniruotas 
žmogus praranda kiek svorio ir labai pa
vargsta, tai ką kalbėti apie netreniruotus 
asmenis? Jiems tarnyba sunki, ir tuos 
sunkumus mes sudarėme patys savo for
maliu požiūriu į jaunų žmonių paruošimą 
karo tarnybai. Iki šiol komjaunimo komi
tetai ir komjaunimo organizacijos žiūri 
formaliai į parengimą karo tarnybai. Bu
vo toks atsitikimas: jaunuolis pašauktas 
į karo tarnybą atsisakė duoti priesaiką 
dėl religinių priežasčių. Aš peržiūrėjau 
jo asmenišką bylą ir ten jo charakteris
tikos buvo labai geros: „Politinės žinios 
geros, komjaunuolis". Reiškia, niekas su 
juo nėra atvirai kalbėjęs. Jis gi neslėpė, 
kad jo tikėjimas jam neleidžia laikyti 
rankose ginklą".

Toliau pasikalbėjimas liečia Afganista
ną. Tas pats majoras Meduškinas sako, 
kad ilgą laiką buvo galima girdėti kokią 
tai teisybę ar pusiau teisybę apie Af
ganistaną. Tai buvo „uždrausta tema“. 
Kai jis važiavo atostogoms iš Afganista

2. Popiežiai ir Lietuva 13-tame ir 14- 
tame šimtmetyje — Prof. Dr. Manfred 
Hellmann, Muenchen.

3. Lietuvos įtaka į lenkų literatūra — 
Dr. Nina Taylor, London.

4. Lenkų — lietuvių santykiai 1918- 
1939 metais —- Isabel Roeskau — Rydel, 
M.A., Muenchen.

5. Lietuvos tragedija 1944-1958 m. — 
Dr. Bohdan Cyvinski. Fribourg.

Moderatoriai: Nina Kozlowski, M.A., 
ir Prof. Dr. Paulius Rabikauskas. S.J., 
Roma.

Visas minėjimas praėjo su ypatingu 
prielankumu Lietuvai ir lietuviams. Aiš
kiai jautėsi pastangos išvengti bent ko
kio prolenkiškumo. Praktiškai viskas vy
ko vietine vokiečių kalba. Kalbėtojas 
lenkas pasveikinimo žodį tarė pirma lie
tuviškai ir tik po to vokiškai ir trečioje 
vietoje lenkiškai.

Simpoziumų baigiant, užbaigiamąjį žo- 
d, tarė p. Markowski. 1 jo klausimą, ką 
galvoją lietuviai apie Lenkija ir lenkus, 
kada tiek daug palankumo ir simpatijų 
buvo parodyta lietuviams, niekas į jo 
klausimą neatsakė, ir be abejo nebuvo 
galima keliais žodžiais atsakyti. J tą 
klausimą atsakyti reikėtų kito simpozi
umo, ir dar daug ilgesnio.

Skirstydamiesi lietuviai tarp savęs ne
galėjo rasti atsakymo, kas paskatino len
kus daryti šį minėjimą, iš kur atėjo im
pulsas šį minėjimą rengti, kodėl tiek daug 
dėmesio Lietuvai.

Nenoromis ateina mintin senas posa
kis: Viešpatie apsaugok mus nuo draugų, 
nuo priešų mes patys apsiginsime!

Dalyvis

no, traukiny dauguma keleivių nežinojo 
kur tas Afganistanas ir kodėl jis iš ten 
važiavo Dabar „glasnost" leidžia apie tai 
kalbėti, bet žmonės vis dar nėra pripratę 
atvirai išreikšti savo nuomonę.

Kitas dalyvis pasikalbėjime skundžiasi, 
kad kariai žuvę Afganistane ne visuomet 
laidojami kaip pridera. Iš antkapių ka
pinėse negalima matyti, kad karys žuvo 
„pildydamas savo internacionalinę parei
gą". Yra atitinkamas nutarimas rašyti 
ant antkapių: „Žuvo pildydamas tarnybi
nes pareigas". „Man dėlto tiesiog gėda 
žiūrėti j akis giminėms mano žuvusių 
draugų. Jie užsitarnavo didžiausią pagar
bą", sako kareivis Sobolevas, kuris taip 
pat kovėsi Afganistane.

Kareivis Vabole, kuris buvo sunkiai su
žeistas Afganistane, ir kuris dabar jau 
gali vaikščioti sako, kad jam pavyko, bet 
jis yra susirūpinęs apie gerbūvį tų „af- 
ganiečių" kurie gyvena kaime, ir kas 
jiems padeda. Jis sako: „Aš turiu sunku
mų su butų, aš gaunu tik pažadus. Du 
jau buvo apgyvendinti, bet man iki šiol 
nieko. Garažas prie namo taip pat būtų 
reikalingas — man sunku vaikščioti. Bet 
man gėda prašyti".

Seni karo veteranai nešioja ordinus, bet 
kai kurie kareiviai gėdinasi dėvėti ordi
nus gautus už kovas Afganistane. Mat. 
kai kurie praeiviai sako: „žiūrėk, pasisko
lino ordinus nuo savo senelio".

Pasikalbėjimo dalyviai sako, kad yra 
daug formalizmo duodant ordinus. Pasi
taiko, kad „afganietis", apdovanotas ordi
nu. yra kviečiamas į karinį komisariatų, 
kur komisaras įteikia jam ordiną, taip 
sakant, „tarp keturių akių". O kodėl ne
būtų galima tai padaryti mokykloj, kurią 
lankė didvyris, ar jo darbovietėje? Visi 
turėtų pažinti savo herojus.

Čia kareivis Dilans sako: „Turim pa
žinti taip pat anti-herojus, tuos kurie da
lyvavo anti-sovietiniame susirinkime rug
pjūčio 23 d. prie Laisvės Paminklo. Kiek
vienas jaunuolis ar mergaitė, kurie lei
dosi būti išprovokuoti priešo radijo bal
sais ar pasislėpusių nacionalistų turi šian
dien atsakyti už savo anti-socialinį elgesį 
prieš visuomenę".

Pasikalbėjimo dalyviai nurodo. kad 
kasmet kariai reservistai grįžta namo. 
Jeigu jie ir ne „afganai", jiems nelengva 
grįžti į ramų gyvenimą. Dėlto norima, kad 
naujai steigiamas klubas „Salang" padė
tų jiems prisitaikyti ir rasti jiems savo 
vietą gyvenime. Klubo pagrindinis tiks
las yra jaunuomenės patriotinis ir in'.er- 
nacionalistinis auklėjimas, pagalba buvu
siems kariams realizuojant jų teises, rū
pinimasis sužeistais kariais, invalidais ir 
žuvusių šeimomis. J.B.

UKRAINIETIS — KATALIKŲ 
VEIKĖJAS

J Vakarus atvykęs ukrainietis katalikų 
veikėjas ir buvęs sąžinės belaisvis Josyp 
Terelja, pirmoje spaudos konferencijoje 
Hagoje. Olandijoje. įsakmiai paragino 
sovietinę valdžią rehabilituoti Ukrainos 
katalikų Bažnyčią ir jai leisti laisvai 
veikti. Tuo būdu sovietinė valdžia paliu
dytų, jog ji tikrai siekia pakeisti savo 
politiką religijos atžvilgiu. Penkiem mili
jonam ukrainiečių katalikų, pažymėjo Te
relja, turi būti suteiktos tokios pat tei
sės, kiokiomis naudojasi rusų stačiatikių 
Bažnyčios nariai. Yra netoleruotina, kad 
ukrainiečiai tikintieji yra persekiojami, 
kai tuo tarpu kiti yra privilegijuojami ir 
valdžios remiami.

Terelja drauge su žmona ir trimis vai
kais iš Sovietų Sąjungos atvyko į Olandi
ją rugsėjo 18 dieną. Jis ketina netrukus 
su šeima emigruoti j Kanadą, kur, kaip ži
noma. yra įsikūrusi gausi ukrainiečių 
bendruomenė. 44-verių metų amžiaus Jo
syp Terelja yra vienas žymiausių ukrai
niečių katalikų veikėjų ir pilietinių tei
sių gynėjų. Už religinės laisvės ir savo 
tautos teisių gynybą jis yra iškalėjęs iš 
viso 21-nierius metus sovietų koncentra
cijos lageriuose ir psichiatrinėse ligoninė
se. Jo išlaisvinimu rūpinosi įvairios Va
karų pasaulio religinės bendruomenės, 
žmogaus teisių gynybos organizacijos ir 
įtakingi pavieniai asmenys. Jis buvo am
nestuotas šių metų vasario mėnesį, bet 
leidimą emigruoti gavo tiktai po to, kai 
paskelbė bado streiką. Rugpjūčio mėnesį 
Terelja drauge su keliais kitais ukrainie
čiais katalikais laišku kreipėsi j Gorba
čiovą, reikalaudamas, kad sovietinė val
džia pripažintų Ukrainos katalikų Bažny
čiai jai priklausančias teises. Ukrainie
čiai katalikai, kaip žinoma, 46-ais metais 
Stalino įsakymu buvo prievarta įjungti į 
rusų stačiatikių Bažnyčią. Nuo to laiko 
Romai likę ištikimi ukrainiečiai tikintie
ji buvo skaudžiai persekiojami ir privers
ti veikti pogrindyje.
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KAS—KADA—KUR

Spalio 23 ir 24 — Vokietijos Lietuvių 
kultūros draugijos suvažiavimas Bad 
Godesberge, Aruiaberge. 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 
23 — 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. šeštadienį, 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 dar
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.

to iki 4 vai. po pietų, bus demonstruoja
ma prie įvažiavimo į Kensington Palace 
Gardens kur yra sovietinė ambasada.

Pagal policijos parėdymą, demonstran
tai su plaktais galės stovėti šiaurinėje 
Bayswater Road pusėje, netoli ambasa
dos.

Šie metai yra ypatingi tuo, kad sovie
tinė imperija švenčia savo revoliucijos 
arba kalėjimų ir koncentracinių lagerių 
valstybės įkūrimo sukaktį, pramatomas 
R. Reagano ir M. Gorbačiovo didysis su
sitikimas, kuriame gorbačiovinė Sovie
tų Sąjunga nori pasirodyti esanti gera ir 
žmogiška, kai tuo tarpu tūkstančiai kali
nių kenčia priespaudoje.

Bayswater Road yra viena iš didžiųjų 
Londono gatvių su labai dideliu eismo 
srautu, tad tkstančiai pravažiuojančių 
žmonių pamato ,kad ne viskas gera so
vietinėje imperijoje.

Demonstracijų vieta pasiekiama po
žeminio tinklu; Central, Circle ir Dis
trict linijomis važiuojant iki Notting 
Hill Gate stoties. Autobusais: 12, 27, 28, 
31. 52. 88.

Londono lietuviai yra kviečiami gali
mai gausiau dalyvauti šioje demonstraci
joje su plakatais ir pašvęsti bent keletą 
valandų mūsų politinių sąžinės kalinių 
prisiminimui.

Stasys Kasparas

N o tt inghamas
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 11.45 iki 12.45 
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

MININT MIRUSIUS
Lapkričio 1 d„ Visuose šventuose, po 

11.15 vai. liet, pamaldų židinyje, iš čia 
specialiu Juozo šukaičio apmokėtu auto
busu vyksime į liet, kapines susitelkimui 
už mūsų mirusius-kankinius. Trejos Vė
linių Mišios prasidės 19 vai. Seks gedulin
gi Mišparai per visą aštuondienį

MIRĖ MYKOLAS USONIS
Iš Chichesterio, West Sussex, pranešė, 

kad spalio 3 d. mirė Mykolas Usonis.
Spalio 15 d., 10.00 vai., velionis buvo 

palaidotas Chichesterio kapinėse.
Tegul ilsisi Mykolas ramybėje.

SERGA LIETUVIAI
Vladas Šlaitas, žinomas poetas, susirgo 

ir yra gydomas St. Charles ligoninėje, 
Londone.

Benius Balsevičius, po širdies smūgio, 
be sąmonės, buvo nuvežtas į St. Charles 
ligoninę, Londone. Jo padėtis yra kritiš
ka. Paieškomi giminės.
Antanas Žukauskas, „Europos Lietuvio" 

administratorius, jau antra savaitė gydo
si namuose.

Visiems sergantiems linkime greitai 
pasveikti.

DBLS-gos ANSAMBLIS DALYVAUJA 
KONCERTE

Spalio 24 d.. 6.30 vai., Latvių tautinių 
šokių grupė „Kamolinš", Leeds Lenkų 
klube ruošia koncertą.

Koncerte dalyvaus ir DBLS-gos liau
dies dainų, šokių ir muzikos ansamblis.

Lietuviai yra prašomi šiame koncerte 
dalyvauti.

Londonas
MIRĖ JONAS PETRUŠAITIS

Spalio 6 d. Londone, po sunkios ligos, 
mirė Jonas Petrušaitis. Gimė 1903.1.22. 
Šiauliuose baigė gimnaziją. Studijavo 
Kauno universitete. Mokytojavo Kėdai
niuose ir tęsė teisės studijas, kurias bai
gęs užėmė Šiaulių apygardos teisėjo vie
tą. Karui užėjus atsidūrė Vokietijoje, vė
liau Špakenberge. Mokytojavo čia atsi
kūrusioje lietuviškoje gimnazijoje. Dės
tė lotynų ir anglų kalbas. Be šių jis mo
kėjo graikų, vokiečių ir rusų kalbas.

Į Angliją atvyko kaip vertėjas ir vėliau 
dirbo spaustuvėje skaitytoju, korektoriu
mi. Buvo „Europos Lietuvio" skaitytojas.

POLITINIŲ IR SĄŽINĖS KALINIŲ 
DIENĄ SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kiekvienais metais Londono Amnesty 
International skyriai rengdavo „Politinių 
Sąžinės Kalinių Dieną Sovietų Sąjungoje. 
Ten esantieji kaliniai tą dieną prisime
nami čia. nes Sovietų Sąjungoje žmogaus 
teisėms ginti komitetai bei organizacijas 
yra draudžiamos.

šį diena bus spalio 30 d., nuo 7 vai ry

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.

Sodyba
PALAIDOTAS V. KUKANAUSKAS
Rugsėjo mėn. 24 d., Headley parapijos 

kapinėse, Hampshire, palaidotas Vincas 
Kukanauskas 89 metų.

Velionis atvyko į Didž. Britaniją 1947 
m. ir apsigyveno E.V.W. Hostelyje, Wigs- 
ley, Newark, o po to persikėlė į anglia
kasių hostelį North St., Armadale, SCS. 
Ilgiausiai gyveno St. Margarets hostelyje, 
Stratton, WSJ. Vincas išėjęs į pensiją at
sikėlė į Sodybą ir ten gyveno iki 1973 m. 
Vėliau velionis apleido Sodybą ir apsigy
veno specialiuose senelių namuose, netoli 
Bournemouth, skirtuose rytų Europos pa
bėgėliams. neturtingiems ir neturintiems 
giminitĮ šiame krašte. Namas yra pritai
kintas senesnio amžiaus asmenims su tin
kama priežiūra. Tai didelis namas, pajū
ryje, Barton-on-Sea.

Laidotuvių pamaldas už velionio vėlę 
atlaikė ir pamokslą pasakė Sodyboje nuo
lat gyvenantis kun. A. Geryba.

Headley parapijos kapinėse yra laido
jami Sodyboje gyvenę lietuviai pensinin
kai. Parapijos kapinės nėra didelės ir lai
ke dviejų metų jos bus užpildytos. Todėl 
yra dedamos pastangos įsigyti lietuviams 
specialų plotą kitose, netoli Sodybos, esan
čiose kapinėse.

Z.J.

Stoke-on-Trent
MIRĖ DU LIETUVIAI

Spalio 3 d. mirė Steponas Čekanaus
kas. Gimęs 1919 m., gyveno Kaune ir dir
bo prie gelžkelių. Po karo atsidūrė Vokie
tijoje, o vėliau Anglijoje. Gyveno ir dir
bo Stoke-on-'Trent mieste. Buvo vedęs. 
Velionis paliko dukrą ir du vaikaičius. 
Steponas Čekanauskas buvo DBLS-gos 
Stoke-on-Trent skyriaus narys nuo oat 
pradžios. Draugiškas ir malonus jis buvo 
mėgiamas visų.

Steponas Čekanauskas palaidotas spa
lio 20 d.

Mykolas Paukštys, gimęs Švenčionyse, 
iš Vokietijos atvykęs gyveno ir dirbo Sto- 
ke-on-Trente. Mirė ir palaidotas taip pat 
Stoke-on-Trente. Daugiau žinių apie jį 
neturime.

Mielas Steponai ir Mykolai, tebūnie 
jums lengva svetima žemelė. Ilsėkitės ra
mybėje.

v

Škotija
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS-gos Škotijos skyriaus valdyba 
spalio 11d. suruošė Tautos šventės minė
jimą.

2 vai. p.p. vietinėje katalikų bažnyčioje 
buvo užprašytos šv. Mišios už Lietuvą. 
Jas atnašavo kun. J. Andriušius. Prieš 
šv. Mišias buvo pašventinta speciali mi
rusių klubo ir klubui nusipelniusių narių 
lenta (COMMEMORATIVE BOARD).

Šv. Mišių metu labai gražiai giedojo 
Pr. Dzidoliko vedamas šv. Cecilijos cho
ras. Kun. J. Andriušius pasakė prasmin
gą šventei pritaikintą ilgą pamokslą. Baž
nyčioje buvo daug tautiečių.

Po pamaldų visi rinkosi į klubo patal
pas minėjimui, šeimininkės truputį vargo, 
nes sunkiai buvo sutalpinami svečiai. 
Kun. J. Andriušius palaimino vaišių sta
lus ir palinkėjo gero apetito. Skyriaus 
pirm. J. Bliūdžius nuoširdžiai pasveikino 
gausiai susirinkusius į Tautos šventės mi
nėjimą.

Atvykęs svečias iš Birminghamo, J. 
Z o k a s, apibūdino lietuviškai Tau
tos šventę ir jos reikšmę. Toliau, jis skyr. 
valdybos prašytas, kalbėjo angliškai. Da
lyvavusieji buvo labai patenkinti, nes di
delė jų dalis nesuprato lietuviškai. Ypa
tingai buvo patenkintas jaunimas, paskai
toje suminėtomis istorinėmis žiniomis 
apie Lietuvą.

Toliau sekė meninė dalis. Ją išpildė 
mergaičių choras vadovaujamas K. Ru- 
gienienės ir vyrų choras, vadovaujamas 
Pr. Dzidoliko. šokėjų grupė, kuriai vado
vauja ir juos mokina K. Rugienienė, 
gražiai pasirodė su tautiniais šokiais.

Programa buvo užbaigta sugiedant tau
tos Himną. Toliau sekė turtinga loterija 
ir vaišės.

J. Bliūdžius

LONDONO LIETUVIŲ MAIRONIO 
MOKYKLA

Nepabūgo lietuviškoji Londono Mairo
nio mokykla žvarbaus vėjo, nei įkyraus 
lietaus ir ypačiai tų neeilinių įvykių, kai 
prieš porą dienų medžiai milžinai žuvo 
nelygioj kovoj su baisia audra. (Verkia 
jie ištiesti skersai kelio, ar suversti ant 
namų stogų, ai- nepagarbiai sugrūsti į 
griovius).

Susirinko jaunimėlis jau trečiajai pa
mokai ir negaišdami laiko jie uoliai „stu
dijavo" spalvas: išmokdami jų vardus 
ištarti ir parašyti. Kiekvienas uoliai nu
spalvino Lietuvos vėliavą ir įsegė į savo 
sąsiuvinį: sekė ir pasaką — viena klasė 
lietuviškai, antroji lietuviškai-angliškai —- 
apie Eglę žalčių karalienę.

Keletai vaikučių rūpėjo Eglės vaikų 
skaičius. Matyt, kad tėvų ar senelių sek
ta ši gražioji pasaka jau giliai yra įleidu
si šaknis į mažųjų atmintį.

Dar sušokta ir sudainuota „Pučia vė
jas, neša laivą", sugiedota „Ilgiausių me
tų“ geltonplaukei Taniai Gedmintaitei 
(8-rių metukų ši mokinukė), pasidalinta 
mintimis ir nuotaikomis. Ir taip tirpte 
ištirpo tos dvi valandos. Šaukėme „Su
die!", kartojome iki „Sekančio!".

Spalio pabaigoje 30 ir lapkričio 1 die
nomis lietuviškoji Maironio mokykla su
sirinks Sodyboje. Tikimės!? Ten vyks jau 
tradicija tapęs Šeimų Savaitgalis.

Pakartosime tai ką jau išmokome ar 
tai žaisdami gamtoje, jeigu oras bus pa
lankus, o jeigu lietutis — ieškodami „pe
lyčių ir katinėlių" seklyčios užkampeliuo- 
se, ar tai burdami laimę keturkampio 
dobilo, ar pasisvečiuodami Lietuvoje pa
siklausyti senų žmonių pasakojimų, ar 
suvaidindami Jūratę ir Kastytį.

Nepagalėkite žirgų ir atbildėkite tą sa
vaitgalį Sodybon; pasidalinkime ne tik 
darbu, bet ir džiaugsmu. Iki pasimatyto!

Mokinė 
SVEIKINIMAS

Sveikinu visus prisidėjusius iniciatyva, 
energija ir sumanymu įsteigti Maironio 
Lietuvių Mokyklą.

šita mokykla yra didelis žingsnis au
gančiai kartai suprasti, kad Lietuva yra 
tikras kraštas, ne tik graži vieta, apie ku
rią jų tėvai kalba ir jiems pasakoja.

Daug sėkmės ir ištvermės mokytojams 
ir mokiniams. Niką Burns-Kasputytė

PA SAIL IJt
Nerado pabaisos

Pereitą savaitę 20 laivų ir mokslininke; 
iš Europos ir Amerikos su moderniškiay. 
siais piietaisais išleido vieną milijoną 
svarų pinigais ir tris dienas ieškodami 
Loch Ness ežero pabaisos ir... nerado. T;
legendinė pabaisa pasidarė labai populis, 
ri visame pasaulyje ir net gavo mažybį 
nį vardą Nessie. Iš kur tas populiarumas' 
Sakoma, kad tai yra priešistorinis gyvį, 
nas, kur'; pirmą kartą matė šv. Kolumbą 
prieš 1422 metus. Po 1933 metų daug žmo. 
nių pradėjo girtis matę Nessie. Kai ką 
ten dieną naktį išsėdėdavo, tikėdami pa. 
matyti tą pabaisą. Ežeras randasi Škotj. 
jos šiaurėje, yra labai gilus ir ilgas (23 
mylios). Paskutinės ekspedicijos vadas j 
finansuotojas Adrian Shine tačiau pasts 
bi, kad jeigu nieko neradome šį kartį 
tai nereiškia, kad Nessie neegzistuoji 
Tas labai pradžiugino turizmo prekybi. 
ninkus.
Išrinktas naujas UNESCO direktorius
UNESCO naujuoju direktorium išrinktą 

Frederico Mayor iš Ispanijos.
Ligšiolinis vyriausias direktorius iš Se

negal, Amadou M'Bow, kuris 13 met; 
valdė UNESCO (Jungtinių Tautų švieti
mo organizaciją) ir savo išlaidumu supj. 
kino vakarų vyriausybes: Amerika, Bri
tanija ir Singapūras išstojo iš organizaci
jos ir tuo sumažino 30 proc. organicijos 
pajamas.
Konferencija pasibaigė

Sankcijos prieš Pietų Afriką ir Fiji li
kimas buvo svarbiausi Britanijos tautą 
bendruomenės konferencijos dienotvarkės 
punktai, kurie tačiau paliko neišspręsti

Britanijos ministerė pirmininkė M.
Thatcher pareiškė, kad vien sankcijos 
nepanaikins rasinės segregacijos Pietų 
Afrikoje, o tik pasunkins gyvenimą juo 
diesiems. Jos nuomone, reikia pagerinti 
juodųjų švietimą ir paremti kaimynine 
valstybes materialiai, kad jos prekybiniai 
nepriklausytų nuo Pietų Afrikos.

Fiji irgi sukėlė daug ginčų konferenci
joje. Manoma, kad dauguma gyventojų 
ir pats diktatorius pulk. Rabuka, nenori 
išeiti iš britų bendruomenės. Pasiskelbusi
respublika Fiji turės iš naujo prašytis j 
bendruomenę. Konferencijoje buvo sako 
ma, kad karinės diktatūros negalima ori- 
imti, bet M. Thatcher vėl nurodė, kad jai

JAUNIMO KONGRESO FONDE 
JAU 4911 SV. IR 64p.
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dabar bendruomenės narių tarpe yra ke-

SOVIETŲ RUOŠIAMOS 
LIETUVIŲ DIENOS AIRIAMS

Spalio 22-27 d.d., Airijos/Sovietų Rusi
jos draugija Dubline ir Korke ruošia „Lie
tuvių Dienas".

Centrinėje bibliotekoje, ILAC Centre, 
Henry St„ Dubline bus lietuvių meno ir 
dirbinių, grafikos ir vaikų tapybos oa- 
veikslų paroda.

Ketvirtadienį ir šeštadienį; Vilniaus uni 
versiteto lietuvių tautinių dainų ir šokių 
grupė „Vingis" šoks ir dainuos Edmund 
Burke teatre.

„Vingį" atlydėjo sovietinę propagandą 
skleisti Sovietinės Lietuvos ministerio 
pirmininko pavaduotojas Bronislavas Zai" 
kauskas ir „Gimtojo krašto" vyr. redakto
rius Algimantas Cekuolis, kuris skaitys 
paskaitą „Tautinis ir Religinis klausimas 
Lietuvoje".

Su jais atvyko Lietuvos Mokslų Akade
mijos, Anglų kalbos skyriaus vedėjas 
Gražvydas Kirvaitis ir fizikas Algiman
tas Gricius.

Viso grupėje, įskaitant ir menininkus, 
yra 25 asmenys.

Grupę atlydėjo Angelė Trunpienė, Lie- 
tuvos/Airijos draugijos sekretorė.

Po „Lietuviškųjų Dienų“, Airijoje jie 
lankysis Škotijoje ir Londone.
luillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

SPORTININKŲ VAKARAS — KAUKIŲ 
BALIUS

Spalio 31 d., 8 vai. vakaro, Sporto ir 
Socialinio klubo salėje įvyks sportininkų 
„HALLOWEAN" vakaras. Visi sportinin
kų rėmėjai ir klubo nariai kviečiami ja
me dalyvauti. Bus maisto bufetas, o šo
kiams gros Disco muzika.
lllllllllllllllllllllllIIIIIIIHIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlItlIlIlIlIlIlIlIlIltlIlIlIHI

AUSTR4LU
Fondui aukojo

K. Jankus — 25 sv.
J. Pakalnis — 20 sv.
B. ir K. Valteriai — 500 sv.
P. ir S. Nenortai 100 sv.
B. ir K. Valteriai paaukojo 500 svarų, 

norėdami mums padėti pasiekti užsibrėžtą 
sumą. Jiems mūsų ypatinga padėka.

P. ir S. Nenortai laimėję pirmą prizą, 
savaitgalį Sodyboj, mūsų loterijoje, jo ver 
tę paaukojo jaunimo fondui. Jiems mū
sų širdinga padėka.

Fondo iždininkas A. Blinstrubas

PAMALDOS
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.
Nottinghame — lapkričio 1 d., 11.15

vai., Židinyje. Po jų specialiu autobusu 
vykstame į liet, kapines maldai už miru
sius. Lapkričio 2 d.. Vėlinėse, pamaldos 
Židinyje nuo 19 vai.

Nottinghame — lapkr. 7 d., šeštadieni. 
Šv. Barnabo katedroje, 13 vai., vysk. J. 
McGuinness vadovaus Mišioms 600 m. 
Lietuvos krikšto sukakčiai.

Nottinghame — lapkr. 8 d., 11.15 vai.. 
Židinyje.

lios karinės diktatūros, tai kodėl nepri- g1 
imti Fiji. ®1

Karas Šri Lankoje tebesitęsia
Tamil partizanai, pasivadinę tigrais,; #U1 

narsiai kovoja su indų kariuomenės da- 1
S3V linrais, kurie buvo sustiprinti naujais ka

drais iš Indijos. Yra daug užmuštų ir su- pa! 
žeistų abiejose pusėse. Indai giriasi ūžė- 
me Jaffna, kur randasi Tamil tigrų ka-

• 4 • * 1 1 J ufltrims centras, bet tas nereiškia, kad mū
šiai greit baigsis. Tamilai reikalauja vi- į. 
siškos nepriklausomybės nuo Šri Lankos 
ir nesutinka su siūloma autonomija. Ta- te 
milai Šri Lankoje sudaro tik apie 30 proc. tra viso krašto gyventojų (4 J- milijono), bet 
Indijoje. Tamil Nadu, gyvena 55 milijonai 1 
tamilų. I*1

Uraganas apgriovė pietinę Angliją
Nepaprasto stiprumo vėjas (160 km per 

valandą), lyg greitasis traukinys, įsiver
žė į pietų Angliją iš Atlanto ir pridarė 
300 milijonų svarų žalos. Tas 'įvyko pe
reito penktadienio naktį, kada visi mie 
gojo. Daug medžių buvo išversti, langai 
išdaužyti, stogai sugriauti, automobiliai 
krintančių medžių sudaužyti. Dėl medžip 
užverstų geležinkelio linijų negalėjo eiti 
traukiniai, taip pat keliai buvo medžią
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užversti, buvo sugriautų namų ir 17 žmo-
nių žuvo. Londonas, nors ir mažiau, bet aus 
irgi nukentėjo nuo audros, ypač yra daug W 
išverstų medžių. Daug žalos pridaryta
Kew Gardens (botanikos sode), ir sako
ma, kad reikės 200 metų, kol visi medžiai 
bus pakeisti.

Lietuvių Sodyba, kuri randasi pietinė 
je Anglijoje, irgi nukentėjo nuo audros: 
keli medžiai buvo išversti, čerpės nuo 
stogo apgadino automobilius ir reikėjo 
kelias dienas gyventi be elektros švie 
sos, nes laidai buvo nutraukti.
Vėl kitas perversmas Afrikoje

Kapitonas Sankara, kuris prieš keturis 
metus nuvertė vyriausybę ir pats pasi
skelbė diktatorium, pakeitė valstybės var
dą iš Upper Volta į Burkina Faso, suda
rė marksistinę tarybą ir užvedė santy
kius su Libija ir Kuba, buvo pereitą sa
vaitę nuverstas ir su 100 padėjėjų sušau
dytas. Naujas diktatorius yra Sankaros 
buvęs padėjėjas, kap. Compaare. Burki
na Faso yra buvusi Prancūzijos kolonija 
Privati ligoninė Rusijoje

120 lovų dydžio ligoninė buvo atidary
ta Maskvoje. Tai pirma privati ligoninė 
Rusijoje ir turėsianti išsilaikyti iš ligonio 
mokesčių. Turi visus patogumus ir ligo
niai bus laikomi vienas ar du asmenys
vienam kambary. Kainuos 
ną.

10 svarų į die
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