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KREIPIMASIS I VISUS PASAULIO 
ŠALIŲ GEROS VALIOS ŽMONES

Žmonijos istorijoje yra buvę daug tarp
tautinių sutarčių. Vienos garbingos, atvė
rusios kelią į taiką ir tautu nepriklauso
mą gyvenimą, kitos — klastingos, padėju
sios įžiebti karus, paglemžti kitų tautų 
laisvę. Turbūt nerasime žmonijos istorijo
je klastingesnio ir melagingesnio suokal
bio, kaip Stalino ir Hitlerio, privedusio 
žmoniją prie žiauriausios katastrofos — 
II-jo pasaulinio karo, pareikalavusio mili
jonus nekaltų žmonių aukų.

Slaptaisiais papildomais protokolais 
prie 1939 m. rugpjūčio 23 d. MOLOTO
VO-RIBENTROPO pakto stalininė So
vietų Sąjunga ir hitlerinė Vokietija, su
trypusios tarptautinę teisę, abipusiai 
palaimino viena kitos imperialistinius 
siekius, suderino savo būsimus veiks
mus ir nubrėžė ribas vidurio Europos ne 
priklausomų valstybių užgrobimui įvyk
dyti. Tokiu būdu Sovietų Sąjunga, kuri 
savo propagandiniu arkliuku laikė ir 
tebelaiko tautų laisvą apsisprendimą, 
kuri pirmoji iš pasaulio valstybių 1920 
m. pripažino Pabaltijos valstybių ne
priklausomybę, sulaužė savo tarptauti
nius įsipareigojimus ir 1939 m. okupa
vo dalį Lenkijos, o 1940 m. dalį Suomi
jos, Estiją, Latviją, Lietuvą ir dalį Ru
munijos.
To meto lietuvių tauta, savigynos ve

dama, pakilo į primestą jai nelygią kovą 
ne tiek už savo valstybinės nepriklauso
mybės atstatymą (nors nepriklausomy
bės troškimas ir nebuvo palaužtas), kiek 
už teisę ir galimybę žmogui išlikti žmo
gumi. Lietuviams stalininė okupacinė val
džia sudarė tik dvi galimybes: nužmogė
jimas arba kova ligi mirties. Jėgos buvo 
nelygios. Todėl kraujuje paplūdusi Lietu
va šaukėsi kitų šalių pagalbos. Bet šau
kėsi veltui. Nes to meto daugumos vals
tybių vadovai, laikinų pergalių ir taikos 
troškulio apsvaiginti, buvo kurti mūsų 
šausmui patys ir trukdė tą šauksmą iš
girsti savo šalių visuomenei. O okupaci
nė sovietinė valdžia pasipriešinimo daly
vius už tai vadino ir iki šiol tebevadina 
„parsidavėliais“ užsienio šalių žvalgy
boms.

Stalino mirtis sustabdė masinius areš
tus ir deportacijas. Tačiau ir vėlesnės so
vietinės vyriausybės neturėjo geros valios 
pasmerkti Stalino-Hitlerio 1939 m. šuo 
kalbį ir likviduoti jo pasekmes. Priešin
gai, ano meto lietuvių tautos ginkluotą pa 
sipriešinimą tebevadina banditizmu, o bet 
kurio žmogaus bandymą nepaklusti reži
mui—parsidavimu imperializmui ir užsie
nio žvalgyboms.

Molotovo-Ribentropo pakto su slaptai
siais Papildomais protokolais padarytos 
lietuvių tautai žaizdos neužgijo. Todėl 
1979 m. rugpjūčio 23 d. Molotovo-Riben
tropo pakto pasirašymo 40-čio proga gru
pė pabaltiečių kreipėsi į Sovietų Sąjun
gos, VFR ir VDR vyriausybes, į Atlanto 
Chartiją pasirašiusių valstybių vyriausy
bes bei į SNO Generalinį Sekretorių su 
prašymu pripažinti tą gėdingą paktą ne
galiojančiu ir likviduoti jo pasekmes—es
tams, latviams ir lietuviams atstatyti lais
vo apsisprendimo teisę. Prašymas nebu
vo išklausytas, o daugelis iš kreipimąsi pa 
sirašiusių pabaltiečių skaudžiai nuken
tėjo nuo KGB už „Sovietų Sąjungos šmei 
žimą“ ir „istorijos klastojimą“. Mat so
vietinė vyriausybė iki šiol tebetvirtina, 
kad Pabaltijo tautos 1940 m. laisvais rin
kimais išsirinko sovietinę valdžią ir savo 
noru įsijungė į Sovietų Sąjungą. Bet toks 
tvirtinimas yra akiplėšiškas melas, nes 
minimi rinkimai vyko po to, kai sovieti
nė kariuomenė okupavo Pabaltijo kraš
tus, o tarptautinė teisė teigia, kad neįma
noma įgyvendinti tautos apsisprendimo 
teisės, kai tos tautos gyvenamoje teritori
joje išdėstyta okupacinė kariuomenė. Ta 
patį teigia ir Leninas savo Taikos Dekre
te, kur sakoma: „Jei tautai nesuteikiama 
teisė laisvu balsavimu, pilnai išvedus pri
jungiančios arba aplamai galingesnės val
stybės kariuomenę, be mažiausios prie
vartos išspręsti šios tautos valstybinio 
egzistavimo formos klausimą, jos pri
jungimas yra aneksija, t.y. grobimas ir 
smurtas".

Gyvenimas nestovi vietoje. Sovietų Są
jungoje jau girdisi vis drąsesni balsai, 
reikalaujantys atvirumo politiką ne vien 
deklaruoti, kaip yra daroma dabar, bet ir 
įgyvendinti tikrovėje—kelti dienos švieson 
visą tiesą. Gal pagaliau bus suprasta, kad

NEPRIIMTINA IDEOLOGIJA
NARCIZAS PRIELAIDA JTO 

SVARSTYMUOSE

Ženevoje vykstančiuose Jungtinių Tau
tų Organizacijos žmogaus teisių komisi
jos posėdžiuose pirmą kartą turėjo progos 
tarti žodį taip pat ir laisvųjų lietuvių at
stovas — Šveicarijos lietuvių bendruome
nės pirmininkas Narcizas Prielaida. Jis 
kalbėjo net du kartus viešuose posėdžiuo
se — vasario 29 dieną ir kovo antrąją — 
kaip Laisvųjų žurnalistų tarptautinės fe
deracijos delegatas. Vasario 29-os dienos 
posėdyje buvo svarstomos priemonės ko
vai prieš pavieniem žmonėm ir žmonių 
bendruomenėm primetamas totalistines 
ideologijas. Šia proga Narcizas Prielaida 
savo žodyje priminė žmogaus teisių komi
sijos nariam, kad Pabaltijo tautom jau 
ilgus dešimtmečius yra jėga primetama 
jom svetima vadinama socialistinė ideo
logija, tam tikslui panaudojant net poli
cines priemones. Griežtai paneigdamas 
tai, ką žmogaus teisių komisijoje neseniai 
tvirtino vienas sovietinių delegatų — va- 
dinamosiosios tarybinės Lietuvos užsie
nio reikalų ministro pavaduotojas Mali
šauskas, būtent, kad Lietuva ir kitos Pa
baltijo valstybės laisvu noru 'įsijungė į 
Sovietų Sąjunga, Narcizas Prielaida pri
minė, kad Pabaltijo kraštai buvo 40-ais 
metais kariniai okupuoti, kad jų prievar
tiniam įjungimui į Sovietų Sąjungą buvo 
pravestas referendumo farsas ir kad va
dinamoji Pabaltijo kraštų aneksija buvo 
įvykdyta pasiremiant nacių ir sovietų 
slaptu susitarimu. Prielaida atkreipė dė
mesį, kad sovietinio delegato Mališausko 
tvirtinimas esą Pabaltijo kraštai savano
riškai įsijungė į Sovietų Sąjungą priešta
rauja paties Lenino laikysenai Pabaltijo 
kraštų atžvilgiu: Leninas pasirašė taikos 
ir nepuolimo sutartį su nepriklausoma 
Lietuva, visiem laikam sovietų vyriausy
bės vardu atsisakydamas bet kurių pre
tenzijų į Lietuvos teritoriją.

Keista, kad kaip tik „atvirumo“ laiko
tarpyje, pažymėjo Prielaida, sovietai taip 
grubiai paneigia ir iškreipia istorininius 
faktus. Prielaida pažymėjo, kad tautom 
ir žmonėm primetamas ideologinis rasiz
mas yra žalingesnis ir pavojingesnis už 
fizinį rasizmą.

Kovo antros dienos posėdyje Jungtinių 
Tautų žmogaus teisių komisija apžvelgė 
žmogaus teisių bei laisvių pažeidimus, ku- 

pasaulyje taika ir demokratija yra neiš
skiriamos. Kur nėra demokratijos, nėra 
ir laisvės, o be laisvės negali būti taikos.

Tačiau jėgos, trukdančios demokrati
zacijos procesui Sovietu Sąjungoje dar 
labai stiprės. Štai keletas tai patvirtinan
čių faktų:

— Tauriausi mūsų kunigai — Alfonsas 
SVARINSKAS, Sigitas TAMKEVIČIUS 
tebekalinami.

— Lietuvos patriotai — Viktoras PET
KUS, Balys GAJAUSKAS (iškalėjęs jau 
35 metus), Gintautas IEŠMANTAS, Povi
las PEČELIŪNAS tebekankinami trem
tyje.

— Vyskupui Julijonui STEPONAVI
ČIUI tebedraudžiama eiti vyskupo parei
gas.

— Daromos kratos pas asmenis, saugu
mo 'įtariamus dalyvaujant „LKB Kroni
kos“ leidime.

— Sovietų Sąjungoje, taip įnirtingai 
ieškančioje karinių nusikaltėlių, pasislė
pusių kažkur Vakarų šalyse, nė pirštu ne
pajudinta, kad būtų nubaustas ar bent 
išaiškintas nors vienas iš tų daugybės čia 
dar tebegyvenančių ir net privilegijomis 
tebesinaudojančių sadistų, organizavusių 
ir vykdžiusių masines nekaltų žmonių 
žudynes ir kankinimus Stalino laikais.

— Ryšium su š.m. rugpjūčio 23 d. sta
linizmo ir hitlerizmo aukų paminėjimu 
Vilniuje, Rygoje ir Taline per sovietinę 
spaudą, radiją ir televiziją pasipylė nu
valkioto melo ir šmeižtų srautas to mi
nėjimo ir jo dalyvių adresų (Pav., apie 
Nijolę SADŪNAITĘ, turinčią oficialų 20- 
ties metų darbo stažą, sakoma, kad ji 
niekad nedirbo, ir pan.).

— Saugume agentai tebenaudoja tero
rą ir smurtą. Pav., š.m. rugpjūčio 28-29 d. 
primušti Robertas GRIGAS ir kun. Ro
kas PUZONAS. Nijolė SADŪNAITĘ ve
žiota mašinoje be numerių 30 valandų. Vi-

rie tebėra vykdomi įvairiuose pasaulio 
kraštuose, šia proga tartame žodyje lais
vųjų lietuvių atstovas ryškiai atkreipė 
posėdžių dalyvių dėmes'į į Lietuvoje vyk
domus religinės ir sąžinės laisvės pažei
dimus. Jis priminė įvairių lietuvių įkali
nimą religiniais ir sąžinės sumetimais, pa 
minėdamas kunigus Svarinską ir Tamke- 
vičių, Gajauską ir Iešmantą, Nijolę Sadū- 
naitę, kuri buvo nuteista už Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos platinimą, 
atkreipė dėmesį, kad nors oficialiai Vals
tybė ir Bažnyčia Lietuvoje yra viena nuo 
kitos atskirtos, ateistinė valdžia nuolat 
kišasi į Bažnyčios vidaus reikalus ir kon

troliuoja jos veiklą, net kunigų ir vysku
pų skyrimą. Valdžios įsakymu prieš 26- 
erius metus iš savo vyskupijos buvo iš
tremtas vyskupas Julijonas Steponavi
čius. Prielaida kalbėjo ir apie kitus reli
ginės laisvės varžymus, pavyzdžiui, reli
ginės spaudos draudimą. Sovietų Sąjunga, 
pažymėjo Prielaida, prisistato kaip žmo
gaus teisių bei laisvių gynėja, bet tuo pa
čiu metu Pabaltijy ir kitur, kaip pavyz
džiui Afganistane, ji grubiai trypia po 
kojomis visas tas žmogaus teises bei lais
ves,. kurias skelbia ir užtikrina tarptau
tiniai dokumentai.

(VAT.R.)

Balio Gajausko laiškas
Mielas Kęstuti,
Ačių už laišką, už nuotrauką, atvirutę 

bei mokinių sveikinimus. Labai gražiai 
atrodo šokančios mergaitės, orkestras, na, 
ir visi gražiai atrodo. Tai antra nuotrau
ka iš tos pačios vietos. Ačiū už linkėji
mus Irenai ir Gražinutei. Gražinutė dabar 
serga, atrodo gripas, jau savaitė neina į 
mokyklą. Lietuvoje serga žmonės gripu.

Kas daroma dėl išvykimo? Štai. Gruo
džio 17 majoras pakvietė Ireną į vizų 
skyrių Kaune. Pasiūlė man parašyti pa
reiškimą į Chabarovsko vizų skyrių, kad 
noriu išvykti 'į užsienį ir nurodyčiau į 

Balys Gajauskas čiumikane prieš bendrabučio duris.
Nuotrauka: I Gajauskienės

siems trims buvo grasinama susidoroji
mu.

Šie ir daugybė panašių faktų rodo, kad 
melas ir prievarta Sovietų Sąjungoje šak
nis suleido labai giliai, kad dar daug rei
kės ne tik sovietinių piliečių, bet ir viso 
pasaulio šalių visuomenės pastangų, kad 
nugalėtų viešumas ir demokratija.

Todėl mes ir kreipiamės į visų pasaulio 
šalių geros valios žmones, prašydami:

— Nebūkite abejingi neteisybei ir kitų 
skausmui! Visomis jums prieinamomis 
informacijos priemonėmis nušvieskite Pa
baltijo tautų padėtį ir prašykite savo val
stybių vadovus, kad artimiausioje SNO 
Generalinės Asamblėjos sesijoje būtų iš
keltas ir svarstomas Pabaltijo valstybių 
prievartinio įjungimo į Sovietų Sąjungą 
klausimas, o tų valstybių piliečiams būtų 
atstatyta laisvo apsisprendimo teisė.

Tepadeda jums Dievas!
Pasirašė:
Kun. Juozapas Razmantas (Žalpiai), 

Kun. Jonas Kauneckas (Skaudvilė), Kun. 
Vaclovas Staikėnas (Kriokialaukis), Kun. 
Jonas Danyla (Bijutiškis), Kun. Antanas 
Gražulis (Alytus), Kun. Leonas Kalinaus
kas (Josvainiai), Kun. Vincas Vėlavičius 
(Telšiai), Kun. Kazys Gražulis (Šiauliai),

Kun. Vytautas Prajara (Garliava), 
Kun. Petras-Kastytis Krikščiukaitis (Čio
biškis), Kun. Rokas Puzonas (Kiaukliai), 
Doc. Vytautas Skuodis (TTGK Komiteto 
narys — Vilnius), Liudas Šimutis (Kau
nas), Nijolė Sadūnaitė (Vilnius), Liudas 
Dambrauskas (Kaunas), Vytautas Vai
čiūnas (Kaunas), Robertas Grigas (Kiau
kliai), Kazimieras Kryževičius (Kau
nas), Jonas ir Jadvyga Petkevičiai (Šiau
liai), Vidas Arbraitis (Kaunas), Petras 
Gražulis (Sasnava), Saulius Kelpšas 
(Garliava), Bronė Valaitytė (Sasnava), 
Aldona Raižytė (Garliava).

1987 m.
LKB Kronika Nr. 75 

kurią šalį. Tada panaikins likusį trėmimą 
ir išleis išvažuoti. Sako, kad sprendimas 
bus teigiamas. Gruodžio 22 parašiau pa
reiškimą. Pageidavau išvažiuoti į JAV 
Sausio viduryje atėjo atsakymas. Rašo, 
kad pirma reikia užbaigti trėmimą, pas
kui gauti iškvietimą, tada svarstys pa
reiškimą. Mano viršininkas siūlė rašyti 
malonės prašymą, kad dovanotų trėmi
mą. Aš atsisakiau. Nelaikau save kaltu. 
Sausio 23 vėl tas pats majoras pakvietė 
Ireną į vizų skyrių. Siūlė jai rašyti ma
lonės prašymą, kad man dovanotų trė
mimą. Ji atsakė, kad nei ji, nei aš nera-

šysime malonės prašymo. Tada jis pasiū
lė parašyti pareiškimą, kad peržiūrėtų 
bylą. Tokį pareiškimą parašė. Sakė, kad 
užtruks mėnuo, o jeigu daugiau, tai pra
neš.

Nežinau aš šie žingsniai rimti, ar tik 
traukia laiką. Padels, tai visai mažai liks, 
o gal per tą laiką nemirs. Jie labai neno
ri, kad grįščiau į Lietuvą ir nenori, kad 
išvažiuočiau į užsienį. Irena girdi per ra
diją, kad mane išleis, kuo remiasi tokie 
pranešimai — nežinau. J visus praneši
mus ir kas daroma, aš žiūriu labai atvar- 
giai, nes per visą laiką daug jų buvo. Tos 
kalbos gali likti kalbomis. Kaip viena 
moteris iš Vokietijos rašė: .....reikalai ge
rai išsispręs, tik reikia laiko...“ O to 
laiko jau mažai liko.

Tikrai, būtų įdomu susitikti. Aš ma
nau, būtų daug apie ką pakalbėti.

Irena atsivežė foto aparatą. Padarėme 
nuotraukų. Tik tą laiką, kai ji viešėjo, bu 
vo laibai šalta ir stiprus vėjas. Padarė 
nuotraukų. Prastai išėjo, nes mes blogi 
fotografai, be to, buvo apsiniaukusi die
na. Bet geriau negu nieko.

Čia gili žiema. Kaip pasakoja senieji 
gyventojai, paskutinės pūgos praūžia pir
moje gegužės mėnesio pusėje.

Aš norėčiau gauti rusų-vokiečių kalbų 
žodyną. Paskutiniais metais sunku su žo
dynais. Ankščiau nenusipirkau. Rašau 
vokiškai, tai žodynas reikalingas.
Danutės ir Ritos malonūs laiškai. Danu

tė rašė, kad ji iš Toronto. Joms labai sun
ku suprasti šį gyvenimą.

Norėčiau daugiau žinoti apie gimnazi
ją. Kaip dabar sveikata? Į gimnaziją rei
kia važinėti? Ar toli tie miestai vienas 
nuo kito? Kiek mokosi mokinių gimnazi
joje? Toronte veikia Maironio mokykla. 
Mokinė parašė man iš tos mokyklos. 
Sveikinu mokinius ir linkiu jiems sėkmės 
moksle. Laimingai.

Balys
1988.11.23, Čiumikanas

LIETUVOJE
Nori daugiau žinoti

Sausio 16 d. TIESA baigė spausdinti 
Arnoldo Čaikovskio straipsnių seriją apie 
„Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“, 
apie kurią Lietuvos gyventojai ligšiol ga
lėjo žinoti tik iš užsienio radijo translia
cijų. Straipsniai susilaukė plataus atgar
sio. Laikraščio redakcija gavo laiškų. Vie
nas skaitytojas parašė:

Straipsnius apie katalikų „Kroniką“ 
skaičiau su didžiausiu susidomėjimu ir 
tik stebiuosi, kodėl žurnalistai apie tai 
anksčiau nerašė. Dėl to mes ir ligi šiol 
kai ko nežinojome. Laukiame panašių 
straipsnių daugiau“.
Ideologinio darbo kritika

Sausio 26 dieną Vilniuje įvyko LKP 
Centro komiteto plenumas, kuris atleido 
iš pareigų visą eilę partijos sekretorių, ir 
jų vieton paskyrė kitus, dažniausiai jau
nesnius. CK sekretoriumi ir biuro nariu 
išrinko Stanislovą Giedraitį, 41 metų am
žiaus veterinorių.

CK pirmasis sekretorius R. Songaila, 
taip pat veterinorius, padarė ataskaitinį 
pranešimą, kuriame pagarbiai paminėjo 
Maskvos priekaištą, jog respublikoje yra 
esminių spragų „darbo žmonių idėjinio 
politinio, ypač internacionalinio auklėji
mo darbe“. Taip pat, silpnai kovojama 
su „užsienyje kurstomomis provokacinė
mis kampanijomis tarybinio Pabaltijo 
respublikų klausimu. Tai rodo, kad ne
pakankamai efektyviai dirbo CK biuras, 
asmeniškai drg. L. šepetys, Ministrų Ta
rybos pirmininko pavaduotojas, CK na
rys A. česnavičius...“ ir daugelis kitų. L. 
šepetys perspėtas, kad turi ryžtingiau 
pertvarkyti ideologinį darbą, drąsiau ir 
principingiau spręsti opius klausimus. Be 
to, CK biuras išnagrinėjo praėjusių metų 
rugpjūčio 23 dieną Vilniuje surengtą 
sambūrį. R. Songaila pasakė, kad nacio
nalistiniai ir religiniai ekstremistai ruo
šiasi paminėti Vasario 16-ąją ir „tuo bū
du pamėginti kurstyti nacionalizmą, ne
apykantą kitoms tautoms, pakirsti mūsų 
visuomenės vienybę“. Jis paragino parti
nius komitetus ir vietinius tarybinius or
ganus „padaryti viską, kad būtų užkirs
tas kelias tokiems priešiškiems išpuo
liams“.
Susirūpinimas Kuršių mariomis

Klaipėdoje buvo sukviestas tarpžinybi
nis pasitarimas dėl Kuršių marių sanita
rinės būklės. Dėl intensyviai vystomos 
Nemuno baseine pramonės, į marias pa
tenka įmonių atliekos, suplūsta pestici
dai, naftos produktai ir kt. Kuršių marių 
užterštumo normos yra neleistinai viršy
tos.
Pagausėjo peršalimo ligos

Nors šią žiemą Lietuvoje didelių šalčių 
nebuvo, vasario pradžioje nemažai žmo
nių ėmė sirgti. Vien Vilniuje per dieną 
nuo peršalimo susirgo pusantro tūkstan
čio žmonių. Ypač serga vaikai.
Kalvarijoje nauja ligoninė

Kalvarijos miesto centre pastatyta nau
ja 130 vietų ligoninė. Vyr. gydytojas Eu
genijus čiuplevičius sako, kad palatos 
skirtos 2-4 ligoniams. Įrengtos intensyvios 
terapijos palatos, diagnostikos ir gydo
mieji kabinetai su nauja aparatūra.
Labdaros koncertas

Lietuvos kultūros fondas Vilniaus spor
to rūmuose suruošė didelį labdaros kon
certą, kurio lėšos skiriamos Gedimino 
kalnui tvarkyti ir Vilniaus Aukštutinei 
piliai atstatyti. Žiūrovų ir klausytojų su
sirinko 3,5 tūkstančio. Vakaro pelnas 29 
tūkstančiai rublių. Programoje dalyvavo 
žymieji Vilniaus orkestrai, žinomiausi vo
kalistai ir geriausi baleto šokėjai. Visi ar
tistai labdaros renginyje dalyvavo nemo
kamai.
Su šunim į bažnyčią

Pensininkė Marytė Gaitaveckienė anks-
tų rytą ėjo tvarkyti Žaslių bažnyčios ir 
pamatė išlaužtas duris. Telefonu buvo 
pranešta milicijai. Atvyko milicijos ka
pitonas ir leitenantai. Iškviestas atvyko 
milicijos seržantas Ivanas Kurica su šu
nim, be kurio pagalbos pareigūnai nebū
tų suradę vagių. Nusikaltimo vietoje su
laikyti Petras ševelionokas ir Jonas Aku- 
levičius, kurie norėjo išplėšti bažnyčios 
seifą, bet nebesuspėjo. Padarė nuostolių 
už 75 rublius.

1
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KUNIGAS IR ŽMOGUS NETIESOS SRAUTAS „TIESOJE“
KUNIGO ALFONSO SVARINSKO 

NELAISVĖS METINĖS
Prieš penkerius metus — 1983 metų 

sausio 26 d. — buvo suimtas Viduklės 
klebonas ir Tikinčiųjų Teisėm ginti Kata
likų Komiteto narys kun. Alfonsas Sva
rinskas. Penkeri sunkios nelaisvės metai 
Įgyja dar didesnį svorį, kai prisimename, 
kad jie yra dvidešimties nelaisvės metų 
tęsinys. Iš 34-verių kunigystės metų Al
fonsas Svarinskas net trylika jau yra 
praleidęs, apaštalaudamas sovietinių ka
lėjimų ir lagerių misijose, už grotų ir 
spygliuotų vielų be teisės vadintis ne tik 
kunigu, bet ir žmogumi.

Propaganda j;į apšaukė klerikaliniu 
ekstremistu ir šmeižiku, pavojingu nusi
kaltėliu, išsišokėliu ir dar kažin kuo, nors 
ir patiem tos propagandos skleidėjam yra 
aišku, kad kun. Svarinskas buvo nuteis
tas ne už ką kitą, kaip tik už tai, kad bu
vo kunigas ir žmogus. Kunigas ir žmogus, 
ginantis tiesą, kovojantis už Dievą, už 
žmogaus orumą ir jo dvasinio tobulėjimo 
idealus. Tūkstančiam Lietuvos tikinčių 
ir geros valios žmonių — jis galingas, ne
nuilstantis ledlaužis. Ledlaužis, kuris Die
vo vedamas ir globojamas, ištikimųjų 
maldomis remiamas, ryžtingai laužė ir te- 
belaužia dvasinio sustingimo, melo ir n :- 
apykantos, prievartinio ateizmo ledus. 
Kun. Alfonso Svarinsko asmens didybę 
pripažįsta net patys valdiški ateistai. Vi
si tie ankstesni draudimai klierikam lan
kytis pas jį, dabar draudimas rengti jn 
minėjimus, viešai melstis už jį pamoks
luose teigiamai vertinti jo veiklą ir pa
stangas rodo, kad prievartos aparrto 
sargai puikiai supranta kunigo Alfonso 
Svarinsko pavyzdžio jėgą ir jo įtaigų po
veikį blaiviai mąstantiem žmonėm. Dėl to 
ir stengiamasi bet kokia kaina jlį apjuo
dinti, prievarta ir grasinimais įkalti žmo
nėm, kad kun. Alfonsas Svarinskas — 
tarybinės santvarkos priešas, kad jo gy
nimas gali būti laikomas politiniu nusi
kaltimu.

Sunkus nelaisvės metai nepalaužė nei 
kunigo Svarinsko, nei kitų sąžinės be
laisvių dvasios. Tai aiškiausiai liudija jų 
laiškai. Beveik kiekviename laiške iš 
GULAGO atsispindi padėka Dievui už 
suteiktą galimybę kentėti ir aukotis, to
bulėti pačiam ir būti pavyzdžiu kitiem. 
Tikėjimo išpažinimo galimybę Dievas yra 
suteikęs visiem: turtuoliui ir vargšui, 
mokslininkui ir artojui, valstybės vado
vui ir kaliniui. Pareigų Dievui atlikimo 
vieta taip pat nėra apribota. Dievą išpa
žinti ir garbinti galima visur: prie alto
riaus ir maldos namuose, šeimoje ir orie 
darbo, kalėjime ir tremtyje — tai vis 
neaprėpiami ir neišmatuojami žmogai s 

GEDIMINAS ŠLIKAS

KRUVINA VASARA 
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jAPYSAKA-ROMANAS

(Tęsinys 42)
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' Ištraukiu iš po palto rankas. Jos sutvarstytos 
drobiniais raiščiais ir spygliuotos vielos padarytos 
žaizdos nebeskauda. Galva rami, iš jos dingo 
svaigulys ir klaikios mintys. Aplinkui mane 
viešpatauja tokia nuostabi tyla, jog manai esąs 
nepažįstamoje šventovėje.

Man sujudėjus pasigirsta šuns urzgimas. Aš 
nematau jo. Tik tamsioje kertėje šalia krosnies 
išdavikiškai spindi du žiburėliai — šuns akys.

— Tylėk. Sargi, būk ramus! — pasigirsta 
lietuviška kalba iš už audeklo. Šuo nutyla, dingsta ir 
abu žiburėliai.

Akimirką negaliu suprasti, kur esu. kas atsitiko 
su manimi. Pamaži, labai pamaži įsijungia atmintis. 
Miškas, ginkluotų vyrų būrys, puošnus karininkas, 
Stefanija su sudraskytomi kojomis, audra naktį, 
sudžiūvusi moterėlė su šautuvu rankose... Barbora... 
Ar ji atnešė mane į šį guolį? Ta sudžiūvusi, veik visą 
amžių pragyvenusi senė?

Be garso sujuda audeklas ir į vidų įeina senoji 
Barbora. Mažytės akutės vėl įsmigo į mane, tik 
dabar be pykčio, be pagiežos.

— Na, atbudai, gražuolėli? Ilgai miegojai, 
mano mielas, ilgai.

— Miegojau?
— Na, žinia miegojai. Aš tau įdaviau žolelių... 

— sako ji ir prieina arčiau guolio.
-—Mano vardas Tomas...
— Tomas... Retas vardas mūsų miškuose. 

Vokiečiai turi daug mandrių vardų.
j —Aš ne vokietis, o lietuvis.

— Lietuvis? Manęs neapgausi. Tokią knygelę, 
kaip tavoji švarko kišenėje, nešiojasi tik vokiečiai.

veiklos barai, kuriuose gali įsikūnyti Die
vo mintis. Kristus, siųsdamas apaštalus į 
pasaulį, kalbėjo:

„Siunčiu jus kaip avis tarp vilkų . "
— „Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano 
vardo. Bet kas ištvers iki galo, bus išgel
bėtas“. — „Todėl nebijokite jų, juk nėra 
nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir 
nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma“.
— „Nebijokite tų, kurie žudo kūną, o ne
gali užmušti sielos...“

Todėl nė iš vieno sąžinės kalinio Lipų 
nesigirdi nevilties šauksmo ar gailesčių 
dėl prarasto gyvenimo ir laisvės. Gai ne 
visi vienodai atsparūs fiziškai iškentėti 
nelaisvės nepriteklius, tačiau sielos jų 
ramios ir tvirtos, nes jas stiprina ir glo
boja pats Kristus, mūsų Viešpats ir mūsų 
Dievas!

Minėdami išsiskyrimo su garbinguoju 
kun. Alfonsu Svarinsku penktąsias meti
nes, Lietuvos katalikai pakelia savo šir
dis į Viešpatį, kad pajėgtų nugalėti baimę 
ir netikrumą, kad iš kankinių pasisemtų 
ryžto ir drąsos. Drauge su drąsiasiais ti
kėjimo išpažinėjais ir kankiniais jie šau
kiasi nuolatinės šventosios Dvasios pa
galbos:

„...Galingai protą mūs apšviesk. (Ir 
širdis meile Tu paliesk, Kad nepalūžtų 
mūs valia,) Ją stiprink amžina galia.

„Die Raute“, vokiečių iš Lietuvos kul
tūrinis ir žinių biuletenis, leidžiamas Va
karų Vokietijoje, savo šių metų pirmame 
numeryje spausdina pensininko vyr. mo
kytojo Raphael Stehr paskaitą apie Lie
tuvą, skaitytą 1987 m. gegužės 16 d. 
Frankfurte.

Čia pateikiame to Lietuvos patrioto, 
vokiečio iš Lietuvos, paskaitos santrauką 
ir įdomesnes ištraukas.

Savo paskaitos pradžioje R. Stehr pri
simena malonius laikus nepriklausomoje 
Lietuvoje, kur, kaip jis sako, „grietinė ir 
medus tekėjo“. Kalbėdamas apie vokie
čių repatrijavimą iš Lietuvos, jis yra ne
patenkintas jiems duotu „Volksdeutsche“ 
vardu. Jis sako: „Mes esame vokiečiai iš 
Lietuvos ir mes vadinamės taip, kaip mū
sų protėviai mus vadino“. Jis tęsia: „Aš 
nesigėdiju savo tėvynės. Kai Vokietija 
vis dar buvo susidėjusi iš smulkių vals
tybėlių, Lietuva buvo didžiausia valsty
bė Europoje, siekianti nuo Baltijos iki 
Juodosios Jūrų. Ji labai pasitarnavo Eu
ropai, gindama ją nuo aziatų. Tai buvo 
Vytautas Didysis, o ne jo pusbrolis, Len
kijos karalius Jogaila, kuris nugalėjo 
kryžiuočius 1410 m. liepos 15 d. Tada

Aš nemoku skaityti, bet mano anūkė moka. 
Pištalietą irgi turi...

— Aš... —noriu teisintis, bet Barbora neleidžia 
man kalbėti.

Gerai kalbi lietuviškai, bet vokiečius mes 
pažįstame. Gudrūs jie, sukti. Ar klaipėdietis esi?

Senoji nenori manęs suprasti, nenori tikėti man.
— Ne klaipėdietis aš. Lietuvis, aukštaitis...
— Aš kalbu su juo, o jis dainuoja savo dainą ir 

tiek, — murma senoji Barbora. Ji pasilenkia ties 
dėže prie mano guolio, rausiasi joje, išima molinį 
dubenį ir nuėjusi prie krosnies, iš apjuodusio puodo 
semia kažkokį garuojantį viralą.

— Štai pasrėbk karšto viralo. Kai pilvas sušyla, 
tai nebėra ir noro ginčytis, — samprotauja Barbora, 
paduodama man dubenį.

Ir ko nėra toje skanioje sriuboje: morkų 
griežinėliai, bulvių gabalai, žirniai, keli dideli grybai. 
Viralas stipriai kvepia aviena ir česnaku, tačiau 
malonus gomuriui ir skrandžiui.

— Visą laiką kliedėjai, — sako man Barbora, 
sėsdama guolio kojūgaly. — Taip ir pasakojai apie 
Petrą ir Ireną, apie Juozą ir Stefaniją, apie kraują ir 
žaibus. Nežinau, kur tave ir pritaikinti. Kaip gi 
atsiradai mūsų miške?

Nuryju šaukštą sriubos ir akimirką nežinau ką 
jai atsakyti. Ar supras senoji kas aš ir kokiu būdu 
įsiveržiau į miško karalystę? Ji jau nusprendė, kad aš 
vokietis...

— Pabėgau nuo mirties, — sakau jai dar kartą.
— Nuo kokios mirties ir iš kur?
Stropiai parinkdamas žodžius stengiausi 

papasakoti Barborai, jog aš ir Maironis patekome į 
kažkokios gaujos nelaisvę. Pasakodamas stengiausi 
laikytis dar Maironio išgalvotos legendos, jog mes 
abu buvome miško medžiagos supirkėjai ir kad mus 
partizanai užklupo pakeliui į Antokolką.

— Antokolką? — sumurmėjo Barbora. —Taip 
toli? Kokie trys dešimt verstų ar daugiau... kokie ten 
partizanai?

Ką aš žinau? Barzdoti, pikti, karininko 
vadovaujami...

Aukštas, šviesiaplaukis, gražus? — klausia

Barbora ir jos akutėse švysti smalsumo liepsnelė. 
Pažinojo ji tą karininką?

— Nežinau ar gražus. Galbūt... Tačiau aukštas 
ir šviesiaplaukis.

— Stavrovskis! Kur jis su vyrais praeina — 
nebeauga žolė. E, mielasis, štai ir sugavau 
meluojant: iš kapitono Stavrovskio nagų dar niekas 
nepabėgo.

— Aš nemeluoju. Gal tai buvo kitas karinin
kas...

— Kito mūsų apylinkėse nėra. Stavrovskis - 
Augustavo miškų karalius. Prieš jį dreba ir 
vokiečiai, ir bolševikai.

— Aš irgi drebėjau.
— Na. o kur paliko tavo Juozas?

Jei aš žinočiau... Paskutinį kartą mačiau 
kažkokiame kaime, pas tą karininką.

Barboros akutės apsiniaukia. Jos veidas vėl 
įgauna senos, blogai išdirbtos odos pavidalą.

— Negerai palikti draugus nelaimėje...
— Tu teisi močiut, negerai. Bet ką aš galėjau 

daryti? Partizanai jau vedė mane sušaudyti, 
aiškinu jai ir stebiuosi, kad mano kreipimasis 
močiute jau nebeužgauna senosios.

— Gal ir kalbi tiesą, — sako Barbora, 
paimdama iš mano rankų tuščią dubenį. Sakai 
apleistas kaimas?

-Taip bent atrodė. Be barzdočių ten nieko 
nebuvo.

— O nuotakos irgi nematei9
— Kokios nuota kos?
— Stefanka, Stavrovskio nuotaka. Sako graži, 

raudonplaukė.
Ar ir čia mane persekiojo Stefanija? Ką atsakyti 

senajai? Papasakoti apie save ir Stefanijos mirtį?
Klausausi Barboros ir man pamaži prasiveria 

akys: jos klausimai aiškiai pabrėžė labai paprastą 
faktą — senoj nemažai žinojo apie Stavrovskį, 
Stefaniją ir Drąsią gaują, kuri šeimininkavo 
pamiškės kaime. Nežinodamas kaip elgtis toliau, 
ėmiau klausinėti.

— Daug žinai apie Stavrovskį. močiui. Iš kur 
tos žinios? (Bus daugiau)

„Tiesos“ žurnalistas Arnoldas Čaikovs
kis sausio viduryje dienraštyje paskelbė 
straipsnių seriją, pavadintą „Ideologinių 
diversijų užkulisiuose“. Straipsniuose au
torius dažnai kalba įvairių asmenų var
du, tarytum atpasakodamas jų žodžius. 
Bet tie žodžiai dažnai yra iškraipyti, su
klastoti, paties žurnalisto išgalvoti. Ne 
visi asmens, kurių žodžius Čaikovskis su
klastojo ar iškraipė, turi galimybę viešai 
protestuoti. Tokių protestų ar klaidų ati
taisymų „Tiesa“ nepriima. Niekas, pa
vyzdžiui, dar nematė „Tiesoje“ paskelbto 
Augsburgo, Federacinėje Vokietijoje, vys
kupijos Spaudos skyriaus vedėjo laiško, 
kuriame jis prašo „Tiesos“ redakciją ati
taisyti Čaikovskio klaidingą tvirtinimą, 
kad niekas iš Vakarų neatsiuntęs lagery
je kalinamam kunigui Alfonsui Svarins
kui kvietimo apsigyventi Vakaruose. Iš 
tikrųjų toks kvietimas buvo pasiųstas 
net du kartu. Jį pasiuntė Augsburgo vys
kupas Dr. Joseph Stempfle ir laukė, ka
da kun. Svarinskas gaus leidimą išvykti 
į Vakarų Vokietiją. Bet štai Arnoldas 
Čaikovskis „Tiesoje“ ironiškai skelbia, 
kad niekam Vakaruose nerūpi kun. Sva
rinsko likimas. Iki šiol šios netiesos dien
raštis „Tiesa“ nesiteikė atitaisyti, nepa
sirūpino' ir „persitvarkymo“ dvasioje 
painformuoti savo skaitytojus apie tikrą

Lietuva yra mano tėvynė
Lenkija atėmė Lietuvai garbę nugalint 
kryžiuočius, o 1918 metais pagrobė Lie
tuvos sostinę, Vilnių su vienu trečdaliu 
Lietuvos gyventojų!

„Mes mylime Lietuvą ne todėl, kad ji 
pelnė savo vardą istorijoje, kad ji pasi
tarnavo Europai, bet todėl, kad mes ten 
esame gimę, ten praleidom savo jaunystę, 
paprastai dėl to, kad ji yra mūsų tėvynė“.

Toliau savo paskaitoje jis aprašo lie
tuvių papročius, jų svetingumą, dainas, 
specialiai mini gerus kaimyninius santy
kius, talkų organizavimą žemės ūkyje. 
Jis taip pat nepamiršta paminėti lietuvių 
kalbos, kuri yra seniausia indo-europie
čių kalba.

Kreipdamasis į savo tautiečius Vokie
tijoje, jis sako: „Draugystė gimsta bendra 
darbiaujant. Kodėl mes nebendradarbiau
jame? Iš artiTno pasidaro draugas, *arp 
draugų atsiranda bičiulystė, labai artimi 
ryšiai, kaip pas bites. O kaip su mūsų 
santykiais? Mieli tautiečiai, argi mes ne
same pajėgūs parodyti frankfurtiečiams, 
kad čia gyvena vokiečiai iš Lietuvos? 
Yra pakankamai inteligentų mūsų tarpe. 
Kaip buvo su lietuviška talka? Jūs žinot 
labai gerai! Ūkininkas tiktaipaskleidė žinią 

ją padėtį.
Prieš pora dienų užsienio spaudoje pa

sigirdo kitas protesto balsas prieš Čai
kovskio dezinformaciją. Reikėjo pusantro 
mėnesio, kol šis balsas iš Lietuvos pa
siekė Vakarus.

VYSKUPAS
VINCENTAS SLADKEVIČIUS 

PANEIGIA ARNOLDO ČAIKOVSKIO 
ŠMEIŽTUS TIESOJ

J.E. vysk. Vincentas Sladkevičius 1988 
sausio 17 Kaišiadorių katedroje pasakė 
pamokslą, kuriuo paneigė Arnoldo Čai
kovskio straipsnį, pasirodžiusį 1988 sau
sio 12 Tiesoje. Čaikovskio straipsniai pa
sirodė sausio 12-16 d.d. penkių dalių cikle. 
Pateikiame to pamokslo santrauką, atė
jusią iš Lietuvos.

J.E. KAIŠIARORIŲ VYSKUPO 
VINCENTO SLADKEVIČIAUS 

PAMOKSLO, PASAKYTO 
1988 SAUSO 17 KAIŠIADORIŲ 

KATEDROJE, SANTRAUKA

Perskaitęs antram eiliniam sekmadie
niui skirtus skaitinius ir Evangeliją, vys
kupas priminė tikintiesiems, kad reikia 
mylėti tiesą ir teisingumą, ir reikalui 

kad jam laikas pradėti bulviakasį ir jo 
kaimynai tuojau rinkosi padėti. Kiekvie
nas atsinešė savo nuosavą kauptuvą, nuo
savą krepšį ir nuosavą maišą. Ir kiekvie
nas linksmai dirbo, o pabaigę — jie dai
nuodavo.

Betgi, kalbėdamas apie Lietuvos krikš
to jubiliejų ir krikščionybės įvedimą Lie
tuvoje, jis išreiškė savo nuomonę sekan
čiai:

Įvedant krikščionybę protestantizmas 
atliko didesnį vaidmenį negu katalikybė. 
Protestantiškas universitetas Karaliau
čiuje daug prisidėjo prie to, kad ten 1547 
metais buvo atspausdinta pirmoji lietu
viška knyga ir Lietuva tada gavo 
pradžią savo rašytinei kalbai. Katalikiš
kas universitetas Vilniuje to padaryti 
nesugebėjo“.

J.B.

SUDARYDAMI TESTAMENTĄ
Nepamirškite „Europos Lietuvio'. Pa

remdami vienintelį savaitraštį Europoje 
lietuvių kalba, užtikrinsite jo leidimą at
eityje. Testamentu paskirti pinigai bus 
išimtinai naudojami lietuviškai spaudai. 

esant, tiesą ginti nuo melo ir šmeižto.
Baskui vyskupas kalbėjo, kad šiandien 

jis jaučiąs pareigą atsiliepti 'į jį liečiantį 
straipsnį, išspausdintą Tiesoje 1988 sausio 
12 d. Kas šiame straipsnyje rašoma apie 
jį esą grynas melas. Tiesa esanti tik tai, 
kad jis tą dieną tikrai buvęs pasiruošęs 
išvykti, kai pas jį atėjo prisistatę kaip 
Tiesos korespondentai. Jis juos priėmęs 
kaip ir visus interesantus besikreipian
čius į jį — maloniai. Jie gi buvo oficia
liai šalti ir klausimų tonas buvęs beveik 
agresyvus. Pirmas klausimas buvęs:

„Kodėl atsisakote leisti katalikišką lai
krašty?“

Vyskupas atsakęs trumpai: „Atsisako
me dėl to, kadangi mums aišku, kad jis 
ndbus toks, kokio katalikams reikia. 
Mums reikia panašaus turinio laikraščio 
kokius katalikų vyskupijos leidžia pvz. 
Vokietijos Demokratinėje Respublikoje“. 
Daugiau nė vieno žodžio vyskupas šiuo 
klausimu nekalbėjęs.

Antras klausimas buvęs, „Ar, skaitote 
Kroniką?“

Vyskupas atsakęs, „Dabar ne“.
„Ar ankščiau skaitėte?“
„Ankščiau esu skaitęs“.
„Kaip į ją žiūrite?'
Vyskupas atsako, „Ji yra reikalingas 

leidinys, nes visus sunkumus su kuriais 
susiduria Lietuvoje Bažnyčia ir tikintieji, 
diskriminuojami ir puolami ateistų ir pa
reigūnų, iškelia į viešumą ir aprašo ob
jektyviai“.

Čia vyskupas papasakojęs korespon
dentams diskriminacijos faktą, liečiantį 
jo motinos laidotuves. Jam esant tremty
je, mirusi jo motina. Motina turėjo būti 
laidojama gimtojoj Žaslių parapijoj. Kaip 
(buvo kreiptasi į vietinės valdžios organus 
prašant sunkvežimio karstui su motinos 
palaikais nuvežti į Žaslius, pareigūnai šai- 
pydamiesi atsakė: „Tegui pasimiršta čia 
jo motina".

Raukydamiesi, išklausę šį vyskupo pa
sakojimą korespondentai uždavė trečią 
klausimą:

„Kokia Jūsų nuomonė apie kun. Roką 
Puzoną?“

Vyskupas atsakęs, kad kun. Rokas Pu- 
zonas esąs geras, pavyzdingas kunigas. 
Tokia esanti ir visų kunigų nuomonė. 
Daugiau jokių klausimų nebuvę ir jis nei 
vieno žodžio daugiau nepasakęs.

O ką parašė Arnoldas Čaikovskis?
Štai fragmentas iš sausio 12 d. „Tieso

je“ tūpusio A. Čaikovskio penkių dalių 
straipsnio „Kas vadovauja katalikų baž
nyčiai Lietuvoje: „Kronika“ ar vysku
pai?“

...Kaišiadorių vyskupijos vyskupas Vin
centas Sladkevičius maloniai priėmė sa
vo namuose, nors jau rengėsi kažkur su 
reikalais važiuoti, buvo su paltu, prie 
namo stovėjo automobilis. Kalbėjomės 
kukliame kambaryje, šeimininkė — maž
daug aštuoniasdešimt penkerių metų, bet 
jos vikrumo galėjo pavydėti ir jaunuolė, 
pasisukinėjusi išskubėjo parduotuvėn.

Vyskupas prisiminė jaunystę. Augęs 
vargingoje, religingoje šeimoje, dėl to, 
kad buvo stipriai tikintys, jų nepamėgęs 
kolūkio pirmininkas.

— Kai mirė mano mamelė, — sakė vy
skupas, — mes neturėjom iš ko ją palai
doti, prašėme pirmininką pagalbos, bet jis 
mus iškoneveikė ir atsisakė padėti, šito 
negaliu užmiršti... Už piktą nemoku pik
tu, bet nuoskauda lydi mane... Dėl 
„Kronikos“? Aš nepritariu tokiam leidi
niui. Tas leidinys nelegalus. Esu jį matęs 
bet dabar jo neskaitau, manau, ir mano 
parapiejiečiai jo neskaito, matyt, jis dau
giau užsieniui tinka.

Ar apie „Kroniką“ girdi per užsienio 
radiją? Gal retsykiais, vyskupas negali 
sakyti netiesą, tikėjimas neleidžia, ge
riau kalbą suks šalin, nusišypsos, vis to 
laiko nėra, net televizoriaus neturi, nors 
(būtų gerai „Žalgirio“ krepšininkus pa
žiūrėti, pats jaunystėje krepšinį žaidęs, 
tiesa, ūgis mažas, bet gerą techniką turė
jęs.

— Matau gyvenimo pagerėjimą, — 
kalbėjo vyskupas, — o kiek iš anksčiau 
žinau, „Kronika“ kelia nepasitikėjimą 
tarp kunigų, tarp tikinčiųjų. Tai kenkia. 
Prieš kunigus eiti negalima. Išpuoliams 
prieš valdžią nepritariu. Tačiau bažny
čiai oficialų leidinį reikėtų turėti.

Į mano pastabą, kad Lietuvos katalikų 
bažnyčios vyskupų konferencija, kurios 
narys ir jis yra, kol kas leisti šį leidinį 
nusprendė susilaikyti, vyskupas V. Slad
kevičius tarė:

— Paskubėta...
Ant stalo gulėjo vyskupo skaitytas 1987 

metų spalio 27-osios „Tiesos“ laikraščio 
numeris. Informacijoje „Lietuvos TSR 
prokuratūroje“ buvo rašoma: „Už prieš- j 
taraujančius socialistiniam teisėtumui;! 
veiksmus Lietuvos TSR prokuratūra ofi- į

(Nukelta į 3 psl.)
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SVETIMOJE SPAUDOJE
UŽSIENIO SPAUDA APIE LIETUVĄ: 

SAUGUMIEČIAI NESILIAUJA 
VARGINĘ BUVUSIUS SĄŽINĖS 

BELAISVIUS

Spaudos agentūros praneša, kad buvęs 
sąžinės kalinys Povilas Pečeliūnas ir sa
vo namuose Vilniuje neturi ramybės. Į jo 
namų duris dažnai beldžiasi Saugumo pa
reigūnai ir vargina įvairiais, nieku nepa
grįstais klausimais, reikalaudami parody
ti darbo knygutę ir baugindami įvairiais 
'įspėjimais. Sausio 22 d. Pečeliūnas buvo 
pakartotinai kviečiamas 'į Saugumą. 
Kvietimą jis griežtai atmetė pakartoda
mas seną paaiškinimą: Su KGB neturiu 
jokių reikalų. Kol Saugumas nereabili
tuos nekaltai nuteistų žmonių, kol neati
taisys Iešmantui ir kitiem lietuviam pa
darytų skriaudų, tol joks pokalbis su juo 
nėra įmanomas.

Panašiai yra varginama ir buvusi sąžinės 
kalinė Jadvyga Bieliauskienė. Dažnai tele

fonu yra kviečiama į KGB. Net per sese
rį mėginama jai įduoti kvietimą. Griež
tai atmesdama kvietimą, Jadvyga Bie
liauskienė paaiškina, kad į KGB ji nie
kada neis. Neis ir nekalbės nė vieno žo
džio, net jeigu būtų jėga nuvežta ir areš
tuota. Kol Saugumas nereabilituos mili
jonų Sovietų Sąjungoje nukankintų žmo
nių, — sako Bieliauskienė — kol jis ne
išleis iš kalėjimų sąžinės kalinių, tol su 
juos negalės būti jokios protingos kalbos.

Į Vilniaus KGB buvo iškviesti: Rober
tas Grigas sausio 25 d., Vytautas Bogu
šis sausio 26 d. ir 27 dienomis Antanas 
Terleckas du kartus — sausio 21 ir 25 
dienomis, Jadvyga Bieliauskienė sausio 22 
d. Povilas Pečeliūnas sausio 22 d. Iš jų 
nė vienas nenuvyko. Petras Cidzikas bu
vo kviečiamas 'į KGB sausio 22 d. Nuėjc. 
Jį tardė du saugumiečiai: Verbickas ir 
Zinkevičius. Buvo grasinama areštuoti ir 
iškelti baudžiamąją bylą.

Užsienio spaudos žiniomis, be to, į 
KGB buvo iškviesti Linas Laurinskas iš 
Tauragės, Bronius Poškus iš Kretingos, 
Vytautas Jančauskas iš Vilniaus. Vilnie
čiai Vytautas Bogušis ir Antanas Terlec
kas pas saugumietį majora Pilelį buvo pa
kartotinai kviečiami. Nė vienas iš jų į 
Saugumą nenuėjo.

UŽSIENIO SPAUDA APIE 
VASARIO 16-sios MINĖJIMUS 

LIETUVOJE

Užsienio spaudos agentūros ir kai ku
rie laikraščiai iŠ įvairių, pastaruoju metu 
Vakarus pasiekusių žinių, stengiasi suda
ryti kaip galint pilnesnį Vasario šešiolik
tosios, 70-tųjų Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo metinių minėjimo Lietuvoje 
vaizdą. Pagrindinės minėjimo demonstra
cijos įvyko Vilniuje Vasario 16-tos dienos 
vakare. Dalyvavo didžiulė minia, žinovų 
nuomone galėjo būti apie penkiolika tūks 
tančių žmonių. Kas sekė per spaudą ir ki
tas komunikacijos priemones skelbiamus 
gyventojų bauginimus, įspėjimus, grasi
nimus negalėjo laukti tokio masinio vil
niečių dalyvavimo Vasario 16-sios minė
jime. Pagrindinė minios dalis telkėsi prie 
katedros. Iš visų pusių nesulaikomai plū
do žmonės. Visa Gedimino gatvė beveik 
ligi Lenino aikštės buvo pilna žmonių. 
Daugiausia žmonių buvo tarp 20-tos ir 
21-mos valandos. Kai kurie žmonės ėjo 
iškėlę baltas vėliavas, norėdami pabrėžti, 
kad jų siekimai ir reikalavimai yra tai
kingi. Jaunimas rinkosi pasipuošęs tauti
nių spalvų juostelėmis. Giedojo Tautos 
himną, „Lietuva brangi“ ir kitas tautines 
dainas. Prie katedros buvo paleistos trijų 
spalvų — geltonos žalios ir raudonos — 
raketos... Agentūrų žiniomis Vilniuje bu
vo iškeltos trys didelės Lietuvos trispal
vės. Prie radijo televizijos komiteto rūmų 
penktame aukšte trispalvė buvo iškelta 
ant trijų metrų stiebo. Ji ilgai plevėsavo, 
nes patalpos toje vietoje buvo užrakintos, 
ir niekas negalėjo prieiti prie vėliavos. 
Kita vėliava buvo iškelta virš geležinke
liečių mokyklos technikumo. Dėl to du 
mokiniai buvo suimti. Vasario 16 d. — 
praneša spaudos agentūros — po vakari
nių Mišių Šv. Onos ir Šv. Mikalojaus baž
nyčiose žmonės sugiedojo himną. Bažny
čios buvo sausakimšos žmonių. Didžiulė 
žmonių minia stovėjo prie bažnyčių du
rų. Manoma, kad čia galėjo būti apie 
trys-keturi tūkstančiai tikinčiųjų. Iš čia 
minia pajudėjo katedros link.

Milicininkai ir draugovininkai mėgino 
minią išsklaidyti į mažesnes gatveles, — 
praneša užsienio laikraščiai, žiauriai mu
šė guminėmis lazdomis, spardė, grūdo ‘į 
sunkvežimius ir vežė už miesto. Vėlai va
kare išmesdavo 40 kilometrų už Vilniaus 
ir palikdavo šaltyje. Minia buvo filmuo
jama. Labai nukentėjo jaunimas. Apie du 
tūkstančiai jaunimo buvo susirinkę Kal
nų parke. Čia juos žiauriai užpuolė mili
cija ir draugovininkai. Stengėsi išprovo
kuoti muštynes...

Žmonės laikėsi pavyzdingai ramiai... 
Visas miestas buvo pilnas milicijos, ka
riuomenės, raudonavo nuo draugovininkų 
Tokiu žiauriu elgesiu su ramiais gyven- 
jais valdžia įsigijo labai daug priešų, — 
komentuoja užsienio spauda. — Prie ka
tedros lietuviai paliko gėles, o milicinin
kai labai nekultūringai tas gėles trypė ir 
metė į šiukšlių dėžes.

(VAT.R.)

P AMINĘ JO LIETUVOS GLOBĖJO 
ŠVENTOJO KAZIMIERO DIENĄ

Kovo 4, popiežiškoje Šv. Kazimiero ko
legijoje Romoje buvo iškilmingai atšvęsta 
Kolegijos globėjo Šv. Kazimiero diena. 
Villa Lituania koplyčioj Mišias aukojo 
į iškilmes atvykęs Katalikiškojo Auklėjimo 
Kongregacijos prefektas kardinolas Wil
liam Baum, kolegijos rektorius prel. Algi
mantas Bartkus bei vicerektorius prel. 
Kazmiieras Dobrovolskis. Kardinolas 
Baum savo žodyje nurodė ypatingą Šv. 
Kazimiero veidmenį lietuvių tautos isto
rinėje raidoje, šventasis ypač reikšmin
gas yra tiems lietuviams, kurie aplinky
bių priversti yra apsigyvenę laisvajame 
pasaulyje, čia ir išryškėja Kolegijos rei
kšmė, kuri yra vienintelė lietuviškoji ku
nigų seminarija Vakaruose. Jai atitenka 
garbė, o kartu ir sunkus uždavinys ruoš
ti dvasios vadovus savo tautai.

Tuoj pat po Mišių, iškilmėse dalyvavęs 
vysk. Antanas Deksnys pašventino du 
lietuviškus kryžius, kurių vieną planuo
jama pastatyti Kolegijos kieme o kitą 
Kolegijos ūky. Kryžiai yra menininko ku
nigo Antano Bukausko rankų darbas.

BAUGINIMAI ESTIJOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

IŠVAKARĖJE

Vatikano radijo dienraštis, kurio žinios 
daugeliu kalbų yra transliuojamos į visą 
pasaulį, vasario 25 laidoje tarptautinių 
įvykių apžvalgos puslapyje priminė Esti
jos nepriklausomybės šventę, kuri yra 
minima vasario 24 d. Dienraščio kores
pondentas iš Skandinavijos Vincenzo 
Lanza telefonu pranešė, kad sovietinis 
saugumas didesniuose Estijos miestuose 
šventės išvakarėse ėmėsi bauginimo prie
monių, siekdamas sutrukdyti Estijos ne
priklausomybės atkūrimo 70-tųjų metinių 
minėjimus. Kai kurie tautinės rezistenci
jos atstovai buvo areštuoti, daugelio na
muose buvo padarytos kratos. Aktyviausi 
tautinės nepriklausomybės sąjūdžio na
riai buvo ištremti į Vakarus. Kaip tik 
šiomis dienomis į Švediją buvo ištremti 
du jaunuoliai, kurie drauge su kitais ke
turiolika asmenų Estijoje įsteigė nepri
klausomą demokratinę partiją, reikalau
jančią atstatyti Estijos nepriklausomybę.

Vasario 20 d. be išankstinio įspėji
mo ir pasirengimo į Švediją buvo ištrem
ta Rein Metz šeima: vyras, žmona ir pen
kios dukterys.

(Tęsinys iš Nr. 8)
Australija šlįmet švenčia dviejų šimtų 

metų sukaktį nuo iš Anglijos atplaukimo 
nuolatiniam apsigyvenimui, septyniais 
laivais atvežti į kontinentą keli šimtai 
kalinių ir jų saugotojų. 1788 metų sausio 
26 dieną jie išsikėlė įlankoje ir įkūrė Syd
ney miestą. Sukaktuvių proga visoje Aus
tralijoje vyksta įvairios iškilmės, paren
gimai statomi pastatai tiesiami ke
liai, kuriami paminklai.

Canberra mieste, kuris yra 1901 metais 
iš šešių kolonijų sudarytos Australijos fe
deracijos sostinė, ta proga buvo pastatyti 
nauji parlamento rūmai, kainavę 1,000 
milijonų dolerių (1400 milijonų angliškų 
svarų). Iki šio laiko tai pats didžiausias 
ir brangiausias pastatas Australijoje. Jo 
pastatymui buvo nulyginta kalva, užbai
gus statybą ji vėl beveik visa atstatyta, 
matosi tik didelis stiebas su plevėsuojan
čia milžiniška Australijos vėliava ir pati 
viršūnė parlamento rūmų.

Vaizdas impozantiškas, deja kongreso 
atstovai nedaug jo tematė. Darbai juos 
laikė pririštus netoliese nuo Canberros 
centro esančiame universitete, kurio ko- 
lidže, pavadintame popiežiaus Jono XXIII 
vardu, vyko VI Pasaulio lietuvių jauni
mo kongreso Studijų dienos.

Canberroje gyventojų apie 250,000, dau
guma jų čia apsigyveno per paskutiniuo
sius dvidešimt metų, dauguma jų yra val
stybės tarnautojai. Visa Canberra yra ap
gyventa valstybės tarnautojų. Nors vietą 
naujai Australijos sostinei parlamentarai 
pasirinko prieš 80 metų ir nors Aus
tralijos parlamentas į ją buvo perkeltas 
prieš 60 metų, maždaug tik prieš 30 
metų buvo rimtai pradėta statyti miestas

Rein Metz buvo laikomas vadovu 139 
asmenų grupės, kuri praėjusiais metais 
pasirašė dokumentą, protestuojantį prieš 
Estijos okupaciją ir rusinimą.

NERAMUMAI ARMĖNIJOJE

Visi pagrindiniai Vakarų laikraščiai ir 
.didžiosios spaudos agentūros praneša 
apie įvairiuose sovietų valdomuose kraš
tuose vykstančias protesto demonstraci
jas reikalaujant tautinio apsisprendimo ir 
žmogaus teisių įgyvendinimo. Po minėji
mų Lietuvoje, rašo Vatikano dienraštis 
„LOsservatore Romano“ Armėnijoje vyk
sta iki šiol Sovietų Sąjungoje nematytos 
demonstracijos. Pirmadienį 70 tūkstančių, 
antradienį 100 tūkstančių, trečiadienį 200 
tūkstančių armėnų susirinko Jerevane 
reikalaudami tautinio apsisprendimo tei
sės kaimyninės Azerbaidžano respublikos 
Nagorny Karabakh autonominės srities 
gyventojam. Kaip žinoma, rašo spauda, 
Nagorny Karabakh srities gyventojų di
džioji dauguma yra armėnai, šios srities 
administraciniai pareigūnai balsų daugu
ma nusprendė prisijungti prie Armėnijos 
respublikos. Šiam nutarimui priešinasi 
kompartijos centro komitetas. Užsienio 
spauda praneša, kad demonstracijos įvy
ko ir Nagorny Karabakh autonominėje 
srityje. Iš Maskvos atvykę aukšti parei
gūnai iš pareigų pašalino Karabakh sri
ties partijos sekretorių. Tuo tarpu Armė
nijos tautinio apsisprendimo grupės vei
kėjai, rašo užsienio spaudos agentūros, 
atviru laišku prašo Gorbačiovą, Reaganą 
ir viešąją pasaulio opiniją, kad būtų at
kreiptas dėmesys į Armėnijos tautinio 
apsisprendimo teisėtus reikalavimus.

Skaitytoju laiškai
Nidos Knygų Leidyklai!
Jūsų nuplėšiamo kalendoriaus kovo 6- 

tos dienos lapelyje britų gydytojas dr. 
med. Vernon Coleman rašo apie kokią įta
ką psichikai gali turėti įsitikinimas.

Man atrodo, kad skaitytojams bus įdo
mu sužinoti, kas įvyko Kaune dar anais, 
Nepriklausomybės Laikais:

Vienas Karo Ligoninės gydytojas, jo 
pavardės jau nebeprisimenu, operos metu 
sėdėjo parteryje, beveik pačiame vidury. 
Žmonai pasidarė bloga ir ji norėjo išeiti 
Vyras jos prašė susivaldyti, nes išeinant 
per patį vaidinimą ji kliudysianti žiūro
vams ir sukelsianti didelį erzelį. Bet žmo
na liko neperkalbama. Tada jis jai sako: 
žinai aš turiu piliulę, ją turi čiulpti, bet 
nenuryti. Ji tau padės! Žmona čiulpė pi
liulę ir pasijautė geriau. Ji piliulę grą
žino vyrui ir sulaukė vaidinimo pabaigos.

Vėliau paaiškėjo, kad ta piliulė buvo 
ne kas kita, kaip vyro kelnių sagtis.

Kai spaudos vyrai apie tai sužinojo, pa
sirodė laikraščiuose komentarai, kaip vy
ro kelnių sagtis pagydė žmoną.

Su tėvynainiškais linkėjimais
Prof. dr. A. Penkaitis, Berlynas

Australija priima mūsų jaunimą
(„Europos Lietuvio“ bendradarbio 

pranešimas po pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso)

ir perkeliamos valstybinės įstaigos. Apie 
1955 metus Canberroje tegyveno apie 
20,000 žmonių. Pradėjus kelti valstybines 
įstaigas, Canberroje atsirado lietuvių. 
Labai daug jų čia niekad nebuvo, dabar 
skaitoma apie 200. Skaičius nedidelis, 
bet sumaniai ir gabiai išnaudodami esa
mas sąlygas — visa žemė mieste priklau
so valstybei — jie iš valdžios gavo žemės 
ir prieš maždaug dvidešimt metų pasista
tė klubo pastatą, kurį per eilę metų plėtė 
ir tobulino, kol dabar turi modernišką, 
didelį ir patogų pastatą. Jame ir prasi
dėjo jaunimo kongreso Canberros vei
kla. Atvažiavimo vakare įvyko Kanados 
merginų dainuojančios ir grojančios gru
pės „Sutartinė1 koncertas, po jo australiš
ka „iešminė“ (barbeque). Canberros lie
tuvių klubas tokio skaičiaus jaunų lietu
vių dar nebuvo matęs. Išsisklaidę erdvia
me klubo pastate kas girkšnojo alutį, kas 
mėgino savo laimę pinigų lošimo auto
matuose, o daugumas vaišinosi „Mopsy“ 
Mauragio kepsniais, dešrelėmis, kurias 
jis su padėjėjais kepė klubo sodelyje. 
Canberros lietuvių klubas buvo vienu iš 
didžiausių jaunimo kongreso mecenatų, 
ruošos reikalams padovanojęs 10,000 dol.

Gruodžio 28 Studijų dienų vadovas An
tanas Stepanas visus atstovus pristatė 
prie rimto darbo ir keturias dienas nuo 
ankstaus ryto iki vėlaus vakaro (kartais 
net iki 11 valandos) paskaita sekė paskai
tą, diskusijas pakeitė seminarai, susida
rė atskiri būreliai sprendė įvairius orga
nizacinius Pasaulio lietuvių jaunimo są-

Vokietijos Lietuviai
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

HAMBURGE

Vasario 14 d. įvyko Hamburge Lietu
vos Nepriklausomybės paskelbimo 70-jų 
metinių iškilmingai minėjimas. Apie 200 
lietuvių susirinko į puikiai papuoštą salę 
Eimsbuettele. Darbščios ir energingos 
Hamburgo Lietuvių Bendruomenės val
dybos pastangomis buvo sudaryta įdomi 
šventės programa.

Minėjimą atidarė Lietuvių Bendruome
nės Valdybos pirmininkė Teresė Lipšie- 
nė. Kaip visad lietuvius tautos šventės 
proga sveikino mūsų bičiuliai — kitatau
čiai. Nuolatinis švenčių dalyvis — atlikė
jas Michaelis Kollars ir Iris Siegfried pa
grojo Fiorillo duetą dviem smuikams, 
Eduardo Balsio sonatą smuikui ir J. 
Haydeno duetą dviem smuikams. Trum
pą maldą už tėvynę paskaitė Elena Ba- 
liulienė. 70-jų Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo metinių proga kalbą pa
sakė Vasario 16 gimnazijos direktorius 
Andrius Šmitas, pabrėždamas kokią di
delę reikšmę turi vienintelė lietuvių gim
nazija Vakaruose. Mikalojaus Čiurlionio 
kompozicijas skambino tik neseniai su 
tėvais iš Lietuvos atvykusi Rita Pareigy- 
tė. Jauna dainininkė Indrė Vėgnerytė 
(sopranas) solo padainavo kelias dainas. 
Apie Lietuvių Jaunimo Kongresą Austra
lijoj pranešė jo dalyvė Melanija Mika-

AMERIKOS LIETUVIAI
Įspūdžiai iš Angelų miesto-Kalifornijoj.

Šių metų vasario mėnuo atnešė kali- 
forniečiams visko po truputį: šalto oro ir 
lietaus, paskui vėl nemažai saulės; daug 
mielų svečių iš pavergtos Lietuvos, tu
ristų iš Rytinių valstijų...

Džiugi žinia, kad į lietuvišką veiklą čia 
įsitraukia vis daugiau jaunų bendruome
nės narių.

Vasario 16-tos minėjime, su prelegento 
iš Čikagos prof. Vytauto Skuodžio paskai
ta, meninę programą išpildė vien tik jau
nimas. Tai buvo žodinis ir dainų Monta
žas, vadovaujant Danguolei Varnienei 
(dainas) ir Algimantui Žemaitaičiui (žo
dinį junginį). Prie Montažo, akomponuo- 
jant irgi jaunai, bet jau garsiai, pianistei 
Raimondai Apeikytei, keletą solo dainų 
išpildė Birutė Dabšienė-Vizgirdienė. Li
tuanistinės mokyklos rašinių konkurso 
laimėtojams pinigines premijas įteikė 
Angelė Nelsienė, irgi jauna LB-nės Vaka
rų apyg. pirmininkė. Visą programą pra
vedė studentas Tadas Dabšys. Mokykloj 
ir B-nėj dar sėkmingai dirba Violeta Ged
gaudienė ir Marytė Newsom.

Vasario 28 d. buvo kitas — džiugus, ir 
drauge liūdnas, renginys. Tai mokytojos 
Onos Razutienės Mirties metinių pami
nėjimas, ruošiamas jaunimo ansamblio 
„Spindulio“, kurį Los Angelėse įsteigė ir 
apie 40 metų jam vadovavo a.a. Ona Ra- 

jungos reikalus, tobulinosi Lietuvos is
torijoje, susipažino su Lietuvos padėtimi 
Sovietų Sąjungos okupacijos rėmuose, jos 
profiliu tarptautinėje politikoje, religine 
ir tautine rezistencija Lietuvoje. Užsienio 
lietuvių jaunimo įsitraukimas į politinę ir 
kultūrinę išeivijos veiklą buvo viena iš 
pagrindinių temų Studijų dienose, čia 
ypač įdomūs ir svarbūs buvo svarstymai 
apie lietuviškai nekalbančiųjų vietą lie
tuviškoje veikloje, mišrių šeimų vaidme
nį lietuvių bendruomenėje.

Daugiausia susidomėjimo ir diskusijų 
sukėlė santykių su Lietuva klausimas. 
Nemaža kongreso dalyvių Lietuvoje lan
kėsi paskutiniųjų kelerių metų laikotar
pyje kaip turistai, ar kaip kursantai Vil
niaus Universiteto lietuvių kalbos kur
suose ir kongresui patiekė savo asmeniš
ką patirtį. Kongreso gale sekusių nutari
mų eilė rado, kad jaunimas siekia ir ne
bijo platesnių ryšių su tauta Lietuvoje. 
Apie ryšius su Lietuva sakoma, kad „di
namiškas dialogas su Lietuvos jaunimu 
per pogrindžio spaudą iš jo pusės, o ra
dijo laidas iš mūsų, per asmeniškus ry
šius bei kitais būdais yra svarbus ir nau
dingas išeivijos lietuviams“.

Toliau tame nutarime sakoma „Mūsų 
nuomone, kultūriniai ryšiai su Lietuva, 
kurie nevyksta oficialių mainų forma, yra 
teigiamas reiškinys.

Raginame meninius vienetus stiprinti 
asmeniško pobūdžio kultūrinius ryšius su 
Lietuvos meniniais vienetais, atsižvel
giant į lietuvių tautos interesus, kaip jie 
išdėstyti Lietuvių chartoje“, baigiamas 
pasisakymas, išneštas Studijų dienų pa
baigoje.

(Bus daugiau) 

lauskaitė. Hamburgo lietuvių šokių grupė 
„Gintaras“ pašoko „kubilą“, „oželį“ ir 
„rugučius“ (vadovė Elena Baliulienė, 
akordeonu grojo Ričardas Baliulis). Vai
čaičio eilėraštį „Yra šalis“ lietuvių kalba 
deklamavo Rita Pareigytė, o Danius Ba
liulis tą patį eilėraštį (Franskaičio išvers
tą į vokiečių kalbą) paskaitė svečiams — 
vokiečiams. Pabaigai visi sugiedojome 
Lietuvos Himną.

Po oficialios vakaro dalies Ričardas 
Baliulis visus kvietė bendrai dainai ir 
šokiams. Veikė užkandžių ir gėrimų ba
ras. Už prekystalio ir virtuvėj darbščios 
šeimininkės, padedant ir jaunimui, turėjo 
pilnas rankas darbo.

Visus, ir senus ir jaunus, išjudino Ra
mutis Simokaitis, pravesdamas ragučių 
polką ir kitokius šokius bei žaidimus. Ri
čardo Baliulio iniciatyva buvo surinkta 
Vasario 16-sios gimnazijai 450 DM.

Didelis, labai didelis ačiū Hamburgo 
apylinkės Lietuvių Bendruomenės valdy
bos pirmininkei Teresei Lipšienei, vi
siems programos atlikėjams, o taip pat 
šeimininkėms, visam jaunimui už įdėtą 
triūsą.

Antra kartą 16-tą Vasarį ir taipgi už
gavėnes atšventėme jau savo patalpose, 
Holzdamme. Šį kartą būrys buvo negau
sus, bei už tai gana daug jaunimo — visa 
šokių „Gintaro“ grupė.

Dalyvis

zutienė. Minėjimas vyko net dvi dienas: 
vasario 27 d. — pamaldos už mirusios sie
lą ir antkapio pašventinimas; vasario 28 
d. šv. Kazimiero parapijos salėje įdomi 
Mokytojos prisiminimo programa: kalbos, 
dainos ir „Sadutės“ šokis... Išpildytojai 
— jaunimas, išskyrus keletą vyresniųjų 
kalbų. Įsteigta jaunimui-lituanistiniam 
auklėjimui — Onos Razutienės vardo 
premija, leidžiama jos veiklai aprašyti 
knyga; Parapijos salėje pakabinamas jos 
portretas, kuris pasiliks visam laikui, kaip 
veikliausios su jaunimu parapijietės pri
siminimas ir pavyzdys visiems. Taip pa
gerbiama Mokytoja iš didžiosios raidės...

Ona Razutienė mirė lygiai prieš metus, 
Užgavėnių (Blynų baliaus metu) pro
gramos metu diriguodama jaunimo cho
rą... Lietuviška daina nutrūko, jai nuo 
širdies smūgio sukritus. ir netrukus ligo
ninėj mirus.

Ta didžioji mokytoja paliko gyvą dova
ną: dukterį Danguolę Varnienę, pasirin
kusią mokytojos profesiją (Amerikiečių 
mokykloj) ir atliekamu laiku, dar augi
nant ir du vaikučius, vadovaujančią 
„Spinduliui“, su tokia pat meile ir iš
tverme, kaip jos motina...

Tokia yra jaunėjanti Kalifornijos lie
tuvių bendruomenė. A.R.

NETIESOS SRAUTAS „TIESOJE“

(Atkelta iš 2 psl.)
cialiai įspėja...“ Tarp įspėjamųjų buvo ir 
Rokas Puzonas, gyvenantis Širvintų rajo
no Kiauklių kaime.

— Aš jį gerai pažįstu, — sunerimo vys
kupas Sladkevičius, — ne sykį jį perspė
jau... Nesikiški! Tai gali prie gero nepri
vesti ...

Atsiprašiau vyskupo, kad jis kiek už- 
gaišo dėl pokalbio.

— Tai nieko prieteliau — pasakė jis...

Taigi Arnoldas Čaikovs
kis viską melavo, įdėdamas į vyskupo lū
pas žodžius, kurių jis nesakė. Vyskupas 
nekalbėjo nei apie savo jaunystę, nei apie 
tai, kad neturėjęs iš ko motinos palaidoti 
ir prašęs kolūkio pirmininko pašalpos. Nei 
apie sportą, nei apie gyvenimo „pagerė
jimą“, nei apie tai, kad Kronika kelianti 
nepasitikėjimą tarp kunigų, kenkianti, 
kad nepritariąs „išpuoliams“ prieš val
džią, kad paskubėta atsisakyti „oficia
laus“ leidinio, kad jis perspėjęs kun. Ro
ką Puzoną. Tai viskas melas.

Atpasakojusi Kaišiadorių vyskupo Vin
cento Sladkevičiaus sausio 17 d. pasakyto 
pamokslo turinį, užsienio spauda baigia 
tokia išvada: Jeigu oficialus Lietuvos Ko
munistų Partijos Centro Komiteto orga
nas drįsta taip šmeižti vyskupą, taip gru
biai meluoti, nesunku įsivaizduoti, kiek 
yra primeluota toje ilgoje straipsnių seri
joje, ėjusioje net per penkis „Tiesos“ nu
merius, kiek primeluota apie kitus asme
nis, paminėtus ir apšmeižtus Arnoldo Čai
kovskio.

LIC

Išsiuntinėti „Europos Lietuvio“ 1988 m. 
prenumeratos paraginimai
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KAS—KADA.—KUR

Kovo 27 d. — balandžio 10 d. — Vely
kų atostogos Vasario 16 gimnazijoje.

Balandžio 16-17 dienomis — DBLS-gos 
ir LNAB-vės suvažiavimas Londone.

Balandžio 23-24 d.d. — baltų savaitga
lis Cathorpe (Baltic weekend).

Balandžio 23 d. — Londono Lietuvių 
Maironio mokyklos vasaros trimestro 
pradžia.

Balandžio 29 — Gegužės 2 dienomis 
pavasario Lithex Sodyboje.
Balandžio 30 — gegužės 1 d.d. — Motinų 

pagerbimas ir skautų-čių savaitgalio sto
vykla Manchesteryje, lietuvių socialinio 
klubo patalpose.

Gegužės 29-30 d.d. — pavasario Lith
ex Sodyboje.

Birželio 24-27 dienomis — Toronte Ka
nadoje vyks PL IV Kultūros Kongresas.

Birželio 28-30 dienomis — Toronte, Ka

D. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄJUNGOS
APYSKAITA UŽ METUS

PASIBAIGUSIUS 1987 M. SPALIO 31 D.

1987 1986
PAJAMOS £ £
Narių mokestis 205 204
L.N. B-vės parama 4700 5650
Už parduotas prekes 526 462
Atkelta iš rezervo 4072 —

9503 6316

IŠLAIDOS £ £
Parama įv. reikalams 5244 2209
Kelionių išlaidos 1202 1543
Raštinės išlaidos 109 238
Socialinės ir kult, išlaidos 1696 2039
Revizija 150 150
Už prekes pardavinimui 346 454
Teisinės išlaidos — 1000
Banko patarnavimai 18 31

8765 7664
Pajamos viršija išl. 738 1348
Atkelta iš pr. metų 4348 5696

Keliama į sek. metus 5086 4348

D. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄJUNGOS
BALANSAS

1987 M. SPALIO 31 D.

1987 1986
TURTAS £ £
Paveikslai 100 100
Video Recorder 300 —
Investicijos 4662 4577

----- - —
5062 4667

VEIKLOS PRIEMONĖS
Prekių atsargos 673 447
Skolininkai 1257 1483
Rezervas 7646 11718
Pinigai kasoj ir banke 70 2656

—..— —
9646 16304
—1 — —

14708 20981
Atimti kreditorius 1976 4915

— — —
12732 16066

Atkelta iš apyskaitų 5086 4348
Rezervas 7646 11718

— ' - —
12732 16066
— —

Balansą tvirtina J. Alkis ir B. Butrimas

Londonas
DBLS-gos CENTRINIO SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS

Kovo 27 d. sekmadienį, 1 vai., po pietų, 
įvyks Cent. skyr. metinis narių susirinki
mas Lietuvių Namuose. Tie, kurie gali 
maloniai prašomi atsilankyti.

Cent. Skyr. Valdyba

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

nadoje vyks PLB-nės 7-sis Seimas.
Birželio 27 — liepos 11 d.d. — atos

togos Nidos spaustuvėje.
Liepos 3 d. — Hamiltone, Kanadoje 

Tautinių šokių šventė.
Liepos 9-24 — Lietuvių vaikų vasaros 

stovykla Huettenfelde, Romuvoje. Su vai
kais galės vasaroti ir tėvai.

Liepos 23 — 30 d.d. — 39-toji tradicinė 
skautų, skaučių metinė stovykla Lietuvių 
Sodyboje.

Liepos 31 — rugpjūčio 7 d.d. — 35-ji 
Europos Lietuviškųjų Studijų Savaitė, 
Vokietijoje, Vasario 16-sios Gimnazijoje.

Rugpjūčio 14-24 d.d. — Tautinė Skau
tų stovykla Klevelande, JAV. (Iš Britani
jos vyksta 14 atstovų).

Spalio 14-16 d.d. — Lietuvių kultūros 
instituto suvažiavimas ir mokslinė konfe
rencija Romuvoje.

AUKOS TAUTOS FONDUI
Ona Adamonienė — 5.00 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
S. Gabalis — 3.00 s v.
J. Povilavičius — 3.50 sv.
J. Kvietelaitis — 5.00 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

LONDONO LIETUVIŲ MAIRONIO 
MOKYKLA

FILMAS APIE LIETUVĄ
Kovo 26 d. mokykloje, Lietuvių Na

muose, bus rodomas filmas apie Lietuvą.
Filmo pradžia 10 vai. ryto. Mokytojai 

ir mokiniai kviečia visus jaunus ir su
augusius' lietuvius atvykti. Vietos užteks 
visiems. Po filmo pasivaišinsime kava ir 
pyragaičiais.

Kovo 26 d. baigiame antrąjį trimestrą. 
Vasaros trimestras/prasidės balandžio 23 
irZoaigsis liepos U6 d.

Mokykloje vyksta lietuvių kalbos pa
mokos kiekvieną šeštadienį nuo 10 iki 12 
vai. Lietuvių Namuose, Londone. Mokinių 
amžius — nuo mažiausios iki didžiausio 
visi mokome!?lietuviškai. Veikia klasė su
augusiems.

Važiuojantieji 'į mokyklą nuosava ma
šina prašomi atvykti anksčiau, nes yra 
sunkumų pasistatyti mašiną.

Birminghamas
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Kovo 26 d. 11 vai., John Bright st. 
Victoria restorane, miesto centre, šaukia
mas metinis skyriaus susirinkimas. Bus 
renkama Skyriaus valdyba ir Atstovas 
į metinį suvažiavimą Londone.

Maloniai prašome, ypač narius, atsi
lankyti, nes metinis susirinkimas nulemia 
visų metų skyriaus veiklą.

Skyriaus Valdyba

Nottinghamas
Vasario 20 d. Nottinghamo mot. drau

gijos suruoštame užg. blynų baliuje atsi
lankė 50 svečių. Dr-jos pirm. P.F. Dama- 
ševičienė, sukvietusi visus prie stalų, 
linkėjo gero apetito. Sk. pirm. K. Bivainis 
padėkojo ruošėjoms ir pasidžiaugė, kad 
svečių tarpe yra nemažai jaunesnės kar
tos atstovų.

Dr. S. Kuzminskas palinkėjo ir toliau 
laikytis lietuviškų tradicijų. Nesupran
tantiems lietuviškai, V. Gasparienė an
gliškai papasakojo apie lietuvių Užgavė
nių tradicijas. Latvių pirm. D. čiudars 
padėkojo už pakvietimą į šias vaišes.

Mes, Nottinghamiečiai, linkim moterų 
draugijai nepavargti ir toliau ruošti Pa
našius pasivaišinimus.

Tą pačią dieną vyko „ONE" organizuo
tas šachmatų turnyras. Iš penkiolikos žai-’ 
dėjų lietuvis P. Anužis atsiekė trečią 

vietą. Pirmą vietą laimėjo ukrainietis. 
Vėliau, grojant šokių muzikai pasilinks
minimų metu, prof. D. Reagan įteikė 
pereinamąją taurę laimėtojams. Matyti, 
kad lietuvių tarpe randasi stiprių šachma
tininkų.

Linkime geros sėkmės sekančiam kar
tui J.K.

Bradfordas
SKYRIAUS NARIŲ SUSIRINKIMAS
Kovo 27 d., sekmadienį, 2.30 v.p.p., 

šaukiamas DBLS-gos Bradfordo skyriaus 
narių Susirinkimas.

Dienotvarkėje: Pranešimai, valdybos ir 
atstovo į DBLS-gos bei LNB-vės suvažia 
vimą, rinkimai.

Klausimai ir sumanymai.
Skyriaus valdyba

MARGUČIŲ KONKURSAS
Balandžio 4, Velykų II d., 2.30 v.p.p., 

rengiamas margučių konkursas.
Skiriamos 3 premijos suaugusiems ir 3 

premijos vaikams už gražiausius margu
čius.

Užkandžiai ir kavutė.
Kviečiame gausiai dalyvauti.

Vyties klubo valdyba

Gloucesteris
GLOUCESTERIS IR STROUDAS

DELS skyriaus susirinkimas įvyko va
sario 20 d. S. šiulausko namuose. Jį ati
darė skyr. pirm. M. Gelvinauskienė ir pa
prašė visus tylos minutė pagerbti miru
sius skyriaus narius.

Pirmininkauti pakvietė S. šiulauską, 
sekretoriauti A. Gravą.

Iš padarytų pranešimų paaiškėjo, kad 
skyriaus valdyba metų bėgyje surengė, 
Kalėdų eglutę, susirinkimus ir 3 ekskur
sijas. Tautinių šokių grupė „Baltija“ pasi
rodė 8 kartus ir taip pat dalyvavo miesto 
suruoštame karnavale.

Vienbalsiai nutarta palikti seną val
dyba: pirm. — M. Gelvinauskienė, sekr. 
— A. Gravas ir kasininkė — O. Pukienė. 
Revizoriai J. šlepertas ir S. šiulauskas. 
Tarp Gloucesterio ir Stroudo ryšininkas 
V. Meškelevičius.

Per metinį susirinkimą pravesta skautų 
stovyklai rinkliava — suaukota 12 svarų.

Skyriaus Valdyba

Aukos skautams
AUKOS STOVYKLAI

VI. šližienė, gyvenanti Derbyje ir ilgus 
metus remiantį skautų stovyklas ir „Bu
dėkime“ leidinėlį, šiais metais jau pri
siuntė 20 svarų, linkėdama Vadovams ir 
skautams gražių, saulėtų ir prasmingų 
stovyklavimo dienų, švenčiant Lietuvių 
Skautų Sąjungos 70-ties metų Jubiliejų 
ir VH-ją Tautinę Stovyklą, JAV.

DBLS Derby skyriaus narių metinia
me susirinkime, skautiškos idėjos rėmė
jai aukojo: Feliksas Ramonis — 5 sv., 
J.M. — 4 sv., J.L. Valentinai — 3 sv., Br. 
Jekštys (Mansfield) 2 sv. A. Tirevičius 
— 2 sv. K. Jogėla — 2 sv. X — 2 sv.
Gloucesteryje gyvenanti veikioji ir dir

banti su jaunimu Marytė Gelvinauskie
nė, skyriaus metiniame susirinkime su
rinko 12 svarų, skautų stovyklai, ji rašo 
„Linkime Jums geriausios sveikatos, iš
tvermės ir stiprybės Jūsų sunkiame dar
be, dirbant su skautaujančiu jaunimu ir 
organizuojant jaunimui skautiškas sto
vyklai“...

Aukotojai: P. Bielskis — 5 sv. O. Pu
kienė, M. Gelvinauskienė, A. Bieliūnas, 
V. Meškalevičius, St. šiulauskas, A. Gra
vas, J. Šlepertas — po 1 svarą.

VI. šližienei, M. Gelvinauskienei ir 
skautiškos idėjos rėmėjams reiškiame 
nuoširdų ir skautišką AČIŪ!

Stovyklos Organizatoriai

PAMALDOS
DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDOS 
LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE LONDONE 
Did. ketvirtadienį -— kovo 31 d. 5 vai. 

vakare.
Did. penktadienį — bal. 1 d. 3 vai.
Did. šeštadienį — kovo 2 d. 7.30 vai. v.
Velykų ryte — bal. 3 d. 8 vai. procesija 

ir Mišios. Suma — 11 vai.

Glaucesteryje — kovo 26 d., 12 vai., Šv. 
Petre.

Stroude — kovo 26 d., 17 vai., Beeches 
Green. Gloucesteryje ir Stroude pamaldas 
laiko kun. J. Sakevičius, MIC.

Nottinghame — kovo 27 d., Verbų ap
eigos 11.15 vai., Židinyje.

Nottinghame — kovo 31 d., Did. Ket. 
19 vai. Židiny. Balandžio 1 d. Did. Penk. 
15 vai., bal. antrą dieną Did. šešt. 20 vai. 
Velykom bal. 3 d. 11.15 vai., antrą d. 
Velykų 11.15 vai.

Nottinghame — bal. 10 d., 11.15 vai.

JUSTINĄ SNABAITĮ 
AMŽINYBĖN PALYDĖJUS

Justiną pažinojau iš „Europos Lietu
vio", kaip jaunuolį, sportininką iš Man- 
chesterio. Nuo 1972 m., kai jis atvyko į 
Sodybą, artimai susibičiuliavom, kaip 
brolis su broliu.

Laidotuvių dieną, kovo 4, penktadienį, 
atvykęs į St. Lucia Country Club jau at
radau autobusu atvykusius iš Manches- 
terio ir iš 'kitų vietų draugus ir pažįsta
mus. 10 vai. visi pajudėjome St. Joseph 
katalikų bažnyčios link.

Bažnyčioje susirinko apie 150 žmonių. 
Mišias atlaikė 4 kunigai: John E. Rik- 
teraitis, St. Andrew bažnyčios klebonas ir 
giminaitis iš JAV-bių, kun. J. Sakevičius, 
MIC, kun. A. Geryba ir anglas, vietinis 
klebonas. Vargonais pasikeisdami grojo ir 
giedojo J. Černis ir V. O'Brien.

Po mišių karstą palydėjome į kapus. 
Čia kalbėjo kunigai ir labai gražiai ir pa
triotiškai atsisveikino su velioniu buvęs 
ilgametis Sąjungos ir B-vės sekretorius 
A. Pranskūnas. Jo trumpa kalba ne vie
nam iš mūsų ir anglų draugų tarpo iš
šaukė gailesčio ašaras.

Grįžę iš laidotuvių į klubą radome dar 
daugiau jo anglų draugų, susidarė apie 
250 žmonių. Pakasynų priėmimas buvo 
puikus, stalai apkrauti visokiais valgiais, 
o šeimininkaujančios V. Jurienė ir B. 
Černienė vis ragino visus valgyti. Yra 
gražu matyti šias ponias visur, kur tik 
lietuviški susitikimai yra ruošiami.

Justinas ir Bernadeta įsigiję šį klubą, 
gražiai jį vedė ir tuo pačiu išgarsino lie
tuvių vardą apylinkėje. Klube, kuris bu
vo ir jų namai, kabo lietuviškas užrašas: 
Justinų pilis. Jau nuo Sodybos laikų mes 
juos pažįstame, kaip lietuvius patriotus. 
Pilnai tikiu, kad Justino pradėta „Justi
nų pilis" ir toliau laikysis žmonos Berna
detos, dukters Justinos ir sūnaus An
driaus vedama.

Tau, mielas Justinai, lietuvi, broli —■ 
linkiu lengvos, laisvosios Angliškos že
melės. Ilsėkis ramybėje.

S. Bosikis

MINĖSIME 1949 METŲ 
DEPORTACIJAS

Penktadienį, kovo 25 d. 3.30 vai. p.p. 
Baltų Taryba Londone prie Jaltos pamin
klo padės vainiką prisiminti 1949 metų 
deportacijas iš Baltijos valstybių. Apie 
tai bus pranešta per Laisvės Radiją. Ma
noma, kad tuo pačiu laiku minėjimai 
įvyks Taline, Rygoje ir Vilniuje.

1949 m. deportacijos prasidėjo kovo 20 
d., kada apie 60.000 asmenų buvo išvežta 
iš Estijos ir apie 50.000 iš Latvijos. Lie
tuvoje 1947 m. buvo deportuota 70.000 ir 
dar 70.000 sekančiais 1948 m., o 1949 m. 
kovo 24-27 dienomis apie 50.000 buvo de
portuota ir 40.000 tų pačių metų vasarą. 
1949 m. kovo pabaigoje Baltijos valstybės 
nustojo 3 proc. visų savo gyventojų.

Būtų malonu, kad kuo daugiau tautie
čių atvyktų į vainiko padėjimo ceremoni
jas prie Jaltos paminklo, kuris randasi 
priešais Brompton Oratory, Brompton 
Road, London SW3.

SUSITIKIMAS SU 
KARO NUSIKALTĖLIŲ TYRIMO 

KOMISIJA
Kovo 9 d. trys Baltų Tarybos nariai su

sitiko su Vidaus reik, ministerio paskirta 
komisija, kurios uždavinys yra ištirti Si
mon Wiesenthal Centro ir kitų patiektą 
medžiagą, kaltinančią asmenis, dabar jau 
britų piliečius, gyvenančius šiame krašte, 
už tariamus karo meto nusikaltimus. Bu
vo pranešta, kad karo nusikaltimams nu
statyti bus laikomasi šio nusistatymo: 
teisiami bus už žmogžudystę, atsitiktiną 
žmogžudystę (manslaughter) ir genocidą, 
įvykdytą Vokietijoje ar vokiečių okupuo
tuose kraštuose karo metu.

Ta komisija taip pat apklausinės liu
dininkus čia ir kitur, ir surinks kitą do
kumentinę medžiagą, ir patars vyriausy
bei, ar reikia keisti Britanijos įstatymus, 
kad būtų galima teisti britų piliečius, už 
karo nusikaltimus, padarytus kitur.

Tos komisijos pirmininku yra Sir Tho
mas Hetherington, buvęs valstybės pro
kuroras, ir jo padėjėjas yra William 
Chalmers, buvęs Škotijos prokuroras. 
Abu yra teisininkai. Sekretorius yra Da
vid. Aukland, kuris dabar yra Vidaus reik 
ministerijos aukšto pareigūno sekreto
rius.

Susitikime buvo pasikeista nuomonė
mis, susitarta ir ateityje palaikyti nuola
tinius ryšius. Komisija pirmiausia nori 
susipažinti su reikalu bendra prasme ne
sigilinant į asmenis, ir prašė jai suteikti 
informacijų. Baltų Tarybos nariai reika
lavo kritiškai įvertinti iš sovietų šaltinių 
gautas informacijas ir dokumentus. Iš 
Baltų Tarybos susitikime dalyvavo pirm. 
Mečys Bajorinas ir vice-pirmininkai po
nia Nora Morley-Fletcher (estė) ir Zi- 
gurds Kronibergs (latvis).

PAŠA III YJE
APDOVANOTAS LIETUVIS

Australijai švenčiant 200 m. jubiliejų, 
specialiu medaliu yra apdovanoti žymiau
si australai. Jų tarpe apdovanotas lietu
vis Rimas Dičiūnas, australų karo laivy
no inžinierius.

Kremlius atsisako Brežnevo doktrinos
Lankydamasis Jugoslavijoje pereitą sa

vaitę Gorbačiovas pasirašė kartu su ju
goslavais deklaraciją, niekuomet nesikišti 
į kitų valstybių reikalus ir leisti kiekvie
nai valstybei praktikuoti skirtingas so
cializmo santvarkas. Tuo Kremlius prisi
pažino, kad Stalinas neteisingai pasielgė 
su Tito. Jis taip pat pasmerkė Brežnevo 
doktriną, pagal kurią Sovietų Sąjunga 
sau duoda teisę ginti komunistines san
tvarkas kituose kraštuose. Taigi pagal 
Gorbačiovą, sovietai neteisėtai įsiveržė į 
Vengriją ir Čekoslovakiją sukilimams nu
malšinti.

Tautybių klausimas Rusijoje aštrėja
Pranešama, kad Armėnijos ir Azerbei- 

džano delegacijos atvyko į Maskvą tartis 
su sovietų vyriausybe dėl teritorinių gin
čų, kurie privedė prie didelių riaušių ir 
pareikalavo daug aukų. Sovietai turėjo 
pasiųsti savo karinius dalinius tvarkai 
atstatyti. Armėnai reikalauja jiems grą
žinti armėnų apgyventą ir azerbeid!žanie- 
čių valdomą sritį, kur gyventojai sukilo 
ne vien dėl tautybės, bet ir dėl religijos. 
Ten religija ir tautybė yra surištos Kaip 
Lenkijoje ir Lietuvoje.

Izraelis nesusitaria su JAV
Izraelio premjeras Shamir atmetė Ame

rikos planą palestiniečių klausimui iš
spęsti. Pagal tą planą Izraelis turėtų su
teikti palestiniečiams autonomiją tuojau 
ir sušaukti tarptautinę konferenciją ga
lutinam sprendimui. Izraelio koalicinė 
vyriausybė tuo reikalu nėra vieninga: so
cialistai su užs. reik, ministeriu Peres 
tam planui pritaria, bet premjeras Sha
mir ir jo Likud partija tam planui griež
tai priešinasi.

Riaušėms palestiniečių apgyventose 
srityse tebevykstant, Izraelis labai suvar
žė gyventojų judėjimą ir nutraukė tele
fono susisiekimą su užsieniu, kad neleis
ti palestiniečių vadams iš užsienio nuro
dinėti Izraelyje gyvenantiems tautie
čiams. Daug arabų burmistrų ir policinin
kų atsistatydino iš tarnybos, bijodami pa
lestiniečių keršto. Pereitą sekmadienį bu
vo nušautas pirmas Izraelio kareivis. Iz
raelio kariuomenė jau nušovė šimtą pa
lestiniečių.

žudynės UIsteryje
Keršto žudynės nesiliauja šiaurinėje 

Airijoje. Beveik per kiekvienas laidotu
ves atsiranda nauji lavonai — katalikų 
ar protestantų. Paskutinis dviejų britų 
karių, civiliai apsirengusių, nužudymas 
ypač sukėlė didelį pasipiktinimą. Airiįos 
katalikų galva kardinolas O'Fe aštriais 
žodžiais pasmerkė tas žudynes. Du karei
viai atsiradę arti laidotuvių procesijos, 
minios buvo ištraukti iš automobilio, nu
rengti ir nulinčiuoti. Vieną iš jų dar ro
dantį gyvybės ženklus, katalikų kunigas 
mėgino dirbtinu kvėpavimu atgaivinti. 
Jis buvo nustumtas į šalį ir sužeistasis 
keliais šūviais pribaigtas.

Tos žudynės įvyko po to, kai Gibralta
re buvo sušaudyti trys IRA nariai.

Labai neramu Vidurinėje Amerikoje
Po to, kai JAV pasiuntė 3.000 parašiu

tininkų dalinį į Hondūrą, Amerikoje pra
dėta būkštauti, kad tas kraštas gali neno
romis įsivelti į to neramaus žemyno ka
rus. Parašiutininkai neva tai pasiųsti, 
Hondūro vyriausybei prašant, atlikti ka
rinius pratimus. Kaip tik tuo laiku Ni
karagvos kariuomenė, besivydama JAV 
remiamus Contra partizanus, peržengė 
Hondūro sieną. Prezidentas Reaganas, 
manoma, taip pat nori paveikti kongresą, 
kad vėl atnaujintų pašalpą Contra parti
zanams.

GINAMI SĄŽINĖS KALINIAI

Prieš Britanijos užs. reik, ministerio 
Sir Geoffrey Howe išvažiavimą į Maskvą 
Baltų Tarybos pirm. M. Bajorinas laišku 
prašė minister! iškelti žmogaus teisių ir 
baltiečių sąžinės belaisvių reikalą su so
vietų reik, ministeriu. Buvo įduotos ke- .-I 
lios sąžinės kalinių pavardės.

Užs. reik, ministerijos sovietų dept. 
direktorė Miss N.S. Todd atsakė, kad tie 
reikalai jiems visuomet labai rūpi ir jie 
yra keliami su sovietų pareigūnais kiek
viena pasitaikiusia proga, privačiai ir ofi
cialiai. Iš Baltų Tarybos paduotų pavar
džių Sir Geoffrey Howe ypatingai pažy
mėjo Mart Nikius (estą) ir kun. Sigitą 
Tamkevičių, o taip pat Balį Gajauską ir j 
Viktorą Petkų. Sovietų užs. reik, minis- ‘ 
teris Shevardnadze prižadėjo jų bylas ? 
peržiūrėti.
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