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Kai tauta Golgotos kelią tebetęsia, o 
mes jos vaikai išsklaidyti po pasaulį, lyg 
siaubo apstulbinti, stebime Tėvynę kan
čioje ir negalime jai padėti, puldinėjame 
su rūpesčiu veiduose, kreipiamės į pasau
lio didžiuosius, beldžiame į valdovų sąži
nę, išsiilgę laukiame išgirsti teisingumo 
žodį, o mūsų balsas ir visos pastangos at
simuša lyg į šaltą ledyno uolą, mes jaučia
mės perblokšti ir bejėgiai dairomės ap
linkui, graibstydamies kur galima dar ką 
daryti, o laikas retina mūsų eiles ir silp
nina jėgas, mums vaizdžiai prieš akis at
sistoja anos baisios scenos, vykusios 
prieš du tūkstančius metų, kai teisingu
mas buvo sutryptas po kojų ir Barabas 
išaukštintas, o Kristus nužemintas ir pa
smerktas, nors Golgotos kalne uolos skel
dėjo ir saulė vidudieny temo.

Todėl nesistebėkime mūsų tautos tra
gedija ir nelaukime pagalbos iš minios.

Bandykime daryti tai, ka mūsų tėvai ir 
protėviai dažnai skausmo valandose darė. 
Tautos dainius Maironis net rado tam 
žodžius: — Pakelk tada širdį nuo žemės 
aukščiau... Bėk prie galingos maldos!..

Baisiųjų trėmimų sukaktį minint, tei
singa jungtis maldoje su Tėvynėje ken
čiančiais. Jungkimės prie jų.

Viešpate, mes skriaudžiamos tautos vai
kai šaukiamės Tavo užtarimo. Su skaus
mu širdyse minime mums skaudžią su
kaktį ir beviltiškai dairomės į pasaulio 
horizontus.

Ateik į mūsų Tėvynę, gerasis Užtarėjau, 
ateik vėl į Lietuvos sodžių, ateik Rūpinto
jėliu į mūsų sodybas, paguosk priespaudo 
je kenčiančius mūsų brolius.

Ateik ir pamatysi daug tuščių sodybų, 
išgirsi našlaičių verksmą, kurių tėvai Si
biro taigose mirė. Nueik prie galulaukės 
gojelio, pamatysi ten šimtus nevardintų 
žemės kauburėlių, kuriuose mūsų brolių 
kaulai baluoja, pajusi ten nepaprastą tė
vynės meilės dvasią, plasdenančią virš 
jų, o pievų žolynai linguodami paliudys 
Tau, kad jų mirštančios lūpos bučiavo tė
vų žemę, jausdamos jos motinišką švelnu
mą.

Viešpate, pasaulis yra neteisingas mū
sų Tėvynės ir mūsų atžvilgiu. Tu esi tei
singiausias Teisėjas, todėl prie Tavo ko
jų sudedam mūsų viltis.

Skaudančiomis širdimis minime mūsų 
tautos trėmimų liūdną sukaktį, prisimini
mais nuklystame į anas šiurpulingas die
nas, virpančiomis lūpomis kartojame 
mums brangius vardus.

Tu tik vienas, Viešpate, mus supranti, 
Tu vienas žinai, nes smūtkelių statulėlėse 
ir kryžiuose prie kelio matei mūsų tautos 
kančias, matei alpstančias motinas, girdė
jai kūdikių klyksmą, girdėjai tremiamųjų 
paskutin'į sudiev.

Viešpate, išgirsk mūsų prašymą, priar
tink Tėvynei laisvės rytą. Juk Tu žinai, 
kaip mes mylėjom savo kraštą ir savo 
sodybas, kaip jas puošėme gražiomis ko
plytėlėmis.

Ateik Lietuvos papieviais ir Rūpinto
jėlio ranka palaimink mūsų šalį. Paguosk 
mūsų brolius ir seseris Sibiro ištrėmimuo
se, sovietų kalėjimuose ir beprotnamiuose 
kenčiančius.

Laimink ir mus išeivius, duok mums iš
minties ir rodyk teisingą kelią, kad ne- 
užmirštumėm savo išeivio paskirties ir 
pažado, duoto ant tėviškės namų slenks
čio. Duok stiprybės ir vilties tiems, kurie 
su meile tebespaudžia prie lūpų atsivež
tą tėviškės žemės saują ir laukia dienos 
sugrįžti į savo namus.

Suteik išminties ir teisingumo jausmą 
pasaulio galiūnams, palenk jų širdis ir 
mintis teisingesniam mūsų krašto sprendi
mui. K. Vilkonis

MEDALIS S. PIEŽAI

Popiežius Jonas Paulius II-sis apdova
nojo lietuvį žurnalistą Stasį Piežą „Pro 
Ecclesia et Pontifice“ medaliu už nuopel
nus katalikiškai spaudai ir ilgametę vei
klą Bažnyčios labui. Apaštalų Sosto at- 
žymėjimą žurnalistui Piežai įteikė Čika

45 METAI.
PRIEŠ 45 METUS KARAS ATĖJO

Praėjusiais metais visas pasaulis šventė 
46 metų karo pabaigos sukaktuves. Lietu
vių tautai karo pabaiga nedavė daug kuo 
džiaugtis — ji paliko pavergta ir visi gra
žūs didžiųjų vakarų tautų vadų žodžiai 
jos gerovei nieko nepadėjo.

Kai 1940 metais Lietuva prarado savo 
nepriklausomybę, tai tik labai mažas lie
tuvių skaičius priėmė svetimųjų valdžią, 
galvodami kad tautos laisvė buvo neat- 
gaunamai žuvusi. Net ir baisūs įvykiai — 
masiniai išvežimai į Sibirą 1941 metų bir
želio viduryje, vilties tautos laisvės atga
vimui nebuvo užgesinę. Visi kalbėjo, visi 
tikėjo, kad naktis pasibaigs, kad saulė 
vėl pakils Lietuvos padangėje ir kad ka
ras, tuo metu pasibaigęs kitose Europos 
šalyse, ateis 'į rytus ir lietuvių tauta bol
ševikų jungą numes.

Taip ir įvyko. Prieš 45 metus, birželio 
22 dieną, vos paskutiniams tremtinių trau
kiniams palikus Lietuvą, vokiečiai pradė
jo karą su rusais, ir tas karas lietuvių 
tautai turėjo didesnių pasekmių, negu kiti 
nesenos istorijos įvykiai. Nepriklausomos 
Lietuvos laikais, ne tik mūsų krašte, bet 
ir kitur pasaulyje, buvo nuomonė, kad 
taika nėra pavojuje, kad prancūzų kariuo
menė ir anglų laivynas yra stipriausios 
pasaulio karinės pajėgos, kurių nei viena 
valstybė nedrįs iššaukti į kovą. Bet atsi
rado Hitleris, kuris, paėmęs valdžią Vokie
tijoje, pradėjo keisti Europos žemėlapį — 
iš Lietuvos atėmė Klaipėdos kraštą ir be 
šūvio dingo Austrijos ir Čekoslovakijos 
valstybės. Parduodamas Pabaltijo kraštus 
ir pusę Lenkijos rusams, Hitleris 1939 me
tų rugpjūčio pabaigoje su jais padarė ne
puolimo sutarti ir, tik kelioms dienoms 
praėjus, jis užpuolė Lenkiją. Lenkai, nors 
ir priešinosi, buvo sugniuždyti per tris 
savaites. Beveik metais vėliau, gegužės 10 
dieną, Vokietija įsiveržė į vakarus. Grei
tai sumušę olandus ir belgus, vokiečiai 
per šiaurės Prancūziją veržėsi prie La
manšo kanalo. Trims savaitėms nepraėjus, 
anglų kariuomenė, palikdama didžiulį ka
ro turtą, per Dunkirką pasitraukė iš 
Prancūzijos. Birželio 14 dieną vokiečiai 
įžygiavo į Paryžių, o birželio 25 dieną 
patrankų gaudimas vakarų fronte visiš
kai nurimo. Vakarų Europa buvo nugalė
ta.

Kai tie neįtikėtini 'įvykiai vyko vaka
ruose, lietuviai, latviai ir estai pradėjo 
savo Golgotos kelią — rusai užėmė Lie
tuvą birželio 15 d. Tačiau Lietuvių tauta 
nenustojo vilties — audrai siaučiant viso
je Europoje, visi tikėjo, kad rusų okupa
cija ilgai netruks.

Atęjo tie lemtingi 1941 metai. Balandžio 
5 dieną vokiečiai įsiveržė į Jugoslaviją, 
o dieną vėliau — į Graikiją. Jugoslavija 
buvo nugalėta per vienuolika dienų ir 
balandžio 25 dieną vokiečiai įžygiavo į 
Atėnus. Gegužės mėnesio pabaigoje jų pa
rašiutininkai užėmė Kretos salą ir, ita-

EKSPERTAI UŽBAIGĖ DARBĄ
Europos saugumo ir bendradarbiavimo 

konferencijos ekspertų susitikimas Švei
carijos sostinėje Berne užbaigė savo dar
bus, nepaskelbus baigiamojo komunikato. 
Dėl jo kilę nuomonių nesutarimai priver
tė dalyvius išsiskirstyti be baigiamojo pa
reiškimo. Jo projektą buvo pasiūlę nepri
sijungę ir neutralūs kraštai, bet Jungtinių 
Amerikos Valstijų delegates nesutiko jo 
pasirašyti, laikydamas, jog siūlomame pa
reiškime nėra pakankamai atsižvelgiama 
į Vakarų valstybių reikalavimus, kad bū
tų pašalintos kliūtys žmonių santykiavi
mui ir judėjimui tarp Rytų ir Vakarų. 
Konferencijos tikslas buvo palengvinti 
žmonių santykiavimą tarp Rytų ir Vaka
rų, pažymėjo amerikiečių delegatas, bet 
siūlomame baigiamajame pareiškime tuo 
klausimu nebuvo įterpta jokių įpareigo
jančių normų. Amerikiečių delegatas pri
dūrė, kad ir šiose derybose Sovietų Są
junga neparodė jokio noro pašalinti kliū
tis, tebetrukdančias žmonių santykiavimą 
tarp Rytų ir Vakarų, kaip buvo Ženevoje 
pažadėjęs Gorbačiovas.

gos arkivyskupas kardinolas Bernardin. 
Stasys Pieža yra Lietuvos katalikų spau
dos draugijos direktorius, pasaulio lietu
vių dienraščio „Draugas“ bendradarbis.

Į LIETUVĄ

lams sėdint Albanijoje, vokiečiai praktiš
kai valdė beveik visą Europą. Pradėjo 
aiškėti, kad dviems diktatoriams — Hit
leriui ir Stalinui — vietos Europoje nebe
užteks.

Mūsų tautai 1941 metai tikrai buvo la
bai žiaurūs — birželio viduryje rusai pra
dėjo masines lietuvių deportacijas į Sibi
rą ir, tikėdamiesi pagalbos, likę Lietuvo
je tautiečiai pradėjo žiūrėti į vakarus.

Nugalėjęs Europą, Hitleris atsisuko į 
rytus. Savo planuose vokiečiai buvo nu
matę užimti tik dalį Europos Rusijos, ir jų 
rytinė siena turėjo eiti linija: Leningradas 
— Maskva — Stalingradas — Astracha
nė. Nors tuo metu vokiečių karinės pajė
gos, gabiai vedamos, buvo nenugalimos, 
jie gerai žinojo, kad rusai turėjo masines 
armijas ir didžiulius žemės plotus. Todėl 
jie šiam karui buvo kruopščiai pasiruo
šę, nors jų apskaičiavimai apie priešo ka
riuomenės skaičius buvo klaidingi.

Ir taip, prieš 45-rius metus, 1941 metais 
birželio 22 dieną, sekmadienį, 3 vai. 30 
minučių iš ryto, Hitleris su savo pagalbi
ninkais, surinkęs tuo metu didžiausią pa
saulyje armiją (3,5 milijono vyrų) pra
dėjo bolševikų puolimą.

Vokiečių žygis į Rytus daugumoje vyko 
per esamus ar buvusius Lietuvos valsty
bės plotus. Maršalo Leebo vadovaujama 
šiaurės armijų grupė žygiavo per šiauri
nę ir vidurinę Lietuvą. Aštuonioliktoji ar
mija, kuri buvo sukoncentruota Klaipėdos 
krašte, žygiavo per Žemaitiją ‘į šiaurę, Ry
gos kryptimi, šešioliktoji armija iš Ryt
prūsių puolė per vidurinę Lietuvą, Kau
no ir Daugpilio link. Birželio 22 dienos va
kare, atlikę 75 kilometrų žygį, generolo 
Manšteino šarvuočių divizijos priekiniai 
daliniai prie Ariogalos užėmė tiltą per 
Dubysą, o birželio 26 d., užėmę du nesu
sprogdintus tiltus per Dauguvą, jie pasie
kė Daugpilį, šarvuočių korpas, generolo 
Reinhardto vadovaujamas, pasiekė Dau
guvą trimis dienomis vėliau — jiems te
ko kautis su gerai įsitvirtinusiais bolševi
kais prie Šiaulių. Lietuva buvo vokiečių 
užimta per savaitę.

Prasidėjus karui, lietuvių tauta spon
taniškai kilo prieš savo pavergėjus. Po 
kautynių Kaune ir Vilniuje, nugalėję li
kusius bolševikų dalinius, lietuviai paėmė 
valdžią į savo rankas. Vienai dienai nuo 
karo pradžios praėjus, tai yra birželio 23

Kur sekanti avarija?
ŠVEICARAI APIE IGNALINĄ

Šveicarų Rytų Instituto leidžiamas 
ZEIT BILD (VI.4) išspausdino Hans Ry- 
chenerio straipsnį „Ar sekanti atominė 
avarija bus Lietuvoje?“.

Straipsnio autorius sako, kad Černoby
lio radioaktyvūs debesys, pakeliui į Švedi
ją, perėjo taip pat per Lietuvą. Ir ten yra 
atominė jėgainė panašios konstrukcijos, 
kaip ir ukrainiškoji, su panašiais trūku
mais ir nepakankamu saugumu.

Tai buvo žinoma dar prieš Černobylio 
avariją, bet Maskva neatkreipė dėmesio į 
spaudos perspėjimus.

Aprašęs jėgainės geografinę padėtį, 
straipsnio autorius sako, Ignalinos reakto
riai yra pastatyti be vandens vėsinimo 
bokštų. Tad karštas vanduo išleidžiamas 
tiesiai į Di-ūkšių ežerą. Iš to kyla dvejopa 
žala: pakilusi ežero vandens temperatū
ra kenkia augmenijai ir gyvūnijai, o ra
dioaktyvus vanduo pavojingas žmonėms,

kurie gyvena prie upių, kuriomis tas van
duo bėga į Baltijos jūrą.

Jėgainės statybai buvo reikalingi dar
bininkai, kurie yra atvežti iš Rusijos. Tuo 
būdu padidinta krašto rusifikacija.

Kiti Šveicarijos laikraščiai toliau na
grinėja Černobylio jėgainės avarijos prie
žastis. NEUE ZUERCHAR ZEITUNG, pa
vyzdžiui, sako, jog sovietinio tipo atomi
nės jėgainės šalia energijos gamina ir plu
tonį, reikalingą branduoliniams ginklams. 
Todėl, esą, Kremlius nenori leisti užsie
niečiams patikrinti vietoje, kas atsitiko 
Černobylyje.

STASYS BENDORIUS

Stasys Bender-Bendorius, vienintelis lie
tuvis Amerikoje apdovanotas Congressio
nal Medal of Honor, įvertinant jo herojiz- 
mą karo metu, šiomis dienomis grįžo iš 
ligoninės, kur kelias dienas ilsėjosi po 
■širdies atakos. Jo garbei didžiausias ke
lio tiltas West Virginijoj yra pavadintas 
„Stanley Bender Bridge“. Jis yra Dariaus 
ir Girėno legiono posto narys.

BIRUTĖ GALDIKAITĖ

Plačiai skaitomas amerikiečių dienraš
tis „Chicago Tribūne“ išspausdino ilgą 
straipsnį, skirtą lietuvei mokslininkei Bi
rutei Galdikaitei. Galdikaitė yra pasau
liniu mastu pagarsėjusi primatologistė — 
primatų arba aukštesniųjų žinduolių ty
rinėtoja. Ji jau 14 metų gyvena ir dirba 
Borneo saloje, Indonezijoje.

Yra parašiusi keletą mokslinių veikalų.

NAUJAS AUSTRIJOS PREZIDENTAS

Birželio 8 dienos rinkimuose dr. Kurt 
Waldheim, Austrijos Liaudies partijos 
(konservatorių) kandidatas, išrinktas Aus

trijos respublikos prezidentu. Jis gavo 
54 proc. balsų.

Dr. K. Waldheim, buvęs JTO gen. se
kretorius, buvo Pasaulio Žydų kongreso 
kaltinamas bendradarbiavimu karo metu 
su naciais, kai jis tarnavo karininku vo
kiečių kariuomenėje Graikijoje ir Jugo
slavijoje.

Antras kandidatas prezidento rinkimuo
se buvo socialistas, taip pat tarnavęs vo
kiečių kariuomenėje. Jis gavo 46 proc. 
balsų.

dieną, dvidešimt aštuonios minutės po 
devynių, Leonas Prapuolenis, sukilėlių 
vyriausio štabo įgaliotinis, paskelbė Ne
priklausomos Lietuvos atstatymą, po ku
rio sekė Tautos himnas. Kauno radijas tas 
žinias nuolat kartojo ir Lietuva 'į tai at
sakė visuotiniu sukilimu. Vakarų istori
kai yra pripažinę, kad lietuvių patriotų 
sukilimas padėjo vokiečiams greitai per
eiti per Lietuvą. Latvijoje, pavyzdžiui, to
kio sukilimo nebuvo ir vokiečiai per tą 
kraštą žygiuoti taip greitai nebegalėjo.

Visa lietuvių tauta galvojo ir tikėjo, 
kad karo pradžia rytuose vėl duos jai lais
vę ir nepriklausomybę. Vokiečių planai, 
deja, buvo visai kitokį. Lietuva buvo 
įjungta į Ostlando (Rytų) kraštą, kurio 
komisaru buvo paskirtas H. Lohse, o Lie
tuvos generaliniu komisaru pasidarė Ren- 
telnas. Naciams užvaldžius visą Pabaltijį, 
Lietuvos laikinoji vyriausybė tapo su
spenduota ir rugpjūčio 5 dieną buvo pri
versta visai pasitraukti. Vėliau, rugpjū
čio 10 dieną, Kaune Karo Muziejaus so
delyje įvyko protesto demonstracija, per 
kurią laikinosios vyriausybės nariai pa
dėjo vainiką prie Nežinomo kareivio ka
po, o visi demonstracijos dalyviai sugie
dojo Tautos himną. Vokiečių kareiviai 
šią demonstraciją išsklaidė ir nuėmė Lie
tuvos vėliavą. Lietuvių tauta buvo vokie
čių rankose. (Galbūt čia reikėtų pami
nėti, kad vėliau, nors ir raginami, lietu
viai buvo vieni iš trijų tautų, kurios ne
sudarė savanoriškų SS dalinių. Kitos dvi 
tautos buvo lenkai ir graikai).

Keturiasdešimt penkeri metai praėjo 
nuo tos lemtingos birželio 22 dienos, karo 
rytuose pradžios. Kaip visi žinome, ka
ras po keturių metų pasibaigė ir per tą 
laiką mūsų tauta labai daug nukentėjo ir 
dar šiandien kenčia svetimųjų valdoma. 
Tūkstančiai lietuvių liko išblaškyti po vi
sus pasaulio kampelius. Kas gali pasaky
ti, kas būtų lietuvių tautai atsitikę, jei 
vokiečiai būtų karą laimėję? Kas gali pa
sakyti, kas mums, dabar išeivijoje gyve
nantiems, būtų atsitikę, jei karas rytuose 
nebūtų prasidėjęs prieš 45 metus? Kas 
gali žinoti — gal dauguma mūsų būtu
mėm atsidūrę ne Anglijoje ar Ameriko
je, bet Sibiro tundrose.

Mūsų tautai belieka laukti, kad data, 
panaši į 1941 metų biršelio 22 dieną, vėl 
pasikartotų ir tikėti, kad ji tada lietu
viams vėl duos progos atstatyti Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. Šį kartą ne 
trumpam laikui, bet turtingai, gražiai ir 
ilgai ateičiai.

Henrikas Vaineikis

LIETUVOJE
Mirė E. Žalinkevičaitė-Petrauskienė
Gegužės 23 d., eidama 86-sius metus, 

mirė Lietuvos teatro artistė Elena Žalin
kevičaitė-Petrauskienė.

Karui baigiantis pasitraukė į Vokieti
ją, bet vėliau sugrįžo pas savo vyrą dai
nininką Kiprą Petrauską.

1950-1955 metais ji dirbo režisiere Lie
tuvos dainų ir šokių liaudies ansamblyje 
„Lietuva“. Dalyvavo Lietuvos teatro 
draugijos scenos veteranų sekcijos dar
be, daug prisidėjo įrengiant Kipro Pet
rausko muziejų.
Lietuvių kalbos komisija

Jau praėjo dveji metai, kai pradėjo 
veiklą naujos sudėties Lietuvių kalbos 
komisija prie Lietuvos Mokslų Akademi
jos. Komisijos priimti nutarimai skelbia
mi spaudoje, komentuojami per radijo 
kalbos valandėles.

Svarbiausias ir sudėtingiausias daly
kas, kurį bemaž nuo pat savo veiklos 
pradžios ėmėsi svarstyti komisija, — ne
lietuviškų tikrinių vardų rašymas. Šio 
dalyko sudėtingumą lėmė tiek nevienodos 
pažiūros į nelietuviškų tikrinių vardų ra
šymą, tiek ir nebuvimas tvirtesnių tokių 
vardų rašymo tradicijų. Vieni kalbinin
kai bei visuomenės veikėjai buvo linkę 
tuos vardus rašyti tiktai originalo forma, 
o kiti — juos lietuvinti, taikyti prie lie
tuvių kalbos fonetikos ir morfologijos 
ypatybių.
„Armonikos“ koncertai

Lietuvos ansamblis „Armonika“, vado
vaujamas S. Liupkevičiaus, koncertavo 
Sirijoje ir Jordanijoje.
Lietuvių kalbos palyginimų žodynas

Vilniuje neseniai išleistas Klementinos 
Vosylytės „Lietuvių kalbos palyginimų žo
dynas“. Mūsų kalboje palyginimų — šim
tų šimtai: tikrų ir netikrų, atvirų ir slap
tų, tarminių ir literatūrinių.
Susitikimas su V. Žilinskaite

Vilniaus miesto knygos bičiulių draugi
ja surengė susitikimą su dukart Lietu
vos valstybinės premijos laureate V. Ži
linskaite. Satyrikės ir humoristės kūry
bą apžvelgė literatūros kritikas S. Lips- 
kis. Rašytoja kalbėjo apie humorą litera
tūroje, išdėstė savo požiūrį į kūrybą. 
„Dobilo“ sukaktis

Gražinos Vaišnoraitės vadovaujamas 
valstybinio agropramoninio komiteto miš
rus choras „Dobilas“ paminėjo savo kū
rybinės veiklos 20-metį. Choras surengė 
apie 200 koncertų, keletą kartų pabuvo
jo užsienyje. Chorą nuolat lanko 70-80 
dainininkų. Choro solistai: E. Pimpė, O. 
Bartkaitienė, A. Benediktavičius, O. Gal- 
vanauskienė, K. Klinga ir R. Žemaitienė.
Pavasarinė kūrybos ekspozicija

Panevėžio parodų rūmuose pavasarinę 
kūrybos ekspoziciją surengė miesto dai
lininkų sekcija. Iš viso dalyvavo 43 au
toriai su 142 kūriniais.
Rekordininkai

T. Ridulis „Valstiečių laikraštyje“ rašė: 
Iškilmingai Alytaus rajono Simno ag- 

roprekybinio tarybinio ūkio mechanizato
riai išlydėjo į gydyklą (tiksliau — į Ne
menčinės autoremto gamyklą) du trak
torių DT-75 variklius. Išlydėjo ir iškil
mingai laukė atvykstančių. Laukė ir su
laukė.

Kruopščiai įmontavę juos į traktorius, 
užkūrė ir išvairavo į laukus. Remonto ko
kybė pasirodė kaip reta — vienas išdir
bo net 50 motorvalandų, o antrasis visą 
dieną nesubyrėjęs išlaikė.

Paskui juos išmontavo ir specialistus is 
gamyklos iškvietė. Anie apžiūrėjo ir at
gal gamyklon vežti patarė.

Dabar vėl laukia. Ką gali žinoti, gal ir 
sulauks. Jeigu ne sėjos laikotarpyje, tai 
bent rugiapjūtei.
Vaikų teatrų festivalis

Gegužės 17 d. Kretingoje prasidėjo res
publikinis vaikų teatrų festivalis, skirtas 
Tarptautiniams taikos metams. Pirmasis 
pasirodė Kretingos vaikų liaudies teatras 
„Atžalynas“ su pjese „Ei, drauguži, svei
kas!“. Festivalio metu savo naujausius 
pastatymus parodė moksleivių teatrai, 
„Bendraamžių“ kolektyvas iš Joniškėlio, 
Kauno „Nykštuko“ vaikų lėlių liaudies 
teatras, scenos meno entuziastai iš Klaipė
dos.

1
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BRONYS RAILA

LIETUVIŠKOJO SOCIALIZMO PAGAIRĖS
PANORAMA, PASTABOS, NUOMONĖS

(tęsinys)
Šios kelios akimirkos į socializmo są

vokų ir jo raidos dramatiškumą, spėčiau, 
būtų nepamirštinos pakeliui į platesnes 
perspektyvas, kada susilaukėm lietuvių 
socialdemokratų užsienio delegatūros vei
kėjo inž. Juozo Vilčinsko veikalo, kur 
rūpestingai surinkta daug duomenų Lie
tuvos socialdemokratijos istorijai. Suti
kim, kad tai dar tik medžiaga, bet ji lai
kytina laibai naudingu įnašu prisiminti, 
todėl ir geriau suprasti socializmo idėjų 
raidai ir konkretiem pasireiškimam Lie
tuvos gyvenimo sąrangoje.

Lietuvių visuomenė anksčiau Lietuvoj, 
o dabar dar ir užsienyje, per ilgai išiuo 
atžvilgiu painiojosi, klaidžiojo ar dema
gogiškai postringavo nesugebėdama, daž
nai nė nenorėdama socialistą ar socialde
mokratą skirti nuo komunisto-ibolševiko. 
Ir atpenč dabar Lietuvoje, kur įkyriau
siai kalama Lietuvos gyventojam, kad tik 
sovietinis „socializmas“ yra „tikroji de
mokratija“ ir „tikrasis socializmas“, da
bar jau dargi pasiekęs „subrendimo“ 
tarpsnį...

Socializmo idėjų brėkšmę ir jų atkelia- 
vimą Lietuvon Vilčinskas suranda beveik 
19-jo amžiaus pradžioj. Bet apčiuopia- 
miau ir daugiau dokumentuotai nagrinėja 
Lietuvos socialdemokratų partijos 1896 
metais paskelbtąją programą, kur su po
litinės autonomijos motyvais pirmą kar
tą atsargiai suskamba mūsų valstybinės 
nepriklausomybės atkūrimo mintis ir ga
limybės. Po to, socialistų srovės ūgiai ir 
socialdemokratų partijos laikysena 1905 
metų Vilniaus seime, vėliau Nepriklauso
mybės atstatymo laikotarpis, socialistų 
dalyvavimas koalicinėse vyriausybėse. 
Aišku, skausmingiau sustojama ties 1926 
metų kariniu perversmu ir iš jo išsivys
čiusiu tautininkų režimu, kada socialistų 
veikla ir spauda buvo slopinama ir paga
liau pati partija uždaryta... Galiausiai 
glaustai peržvelgiamas pats brutaliausias 
lietuvių socialdemokratų veiklos naikini
mas pastaraisiais sovietinės okupacijos 
dešimtmečiais, demokratinio socializmo 
poreilškiai Lietuvoje, lietuvių socialistų 
veikla po karo užsienyje.

Autorius, kaip minėjau, tik atsargiom 
užuominom teliečia marksizmo-socializmo- 
komunizmo komplekso teorijų raidą bei jų 
kritiką ir giliau nenagrinėja demokratinio 
socializmo perspektyvų ateities Lietuvoje. 
Be abejo, tai dar būtų labiau pranašysčių 
sritis, totalistinio komunizmo pasikeitimų 
ir pakeitimų galimybės, tautos dvasinio 
ir ekonominio gyvenimo slinkties libera- 
lizacija. Tegu tai dar gal vizijos, bet jau 
reikalingos suvokti, numatyti, išgyventi.

Tačiau reikia pagirti Juozo Vilčinsko 
sugebėjimus ir beveik stebėtis jo uolu
mu, gyvenant už tėvynės ribų, sutelkti ir 
atrinkti tiek daug vertingos dokumentaci
jos iš spaudos, knygų, viešųjų ir privačių 
archyvų, kas gerai pavaizduoja Lietuvos 
socialdemokratijos fenomeno vaidmenį 
jos kone ištiso šimtmečio kelionėje — vi
sada kupinoje kilnių humanistinių idea
lų, dažnai garbingoje, dar dažniau skau
džioje, dar ilgiau tragiškoje.

Visa tai būtų ypač įdomu ir reikalinga 
skaitytojam Lietuvoje, kur demokratijos 
ir socializmo sąvokos, jų esmė ir vizijos, 
kaip minėjau, dabar pasibaisėtinai iškrai
pomos, sukarikatūrintos ir paneigtos, o 
valstybės išdraskymas ir įsibrovėlių tota- 
listų sauvalė vadinama tautos, arba kaip 
dabar mėgstama sakyti, liaudies laisve ir 
dvasine gerove...

ELD-1988 METAIS
Vokietijos LB valdybos keltai minčiai 

surengti pagaliau ir Europoje lietuvių 
dienas, buvo visuotinai pritarta įvairiuo
se pasitarimuose ir suvažiavimuose. To
dėl buvo beveik nusistatyta tokias dienas 
rengti 1987 metais Vokietijoje, taip buvo 
pranešta ir atskiroms lietuvių bendruome
nėms. Pasibaigus bendro pobūdžio pasita
rimų laikotarpiui, Vokietijos LB valdy
ba su talkininkais persvarstė reikalą ir 
nutarė pirmąsias Europos lietuvių dienas 
rengti 1988 metų birželio 17-19 d., Romu
voje, Hiuttenfelde, Vakarų Vokietijoje.

Motyvai, kurie privedė prie tokio spren
dimo buvo šie:

1987 metais vyks tiek Romoje, tiek ki
tuose kraštuose plataus masto Lietuvos 
krikšto 600 metų sukakties minėjimai. 
Dėl to, kai kurios lietuvių bendruomenės 
reiškė abejones, ar parengimų nebus per
daug. Be to, tiek Vokietijos LB valdyba, 
tiek Vasario 16 gimnazijos vadovybė šiuo 
ir ateinančiu laiku užimta pilies atstaty
mo bei naujojo bendrabučio statybos rei
kalais, taip kad ELD projekto vykdymui 
gal trūktų ir jėgų. Pagaliau Europos lie
tuvių bendruomenių atsiliepimai parodė,

Lietuvos socializmo istorija iliustruota 
žymiausių mūsų socialdemokratijos vei
kėjų nuotraukom ir trumpučiais jų bio
grafijų aprašais. Tam būtų pravarčios ir 
kiek platesnės apžvalgos, aišku, gal žy
miai dar sustorinusios knygą ar perdaug 
išplėtusios autoriaus tikslus.

O tų vardų pavardžių būta daug, ir 
reikšmingų, ir ne vien tik partijos bei po
litikos baruose. Juk argi ne paradoksiška, 
kad socializmo idėjų pionieriai Lietuvoje 
nebuvo darbininkai-proletarai, o daugiau
sia bajorai bei bajorėliai ar bent laisvų 
ir pasiturinčių „buožių“ sūnūs (jei ir ne
minėtume Lietuvos žydų ir lenkų socia
listų, jų tarpe Vilniuje dargi Juozapo Pil
sudskio bei kitų toli gražu ne proletarinės 
kilmės veikėjų), štai ankstyvesnieji dva
rininkai Antanas Medekša, Ignas Hrine- 
vickis, Juozas Lukoševičius, Liudvikas 
Janavičius, Andrius Domaševičius, Alfon
sas Moravskis, Vladas Narutavičius, trys 
broliai profesoriai Biržiškos... Arba įžy
mūs profesionalai, mokslinių ar ekonomi
nių institucijų darbuotojai, kaip prof. Vin
cas Čepinskis, prof. Augustinas Janulaitis, 
inž. Steponas Kairys, inž. Vaclovas Biels
kis, advokatas Vladas Požėla, Kipras Bie
linis, prof. Antanas Žvironas, teisininkas 
P. Bugailiškis, kooperatininkai Jackus 
Sonda, Jonas Pakalka (Parama), Povilas 
Dagys (Lietūkis), Juozas Glemža (Pieno
centras) ir daugelis kitų.

Šių socialdemokratinės srovės asmeny
bių darbai ir įnašai Lietuvos valstybės 
kūryboje, jos politikos ir kultūros barų 
plėtroje buvo itin žymūs. Socialdemokra
tinė ideologija ir politinė kryptis gal tik 
mažiau yra veikusi mūsų grožinės litera
tūros rašytojus bei kitus menininkus. 
Sunku tiksliai žinoti priežastis. Gal kad 
čia, kiek atsimenu, stigo reikiamo bendra
vimo tarp menininkų ir partininkų, stigo 
paskatų, nebūta sugebėjimo ar ir norų 
bendrauti. Tam stigo ir specialios aukš
tesnio lygmens spaudos. Rimtesnė tribū
na būdavo tik šiauliškis „Kultūros“ žur
nalas, bet tik iš dalies ir nepakankamai. 
Vadinami kairieji menininkai kažkaip 
vis laikėsi toliau nuo socialdemokratų 
partijos, jaunieji nutoldavo arba į libe
ralus ir toliau į „dešinę“, kai kurie kiti 
per greit nukrypdavo „kairėn“, ligi bolše
vizmo simpatikų. Tikrai — po Jono Biliū
no, Konstantino Jasiukaičio ir senatvėje 
į socialdemokratus kiek priartėjusios Že
maitės, vėliau žymesnių rašytojų, dailinin
kų ar muzikų toje srovėje aiškiai stigo.

Beje, Vilčinskas knygon sudėjo trijų 
poetų aprašus: Kazio Borutos, Kazio Ja- 
kubėno ir Onos Lukauskaitės (Poškienės). 
Gretinti 'šiuos poetus prie socialdemokra
tinės srovės, man rodos, nebuvo tikslu. 
Tiesa, Boruta ir K. Jakubėnas neabejoti
nai buvo socialistai (individualistai, auš- 
rininkai-„eserai“, bet ne marksistai, 
ryškūs antikomunistai), tačiau ne social
demokratai partine ar ir ideologine pras
me. Savo metu arčiau pažinau ir Oną Lu- 
kauskaitę. Jos poetiniai polinkiai buvo 
daugiau „bohemiški“, ji itin mėgo rusų 
Jasenino ir mūsų Borutos kūrybos stilių, 
buvo kuklių duomenų poetė, bet stipri 
moterų liberacijos atstovė, per okupaci
jas ir po karo atkakli rezistente, Sibiro 
kalinė, ligi mirties narsi lietuviško žmo
gaus teisių ir laisvės gynėja. Bet neturė
jusi ko bendro su socialdemokratija ir, 
kiek pažinau, atrodo, nedaug ką ir su pa
čiu socializmu...

Taigi, tiksliųjų mokslų ir kultūros is- 

kad reikės kur kas daugiau laiko sukelti 
ten entuziazmą, negu pradžioje gal
vota. Nukėlimas Europos lietuvių dienų 
į 1988 metus, duoda progą įvykiui dar ge
riau ir ramiau pasiruošti.

ELD turėtų sutraukti kuo daugiau lie
tuvių iš visų Europos kraštų, jų metu tu
rėtų pasirodyti geriausios mūsų meninės 
pajėgos. Todėl kraštų bendruomenės yra 
prašomos jau dabar visu rimtumu rengi
niui ruoštis, ypatingai pramatyti savo ša
lies menininkus ir sudaryti jiems sąlygas 
dalyvauti ELD-se. Laukiama dar ir siūly
mų ELD programai. Kai kurios komisijos 
jau sudarytos, visas ruošos komitetas pil
nu tempu pradės savo darbą šių metų ru
denį. Kada bus nustatyta galutinė progra
ma, tada bus kreipiamasi į atskiras LB-nes 
su konkrečiais prašymais.

ELD proga bus išleistas specialus leidi
nys. Jame pirmoje vietoje neturėtų būti 
aprašomi dalyvaujantys menininkai ar jų 
grupės, bet jis turėtų atspindėti atskirų 
Europos kraštų lietuvių padėtį. Praneši
mus ir nuotraukas reikėtų paruošti laiku, 
kad atėjus ELD-ms, leidinys jau būtų iš
spausdintas. (Eldi) 

tcrijos bei lituanistikos baruose mūsų so
cialdemokratija turėjo didelių asmenybių. 
Bet grožinėje literatūroje ir menuose jos 
poreiškiai Nepriklausomybės metais ir 
vėliau buvo nežymūs, per kuklūs, atsitik
tiniai. Šitokiai atmosferai išugdyti, tai 
krypčiai plačiau išsivystyti ir naujiem ta
lentam išaugti galimybės ir užduotys te- 
bėr ateityje. Aišku, Lietuvoje.

** ♦
Nepriklausomybės metais ir per pirmą

jį pokario dešimtmetį Lietuvos socialde
mokratų partijos istoriją neabejotinai do
minavo knygoje dažniausiai minimas ir 
socialdemokratų veikloje reikšmingiau
sias — prof. inž. Steponas Kairys, Vasa
rio 16 akto signataras, vienas i'š pirmųjų 
Vliko pirmininkų.

Skyrelyje „Dėl mūsų taktikos“ (p. 327- 
328) Vilčinskas įdėjo 1957 metais jam 
rašyto Stepono Kairio laiško ištraukas, 
kurios savo mintimis nė kiek nepaseno ir 
galbūt tebėra pačios įdomiausios.

Įžvelgdamas bolševizmo žadėjimų iliu
zoriškumą, jo ideologinių pagrindų eižė- 
jimą ir galvodamas, kad sovietų paverg
tųjų tautų išsilaisvinimas būsiąs įmano
mas daugiausiai jų pačių jėgomis, Stepo
nas Kairys dar prieš 30 metų rašė Vilčins
kui:

„Jei mes laukiam (mūsų) tautos išlais
vinimo jos pačios pastangomis, turime de
rinti mūsų čia galimus žygius su tuo, kas 
daroma krašte tam pačiam tikslui... — 
(taigi) ieškoti ir palaikyti kontaktą su 
tais krašte, su kuriais mums būtų pake
liui“.

Ir toliau prideda: „Savo veiklos taktiko
je galime ir, manau, privalome būti „lais
vesni“, ... jei per tuos kontaktus galėtu
me juos paveikti ir pagaliau laimėti mūsų 
nusistatymui“.

Kai mažiausiai 90% lietuvių tautos 
šiandien turi tuos pačius ar bent panašius 
nusistatymus ir be mūsų „paveikimo“, 
tai ši užduotis lengviausiai įvykdoma.

Bet liko ir tebėra daug labai svarbių, 
vis kaip reikiant neatsakytų ir neištirtų 
klausimų: — su kuo krašte pakeliui? Ką 
reikia derinti? Kaip derinti? Koks būtų 
dvasinės ir ekonominės liberalizacijos ga
limybių planas? Kokion ateitin kryptų 
lietuviškojo socializmo kelias? Koks lauk
tinas ir siektinas rytojus po „bolševikiš
ko socializmo“ tvano ir jo galimo atoslū
gio Rusijoje, Rytų Europoje — ir Lietu
voje?..

Tai būtų gal patys svarbiausi mūsų 
dėmesio rūpesčiai per šį veik jau paskuti
nį XX amžiaus dešimtmetį.

Los Angeles, 1986.V.17

VOKIETIJOS ATEITININKAI
SUVAŽIAVIMAS

Vokietijos ateitininkuose metiniai su
važiavimai jau yra virtę gražia tradicija. 
Jei ankstesniais metais dažnai juos globo
davo Bad Wiorishofeno šv. Ulricho para
pijos klebonas, tai šiais metais šeiminin
ku jau buvo designuotas Vokietijos liet, 
katalikų sielovados direktorius kun. An
tanas Bunga, Memmingene. šeštadienį 
prieš Sekmines į jo kleboniją suvažiavo 
apie 35 asmenys, jų tarpe graži Vasario 16 
gimnazijos ateitininkų grupė.

Numatyta programa buvo įvairi. Sek
minių pirmosios dienos mišioms atvažia
vo vysk. dr. Antanas Deksnys (Jam gegu
žės 8 Memmingeno lietuviai, jo 80-ties 
metų sukakties proga, buvo suruošę dide
les pagerbtuves, o Bad Wiorishofeno mies
tas birželio 8 d. jam suteikė garbės pilie
čio vardą), šalia jo, mišias koncelebravo 
prel. P. Jatulis bei kunigai Bunga, Vog
tas ir Putrimas. Mišių metu Rūta Kerš- 
teinaitė ir Aleksandras Janulis davė 
moksleivio, o Rasa Raišytė — studento 
ateitininko pasižadėjimą, ženkliukus bei 
juostas prisegė pats vyskupas. Sekminių 
antrą dieną šv. Mišias laikė ir pasakė pa
mokslą neseniai įšventintas kunigas Ed
mundas Putrimas.

Suvažiavimo metu buvo paminėtos Lie
tuvos krikšto 600 metų ir 100 metų nuo 
ateitininkų vadų Dovydaičio ir Šalkauskio 
gimimo sukaktys. Apie aplinkybes, vedu
sias prie Lietuvos krikšto plačiu istoriniu 
žvilgsniu kalbėjo dr. Saulius Girnius iš 
Miuncheno. Dovydaičio ir Šalkauskio gy
venimo bruožus pristatė Marija Šmitienė 
ir kun. Ed. Putrimas. Atsiliepimus apie 
juos bei jų minčių ištraukas perteikė Va
sario 16 gimnazijos ateitininkai.

Buvo rasta proga ir specialiai pagerbti 
didžiai nusipelniusią ateitininkę Aliną 
Grinienę, jos 70 metų amžiaus sukakties 
proga.

Netruko laiko ir kitai programai. Taip 
Sekminių pirmos dienos popietyje kelios 
mašinos išdardėjo apžiūrėti gražių vietos 
apylinkių, ypatingai karaliaus Liudviko II

PLB
PLB Valdybos posėdis įvyko gegužės 

17-18 dienomis Chicagoje. Jame buvo iš
klausyti įvairūs pranešimai ir svarstomi 
PLB finansai, „Pasaulio Lietuvio“ reika
lai, santykiai su VLIKu, PLB politinės 
veiklos stiprinimas ir pasiruošimas Vienos 
konferencijai, lituanistinio švietimo ir 
tautinio auklėjimo darbai, parama Vasa
rio 16 gimnazijai, Pasaulio lietuvių kultū
ros kongreso šaukimas, vykstanti ruoša 
VI-jam Pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresui ir III-sioms Pasaulio lietuvių spor
to žaidynėms Australijoje, Pasaulio lie
tuvių žinyno ruošimas, ryšių stiprinimas 
su kraštų LB, Lituanistikos Katedros va
jaus užbaigimas, PLB Seimo korespon- 
dencinis posėdis, Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus klausimai, Europos LB ir JS 
vadovybių suvažiavimas Austrijoje, Pietų 
Amerikos Lietuvių kongresas, Australijos 
Lietuvių dienos ir kiti pasaulio lietuvių 
reikalai. Posėdyje dalyvavo PLB Valdy
bos nariai, suvažiavę iš Grand Rapids, 
Clevelando, St. Petersburgo, Los Angeles 
ir Chicagos.

PLB Valdyba leidžia reguliariai ir lai
ku kiekvieną mėnesį išeinantį žurnalą 
„Pasaulio Lietuvį“. Tai leidinys Bendruo
menės minčiai ir gyvenimui. Jame yra 
oaug įdomių žinių ir straipsnių iš viso pa
saulio lietuvių gyvenimo. „Pasaulio Lie
tuvį“ jau daug metų rūpestingai redaguo
ja buvęs PLB pirmininkas ir dabartinis 
redaktorius Bronius Nainys su redakcijos 
talkininkais Romu Kasparu ir Gyčiu Liu- 
levičiumi. Sporto skyrių tvarko redakto
rius V. Grybauskas, o Pasaulio lietuvių 
jaunimo skyrių redaguoja Rita Bureikai- 
tė. Techninis redaktorius yra Kęstutis 
Sušinskas, korektorius — Juozas Masi- 
lionis. Administruoja Baniutė ir Romas 
Kronai, spausdina Draugo spaustuvė. Me
tinė prenumerata tik 12 dol. Užsisakyti 
PLB Valdybos adresu: 5620 So. Clare
mont Ave., Chicago, IL 60636.

Lituanistikos Katedros lėšų telkimo va
jai vyksta JAV, Kanadoje ir kituose kraš
tuose, stengiantis šiais metais baigti rink
ti paskutinį 100,000 dol. Iki šiol jau su
rinkta apie 500,000 dol. Pagal PLB Val
dybos sutarti su Illinois universitetu už 
Lituanistikos Katedrą reikia sumokėti 
600,000 dol. Lituanistikos Katedros lėšų 
vajaus pirmininkas Vytautas Kamantas 
ir reikalų vedėja Nijolė Balzarienė dirba 
ir rūpinasi, kad įvairiose lietuvių koloni
jose veiktų lėšų telkimo vietiniai komite
tai, kurie pravestų savo vietovėse aukų 
rinkimą arba surengtų specialius rengi
nius, balius, vakarienes. 50 dol. ar dau
giau paaukoję Lituanistikos Katedrai au 
kotojai gaus padėkos lapus. 500 dol. a> 
daugiau paaukojusių vardai ir pavardė: 
arba jų įamžinti asmenys ar organizaciji 
vardai bus įrašyti į dvi specialias garbė: 
lentas, kurių viena bus pakabinta Illinoi: 
universitete Chicagoje, o antra PLB raš
tinėje Jaunimo Centre. Aukas siųsti 
5620 So. Claremont Ave., Chicago, IL 
60636. Visos aukos gali būti nurašomos 
nuo mokesčių.

Stasys Lozoraitis, Lietuvos Atstovas 
prie Šv. Sosto ir Lietuvos Atstovybės 
Washingtone patarėjas, buvo atvykęs iš 
Romos į Chicagą balandžio mėnesio pa
baigoje ir čia susitiko trumpam pasitari
mui su iš Grand Rapids atvykusiu PLB 
pirmininku Vytautu Kamantų. Buvo pa- 
siinformuota apie Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos ir PLB veiklą bei ateities pla
nus. PLB Valdyba visokiais būdais remia 
Lietuvos Diplomatinę ir konsularinę Tar
nybą, kurios šefas ir Lietuvos Atstovas 
Washingtone dr. Stasys Bačkis sveiksta 
po prieš kelis mėnesius įvykusios nelai
mės.

Inž. Vytautas Kamantas dirba didelėje 
ligoninėje Grand Rapids mieste, Michiga- 
no valstijoje, kaip direktorius, atsakin
gas už tos ligoninės pastatus, naują staty
bą, inžineriją, energiją, įvairias specia
lias sistemas ir atitinkamo personalo la
vinimą bei priežiūrą. Per praėjusius 4 
metus V. Kamantas suprojektavo ir įren
gė moderniškas kompiuterių sistemas, ku
rios automatiškai prižiūri ir tvarko li
goninės energijos naudojimą, šildymą, 
šaldymą, telefonus, specialius medicinos 

statytų pilių. Pirmąjį vakarą Vasario 16 
gimnazijos ateitininai deklamavo, daina
vo, grojo ir rodė skaidres su susikaupimą 
skatinančiais paaiškinimais.

Maistu ir kt. nepamainomai rūpinosi 
šeimininkas kun. Antanas Bunga, asistuo
jamas ponių Grinienės ir Ivinskienės. Su
važiavimui baigiantis, už šį rūpestį jiems 
visų patenkintų dalyvių vardu dėkojo Vo
kietijos ateitininkų pirmininkė Marija 
Šmitienė.

(vaba)

Kazimieras Vilkonis

Mano dienos
Kur tu? Kur tu, brangioji? 
Šaukiu aš vakarais per erdvę. 
Kur tu? Tik vėjas pakartoja 
Ir mintys rūpesčiais pavargę.
Prisimenu aš rožes baltas ir raudonas 
Ir meilę karštų kaip ugnis, 
Mūs žydinčių dienų svajones 
Ir giedrias vaikiškas akis.
Kai mūsų viltys ir sapnai 
Svaigino vakarais anais, 
Neklausėm mes, koks bus rytojus, 
Tu mano džiaugsmu ir gyvenimu 

buvai.
Klausaus, gal mano viltys ir 

gyvenimas ateina, 
Gal mano laimė pakely.
Bet ne! Tavo žingsniai čia neaidi, 
Jau tu toli, toli...
Per sapnų tu ateini švelniai, 
Siekiu priglausti prie savęs, 
Bet tik miškai rankas ištiesę 
Ateina pasitikt mane.
Pasiilgstu švelnių tavo lūpų 
Ir akių kaip mėlynas dangus.
Tik medžių šakos nuo vėjo supas, 
O širdy jausmas neramus.
Mano širdis tavęs išsiilgus laukia, 
Netiki beviltiškiems gandams, 
Netiki, nors mirtis ir audros aplinkui 

staugia,
Nes meilė mūsų buvo laiminta 

Dangaus.
Kur tu? Kur tu, brangioji? 
Šaukiu aš vakarais per erdvę. 
Kur tu? Tik vėjas pakartoja 
Ir mintys rūpesčiais pavargę.

(Eilėraštis, rašytas Šimonių girioj 1941 
metais, skirtas išvežtai į Sibirą žmonai).

VAKARAS KANADOS 
PARLAMENTE

Kanados Parlamento rūmuose, Otavoje, 
buvo surengtas tradicinis, kasmetinis — 
jau keturioliktasis — Baltiečių Vakaras, 
rengiamas Pabaltijo tautų bičiuliams: Ka
nados parlamentarams, politiniams veikė
jams, visuomenininkams, spaudos atsto
vams, užsienio diplomatams. Šis pobūvis 
suteikia progą pagerbti pabaltiečių bičiu
lius, jiems suteikti naujų žinių apie pa
dėtį Pabaltijo kraštuose, drauge aptarti 
rūpinamas problemas. Šiais metais Baltie
čių Vakare Kanados Parlamento rūmuose 
dalyvavo daugiau kaip du šimtai asmenų, 
jų tarpe apie 50 Parlamento atstovų, du 
Kanados vyriausybės nariai — Finansų 
ir Veteranų reikalų ministrai, įvairių 
kraštų diplomatai, j u tarpe apaštalinis 
nuncijus arkivyskupas Palmas, Jungtinių 
Amerikos Valstijų, Australijos, Federaci
nės Vokietijos, Norvegijos ambasadoriai, 
kiti įtakingi asmenys. Pagrindiniai kalbė
tojai buvo Finansų ministras Michael 
Wilson ir Jungtinių Amerikos Valstijų 
ambasadorius Thomas Niles. Ministras, 
perdavęs Kanados ministro pirmininko 
sveikinimus, pažymėjo, kad pabaltiečiai 
kovodami už savo kraštų laisvę ir nepri
klausomybę, tuo pačiu įsijungia į kovą 
už tiesą ir teisingumą, pabrėžė, kad Ka
nada gina žmogaus ir tautų teises, prane
šė, jog Kanados vyriausybės rūpesčiu 
yra įsteigta speciali komisija žmogaus 
teisių pažeidimams tirti. Amerikiečių am
basadorius pakartojo jo krašto vyriausy
bės tvirtą nusistatymą paremti Pabaltijo 
kraštų nepriklausomybės bylą priminė 
Amerikos Kongreso ir valdžios pareiški
mus ir veiksmus Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos laisvės klausimu. Pabaltijo kraštų 
istoriją ir dabartinę padėtį susirinku
siems trumpai nušvietė estų centrinės or
ganizacijos Kanadoje atstovas. Baigiamą
jį žodį tarė Kanados lietuvių bendruome
nės pirmininkas adv. Algis Pacevičius. 
Pabaltiečių jaunimas atliko trumpą me
ninę programą.

(T.Ž.)

įrengimus ir kt. Šios kompiuterių siste
mos, kainavusios apie 1 milijoną dol., da
bar sutaupo ligoninei vien tik energijos 
srityje apie 3 milijonus dol. kiekvienais 
metais.

Nors atsakingas profesinis darbas kas
dien reikalauja daug laiko ir įtampos, ta
čiau V. Kamantas taip pat turi nelengvas 
pareigas lietuvių visuomeniniame gyveni
me, rūpestingai vadovaudamas PLB Val
dybai ir Lituanistikos Katedros lėšų tel
kimui bei dirbdamas Lietuvių Fonde 
kaip LF tarybos narys ir LF Įstatų ko
misijos pirmininkas, dažnai lietuviškais 
reikalais važiuodamas iš Grand Rapids 
200 mylių į Chicagą.
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VI PLJ KONGRESAS
šeštasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Kongresas greit artėja. Šio Kongreso Ruo
šos Komitetas ir PLJS Valdyba sunkiai 
dirba sėkmingai surengti šį svarbų suva
žiavimą. Jau nustatytos taisyklės VI PL 
JK atstovų rinkimų reikalų. Atstovų rin
kimas bei jų paruošimas yra krašto LJS 
atsakomybė. PLJS nustatytos taisyklės 
yra minimumas prie kurio kraštai gali 
pridėti savo papildomas taisykles pagal 
savo nuožiūrą.

Kraštų LJS turėtų skatinti, kad ko 
daugiau įvairaus amžiaus asmenų kandi
datuotų į atstovus. Nėra būtina, kad LJS 
valdybos ar LJS Tarybos narys taptų at
stovu. Rinkimai turėtų būti atviri vi
siems norintiems tapti atstovais. Krašto 
LJS valdyba tai suprasdama turėtų skelb
ti ir paaiškinti atstovų rinkimus kuo 
plačiau. PLJS valdyba ragina kraštų LJS 
valdybas, kur įmanoma, įjungti jaunimo 
organizacijas į rinkimo procesą, per jas 
skatinant jaunimą kandidatuoti ir turėti 
rinkimus jų jaunimo susibūrimuose (su
eigose, posėdžiuose, repticijose ir 1.1.).

Prieš Kongresą išrinkti atstovai turėtų 
labai gerai susipažinti su savo krašto jau
nimu, padėtimi bei galvojimu.

Visi atstovai turi būti išrinkti ir sąrašai 
(vardas, adresas, ir gimimo data) atsiųs
ti PLJS valdybai iki 1987 metų sausio 1 
dienos. Jei PLJS Valdyba neturės iš ku
rio nors krašto išrinktų atstovų informa
cijos iki tos datos, vietas atiduos kitiems 
kraštams.

VI PLJK ATSTOVŲ RINKIMO 
TAISYKLĖS

1. į atstovus gali kandidatuoti asmenys, 
išpildę sekančius kriterijus:

a) atstovas turi būti jaunuolis ar 
jaunuolė tarp 18 ir 35 metų amžiaus;

b) krašto LJS gali sumažinti am
žiaus ribą, atsižvelgdami į savo krašto 
LJS statutą;

c) asmuo turi turėti savo nuolatinę 
gyvenvietę tame krašte, kurį jis/ji ruo
šiasi atstovauti;

d) asmuo turi būti lietuvis ir supras
ti lietuvių kalbos svarbą lietuviškoje vei
kloje;

e) atstovas grįžęs į savo kraštą po 
Kongreso duoda viešą pranešimą lietuvių 
visuomenei;

f) atstovas prižada dalyvauti visuo
se Kongreso programos punktuose;

g) atstovas supranta, kad jų kaden
cija baigiasi sekančio Kongreso atidary
me.

2. Kongreso atstovai renkami balsavi
mu, demokratiniu būdu.

KALINIO MEMUARAI
Rašant šiuos memuarus pasitaikė 

klaidų. Daug mano parašytų lapelių 
(dienoraščių be datų, o datų nerašyda
vau todėl, kad atėmę lapelius, nežino
tų kurią dieną jie parašyti) nadzirate- 
liai (kalinių prižiūrėtojai), darydami 
kratas iš manęs atėmė ir sunaikino. 
Sunkiomis nelaisvės sąlygomis teko 
vėl juos atkurti iš naujo. Jeigu tų la
pelių nebūtų atėmę, šie memuarai bū
tų autentiškesni. Dėl jų nieko daugiau 
negaliu pasakyti, nebent tai, kad ieš
kojau ir siekiau tiesos, norėjau visus 
įvykius ir faktus užrašyti teisingai, 
klaidos pasipynė ne dėl geros valios 
stokos. Galbūt ir skaudesnis žodis ne 
vienas išsprūdo, gal kitas kai kam ir 
per skaudus ar neteisingas pasirodė. 
Bet čia jau amžina tragedija — kovo
ji su blogybėmis, o pataikai neretai į 
žmogų. Tokiais atvejais belieka tik at
siprašyti.

Pasakysiu sąžiningai visa, ką žinau, 
nieko neslėpdamas ir nieko neprasi
manydamas.

Čekistai K.J. Matulionį ir VI. La- 
pienį areštavo, pasodino į kalėjimą ir 
nuteisė vien už tai, kad, darydami 
kratą 1976.X.20, jie rado Matulionio 
bute „LKB Kronika“ Nr. 24 — rašo
mąja mašinėle parašyta dvylika eg
zempliorių, t.y., dvylika mašinraščio 
kopijų. Kitaip tariant, už tai, kad my
lėjau tiesą ir nekenčiau neteisybės, ne
tekau laisvės penkiems metams.

Pabuvojęs Vilniaus, Pskovo, Jaro- 
slavlio, Gorkio, Ruzajevkos, Potmos 
(Mordovija), Sverdlovsko, Krasno
jarsko kalėjimuose ir Mordovijos pri
verčiamojo darbo stovyklose, trečia
me konclageryje (Baraševo gyvenvie
tėje Tenguševo rajone) ir devyniolik
tame konclageryje (Lesnoj gyvenvie
tėje, Zubo-Poliansko raj.), kurios va
dinamos pataisos darbų kolonijomis 
ir nutrėmime — Krasnojarsko krašte, 
Severo-Jeniseisko rajone, Tėjos gyven
vietėje, patyriau, kaip kiti gyvena

3. Jeigu išrinktas atstovas ar krašto 
LJS pirmininkas negali atvykti į Kon
gresą, jo vietą perima sekantis iš eilės 
balsų daugumą gavęs asmuo.

4. Krašto LJS Valdybos praveda rinki
mus ir atstovų sąrašą pateikia PLJS Val
dybai ne vėliau sausio 1 d., 1987 m.

PAPILDOMAI
1. Kraštuose, kur neveikia LJS, PLJS 

kreipiasi į didžiausią tame krašte veikian
tį jaunimo vienetą, kad rūpintųsi atstovų 
rinkimu.

2. Iškilus neaiškumams dėl didžiausio 
vieneto, to krašto Lietuvių Bendruomenė 
turės sprendžiamąjį balsą tuo reikalu.

3. Visais reikalais, kraštuose kur ne
veikia LB, sprendžiamąjį balsą turės PL 
JS Valdyba.

ATSTOVAI
Atstovų skaičius yra 120 asmenų, kuris 

papildomas kandidatais (ne daugiau 120 
asmenų, pagal atstovų paskirstymą vieto
vėse) ir, reikalui esant, užima jų vietas.

Atstovų skaičius paskirstomas pagal 
kraštus sekančia tvarka:

a) šiaurės Amerikai — 60 atstovų;
b) PLJS Valdyba nustato atstovų 

skaičių paskiriems kraštams, bet ne ma
žiau kaip po vieną kraštui, kuriame vei
kia PLJS vienetas.

Atstovų pareigos yra:
a) Dalyvauti visuose Kongreso pro

gramos punktuose. Nepranėšusieji PLJS 
valdybai apie nedalyvavimą gali prarasti 
atstovo statusą PLJS nuožiūra;

b) Dalyvauti PLJS valdybos praves
tuose korespondenciniuose pranešimuose 
ir pranešti jai (valdybai) apie savo ad
resų pakeitimus;

c) Grįžus iš PLJK, metų laikotarpyje 
pranešti savo krašto ar vietovės visuome
nei apie Kongrese atliktus darbus.

ATSTOVŲ SKAIČIUS
Argentina — 6
Australija — 10
Brazilija — 7
Didž. Britanija — 7
Italija — 1
JAV — 40
Kanada — 20
Kolumbija — 4
Prancūzija — 3
Švedija — 1
Urugvajus — 4
Vak. Vokietija — 9
Venesuela — 4

4 vietos laikomos laisvos. Jei atsirastų 
lietuviško jaunimo kituose kraštuose lais
vame pasaulyje, jiems bus duodama pir
menybė neužpildytom vietom.

bausmių atlikimo vietose... Pradėjau 
daugiau branginti savo ir kitų žmonių 
laisvę, teisingiau vertinti brutalią prie
vartą, geriau atjausti kitų žmonių var
gus ir nelaimes. Pamačiau, kas slepia
si už garbės lentų, gražių pažadų ir 
statistikų, už blizgančių stendų. Ge
riau supratau tos begėdiškos, melagin
gos agitacijos ir propagandos esmę. 
Todėl viskas išėjo į naudą, ir šių pa
mokų už jokius pinigus neatiduočiau. 
Kitaip tariant, išėjau komunistinių ka
lėjimų, gyvenimo ir kovų akademiją.

I DALIS
KRATOS, AREŠTAS, 

GYVENIMAS UŽ GROTŲ, 
TARDYMAS, TEISMAS

Pradėdamas rašyti savo prisimini
mus, girdžiu garsiuosius „Gulago sa
lyno“ pradžios žodžius, kurie jau ne- 
beiškrenta iš mano atminties. Atleiski
te, kad ne viską pamačiau, ne viską 
prisiminiau, ne viską supratau. Tačiau 
ką esu patyręs, ką prisiminiau, ką gir
dėjau, mačiau, suvokiau — jums pa
pasakoju.

Areštuotus žmones veža į kalėjimus, 
priverčiamojo darbo stovyklas-konc- 
lagerius (vadinamus pataisos darbų 
kolonijomis ar auklėjimo darbų kolo
nijomis — nepilnamečiams), nutrėmi- 
mus: ten vargti, kentėti ir net mirti.

O kalėjimams, priverčiamojo darbo 
stovykloms (konclageriams) adminis
truoti, valdyti žmones skiria ir siun
čia čekistai — KGB (saugumiečiai) ar
ba milicija — MVD.

Kalinius saugoja kareiviai (voiska 
vnutrenych del — kariuomenė vidaus 
reikalams).

Kalėjimuose nustatomas dviejų rū
šių režimas: bendrasis ir griežtasis.

Priverčiamojo darbo stovyklos (kon- 
clageriai) — pataisos darbų kolonijos 
skirstoma į bendrojo režimo, susti
printojo režimo, griežtojo režimo, ypa

REMKIME
Vasario 16 gimnazija, jungtinėmis 

lietuvių pastangomis įsteigta ir pradė
jusi veikti 1950-51 mokslo metais Diep- 
holze, sėkmingai veikia jau 30 metų 
ir su nauja viltimi pradeda ketvirtąjį 
dešimtmetį. Pradėjo darbą vargingose 
sąlygose ir todėl nuo pat įsikūrimo ėjo 
gandai, kad ji neilgai išsilaikys. Bet ji 
augo ir stiprėjo, gerėjo. 1954 persikė
lė į savas patalpas Rennhofo pilyje, 
Huettenfelde. 1965 m. buvo pastatyti 
gimnazijos rūmai ir 1972 — naujas 
mergaičių pastatas, šiuo metu daro
mos pastangos atnaujinti ir berniukų 
bendrabučio pastatą — Rennhofo pi
lį-

Gimnazija yra Odenwaldo papėdė
je, prie pat Hesseno ir Baden-Wuert- 
tembergo sienos. Už 30 km yra garsu
sis universitetinis miestas Heidelber
gas, o už 20 km Mannheimas. Netolie
se eina pro šalį greitkeliai, o iš Wein- 
heimo (Bergstrasse) ir Wormso Huet- 
tenfeldas lengvai pasiekiamas autobu
sais.

Gimnazijoje mokslas einamas pagal 
vokiečių gimnazijų programas („Neu- 
sprachliches Gymnasium“), šalia vo
kiečių ir lietuvių kalbų dėstoma taip 
pat anglų kalba ir pasirinktinai loty
nų arba rusų kalba. Nemokantiems 
lietuviškai yra specialūs lietuvių kal
bos kursai, o nemokantiems vokiškai 
(pavyzdžiui, neseniai iš Lietuvos atvy- 
kusiems) — specialūs vokiečių kalbos 
kursai. Po dvejų trejų metų išmoksta
ma ir viena ir kita kalba, ir mokiniai 
gali normaliai eiti kursą, siekti abitū
ros.

Kaip ir vokiečių gimnazijose, moks
las trunka 9 metus. Į pirmą klasę pri
imami baigusieji 4 pr. mokyklos sky
rius. Išėję daugiau mokslo, priimami 
į atitinkamas aukštesnes klases. Baigę 
mokslą ir išlaikę abitūros egzaminus, 
mokiniai gauna vokiškus brandos ates
tatus, kuriuos išduoda vokiečių „Ober- 
schulamt“. Jais galima stoti į bet kurj 
universitetą.

Lietuvių gimnazijoje klasės yra ma
žos. Todėl mokymas yra intensyvus ir 
net silpnesni mokiniai gali čia pasiek
ti gerų rezultatų.

Prie gimnazijos veikia berniukų ir 
mergaičių bendrabučiai. Mokslo die
nomis mokiniai keliasi 6.45. 7.15 pus
ryčiai. Nuo 8.00 ligi 13.05 — pamo
kos. 13.15 pietūs ir po to laisvalaikis. 
20.00 visi sueina į bendrabutį. 20.15 
— 21.15 ruošia likusias pamokas, skai
to. 22.00 visi eina gulti. Kai kurios pa
mokos vyksta popiet.

tingojo režimo (kalinių vadinama ka
torga) kolonijas ir kolonijas-gyvenvie- 
tes.

Politiniai kaliniai dažniausiai nu
tremiami į Sibirą, Jakutiją, Magadano 
sritį, Kazakstaną bei kitas Tarybų Są
jungos vietoves.

1976 m. spalio 19 d. apie 7 vai. va
karo atėjau jas K.J. Matulionį, gyve
nantį Vilniuje, Gorkio 17-6. Netrukus 
pas Matulionį atėjo jo pažįstamas vy
rukas. Matulionis, su juo išeidamas į
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miestą, manęs prašė pabūti kambary
je, jo palaukti. Žadėjo netrukus grįžti. 
Laukdamas sugrįžtant šeimininko, 
skaičiau knygą.

Iki šio laiko mes nežinojome, kad 
šiame K.J. Matulionio bute pokalbius 
čekistai girdi (klausosi) ir užrašo.

Nepraėjus nė valandai, kai Matu
lionis išėjo į miestą, į jo butą skubiai 
įeina saugumo vyr. tardytojas Marke
vičius, Jankauskas ir dar keli čekis
tai, o iš paskos jų įeina buto šeiminin
kas Matulionis. O buvo taip. Matulio
niui grįžus iš miesto ir rakinant pirmo 
aukšto duris, čekistai priėjo prie jo ir, 
atėmę iš rankų buto raktus, jau patys 
atrakino antro aukšto laiptines duris, 
todėl ir teko šeimininkui eiti iš pas
kos į savo butą.

Atimdami iš Matulionio rankų buto 
rakius, teisėtvarkos saugotojai patys 
šiurkščiai pažeidė pagrindinio įstaty
mo — Konstitucijos 55 str., kur pasa
kyta, kad „TSRS piliečiams garantuo
jama buto neliečiamybė. Niekas netu
rį teisės be įstatyminio pagrindo įeiti 
į butą prieš jame gyvenančių žmonių 
valią". Jei čekistai būtų turėję įstaty
minį ipagrindą, jiems nebūtų reikėję 
jėga iš buto šeimininko — Matulionio 
rankų išplėšti raktus. Ir, patiems atsi

VASARIO 16 GIMNAZIJA!
Ml

. Mokiniai, sulaukę 16 m. amžiaus ir 
'gavę tėvų raštišką leidimą, šeštadie
niais gali išeiti iki 22.00 vai. Sulaukę 
18 metų yra pilnamečiai ir jiems leidi
mo nereikia.

Laisvalaikiais mokiniai gali žiūrėti 
televizijos. Žinias ir iš anksto pasirink
tus vertingus filmus galima žiūrėti ir 
pamokų ruošos metu.

Gimnazija turi gražų 5 ha parką su 
ežerėliu viduryje. Prie mokyklos ir 
parke yra tinklinio, krepšinio ir futbo
lo aikštės. Galima taip pat žaisti biliar
dą, stalo tenisą. Be to, gimnazija gali 
naudotis netoliese esančia miesto spor
to sale ir už kelių kilometrų esančiu 
maudymosi baseinu. Veikia tautinių 
šokių grupė, kuri gražiai atstovauja 
gimnazijai Vokietijoje ir užsieniuose.

Mokslas gimnazijoje nemokamas. 
Pragyvenimas bendrabutyje kainuoja 
300 DM mėnesiui. Neturtingų tėvų 
vaikai gali gauti paramą iš vokiškų 
įstaigų, ypač neseniai atvykę iš Lietu
vos, arba iš lietuvių organizacijų.

Ligi šiolei gimnazija išleido daugiau

DR. J. GAILIAUS STRAIPSNIS
Ryšium su Černobylio katastrofa, Ro

mos lietuvių bendruomenės narys dr. Juo
zas Gailius atkreipė italų dienraščio „II 
Giornale dTtalia“ ir jo skaitytojų dėmes'į 
į pavojų, kurį gamtos aplinkai ir gyven
tojų saugumui sukelia didžiulė Ignalinos 
branduolinė jėgainė Lietuvoje. Laikraščio 
redakcijai pasiųstame laiške, kuris buvo 
išspausdintas gegužės 19 dieną, Juozas 
Gailius rašo, kad Sovietų Sąjunga okupa-

MAIRONIO LITUANISTINĖ MOKYKLA
Kanadoje veikianti Maironio vardo li

tuanistinė mokykla šiais metais atžymi 
savo gyvavimo 35-erių metų sukaktį. Mo
kykloje šiais mokslo metais mokosi 180 
vaikų. Jaunieji moksleiviai pamokoms pa
sibaigus noriai dalyvauja įvairių lietuvių 
jaunimo organizacijų — skautų, ateitinin
kų ir kitų — rengiamose sueigose, kur lie
tuviškoje dvasioje savo tarpe bendrauja, 
šiais metais Kanados Lietuvių Bendruo
menės švietimo komisija paskelbė litua
nistinių mokyklų mokiniams poezijos ir 
prozos įrašų konkursą. Vaikai yra skati
nami rinkti įrašus iš įvairių asmenų, poe
zijos ir prozos kūrėjų, tuo būdu siekiant 
juos sudominti lietuvių literatūra. Surin
kę įrašus, vaikai turi patys juos pakomen
tuoti. Konkurso laimėtojams mokslo me
tų pabaigoje bus įteiktos piniginės premi
jos.

rakinus antrojo aukšto laiptinės duris, 
be šeimininko įeiti į jo butą. (LIC pa
staba: Neįskaitoma teksto dalis tik 
šiame paragrafe papildyta pabrauktais 
įterptiniais žodžiais, spėtais pagal tu
rinį).

Kai įėjo čekistai į Matulionio butą, 
tardytojas Markevičius tuojau paklau
sė mano pavardės. Kai pasakiau savo 
pavardę, jis piktai pasakė: „A, tai jūs 
mane apšmeižėte „LKB Kronikoje“— 
tuo duodamės suprasti, kad dabar atė
jo keršto valanda...

KRATA
Tardytojas Markevičius parodė 

Matulioniui nutarimą daryti kratą ir 
paprašė atiduoti nutarime nurodytus 
daiktus bei dokumentus, t.y. šmeiži
kiško turinio literatūrą bei jos daugini
mo priemonės. K.J. Matulionis pasa
kė, kad tokios literatūros ir tokių dau
ginimo priemonių jie neturi. Nutari
mas daryti kratai pasirašytas ant spe
cialaus blanko, tereikia tik įrašyti pa
vardę, vardą, gyvenamąją vietą ir da
tą, padėti antspaudą ir pasirašyti.

Po keletos minučių čekistai aveda į 
kambarį du žmones, vadinamus kvies
tiniais ir pradeda kratą Matulionio bu
te. Kratai vadovavo saugumo komite
to vyresnysis tardytojas majoras Mar
kevičius. Tai — keletos valandų šei
mininkavimas svetimame bute.

Pirmiausia daro asmens kratą. Lie
pia viską išimti iš kišenių ir padėti ant 
stalo. Vienas čekistas prieina prie ma
nęs, kiša savo ranką į mano kišenes, 
norėdamas patikrinti ar viską aš išė
miau iš kišenių.

Markevičius liepia Matulioniui at
nešti rašomąją mašinėlę, nes esą jam 
reikalinga ja rašyti kratos protokolą. 
Matulionis atsakė, kad rašomosios ma
šinėlės neturįs. O iš tikrųjų rašomoji 
mašinėlė buvo virtuvėje apkrauta po
pieriais bei kitokiais reikmenimis ir 
jos nesimatė. Matulionis niekad rašo
mąja mašinėle nerašė, nes rašyti nemo
kėjo. ši rašomoji mašinėlė buvo ne jo, 
bet kito žmogaus, o pas jį buvo tik pa

kaip šimtą abiturientų ir per šešis 
šimtus su „mažąja abitūra“. Daugelis 
jų dabar dirba kaip mokytojai, gydy
tojai, profesoriai, inžinieriai ar kitose 
profesinio darbo srityse. Jei nebūtų 
buvę Vasario 16 gimnazijos, didelė jų 
dalis nebūtų galėjusi to pasiekti. Joje 
jaunuoliai, besimokydami lietuvių 
kalbos ir literatūros, Lietuvos istorijos, 
jos papločių, gauna galimybę naudo
tis lietuvių tautos kultūriniais lobiais 
bei dalyvauti jos kultūriniame įnaše. 
Iš kitos pusės, eidami mokslą pagal 
vokiečių mokyklų programas, jie kar
tu įgyja kitą galimybę — baigę moks
lus našiai įsijungti į Vokietijos profe
sinį ir kultūrinį gyvenimą. Mokslas 
gimnazijoje prasideda rugsėjo pradžio
je ir baigiasi liepos pradžioje. Norin
tieji siųsti savo vaikus ar gauti dau
giau informacijų, prašomi rašyti šiuo 
adresu:

Litauisches Gymnasium 
6840 Lampertheim-Huettenfeld 4. 

IV. Germany.
Tell. 06256/322

vusi Lietuvą beatodairiškai išnaudoja ne 
tik krašto ekonominius išteklius ir darbo 
jėgą, bet ir pačią Lietuvos teritoriją. Su 
kolonijiniu Lietuvos pramoninimu, buvo 
pradėta teršti ir naikinti krašto gamtos 
aplinka. Ne be pagrindo sovietai 1975-ais 
metais beveik paslapčiomis pradėjo staty
ti Ignalinos atominę elektrinę, kuri yra 
viena galingiausių ne tik Europoje, bet ir 
visame pasaulyje, ši lietuvių neapkenčia
ma ir siaubą kelianti pabaisa, rašo laiške 
Juozas Gailius, jau yra padariusi neįkai
nuojamos žalos gamtos aplinkai Lietuvoje 
ir dabar, po Černobylio katastrofos, pa
grįstai kelia didžiausią nerimą dėl pavo
jaus, kurį gali sukelti gyventojų saugu
mui. Juozas Gailius laiške italų dienraš
čiui pažymi, kad turbūt net hitlerinė Vo
kietija taip beatodairiškai neniekino sa
vo piliečių gyvybės ir saugumo, kaip so
vietinė Rusija, kurios panieka žmogui yra 
kasdieninio gyvenimo reiškinys.

RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS VALDYBA
Česlovas Grincevičius yra perrinktas 

Lietuvių Rašytojų draugijos pirmininku 
antrajai trejų metų kadencijai. Drauge su 
juo pareigose pasiliko ir kiti draugijos 
valdybos nariai: Anatolijus Kairys — 
vicepirmininkas, Adolfas Markelis — se
kretorius, Apolinaras Bagdonas — iždi
ninkas, Povilas Gaučys ir Rimas Vėžys.

dėta. Iš to, kad jie prašė atnešti rašo
mąją mašinėlę, aiškiai matyti, jog če
kistai anksčiau yra buvę Matulionio 
bute be jo žinios, nes iš kur Markevi
čius galėjo žinoti, kad Matulionio bute 
yra rašomoji mašinėlė? Ar čekistai, 
lankydamiesi Matulionio bute be jo 
žinios, nepažeidė Konstitucijos 55 str.? 
Juk tai piktinantieji (—) (LIC pasta
ba; neįskaitoma) faktai, kai valdžios 
pareigūnai, šeimininkui išėjus į darbą, 
slapta atsirąkina buto duris, įeina ir 
apžiūrinėja kas jame yra ir žinias per
duoda KGB tardymo organams. Ar 
tai nėra pažeidimas pagrindinių žmo
gaus teisių ir laisvių?

Kratos metu man liepia sėdėti ant 
sofos, o Matulionis sėdi tolokai nuo 
manęs ant kėdės, ir neleidžia mums 
tarpusavyje kalbėtis.

Padarę asmeninę kratą, čekistai pra
deda žiūrinėti, vartyti knygas, daiktus 
ir daiktelius, esančius spintoje, stal
čiuose, lentynose, virtuvėj, koridoriu
je, lipa ant aukšto. Pagaliau jie virtu
vėje nuėmę popierius ir skudurus, pa
ima kanceliarinę rašomą mašinėlę 
„Optima“ ir atnešę padeda ant rašo
mojo stalo, prie kurio sėdi Markevi
čius. O Markevičius sarkastiškai nusi
juokia ir pašiepiančiai sako Matulio
niui: „Kai sakiau atnešk man rašomą
ją mašinėlę, tai sakei, kad neturi!“. 
Markevičius nors ir prašė Matulionį 
atnešti rašomąją mašinėlę rašymui 
kratos protokolo, tačiau kai čekistai 
iš virtuvės ją atnešė, jis šia mašinėle 
nerašė, bet, išsiėmęs iš portfelio savo 
rašomąją portatyvinę mašinėlę, pra
dėjo rašyti kratos protokolą.

Jie labai kruopščiai apžiūrėjo ne tik 
kiekvieną knygą, bet ir kiekvieną lapą, 
kiekvieną daiktą ir daiktelį.

Į kratos protokolą įrašė knygas, do
kumentus, rašomąją mašinėlę „Opti
ma“, kitus daiktus paimamus į saugu
mą. Į šį protokolą pateko net Šapokos 
„Lietuvos istorija“, kuri vėliau čekis
tų nutarimu buvo sunaikinta — sude
ginta kaip antitarybinė. O Vilniaus

(Nukelta į 4 psl.)
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ANTITARYBINĖ ŠYPSENA
(SATYRINIS VAIZDELIS)

Šį rytą mokytojas Paklusnutis pravėrė 
klasės duris pusėtinai suirzęs. Vakarykš
čiame pedagogų tarybos posėdyje švieti
mo skyriaus atstovė ir vėl trinko jam gal
vą dėl ateistinio auklėjimo spragų. O ir 
kolegos, užuot paskubėję užtikrinti, kad 
spragos jau baigiamos lopyti, kad trūku
mai nedelsiant likviduojami, užuot nu
kreipę vizitatorės dėmesį nuo susigūžusio 
Paklusnučio — ir tie su direktorium prie
šakyje prisijungė prie įsikarščiavusios 
kritikės, papildydami jos dudenimą kan
džiomis pastabomis. „Užleistas darbas su 
tėvais“, „nepanaudotos vaizdinės priemo
nės, nustatant vaikus prieš religiją“, „ne
pakankamas poveikis viešajai klasės ko
lektyvo nuomonei“ ir t.t. Paklusnutis rau
do ir balo kryžminėje kaltinimų ugnyje.

Užtat dabar į pamoką ėjo su nuotaika 
medkirčio, pasiryžusio vienu ypu viršyti 
savo spec’įsipareigojimus ir paruošti n ku- 
bometrų medienos daugiau, negu tuo pat 
metu pernai...

Ir čia jo žvilgsnis pirmiausia atsirėmė 
į jauną tiesų ąžuoliuką — kaip tik prieš 
mokytojo stalą, vidurinėje suolų eilėje 
bene stropiausias klasės mokinys Saulius 
Nelankstūnas. Savo mokytojo bejėgiškam 
apmaudui, nepriekaištingą mokymąsi šis 
septintokas puikiai derino su „fanatišku“ 
bažnyčios lankymu ir tuo norom nenorom 
griovė Paklusnučio karjerą, štai ir šian
dien vaikinas atėjo į pamoką, pasirišęs 
raštuotą tautinę juostelę, kuri išsyk kri
to į akį raudonom kaklaraiščių „silku
tėm“ apsuktų pakaklių fone. Irgi mat, 
pienburnis, savo nepritarimą kažkam de
monstruoja! — nurijo kylantį pagiežos 
gumulą Paklusnutis. Vos medkirtiškai ne- 
pasispjaudęs rankų, jis čiupo... ne, ne 
kirVį — istorijos vadovėlį. Laikas su šak
nimis išrauti supuvusius viduramžių prie
tarus, kurie žalingiausi tuo, kad atima 
ramų gyvenimą doriems tarybiniams pe
dagogams!

— Pradėsime sekantį paragrafą, — krei
pėsi Paklusnutis į beužsnūstančią savo 
auditoriją. — Kaip žinome, mistinės 
krikščionybės srovės, susiformavę I-II 
mūsų eros amžiuose, buvo engiamosios 
liaudies nevilties išdava, šios nuotaikos 
ypač sustiprėjo, numalšinus Spartako su
kilimą. Kristus, kurį tamsybininkai laiko 
savo religijos įsteigėju, niekad žemėje ne
gyveno, yra mitas ir istoriniuose šaltiniuo
se neminimas...

„Ką gi, atrodo, pataikiau į opią vietą, 
— apsidžiaugė Paklusnutis, akies krašte
liu pamatęs, kaip susigūžė klasės pionie

rės, giedančios bažnyčios chore... Tačiau 
mokytojo žvilgsnis susitiko ramias Ne- 
lankstūno akis, kuriose nesimatė sumiši
mo. įdomu būtų dabar šito klapčiuko min
tis išvysti — blykstelėjo Paklusnučio są
monėje. Tikriausiai vaikigalis žino, kad 
Kristaus istoriškumą patvirtina romėnų 
istorikas Tacitas, žydų — Juozapas Fla
vijus, metraštininkas Svetonijus, netgi 
Kristaus priešai ■— Plotinus, čelsus, Pur- 
firijus ir kiti. Kad tik tas atžagareivis ne
sumanytų man klausimų užduoti! — su
nerimo Paklusnutis. Skubino tolyn!

— Krikščionybė, būdama tamsos ir 
žmonių neapykantos skleidėja, visais lai
kais nuožmiai kovojo su bet kokio moks
linės minties apraiška, — plieniniu balsu 
tęsia istorijos mokytojas. — Raganos, in
kvizicija, Galilėjus, Džordanas Bruno...

Atrodo, tą davatkų sufanatizuotą gal
velę mažai veikia triuškinantys mūsų ar
gumentai. O jeigu ims ir paklaus kas įkū
rė Vilniaus universitetą? Kas išleido pir
mąją lietuvišką knygą ir stovėjo tautinio 
atgimimo priešakyje? Kokią inkviziciją 
pasmerkė ir uždraudė, „buržuaziniais 
pseudomokslais“ apšaukė genetiką, kiber
netiką? Kokie „raganų medžiotojai“ Sta
lino laikais susidorojo su žymiu tarybiniu 
mokslininku Vavilovu ir daugeliu kitų? 
Ne, greičiau sprukti iš šios slidžios temos! 
Pamokos laikas eina, o dar neįpusėtas 
turinio dėstymas.

— Bažnytininkai klaidina visuomenę, o 
ypač vyresniąją kartą, veidmainingai teig
dami, kad be tikėjimo į Dievą neįmano
ma dorovė, neefektyvus jaunimo auklėji
mas. Tuo tarpu gyvenimo faktai nenugin
čijamai rodo, kad tik įgyvendinus mora
linį komunizmo statytojo kodeksą, žmogus 
tampa iš tikrųjų doras...

Be abejo, kunigai ekstremistai supažin
dins tokius, kaip šitas Nelankstūnas, su 
alkoholizmo, nusikalstamumo, abortų 
statistika, — zirzia neramios mintys Pa
klusnučio galvoje, kai liežuvis dirba jam 
pavestą darbą. Ir ko gi laukia tarybiniai 
teismai, seniai laikas užkimšti šmeižikams 
gerkles! Tikriausiai daug kam žinoma, 
kad ir mano sūnus prisvilo, pavakarėm 
pardavinėdamas tas nelemtas plytas... Ir 
jeigu ne mūsų pažintis su teisminės ko
legijos pirmininku... Ne, geriau palikime 
moralės klausimus, čia ir taip viskas aiš
ku... Dar paklaus, kodėl prie bažnyčių 
net per atlaidus milicijos furgonėliai ne
stovi, o prie kultūrnamių ar prie moky
klose organizuojamų diskotekų — daž
nai...

— Šimtmečių bėgyje puikiai susipažinę 
su žmonių psichologija, dvasininkai mi
triai panaudoja meilės, tarpusavio pagal
bos poreikį savo juodiems tikslams. To
dėl ir krikščionybės idėjiniu centru veid
mainingai skelbiama artimo meilė, — ata
kuoja Paklusnutis. — Tuo tarpu iš tikrų
jų Bažnyčia visuomet buvo toliausia iš
naudotojų sąjungininkė, liaudies skurdo 
įteisintoja ir kaltininkė...

Beje, kai paskutinį kartą lankiausi Ne
lankstūno namuose, šeima kaip tik klau
sėsi Vatikano radijo laidos apie motiną 
Teresę iš Kalkutos. O ką su tokiu, ims ir 
leptelės — kiek badaujančių planetos gy
ventojų pamaitins neveidmainingos arti
mo meilės skelbėjai — Lietuvos ateistai, 
kiek Nobelio premijų už tai gavo? Iš to
kių, kurie keliais eina apie Šiluvos Mari
ją ir tokio įžūlumo galima tikėtis! Ir iš
aiškink tu jiems, kad Bažnyčia tik dangs
tosi žmonių meilės ir solidarumo šūkiais! 
Ne, reikia ieškoti silpnesnės vietos šioje 
prietarų tvirtovėje...

— Tiktai su socialistinės epochos auš
ra mokslo pasiekimai tapo prieinami kiek
vienam mūsų plačiosios tėvynės piliečiui. 
Panaikintas mokestis už mokslą, ’įvestas 
privalomas vidurinis mokymas, aukštosios 
mokyklos atvėrė duris visiems gabiems 
mūsų respublikos jaunuoliams. Piliečiai 
gali netrukdomai studijuoti mėgstamą 
profesiją ir dirbti pasirinktą darbą... — 
beria tarybinės gerovės grūdus Paklusnu
tis, ir vėl nervingai grįžteli į Nelankstūno 
pusę. Ne, mokinio nėra už ką papeikti — 
nesisukioja, netrukdo kitiems. Tik lūpo
mis slankioja atlaidi, vos pastebima šyp-

Informuoti Brazilijos vyskupai
Neseniai Sao Paulyje vykstant Brazili

jos vyskupų Visuo'iniam suvažiavimui, 
visiems jos dalyviams buvo išdalyta Si
biro lietuvaičių maldaknygė. Maldakny
gės naują itališką vertimą Brazilijos vys
kupams įteikė Brazilijos Lietuvių Kunigų 
Vienybės pirmininkas salezietis kunigas 
Pranas Gavėnas. Prie maldaknygės buvo 
pridėtas trumpas apžvalginis pranešimas 
portugalų kalba apie dabartinę Lietuvos 
ir jos Bažnyčios padėtį. Pranešime prime
nama, kad lietuviai pavergtoje Tėvynėje 
ir laisvame pasaulyje ruošiasi ateinan
čiais metais iškilmingai atžymėti Lietuvos 
Krikšto šešių šimtų metų jubiliejų, kad 
pagrindinės šio jubiliejaus iškilmės 'įvyks 
Romoje, dalyvaujant Popiežiui Jonui Pau
liui II-ajam, kad sukaktis bus atžymėta 
ir Sao Paulyje vietos kardinolo Evaristo 
Arns vadovaujamomis Mišiomis, kad su
kakčiai prisiminti Brazilijos tautinėje

Tikriausiai, užsispyrėlis prisime- biamisenelė.
na savo seserį, tokią pat fanatikę, kuri už
pernai penketais išlaikė abitūros egzami
nus. Kaip ir buvo nusipelniusi, Paklusnu
tis įrašė jai į charakteristiką viską pasa
kančią frazę apie „nesusiformavusią pa
saulėžiūrą“, ir universitete mergina išgir
do, kad išvajotąją profesiją matysianti 
kaip savo ausis. Nieko, tepabraidys po 
kolūkinio kaimo fermas, teįsitikina, ar 
ateis tas jos Dievas padėti — pajuto pikt
džiugišką bangą krūtinėje Paklusnutis. 
Greit susigriebęs, tęsė pamokos dėstymą:

— Bažnyčia, būdama organiškai susi
jusi su išnaudotojų klasėmis, aktyviai 
talkininkavo fašistams. Daugelis kulto 
tarnų savo rankas sutepė nekaltų civilių 
gyventojų krauju...

Žiūrėk, įsistebeilijo — koneveikia min
tyse Nelankstūną Paklusnutis. Aišku, mū
sų apylinkėse dar gerai prisimena, kaip 
klebonas išprašė paleisti keliolika vietinių 
komunistų, kuriuos vokiečiai karo pra
džioje buvo suėmę. Vėliau jį patį už žy
dų slėpimą fašistai su tūkstančiais kitų 
kunigų laikė Dachau lageryje. O kai jis 
be sveikatos sugrįžo, buvo kam pasisteng
ti, kad tasai liaudies mulkintojas aplan
kytų dar ir baltų meškų tėvynę, kur ir 
pasiliko jo seni kaulai. Gal iš tiesų ne
verta ties šia tema sustoti? Reikia susieti 
praeitį su mokinių kasdienybe, tai įtikina
mai veikia!

-— Tiktai tarybinės santvarkos metais 
realiai įgyvendinta sąžinės laisvė, visų 
piliečių lygybė prieš įstatymą. Garantuo
ta religinių poreikių tenkinimo galimybė, 
kaip jokioje kapitalistinėje valstybėje ger- 

šventovėje Aparecidoje bus pastatytas lie
tuviškas kryžius, galop, kad Brazilijoje 
kasmet birželio penkioliktąją yra prave
dama Maldos Diena už Lietuvą. Brazili
jos vyskupai yra karštai kviečiami šią 
dieną paremti. Yra atkreipiamas Brazili
jos vyskupų dėmesys į besiartinančias , 
Vilniaus arkivyskupijos apaštalinio ad- ' 
ministratoriaus vyskupo Julijono Stepo
navičiaus kunigystės ir amžiaus sukaktis, 
primenant, kad vyskupas jau 25-erius 
metus yra ištremtas iš savo arkivyskupi
jos, o jo katedra Lietuvos sostinėje Vilnių 
je yra atimta iš tikinčiųjų ir paversta 
meno galerija.

Pažymėtina, kad kunigo Prano Gavėno 
rūpesčiu, Sibiro lietuvaičių maldakny
gės itališkas vertimas pasiekė taip pat ir 
Brazilijos respublikos prezidentą Jose 
Sarney, kuris lietuviui kunigui už dovaną 
nuoširdžiai padėkojo. 

tikinčiųjų jausmai, jų teisėti rei
kalavimai...

Tik dabar Paklusnutis ima suvokti, kas 
taip traukia jo akį į Sauliaus Nelankstūno 
pusę — labai jau neįprastai baltai švietė 
plikai nukirptas vaikino pakaušis po 15 
parų, kurias mokinys užsidirbo ar tai uz 
eiseną į Šiluvą, ar tai už pasirodymą Le
nino prospekte tuo metu, kai Aukščiausia
sis teismas svarstė kunigo Sigito Tam- 
kevičiaus bylą... Mokinys Nelankstūnas 
atidžiai klausosi mokytojo žodžių apie 
pačią laisviausią pasaulyje sąžinės laisvę 
ir susimąstęs braukia ranka per pliką pa
kaušį. O veide nesulaikomai plečiasi jau 
visai nebeslepiama, prieštaraujanti šyp
sena... Tikriausiai klebono bernas žino ir 
tai, kad tarybiniais metais Lietuvos tikin
tieji nukentėjo kur kas skaudžiau, negu 
per šimtą su viršum carinės priespaudos 
metų...

Nevalingai virpteli mokytojo lūpa, 
pliaukšteli ant stalo bejėgiškai išmesta 
knyga.

■— Nesišypsok, svolačiau! — nesavo 
balsu suklykia Paklusnutis. — Saugumui 
perduosiu!

Berniukas pakelia nustebusias akis į 
pamėlynavusį mokytojo veidą. Tuo tarpu 
už jo nugaros pabudo šauksmo pažadinta 
septintoj i klasė...

K. Apdairūnas

P.S. Faktas, kad vienoje Telšių raj. 
mokykloje ateistinę paskaitą skaitęs mo
kytojas grasino perduoti saugumui mo
kinį, kuris tuo metu nusišypsojo.

(„Aušra“ Nr. 49)
Iš originalo perrašė Lietuvių Informa

cijos Centras.

DRŪKŠIŲ EŽERAS

Drūkšių ežeras, prie kurio statoma Ig
nalinos atominė jėgainė, yra didžiausias 
Lietuvoje. Jo ilgis 17 km, plotis vietomis 
— 5 km. Paviršiaus plotas — 4474 ha. Vi
dutinis gilumas — 10 m. Į ežerą įteka ke
li upeliai, o iš ežero vanduo išeina į Druk- 
šės upelį, kuris yra Dysnos intakas. Balta
rusijos respublikos teritorijoje Dysna įte
ka į Dauguvą, kuri teka išilgai Latvijos 
per Rygą į Baltijos jūrą.

Iki buvo pradėta statyti atominė jė
gainė, Drūkšių ežeras buvo labai žuvin
gas. Dabar yra pavojus, kad pradėjus nau
doti ežero vandenį reaktoriams aušinti ir 
išleidžiant karštą vandenį į ežerą, van
dens temperatūra ežere gali pakilti. Jei
gu temperatūra pakils, kaip sako moksli
ninkai, net dvidešimt aštuoniais laips
niais C., visa gyvūnija ežere išnyks. Gra
žiai gamtos aplinkai bus padaryta nepa
taisoma žala.

KALINIO MEMUARAI
universiteto istorijos dėstytojai siūlė 
už ją net šimtą rublių! Ne kartą tary
binėje spaudoje buvo rašoma, kad kai 
kuriose kapitalistinėse šalyse naikina
mi kultūros lobiai — deginamos kny
gos. Nors smerkia kitus, tačiau patys 
čekistai naikina kultūros lobius — de
gina knygas.

Kratos metu nelieka nieko neliečia
mo, nieko švento. Suranda nedidelį 
ryšulėlį, kuriame buvo „LKB Kroni
ka“ N r. 24 — rašoma mašinėle para
šyta 12 egzempliorių. Aš čekistams pa
sakiau, kad šį ryšulėlį aš atsinešiau 
pas Matulionį, todėl jis yra ne Matu
lionio. Markevičius kratos protokole 
taip ir parašė. Ir to užteko, kad mane 
areštuotų ir nubaustų penkiais metais 
laisvės atėmimo.

Apie kratą daug ką būtų galima pa
sakyti, tačiau liaudis trumpai, bet tai
kliai pasako: „Ieško, ko nepadėjo“.

Dabarties žmogus ypač jautriai re
aguoja į jo žmogiškojo orumo žemini
mą. Sakykite, ar krata nėra žmogiško
jo orumo pažeminimas? Kiekvienas 
žmogus turi jausti tam tikrą aplinki
nių žmonių, o taip pat ir valdžios pa
reigūnų pagarbą. Kuo žmogus labiau 
išsilavinęs, turtingesnės dvasios, tuo 
jis jautresnis aplinkinių poelgiams ir 
žodžiams. Nervingumas susijęs su mū
sų graužatimi ir sielvartu — taip rašo 
savo straipsnyje LTSR sveikatos mini- 
terijos vyriausias neuropatologas gyd. 
C. Grizickas.

Kai užlipus čekistams, Matulioniui 
ir vienam kviestiniui daryti kratos ant 
aukšto, kambaryje likome trise. Mar
kevičius, kviestinė ir aš. Kviestinė, bū
dama arti prie Markevičiaus, jam ty
liai kalbėjo: „Jūs turbūt nežinote, kas 
šiuose namuose darydavosi? čia susi
rinkdavo vyrai ir giedodavo įvairias 
giesmes, pritariant fizharmonijai ar 
pianinui. Ir tai buvo daug kartų...“ 
Mackevičius taip pat tyliai jai atsakė: 
„Mes gerai žinome, kas šiame bute 
buvo daroma“. Toks Markevičiaus pa

sakymas irgi byloja apie tai, kad ope
ratyviniai darbuotojai jau seniai klau
sėsi ir žinojo, kas darėsi Matulionio 
bute.

Krata užtrulko gana ilgai ir baigėsi 
jau po vidurnakčio, apie antrą ar tre
čią valandą nakties.

Baigę kratą Matulionio bute, Mar
kevičius paklausė Matulionį, ar jis ne
turi pretenzijų dėl padarytos kratos. 
Kratos protokolą pasirašė: Markevi
čius, kviestiniai, Matulionis. Markevi
čius pasiūlė ir man pasirašyti kratos 
protokolą, tačiau aš atsisakiau. Savo 
atsisakymą motyvavau tuo, kad kiti 
protokolo nepasirašė, o aš buvau tik 
pasyvus kratos dalyvis, kratoje neda
lyvavau, todėl man pasirašyti nedera. 
Čekistai su mano motyvavimu nesu
tiko, tačiau vis tiek aš nepasirašiau.

Pasirašę kratos protokolą, čekistai 
išvedė mane į kiemą, čia prie Matulio
nio buto durų stovėjo jų automobilis. 
Vienas čekistas sėdo į automobilį, įsa
kė man sėstis šalia jo, o kitas sėdo iš 
kitos pusės, trečias — prie vairuotojo. 
Galvojau, kad jie važiuos dabar į Dau
guviečio g. 5-11, t.y., į butą, kuriame 
gyvenu ir ten darys kratą. O jie mane 
vežė tiesiai į KGB kalėjimą Lenino 
pr. 50. Važiuojant pro namus, iš ku
rių prieš kelias valandas buvau išėjęs 
pas Matulionį, galvojau, jog namiškiai 
dabar miega ir nežino, kad esu čekistų 
vežamas... O namiškiai ir kaimynai 
buvo tokie geri, jie mane mylėjo, ir 
dabar negaliu su jais nė atsisveikinti. 
Pasakiau jiems tik nebylų „sudiev!“... 
Nenorom į galvą skverbėsi mintys, jog 
čekistai gali susidoroti su manim, kaip 
Stalino diktatūros metais su tūkstan
čiais niekuo nenusikaltusių žmonių su
sidorojo, kaip skelbė ir partijos XX 
suvažiavimas.

AREŠTAS
Areštuoja žmones dieną, naktį, ryte, 

vakare; areštuoja darbe, namuose, ke

lionėje, atostogaujant, ligoninėje, sa
natorijoje, poilsio namuose...

O aš tik dabar supratau, kad čekis
tai mane areštavo, nors apie tai jie nė 
žodžio nesakė. Mane areštavo ir vežė 
į saugumo kalėjimą apie antrą ar tre
čią valandą nakties. Kai vežė Vilniaus 
miesto gatvėmis, beveik niekur lan
guose nesimatė šviesų. Miestas miego
jo. Aš, sėdėdamas čekistų automobi
lyje, tylėjau kaip avinėlis. Dar ir šian
dien nežinau, ar aš gerai dariau, kad 
tylėjau. Turbūt dar tikėjau jų gera va
lia. Tylėjau ne tik važiuodamas, bet 
ir pasiekęs KGB kalėjimą, tą siaubin
gą vietą — Golgotos namus.

Tik vėliau, tardant patyriau, kad 
ateistų kaltintojų širdys tikinčiam žmo
gui perpildytos piktumo, neapykantos, 
noro apriboti jo laisvę, primesti prie
varta savo įsitikinimus, o gal net ir 
sunaikinti kitaip galvojantį žmogų. 
Kai mano šonai pagulėjo ant geležinio 
raizginio, kai mano akys pamatė žmo
nių suvargusius, iškankintus veidus, 
ausys girdėjo daug netiesos, kai para
gavau kalėjimo balandos, — aš daug 
ką supratau, bet vis tylėjau. Juk šūkiai 
sklinda tik iš revoliucionieriaus lūpų, 
o iš kur jų turės ramus, nekaltas kai
mietis, nuo darbų pavargęs darbinin
kas ar santūrus miestietis? Ar galima 
neteisybių okeaną ištaškyti šauksmais? 
Nors širdį gėlė skausmas, bet aš tylė
jau.

Netikinčiam ar silpno tikėjimo žmo
gui areštas — tai sunkiai .pakeliamas 
dvasinis sukrėtimas. Bet pasitikintiems 
ne savimi, o Dievu, netenka didžiai iš
sigąsti, sutrikti tų sunkių išbandymų 
metu.

Gyvenime yra daug skaudžių išsi
skyrimų. Bet vienas iš skaudžiausių ir 
sunkiausių išsiskyrimų — išvykstant į 
kalėjimą. Taigi 1976 m. iš spalio įs
osios į 20-ąją naktį iš laisvės patekau 
už grotų — į tuos šiurpą keliančius 
namus.

Čekistų automobilis sustojo Lenino 
prospekte, prie namo pažymėto 50-uo- 
ju numeriu. Išlipus iš automobilio, jie 
įvedė mane per fasadines duris į Gol- 

praporščiką, keliais laipteliais pakilo
me aukštyn ir pasukome į dešinę. Pa
ėję keliolika žingsnių pasukome į kai
rę ir už keliolikos žingsnių priėjome 
slaptu užraktu užrakytas duris. Čekis
tui surinkus tam tikrus numerius ir 
raides, durys atsidarė. Paėję dar kele
tą žingsnių, atidarė kairėje pusėje 
esančias duris ir laiptais nusileidome į 
rūsį, kuriame yra KGB kalėjimas, jų 
vadinamas saugumo tardymo izolia
torium. Budintis prižiūrėtojas (nadzi- 
ratelius) atsidarė sunkias, storas kalė
jimo duris ir tarybinis kalėjimas man 
atsidarė... šiame rūsyje-kalėjime man 
teko išbūti nuo 1976 m. spalio 20 d. 
iki 1977 m. rugpjūčio 25 d. imtinai.

Antlėkiui vadovavęs čekistas perda
vė mane kalinių saugojimo nadzirate- 
liui praporščikui Kosikui. šis piktomis 
akimis pažvelgė į mane ir įstūmė į la
bai siaurą kamerą, tarsi spintą. Aš nie
kad nepagalvojau, kad tarybiniams 
kaliniams tiek mažai duodama vietos. 
Aukštai sienoje degė grotelėmis ap
kalta maža lemputė, prie vienos sienos 
stovėjo suolas. O vietos buvo tiek, kad 
alkūnės siekė sienas ir kai nori pasi
lenkti, tai kakta siekia duris. Sėdžiu 
uždarytas toje siauroje spintoje ir gal
voju — prasideda ir mano kaip kali
nio vargai... Po keliolikos minučių 
Kosikas atidarė duris ir, įvedęs į spe
cialią kamerą, įsakė nuogai nusirengti. 
Prižiūrėtojas, kruopščiai išbraukęs 
baltinių siūles, numetė baltinius ant 
grindų ir pasakė: „odevaisia“ — apsi
vilk! Stoviu nuogas, kaip Adomas iš
varytas iš rojaus ir kalenu dantimis, 
nes kratų kameroje vėsoka. Nuo ka
klo nuplėšia kryželį. Pasilenkiu, paimu 
ant grindų numestus baltinius ir gal
voju: štai koks žmogaus pažeminimas! 
Nieko nesakęs, apsivilkau baltinius 
Paskui, išbraukęs siūles kostiumo ir 
palto, paėmęs iš kišenių buto raktus, 
rožančių, nuo rankos laikrodį, numetė 
ant grindų drabužius ir vėl pasakė: 
„odevaisia!“. Iš batų išvėrė raištelius, 
atėmė diržą, iš kelnių išpjovė metali
nius kabliukus ir kilputes. Kelnės da

bar nebesilaikė ant juosmens, ir viena 
ranka turėjau jas laikyti, kad nenu
smuktų. Ir taip vaikščiojau apie savai
tę laiko, kol davė siūlų ir sagą. Rodė
si, kad jau nebesu tuo, kuo buvau, 
kad lyg nori paversti mane gyvuliu, 
kurį „tikrieji žmonės“ gali varinėti, iš 
jo ką nors atiminėti, jį niekinti, iš jo 
tyčiotis.

Po pedantiškos kratos, atėmęs mi
nėtus daiktus, Kosikas nuvedė mane į 
kitą kamerą-vienutę, kurios langas ap
kaustytas storomis geležies grotomis, 
numetė patalynę ant geležinės lovos ir 
liepė eiti gulti. Išėjo, skubiai užrakino 
labai dideliu raktu storas kameros du
ris.

Apsižvalgiau. Šio požemio kalėji
mas yra po trijų aukštų mūriniu namu, 
kuriame dirba čekistai. Viename ka
meros gale yra durys su geležiniais 
skląsčiais ir didelėmis spynomis iš ko
ridoriaus pusės. Virš durų sienoje už- 
grotuota elektros lemputė, kuri deg
davo dieną ir naktį. Kitame kameros 
gale aukštai yra langas. Kad langą pa
siektum, reikia atsistoti ant spintelės 
ar ant lovos galo. Bet nebandyk prie 
lango prieiti, nes kai atsistosi ant 
spintelės ar lovos, pro akutę pamatys 
prižiūrėtojas ir lieps tuojau nulipti. 
Lango stiklas yra drumzlinas, neper
matomas. Tačiau šis langas mums tei
kė šiek tiek dienos šviesos ir truputį 
oro.

Ši kamera ilgumo apie 5 metrus, o 
platumo apie 3 m., t.y. tokio dydžio, 
kad joje telpa keturios geležinės lovos: 
po dvi lovas abiejose pusėse, o tarp jų 
dvi nedidelės spintelės, gale lovos pa
rašė — naktypuodis, kiekvienam ka
liniui po taburetę, ant sienos kabo me
dinė rūbams kabykla ir kalėjimo vi
daus tvarkos taisyklės. Kiekvienam ka
liniui duodama po du aliuminius du
benėlius ir vieną aliumininį šaukštą.

Koridoriuje kamerų duris saugoja 
prižiūrėtojai, turintieji praporščiko 
laipsnį, o ne saugumo kalėjimuose sau
goja ne tik praporščikai, bet ir seržan
tai. Kalėjimų ir priverčiamojo darbo 
lagerių administracija prižiūrėtojus va-
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Jau keliasdešimt metų Draugijos ansam
bliai vieną gražią sekmadienio popietę 
renkasi į žavų gamtos kampelį, kur prieš 
suvažiavusią kelių tūkstančių žiūrovų mi
nią rodo tai, ką geriausio turi tų metų sa
vo repertuare. Per daugelį metų įvairiose 
vietose tokie meno ansamblių sąskrydžiai 
vykdavo: Klevuose, Eglinėje, Punske prie 
Punios ir mokyklos aikštėje. Tačiau jau 
bene tradicija tampa ta proga visiems 
rinktis Burbiškiu kaime prie Galadusio, 
kur 84 metų vasarą vietos jaunimas net 
scenos padą išmūrijo. Tai negi ateity ieš
kosi dar kur naujos vietos? Scena kalvos 
papėdėje, šlaite žiūrovai susėdę kaip ant 
delno mato visa tai, kas dedasi pakyloje. 
O už scenos liūliuoja 11 km ilgio Galadu
sio ežeras. Tai štai koks mūsų tradicinių 
sąskrydžių amfiteatras.

Burbiškės ir Galadusio pakrantės pri
klauso Seinų valsčiaus administracinėms 
valdoms. Klevai taip pat. Įdomu gali pa
sirodyti tai, kad sąskrydžiuose lemiantį 
įndėlį duoda arčiau Punsko susibūrę an
sambliai. Užtat žymi sąskrydžių persvara 
vyko Klevuose ir Burbiškėse. Gal čia ir 
buvo tam tikra logika — ieškoti šviežes
nio, koncertuose dai- nesutikto žiūrovo.

Praktika pasiteisinto. Jeigu į meno sa
viveiklos gamtoje vykstančią šventę at
kakdavo svečiai nuo Punsko, jiems tai 
buvo proga pasižmonėti, pasigėrėti gam
ta, pripildyta skambių balsų ir per kraš
tus besiliejančio aido, paiškylauti. Pačią 
programą jie iš esmės būdavo matę. Gi 
Seinų krašto už ežerų užgrūstų kaimų jau
nimui tai buvo gera proga ugdyti savo 
smalsumą dainai, muzikai. Tįso smalsuo
lių ausys, gilėjo akys, drumzdėsi kraujas, 
kol pagaliau jaunų žmonių grupėje kilo 
aistra gyvybe atsiliepti į gyvus dainos 
posmus.

Kas pirmas Rakelijoje pajautė neišdai
nuotos dainos skausmą, šiandien būtų 
sunku pasakyti. Bet šitai atsitiko — žmo
nių ir dievų užmirštame užkampyje. Ra- 
kelija — bene sunkiausiai prieinamas Sei
nų parapijos kaimelis. Užkištas jis už 
Aradninkų, Alnu ir Alnukų, priremtas 
prie Lenkijos — TSRS valstybinės sienos. 
Tūnoja čia 15 ūkininkų šeimų, septynios 
iš jų — Maksimavičiai. Jau tas faktas 
leistų teigti, kad kaimo žmonės nelinkę 
plačiai bendrauti su aplinkiniais gyven
tojais. Po turgus vaikščiodamas, nuginsi 
„Abisinijos“ (suprask — necivilizuotos 
karalystės) metamą tam kraštui epitetą.

Bet laikai keičiasi, keičiasi ir žmonės. 
Gilyn smelkiantis 1983 metų rudeniui, ke

GALADUSIO BALSAI
li vyrukai išdrįso peržengti Draugijos būs
tinės slenkstį, pasiteirauti paramos. Drau
gija už 200.000 zlotų iš Vidaus reikalų mi
nisterijos gautų pinigų sumą nupirko mu
zikos instrumentų. Prasidėjo darbas, 1984 
metų birželio 24 dieną suvedęs ansambliu- 
ką į akistatą su publika. Tą dieną įvyko 
pirmas mūsų ansamblių sąskrydis, ku
riame dalyvavo kaimyninio Lazdijų rajo
no saviveiklininkai. Taigi įsimintina „Ra- 
keliokų“ premjera Konferansje šalia ilga
metį darbo stažą turinčių ansamblių pri
statė ir šią vyrukų grupę. Iš nuostabos 
net Galadusio vanduo giliau subangavo.

Scenoje pasirodė keturi linksmi vaiki
nai: Maciukonis Vytautas — gitara, 
akordeonas, dainuoja, Maksimavičius Vy
tautas — bosinė gitara, Maksimavičius 
Stasys — perkusija, Maksimavičius Algir
das — solinė gitara. Kas gi tie mūsų nau
ji entuziastai? Du iš jų baigę Seinų ben
drojo lavinimo licėjų, kiti du — amatų 
mokyklą. Visi pas tėvus ūkininkauja. Gai
dų nė vienas nesimokė. Oficialaus vado
vo neturi. Groja ir dainuoja iš klausos. 
Repertuarą semasi iš plokštelių, radijo, 
televizijos.

Pirmoji sėkmė išgyventa. Publika pa
lankiai priima kiekvieną naują grupę en
tuziastų. Netausojo „katučių“ ir Rakelijos 
vokaliniam-instrumentiniam ansambliui.

Kiti Seinų valsčiuje veikiantys kolekty
vai yra jau pažįstami ir plačiąja! publikai. 
Tai Vytauto Kubiliaus vadovaujamas es
tradinio pobūdžio vokalinis-instrumenti- 
nis ansamblis. Veikia jau trejus metus.

Dar studijų laikais, būdamas Varšuvo
je, Vytautas subūrė grupę balsingų stu
dentų. Jie, sudarę repertuarą, stengėsi 
tenkinti savo kolegų dvasinius poreikius. 
O 1976-aisiais naujametinis koncertas su
skambėjo Punske, pakėlęs Naujųjų suti
kimą į šventės rangą.

Šiuo metu su Vytautu Kubiliumi ben- 
drabarbiauja: Juozas Kubilius — bosinė 
gitara, Stasys Palionis — solinė gitara, 
Vieslavas Kibyšis — perkusija, Birutė 
Kuliešytė ir Onutė Vailionytė-Ciborovska 
— vokalistės.

Keletą metų veikia ir Seinų mišrus 
choras. Pradžią davė Kostas Sidaris į re
peticijas reguliariai važinėjęs 28 km. 
Šiandien ir šį kolektyvą rūpestingai glo
boja Vytautas Kubilius. Choras kurį lai
ką pasirodydavo po LVKD Seinų būrelio 
surengto vaidinimo. Šiuo metu į sceną jis 
eina kartu su Seinų estradine grupe, ir 
kviečia žiūrovus į bendrus savo koncer
tus.

Yra ir dar vienas kultūros židinys ties 
Galadusiu — tai Žagariu grupė. Ji gali 
dirbti tik atostogų metu. Jai sąlyginai va
dovauja Jurgis Kuliešius — Balstogės 
politechnikos instituto studentas. Pats 
groja gitara, dainuoja. Vasarai suburia 
akordeonistą Juozą Kliūčinyką, Žagariu 
svetainės vedėją Stasį Kliūčinyką, per- 
kusistą Verlichą. Kadangi kaime yra dau
giau žmonių su skambiais balsais, tai ben
dromis jėgomis ir susidaro potenciali gru
pė.

Ir štai 1984 m. rugpjūčio 26 dienai iš
kabinti skelbimai kviečia visus muzikos 
mylėtojus prie Dusalio ežero į Seinų kraš
to ansamblių Mažąjį sąskrydį.

Galadusį žinome visi. Kelio prie Dusa
lio tenka į dvi vietas klausti. Žmonės pa
tenkinti rodo, jaučia, kad tai jų svečiai 
renkasi.

Ant vejos pasirodo mums jau pažįstami 
visi keturi Seinų, o gal tiksliau būtų sa
kyti — Galadusio krantų ansambliai. Re
pertuaro atrinkę tiek, kad sunkiai telpa 
dviejų valandų rėmuose. Publikos, jeigu 
atsižvelgsime, kad tai nėra Draugijos cen
trinis renginys, susirinko gan gausiai. Su 
dėkingumu žiūrovai priėmė visus meno 
entuziastus. Malonu buvo gamtos prie
globsty dar kartą pasiklausyti girdėtų ir 
dar negirdėtų dainų, pamatyti pažįsta
mus veidus, pajusti, kaip gamtoje lietu
vio siela atgyja, apsinuogina ir nusiskai- 
drina, pabendrauti su ežero dvasia, daly
vauti skęstančios saulės naktigulto ritua
le, pasiklausyti pakrantėje budinčių pušų 
vakaro oratorijos. O kartu ir pagalvoti — 
kaip gerai, kad Seinų krašte gausus puns
kiečių būrys galėjo jaustis svečių teisė
mis, gi šeimininkų pareigas perėmė tie, 
kam priedermė buvo jas skyrusi.

Rakelija. Ir vėl tie jauni rakeliokai. Jie 
publiką privertė ilgai ploti, o juos žiūro
vai (iš esmės gal žiūrovės) privertė daug
syk kartoti ir vis dar grįžti ant vejos. 
Šviežiu jautrumu grožiui pasižymėjo Bi
rutė Kuliešytė, atlikdama pluoštą solinių 
dainų, o taip pat darnus jos duetas su 
Onute Vailionyte. Senų rugiapjūtės tema
tikos dainų pluoštelį pažėrė pagyvenęs 
Žagariu kaimo siuvėjas Jakubauskas. 
Anūkė jo jau baigusi medicinos institutą. 
Namuose šeimininkauja sūnus. Žmogeliui 
pensininkui belieka tik džiaugsmo aki
mirkas rinkti.

Kuo dar šis renginys buvo vykęs? Dai
nos, kad ir gražios jos pabyra kas sau ir 
stengiasi kiekviena pro atskirą spragą pa
bėgti iš mūsų dėmesio ir atminties. Kur 

kas įdomiau jų klausaisi, jeigu kas jas 
sugrupuoja į prasmingas kompozicijas. 
Tada daina susišaukia su daina ir įgauna 
plano gilumą. Susidaro įspūdis, kad ji 
skamba ne plokštumoje, o erdvėje. Labiau 
j' įsitvirtina visame koncerte. Atsakomy
bę už renginio tematiškumą ir jo monta
žą pasiėmė Juozas Bukauskas — Draugi
jos instruktorius. Jis surado gražią temą 
— daug kilnių poetiškų žodžių skyrė duo
nai — gyvybės žemėje penėtojai, šiais 
metais, kada žmonės duoną grobte grobė 
iš beširdžio gaivalo glėbio, pagarba jos 
augintojams skambėjo ypač pamaldžiai.

Žiūri žmogaus, klausaisi ir mąstai — 
mes patys nežinome, kas tokie esame. Mes 
nuolat save pirmą kartą atrandame. Su
sidarius sąlygoms, tik žiūrėk, kiek daug 
i'- savęs galime duoti... Net tie, iš kurių 
nieks nieko nesitiki. Net tie.

Algis Uzdila

(Lenkijos lietuvių „Aušra“)

ATMETĖ V. VOKIETIJOS PRAŠYMĄ

Federacinės Vokietijos vyriausybės ne
patenkino Sovietų Sąjungos atsisakymas 
atlyginti nuostolius, kuriuos Vakarų Vo
kietija patyrė ryšium su Černobylyje įvy
kusia branduoline katastrofa. Dėl to Va
karų Vokietijos vyriausybė imsis naujų 
žygių, kad Maskva sutiktų šį klausimą 
persvarstyti. Tai pažymėjo V. Vokietijos 
ekonomikos ministras Bengemann, paste
bėdamas, jog sovietų pirmykštis atsaky
mas, esą Černobylio katastrofos pasekmės 
užsienio kraštuose buvusios nežymios, 
yra nepateisinamas ir nepatenkinamas. 

Ministras atkreipė dėmesį, kad Černoby
lio katastrofa padariusi didelių nuostolių 
Vakarų Vokietijos žemės ūkiui, nes po 
nelaimės krašto valdžia, siekdama apsau
goti žmonių sveikatą, buvo uždraudusi 
pardavinėti šviežias daržoves, kai kuriuos 
kitus maisto produktus ir pieną. Dėl to 
nukentėjusiems žemdirbiams valdžia jau 
yra paskyrusi daugiau negu dviejų šim
tų milijonų markių paramą.

Sovietinė vyriausybė jau patvirtino, kad 
daugiau kaip 90 tūkstančių žmonių, po 
Černobylio katastrofos evakuotų iš nelai
mės rajono yra be pastogės ir jų sugrįži
mas į senąsias gyvenvietes sukelia rimtų 
problemų. Nėra žinoma, kada jie galės su
grįžti ir ar ilš viso sugrįžimas bus įmano
mas. Daugelis evakuotų šeimų tebėra iš
skirtos, darbininkai liko be darbo. Net 
oficialioje sovietinėje spaudoje būta nu
siskundimų, kad evakuotais žmonėmis nė
ra pakankamai rūpinamasi.

Nauja kelionė
Popiežius Jonas Paulius II-sis ruošiasi 

naujai kelionei į Lotynų Ameriką. Ji 
įvyks liepos mėnesio pradžioje ir užtruks 
aštuonias dienas. Nuo liepos pirmos ligi 
septintos dienos Popiežius lankysis Ko
lumbijoje, o grįždamas atgal į Romą vie
nai dienai sustos šventojoje Liucijoje. 
Vizito Kolumbijoje metu Jonas Paulius 
II-sis aplankys apie dešimt šio krašto vie
tovių, pradedant sostine Bogota ir bai
giant Armero miestu, kuris praėjusiais 
metais nukentėjo nuo smarkaus žemęs 
drebėjimo, čia Popiežius pasimels už vi
sas nelaimės aukas, tars paguodos ir pa
drąsinimo žodį nuo katastrofos nukentė
jusiems, susipažins su miesto atstatymo 
darbais. Vizito Kolumbijoje metu, kaip 
paprastai aplštalinių kelionių metu, Po
piežius susitiks su įvairių gyvenimo sričių 
atstovais — ligoniais, darbininkais, inte
lektualais, studentais, jaunimu, kunigais, 
vienuoliais, suteiks kunigystės šventimus 
grupei jaunų kolumbiečių seminaristų. 
Taip pat ir Kolumbijoje įsikūrę lietuviai, 
kurių yra apie kelis šimtus, ruošiasi or
ganizuoti sutikti Popiežių. Lietuviai yra 
daugiausiai susitelkę sostinėje Bogotoje 
ir Medellino mieste, kuriame Popiežius 
lankysis liepos 5 dieną.

TERŠIA SUOMIJOS PAKRANTES

Iš Suomijos pranešama, kad pietines 
Suomijos pakrantės kelių dešimčių km 
ruožas yra užterštas nafta, kurią vėjai ir 
jūros srovės atneša iš Sovietų Sąjungos. 
Stora naftos plėvė apdengia gražiuosius 
Suomijos paplūdymius, daro nuostolių 
gamtai ir gyvūnijai. Suomijos pakraščių 
sargyba pranešė, kad darbininkai ir sava
noriai dabar likviduoja užteršimo padari
nius. Spauda pastebi, kad tai nebe pirmas 
atvejis, kai Suomijos krantai yra užter
šiami iš Sovietų Sąjungos uostų arba lai
vų atneštomis naftos atliekomis. Pietinės 
Suomijos pakrančių užteršimas nafta įvy
ko vos dviem savaitėm praėjus po to, kai 
ir Suomiją buvo palietęs radioaktyvus de
besis, prasiskverbęs U sovietinės branduo
linės jėgainės Černobylyje.

TRAKAI — TURIZMO CENTRAS
Į vakarus už 28 km nuo Vilniaus, eže

rų, miškų ir kalvų apsuptas, dunkso Tra
kų miestas. Trakai susikūrė XIV a. pa
baigoje ir tapo Lietuvos sostine, kurią 
kunigaikštis Kęstutis atkėlė iš Senųjų 
Trakų. Pilis pastatyta XIV a. antroje pu
sėje — XV a. pradžioje Galvės ežero sa
loje.

dina kontrolieriais — atseit, jie kon
troliuoja, kaip kaliniai laikosi nusta
tyto režimo. Tačiau, kiek teiko girdėti 
visur kaliniai juos vadina prižiūrėto
jais (nadzirateliais), o ne kontrolie
riais.

Tai buvo pirmieji žingsniai mano 
rūsčiame kelyje: krata Matulionio bu
te, kelionė čekistų automobilyje į Gol
gotos rūmus, uždarymas kalėjiman, 
krata saugumo rūsyje, šiurpi naktis!..

Kaip būdamas laisvėje, taip ir čia, 
kameroje, prieš guldamas atsiklaupiau 
prie lovos pasimelsti. Prižiūrėtojas Ko- 
sikas, pasižiūrėjęs pro duryse per 
sprindį virš karmuškos akutę-vilkelį 
(kiekvienos kameros duryse skylutė 
3-4 cm skersmens, įstiklinta, iš kori
doriaus pusės pridengta metaliniu 
dangteliu, kurį atvožus, prižiūrėtojas 
bet kuriuo laiku mato, ką kaliniai vei
kia kameroje) ir pamatęs, kad dar ne
guliu, bet atsiklaupęs meldžiuosi, ati
daręs karmušką (Tai 20-30 cm dydžio 
išpjova duryse. Ją atlošus, pasidaro 
staliukas. Per ją kalbama, paduoda
mas maistas ir kiti daiktai, siūloma pa
sirašyti kalėjimo popieriai. „Karmuš- 
ka“ — nuo žodžio „kormit“ — mai
tinti.) griežtai įsako eiti gulti. Tada 
pasijutau tarsi save praradęs, pavirtęs 
daiktu jų rankose. Skaudėjo širdį, kad 
taip save praradęs, pavirtęs daiktu jų 
rankose. Skaudėjo širdį, kad taip min
džiojamas žmogaus orumas, graudu 
buvo, kad nebeleidžia prieš miegą net 
pasimelsti atsiklaupus. Supratau gar
bės sakalų šauksmą: geriau mirti, negu 
pančius nešioti! Laisvė — brangesnų 
už gyvybę!

Atsiguliau, bet ilgai negalėjau už
migti, nors buvau iškankintas pirmo
sios nakties įspūdžių, klaikių ir neti
kėtų; į akis plieskė elektros šviesa. Be 
to, į galvą lenda visokios mintys. Gele
žinės lovos išilginių ir skersinių gele
žų raizginys spaudžia šonus, nes čiu
žinys plonas. Būnant laisvėje ne kartą 
teko gulėti ant lentų, nieko nepasiklo
jus, tačiau ant jų daug geriau gulėti, 
negu tokioje lovoje.

Tačiau dėkojau Dievui už tuos var

gus, nes iš Viešpaties rankų daug kar
tu ruošiausi priimti lygiai malonumus 
ir nemalonumus, džiaugsmą ir liūde
sį, šviesą ir tamsybes.

Pirmąją nelaisvės naktį Išganytojas 
mane guodė, stiprino. Tai buvo tik 
pati pradžia mano naujojo gyvenimo. 
Dar daug kas manęs laukė ateity, ko 
nė sapnuose nebuvau sapnavęs.

Netrukus, gal apie ketvirtą valandą 
nakties (tikro laiko nežinojau, nes 
kratos metu laikrodį Kosikas buvo atė
męs) Kosikas vėl atidaro karmušką, 
įsako keltis, apsirengti. Atrakina ka
meros duris ir veda mane laiptais 
aukštyn. Nuveda į didelį kambarį, 
esantį pirmajame aukšte virš kalėjimo, 
pažymėtą 49 numeriu. Jame už dide
lio stalo sėdi uniformuotas kalėjimo 
viršininkas majoras Petrauskas ir taip 
pat uniformuotas vyr. tardytojas ma
joras Markevičius. Pastarasis paduo
da raštą, pasirašytą saugumo komite
to pirmininko Petkevičiaus ir sankci- 
jonuotą prokuroro, kuriame parašyta, 
kad aš areštuojamas. Liepia šį raštą 
perskaityti ir pasirašyti. Aš, pavargęs, 
mieguistas, nieko negalvodamas tą raš
tą pasirašiau. Vėliau man kilo klausi
mas, kodėl jau po vidurnakčio atvedė 
mane pas kalėjimo viršininką to rašto 
pasirašyti, o nepalaukė ryto? O gal dėl 
to, kad naktį iš miego ištrauktas žmo
gus negali taip gerai orientuotis ir blai
viai galvoti kaip dieną, jis nuolaides
nis. Be to, prievartai nepasiruošęs 
žmogus beveik visada silpnesnis už 
prievartautoją. Tik išaušus dienai su
pratau, kad man to rašto nereikėjo 
pasirašyti. Jį pasirašydamas padariau 
klaidą.

Pasirašius tardomojo kalinio suėmi
mo dokumentą, prižiūrėtojas vėl mane 
nuvedė į kamerą, liepė gulti, užrakino 
kameros duris. Pasimeldžiau gulėda
mas, nes buvau įspėtas, kad naktį ne
klūpėčiau prie lovos ir nesimelsčiau. 
Pasimeldęs užmigau.

Lygiai šeštą valandą ryto prižiūrė
tojas atidaręs karmušką pasakė „pad- 
jom!“ — keltis. Po keliolikos minučių 
prižiūrėtojas atrakino kameros duris 

ir nuvarė į prausyklą; ten pat ir tuale
tas. Atvedęs į kamerą po valandėlės 
per karmušką padavė gabalą juodos 
ii nesaldintos arbatos puodelį. Kitas 
nadziratelis, stovėdamas greta su pei
liu, paklausė: „Rėzat nado?“ (Pjauti 
reikia?). Mat kaliniams peilis į rankas 
neduodamas, o jeigu reikia, prižiūrė
tojas kaliniams maisto produktus su
pjaustė.

Pavalgius nuvedė į kitą kamerą, iš
tepė pirštus juodais dažais ir paėmė 
keliuose popieriaus lapuose pirštų at
spaudus (kiekvieno piršto atskirai ir 
visų pirštų drauge). Po to nuvedė dar 
į kitą kambarį, pasodino ant kėdės, 
užkabino ant kaklo virvę, prie kurios 
buvo pririšta metalinė lentelė, kurioje 
rusiškai buvo užrašyta mano pavardė, 
vardas, tėvo vardas, gimimo metai. Su 
ta lentele ant krūtinės mane fotogra
favo iš priekio u iš profilio, su aki
niais ir be akinių. Labai nemalonu, 
kai su tavimi elgiasi taip, lyg būtum 
didžiausias plėšikas, pavojingas ban
ditas ar vagis-recidyvistas...

Atsidūrus panašiose situacijose rei
kia prisiminti, kad Viešpaties planai 
dažnai mums nežinomi, Jo mintys ne 
visada mums suprantamos. Taip dar 
žiloje senovėje Dievas siuntė Egiptan 
Juozapą, kuris, brolių parduotas, pa
teko ten kaip vergas. Jis ten kentėjo, 
kol atėjo jo išaukštinimo laikas. Arba 
Jobo drama...

TARDYMAS
Kaip prasmingi didžiojo mūsų arki

vyskupo Mečislovo Reinio, nukankin
to 1953 m. Vladimiro kalėjime, žo
džiai: „Tebus pašlovinti nenusilenkę 
prieš netiesą — jie gyvens amžinai“.

Aš galvodavau, kad parengtinio 
tardymo metu siekiama objektyviai iš
aiškinti teisybę. Tačiau šios bylos tar
dymo eiga tokį mano galvojimą su
griovė, suardė į šipulius.

Sunku patikėti, kad tai, kas vidur
amžiais atrodė barbarybė, dvidešimto
jo amžiaus vadinamoje socialistinėje 
santvarkoje daugybė specialiai apmo

kytų žmonių niekins žmoniškumą, ig
noruos teisingumą, nesilaikys savo pa
čių paskelbtų įstatymų bei tarptauti
nių įsipareigojimų, taip nuožmiai var
žys savo šalies piliečių teises ir pagrin
dines laisves, vargins žmones-aukas, 
negalinčias apsiginti. Nesunku tardyti, 
niekinti beteisį, surištą žmogų, lengva 
ginčytis su tuo, kurio burna užrišta, 
rankos sukaustytos nelaisvės pančiais.

Po kratos ir arešto, trečias, bene 
baisiausias momentas yra tardymas, 
nes čia daroma krata ne kišenių, stal
čių, lentynų, spintų, sandėlių ar kam
barių, bet dvasios, širdies, proto, va
lios, minčių, sumanymų, įsitikinimų, 
pasaulėžiūros, troškimų, siekių, kovos, 
pažinčių, meilės ir neapykantos, sva
jonių...; čia verčiamas pasakyti, ką dir
bi ir ką galvoji, kas yra bičiuliai, drau 
gai, giminės. Ar daugelis to nėra ne
liečiama kiekvieno žmogaus asmens 
zona. Rodos, širdis pasrūva krauju, kai 
švenčiausios paslaptys smurtu iškelia
mos ir sutrypiamos, kai niekinamas 
žmogaus orumas, kai norima išplėšti 
tikėjimas, kai tikinčiojo akyse tyčio
jamasi iš dvasios vadų-vyskupų bei ku
nigų, kai paminamos po kojų elemen
tariausios žmogaus teisės ir pareigos 
bei laisvės.

Po mažai miegotos nakties, 1976 
m. spalio 20 d. apie 10 vai. prižiūrėto
jas, atidaręs karmušką, pamoja pirštu. 
Kai priėjau prie karmuškos, jie klau
sia: „Vaša familija, imia, očiastvo?“ 
(Jūsų pavardė, vardas, tėvavardis?). 
Atsakiau. „Pošli“, — sako prižiūrėto
jas ir veda iš kalėjimo vienutės į di- 
didžiulį tardymo kambarį. Jame kele
tas rašomųjų stalų ir kėdžių, kampe 
staliukas, ant kurio stovi telefonų apa
ratai, o prie durų mažas staliukas ir 
kėdė tardomajam, prie sienos nedega
ma spinta-seifas. šiame kambaryje sė
di švariai apsiskutę, gražiais drabu
žiais apsirengę, o gal ir gerai išsimie
goję, tardymo poskyrio viršininkas ma
joras Rimkus ir Lietuvos prokuroro 
vyresnysis padėjėjas J. Bakučionis.

Įėjęs pasakiau: „Labą rytą“. Pri
žiūrėtojas, įvedęs mane į tardymo kam

barį, padavė Rimkui pasirašyti rašte
lį, kad mane perduoda jo žinion. Rim
kus, pažiūrėjęs į laikrodį, įrašė valan
das ir minutes ir, pasirašęs raštelį, grą
žino prižiūrėtojui, kuris tuoj išėjo iš 
kambario. O man Rimkus liepė sėsti 
prie mažo staliuko, esančio netoli du
rų... Prasidėjo pirmoji tardymo diena.

Mano ryžtas buvo likti ištikimam 
Dievui, neiti į konfliktus su savo są
žine ir nepataikauti blogiui.

Prokuroras Bakučionis jau eilė me
tų kaip valstybinis kaltintojas politi
nėse bylose.

Jie pradeda vadinamą kryžminį tar
dymą, kaitaliojasi jų klausimai. Rim
kus klausia iš vienos pusės, o proku
roras — iš kitos. Jie iš pačių pradžių 
norėjo palaužti mano valią, sugniuž
dyti fiziškai ir dvasiškai. Bandė kele
tą metodų galvodami, kad esu nepasi
rengęs tardymams, kalėjimo vargams, 
kančioms, todėl manė, kad jų metodai 
bus sėkmingi. Tiesa, mes silpni, bet už 
mūsų pečių stovi Kristus — Jame yra 
mūsų jėga, šviesa ir tvirtybė.

Pirmiausia jie panaudojo įtikinėji
mo metodą. Jie aiškino, kad jų pasau
lėžiūra yra mokslinė — materialistinė, 
todėl teisinga. Tačiau skirtingos pa
saulėžiūros nebus kliūtis mūsų pokal
biams...

— Mums jūsų veikla žinoma, bet 
reikia, kad pats apie tai papasako
tum... Pats žinai, kad mes nekaltų ne- 
suimam. Areštuojam tik paskutiniu 
atveju, kai kitaip jau nebegalima. Pro
kuroras savo sankciją nelengvai užde
da. Todėl viską papasakok smulkiai... 
Dabar viskas priklausys nuo to, kaip 
jūs toliau laikysitės... Jeigu viską 
smulkiai papasakosit čia, kur dalyvau
ja prokuroras, jo akivaizdoje, — ga
lėsit būti paleistas. Bet tai priklausys 
nuo jūsų, — sakė Rimkus.

Sakydami, kad mano veikla jiems 
žinoma, kalbėjo netiesą. Jeigu jie žino
tų — neklaustų. Tuojau supratau, kad 
jų žodžiuose daug klastos ir netiesos.

(Nukelta į 6 psl.)
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PUNSKO SPORTININKAI LIETUVIAI AFGANISTANE
„Menas žmogų tobulina“ — garsus ir gi

liai prasmingas šūkis. Mes skaitome poe
tų eiles, žavimės skulptorių, dailininkų 
darbais, klausomės muzikos... Patys irgi 
bandoma savo kūrybines jėgas tų žanrų 
srityse, ieškodami dvasinių vertybių.

. .. O sportas — ar ne menas? E. Hemin- 
gvėjis yra pasakęs, kad sportuodami mo
komės laimėti ir pralaimėti. Sportuodami 
mokomės visko, mosomės gyventi. Dau
gelis sporto mėgėjų žavisi grakščios vil
nietės Dalios Kutkaitės laimėjimais, tai
kliaisiais Arvydo Sabonio metimais... 
Taip, šie žmonės iš tikrųjų verti dėmesio. 
Jie juk gina Lietuvos garbę.

O kaip yra pas mus Punske? Norėtųsi 
trumpai apžvelgti Punsko mokyklos spor
tinius pasiekimus, paminėti tų žmonių pa
vardes, kurie įdėjo daugiausia darbo ir 
širdies platinant mūsų tarpe fizinį lavi
nimą, supažindinti skaitytojus su geriau
siais sportininkais.

Laimėjimai savaime neateina. Norint 
ši tą pasiekti — reikia nemažai padirbėti. 
Daug prakaito lašų nukrinta, kol paga
liau sušvyti nedidelė laimės kibirkštėlė. 
Laimėjimai priklauso nuo trenerių, sporto 
mokytojų, nuo sąlygų, kuriose tenka dirb
ti. Bet, aš manau, svarbiausia čia žmogaus 
geri norai. Tik ištvermė ir ryžtas duoda 
gerus rezultatus. Daug sunkesnes kliūtis 
reikėjo įveikt sportininkams, kurie mokė
si dar senoje mokykloje. Nebuvo sporto 
salės, tačiau kas norėjo vis tiek treni
ravosi. O laimėjimų Punsko mokykla ir 
tada turėjo. Jos vardą išgarsino Aldona 
Sendaitė. Tai buvo gera bėgikė, vikri ir 
šokli mergina. Vasarą treniruodavosi 
aikštelėj, o žiemą ji — su slidėm nuo kal
niuko ant kalniuko. Nebijojo daug darbo, 
tad aišku savaime, buvo ir gerų rezultatų. 
Aukščiausius laimėjimus pasiekė žaisda
ma stalo tenisą. Išgarsėjo ne tik Suvalkų 
vaivadijoj, bet ir už jos ribų. 1976 m. Al
dona Sendaitė buvo geriausia Punsko mo
kyklos sportininkė.

Nuo Aldutės neatsiliko ir jos jaunesnė 
sesutė Natalija. Daug ryžto ir jėgų įdėjo 
gindama Punsko mokyklos vardą. Buvo 
gera sprinterė, bet pakakdavo jai ištver
mės įveikti ir didesnius nuotolius. Ji taip 
pat siekdavo pergalių rajoninėse ir vai
vadijos slidininkų varžybose, 1978 m. Na
talė kartu su savo draugėm parsivežė tau
rę su laimėta Suvalkų vaivadijoje antra 
vieta. Šią žiemą maloniai prisimena ir 
jos draugė Nijolė Kolytė ir Danutė Šid
lauskaitė. Jos gerai pasirodė trijų kilome

trų estafetėje. 1978 m. Natalė buvo geriau
sia sportininkė. Jai buvo įteikta pereina
moji taurė. 1979 metais geriausio sporti
ninko prizą perdavė Irenai Severinaitei, 
3 pati dar ir toliau aktyviai dalyvavo 
sportinėse varžybose.

Kiekvienas žmogus nori turėti geresnes 
darbo sąlygas. Sportininkai džiaugėsi ge
romis sporto aikštėmis (kurios Punske, 
deja, nėra), patogiomis, erdviomis sporto 
salėmis. Mūsų sportininkai labai nudžiu
go gavę 1978 m. didelę, gerai įrengtą spor
to salę. Dabar jau galima pasimokyt ir 
tokių žaidimų, apie kuriuos pirmiau tik 
svajojome. Su dideliu įkarščiu buvo žai
džiamas krepšinis. Rezultatų ilgai ne
reikėjo laukti. Jau 1980 m. pavasarį pra
dinės mokyklos mergaitės iškovojo Su
valkų vaivadijoj trečią vietą. Tos pačios 
krepšininkės, tęsdamos mokslą licėjuje, ir 
toliau liko ištikimos šiam žaidimui. 1981 
ir 1982 metais vaivadijoje laimėjo ketvir
tų vietą. 1984 m. joms atiteko trečia vieta. 
Šioje komandoje nuo pat pradžių žaidė 
Birutė Grigutytė. Liaudis sako: „jeigu 
dešimt darbų dirbsi, nė vieno gerai ne
atliksi“. Nesutinku. Reikia tik mokėti juos 
suderinti. Štai Birutė dirbo daug darbų. 
Aktyviai dalyvavo įvairiose rungtynėse, 
atstovavo ne tik Punsko mokyklą, bet ir 
Suvalkų sporto klubą „Pojezierze“. Ge
riausių rodiklių pasiekė ieties metime. 
Keturis kartus dalyvavo vaivadijos leng
vosios atletikos spartakiadoje ir keturis 
kartus tapo čempione. Birutei ne tik ietis 
skriejo toli, diskas irgi viešindavo 30 me
trų ribą. Be to stumdė rutulį ir noriai 
dalyvavo slidininkų varžybose. 30 km. — 
ne juokai, bet ji ir šitai pasiekė. Kaip pa
ti vėliau prisipažino: „nesvarbu buvo nu
važiuoti greitai, kur kas svarbiau — sėk
mingai pasiekti finišą.“...

Punskas turėjo taip pat gerų bėgikių. 
Ypač aukštų rezultatų pasiekė Irena Pe
čiulytė 100 ir 200 metrų bėgime. Daug 
kartų vaivadijos rungtynėse ji buvo pir
ma. Irenai teko taip pat atstovauti Suval
kų sporto klubą „Pojezierza“. Greitai 
draugei bandė prilygti kitos merginos. 
1981 m. bendrom jčgom vaivadijos spar
takiadoje estafetėje 4x100 jos pirmos pa
siekė finišą. Bėgo: Irena Pečiulytė, Valė 
Bobinaitė, Irena Sankauskaitė ir Aldona 
Jurkūnaitė. Gerų sprinterių nebuvo daug. 
Žymiai daugiau merginų bėgiodavo ilges
nius nuotolius. Čia reikia paminėti Ire
nos šliaužytės, Irenos Sankauskaitės, 
Elės Pečiulytės ir Alicijos Makauskaitės 

pavardes. Jos kroso rungtynėse pa
siekdavo geriausius rezultatus. 1981 
m. Punsko licėjaus komanda finalinėse 
kroso rungtynėse Olecke (vaivadijos mas
tu) laimėjo antrą vietą ir taurę. Indivi
dualiai geriausiai pasirodė Natalė Vazne- 
lytė pirma finišavusi 2,5 km nuotoly. 1983 
m. pavasarį Punsko komandai vaivadijos 
kroso varžybose teko trečia, o rudenį — 
antra vieta. Verta paminėti ir merginų 
kroso estafetę 10x800 m, kuri rajono mas
tu buvo geriausia, o vaivadijoje laimėjo 
ketvirtą vietą.

Kalbant apie Punsko mokyklos pasie
kimus negalima nepaminėti Anelės Gela- 
žauskaitės, kuri disko metime turi dar 
aktualų Suvalkų vaivadijos rekordą. Ane
lė dažnai dalyvavo vaivadijos ir aukštes
nio masto rungtynėse, sėkmingai atsto
vavo anksčiau minėtą Suvalkų sporto klu
bą. Dabar šiam klubui priklauso: Teresė 
Balytaitė, Onutė Valinčiūtė ir Jonas Vy- 
dra. 1984 m. jie pasiekė neblogų rezultatų. 
Onutė vaivadijos runktynėse rutulį nu
stūmė 10 m ir laimėjo antrą vietą, Tere
sei atiteko trečia, jos rezultatas 9,6 m. Jo
nas šuolyje į aukštį buvo antras.

Mūsų sportininkai padarydavo ir ma
lonių staigmenų. Nudžiugindavo savo tre
nerius ir draugus gražiomis pergalėmis. 
1980 m. žiemą Dalia Jankauskaitė vaiva
dijos varžybose iškovojo trečią vietą 5 
km nuotoly. Jai teko dalyvauti ir aukštes
nio masto rungtynėse.

Malonią staigmeną atnešė 1981 m. Tų 
metų žiemą dvi Punsko licėjaus mokinės 
Onutė Sendaitė ir Natalija Vaznelytė, 
laimėjusios geras vietas vaivadijoje, da
lyvavo Lenkijos jaunųjų slidininkų spar
takiadoje Zakopanėje. Praėjus dvejiems 
metams į spartakiadą užsikvalifikavo Jū
ratė Kliukinskaitė. Tais pačiais metais 
merginų estafetė (Jūratė, Aldona Kalei- 
nykaitė ir Onutė Grigutytė) nugalėjo vai
vadijos varžybose. 1984 m. Jūratė vėl pa
teko į spartakiadą.

Apie pasiekimus dažnai lemia nuoširdus 
trenerių darbas. Jų sumanūs, reikšmingi, 
geri patarimai ir aiškinimai, šiltų padė
kos žodžių nusipelnė sporto mokytojai 
Gražina Bliūdžiuvienė, Jonas Nevulis ir 
Vytautas Budzeika. Sporto pamokas ir 
lengvosios atletikos būrelį jau dešimt me
tų globoja mokyt. Jonas Nevulis. Per šį 
dešimtmetį jis išauklėjo nemažai tikrai 
gerų sportininkų, skiepijo meilę savo pa
mokai. Jam teko įveikti daug kliūčių (jų 
yra ne mažiau ir dabar).

TASSo korespondentas A. Grešnovas 
pranešė iš Kabulo, kad šimtai lietuvių 
jaunuolių, paimtų sovietų kariuomenėn, 
šiandien kovoja Afganistane.

Tarp priverstų kovoti prieš Afganis
tano partizanus yra du jauni mechaniza
toriai: Juozas Kurelaitis iš žirnių kaimo 
i; Kęstutis Orentas iš Girėnų kaimo, abu 
iš šakių rajono. Jie drauge lankė mecha
nikų kursus ir, po to, dirbo traktorinin
kais. Pašaukti atlikti karinės prievolės, 
buvo išsiųsti į Afganistaną „vykdyti in
ternacionalinės pareigos“, t.y. malšinti 
Afganistano partizanus, kovojančius dėl 
savo krašto laisvės.

Dabar tie du pavergtos Lietuvos jau
nuoliai, pasodinti į sovietų tanką, lydi ka
rinių sunkvežimių konvojų per afganis
taniečių partizanų apšaudomą vingiuotą 
kelią kalnų tarpeklyje. Tanko vairuoto
jas seržantas Juozas Kurelaitis pasakoja 
TASSo korespondentui:

— Netikėtai dušmanai (laisvės kovo
tojai) ėmė šaudyti į mašinas iš automatų 
ir kulkosvaidžių. Kai kuriems priekyje va
žiavusiems sunkvežimiams buvo peršau
tos padangos. Apsisukti arba nustumti

„LAIVŲ ŽMONĖS“

Vadinamosios „Pasaulio Gydytojų" or
ganizacijos skyrių V. Vokietijoje ir Pran
cūzijoje į pietinės Kinijos jūrą pasiųstas 
žmonių pagalbos laivas „Cap Anamur 
II“, pastaruoju metu išgelbėjo beveik 330 
vietnamiečių pabėgėlių. Tai vadinamieji 
„laivų žmonės“ — vyrai, moterys, vaikai, 
kurie laiveliais ryžtasi bėgti iš komunistų 
valdomo Vietnamo, siekdami prieglobs
čio laisvuose kraštuose, bet dažnai žūva 
jūros audrose, ar išsekus jėgom, ar dėl 
maisto stokos, ar užpuolus piratams. „Pa
saulio Gydytojų“ organizacijos laivo iš
gelbėti vietnamiečiai pabėgėliai, kurių 
tarpe yra apie šimtą ligonių, dabar yra 
gabenami į Singapūrą. Čia bus rūpinama
si juos kur nors įkurdinti. Apie 150 pa
bėgėlių jau sutiko priimti Federacinė Vo
kietija.

Manau, kad Punsko mokykloje išaugs 
dar ne vienas sportininkas, o mokyklos 
vardas bus vis plačiau žinomas. Belieka 
linkėti sėkmės, ištvermės ir ryžto spor
tininkams ir jų treneriams siekiant nau
ji laimėjimų.

Danutė Krakauskaitė
(Susitikimai, Nr. 2) 

juos nuo kelio sunku — iš kairės uolos, 
iš dešinės bedugnė. Eismo užtikrinimo 
būrys atitraukė pagrindinį smūgį. Bokš
tų pabūklų ir kulkosvaidžių ugnimi jis 
stabdė puolančius banditus (partizanus), 
o vairuotojai tuo metu keitė ratus ir vai
ravo sunkvežimius i saugesnę vietą, kur 
siaurą kalnų kelią gaubė uolos. Palikę ten 
krovinius ir maisto produktus, į mūšį sto
jo ir sunkvežimių vairuotojai...

Seržantas Kęstutis Orentas — reidų, 
apie kuriuos pasakoja Juozas, dalyvis. 
Bičiuliai visada kartu. Kartu jie gynė ko
loną čagčarane, atmušinėjo banditų (par
tizanų) atakas Kandahare...

Tarnauti Afganistane nelengva... — sa
ko bičiuliai tankistai. Netrukus jie kartu 
su kitais kariais „internacionalistais“ grįš 
namo — jų karinės tarnybos laikas artėja 
prie pabaigos — sako TASSo korespon
dentas, deja, nepaminėjęs, kad šimtai jų 
draugų negrįžo. Jie žuvo imperialistinia
me kare, kurį veda grobuoniška Sov. Są
junga prieš mažą afganų tautą.

VĖL PAKELTOS MAISTO KAINOS

Lenkijoje pastaruoju metu vėl buvo 
pakeltos maisto produktų kainos. Pasku
tinių vienerių metų laikotarpyje, maisto 
produktų kainos Lenkijoje pakilo net 70 
procentų. Dėl to įvyko darbo žmonių nau
jos protesto demonstracijos. Belhatow 
vietovėje, Lenkijos pietvakariuose, apie 
septyni šimtai lignito kasyklų darbininkų 
pagrasino nutraukti darbą, jei dėl maisto 
produktų kainų pakėlimo jiems nebus 
atitinkamai padidintas atlyginimas. Spau
dos agentūros praneša, kad darbininkų 
reikalavimą parėmė valdžios kontroliuoja
mos vietos profesinės sąjungos vadovybė. 
Dėl to profsąjungos skyriaus pirminin
kas buvo tuoj pašalintas iš pareigų, ap
kaltinant jį nesugebėjimu apginti Vals
tybės interesus prieš darbo žmonių reika
lavimus. Protestą taip pat pareiškė kai ku
rie Varšuvos viešojo susisiekimo priemo
nių vairuotojai ir techninio personalo na
riai, atsisakydami atlikti viršvalandžius ir 
dirbti šventadieniais.

— Lenkų valdžios pareigūnas J. Urban 
pareiškė, kad Lenkija nori pasiųsti 5.000 
antklodžių Niujorko 'miesto benamiams. 
Jis taip pat pasakė, kad JAV senato pa
siūlymas pasiųsti į nukentėjusią Lenkiją 
vaikams pieno miltelių yra susijęs su Len
kijos komunistų partijos kritika.

KALINIO MEMUARAI
— Neturiu ką pasakoti, nes nieko 

nežinau.
— Juk jūs esate sulaikytas tik kaip 

įtariamas, todėl turite teisę duoti pil
nus, išsamius paaiškinimus, pareikšti 
savo prašymus. Naudokitės savo tei
sėmis. Jeigu jūs paaiškinsite smulkiai, 
išsamiai, kad ne jūs, o kiti padarė nu
sikaltimą ir nurodysite, kas tie kiti, — 
mes jus paleisime. Pasakokite, kalbė
kite. Jei nenorite žodžiu, — štai po
pierius — rašykite.

— Aš pakartotinai sakau, kad nie
ko nenusikaltau. Nusikalto tie, kurie 
mane suėmė ir atvežė į jūsų kalėjimą, 
kurį vadinate izoliatoriumi. Prašyčiau 
nevargti patiems ir manęs nevarginti.

— Žinai, kur patekai? — paklausė 
Rimkus.

— Taip, žinau.
— Ar žinai, už ką čia patekai?
— Nežinau.
— Greit sužinosi.
— Gal ir sužinosiu, bet dabar neži

nau.
— Kaip tai nežinai?! O ar neužsi- 

ėmei antitarybine agitacija ir propa
ganda? Ar nesiekei susilpninti Tary
bų valdžią? Ar negaminai, neplatinai 
tarybinę santvarką žeminančių, šmei
žikiškų prasimanymų?

Pamatę, kad tuo nieko nepasieks, 
Rimkus vėl pradėjo geraširdiškai aiš
kinti:

— Juk žinote, kad mes nekaltų ne- 
sulaikom. Jei esi įtariamas, sulaikytas, 
tai geriau viską papasakok smulkiau.

Ir pradėjo Rimkus pasakoti apie 
mano „nuodėmes“ prieš Tarybų val
džią. Nors jis pasakodamas mano „nu
sikaltimus“ buvo atsargus, bet aiškiai 
buvo galima suvokti, kad dauguma tų 
duomenų buvo gauti iš operatyvinių 
organų, t.y. pasiklausant pokalbių bu
tuose ar telefoninių pasikalbėjimų, už
rašytų magnetofonų juostose. Nors aš 
nebuvau joks veikėjas, o tik eilinis ka
talikas, tačiau čekistų buvau stebimas. 
Gerokai buvau sukrėstas, kai sužino
jau, kad čekistai, naudodamiesi pasi
klausymo įrengimais, klausė pasikal

bėjimus Matulionio ir kitų tikinčiųjų 
butuose ir buvo skaitę gaunamus ir 
siunčiamus laiškus, o ypač iš užsienio. 
Tokiu būdu čekistai šiurkščiai pažeidė 
Konstitucijos 55 ir 56 str. Be to, jie pa
žeidžia Visuotinės žmogaus teisių de
klaracijos 12 str., kur pasakyta: „Ne
galima savavališkai kištis nė į vieno 
žmogaus asmeninį ir šeimos gyvenimą, 
negalima kėsintis nė į jo buto nelie
čiamybę, korespondencijos slaptumą 
arba į jo garbę ir reputaciją. Kiekvie
nas žmogus turi teisę į tai, kad įstaty
mas jį saugotų nuo tokio kišimosi ir 
nuo tokių pasikėsinimų“.
Juk nėra pasaulyje žymaus rašytojo, 

kuris teigiamu herojumi laikytų žmo
gų, kito žmogaus paslaptis sužinantį 
neteisėtu būdu, kitaip sakant, per rak
to skylutę. Tarybinėje spaudoje teko 
skaityti, kad ideologinės kovos fron
te net melas, apgaulė ir kitos neteisė
tos priemonės gali būti naudojamos 
kaip kovos ginklas su kitų pažiūrų 
žmonėmis, bet tai neteisinga. Idėjinė
je kovoje naudotis jėga, melu, netei
singumu — tai ne tiesai tarnauti, o ją 
išniekinti.

Rimkus teigė, kad dabar viskas pri
klauso nuo manęs, kad aš esąs savo 
likimo šeimininkas.

— Protingai, blaiviai pagalvok ir 
paaiškink nuosekliai, ką žinai apie 
„LKB Kroniką“, jos leidėjus ir platin
tojus bei kitus pogrindžio leidinius, 
apie „LKB Kronikas“, kurios šią nak
tį buvo rastos Matulionio bute, iš kur 
jas gavai ir 1.1. Mums žinoma, kad 
daugelį tų darbų darėte ne vienas. Ti
kriausiai ne jūs tų darbų iniciatorius, 
o kiti. Todėl ne jūs ir kaltas, o jie — 
tų darbų iniciatoriai. Jeigu viską pla
čiai, aiškiai papasakosi, pasakysi ir 
tai, kas paskatino jus į tokią veiklą, 
įtraukė, — tikrai būsi laisvas.

— Ne, aš neturiu ką pasakoti, nie
ko nežinau.

— Gal tu bijai buvusių draugų ar 
pažįstamų? Nebijok, — ką papasako
si, niekas nesužinos. Mes paslaptį iš
laikysime.

Tardytojai mane viliojo laisvės pa
žadais, aiškindami, kad mano nusikal
timas esąs nedidelis (nors neseniai sa
kė, kad aš užsiėmiau antitarybine agi
tacija ir propaganda, siekiau silpnin
ti Tarybų valdžią ir 1.1.), o dabar jau 
sako, kad mano nusikaltimas labai 
menkas, bet nuo to, kaip aš papasako
siu apie kitus, priklausys mano paties 
laisvė.

— Viską konkrečiai, dalykiškai iš- 
siaiškinsim, baigsim pokalbius ir jūs 
būsite laisvas, ir mes eisime prie savo 
darbų — sakė Rimkus, o prokuroras 
Bakučionis kažką rašė. — Jeigu ne
norėsite papasakoti, išsiaiškinti, me
luosite (nors turėtumėte prisiminti aš
tuntąjį Dievo įsakymą) ar tylėsite, ga
li tekti nematyti jums laisvės labai il
gai, patirti daug vargo ir vistiek rei
kės paaiškinti apie savo ir jūsų drau
gų ar bičiulių, kaip juos bepavadintu- 
mėt, veiklą, — nuo to neišsisuksite. 
Gailėsitės, bet bus per vėlu... Gerai 
pagalvokite... Na pasakok, už ką čia 
patekai?

— Jūs areštavote ir nežinote už ką.
— Jūs negudraukite, visvien nieko 

neišeis — sakė Rimkus.
Taip kalbėjomės pirmoje dienos pu

sėje. Be abejo, užrašiau ne žodis žo- 
din, bet ką atsiminiau, kai grįžau į ka
merą. Užrašų lapelius vėliau prižiūrė
tojai per kratas atėmė ir negrąžino. 
Teko iš atminties vėl atkurti. Nors ir 
prastai miegojęs, nors ir pavargęs, aš 
stengiausi atidžiai klausyti jų kalbų, 
norėjau įsiminti jų klausimus, supras
ti, ko jie iš manęs nori, suvokti, kuo 
jie mane kaltina. Tačiau jų laisvės pa
žadais netikėjau, nes nuo 1973 m. lap
kričio 20 d. jau buvau aštuonias die
nas tardomas. Mane tardydami sau
gumo tarnautojai jau tada šiurkščiai 
pažeidė Lietuvos TSR baudžiamojo 
proceso kodekso iBPK) 17 ir 18 str., 
išgaudami mano parodymus grasini
mais, klasta, melu ir kitomis neteisėto
mis priemonėmis ir neleido man gin
tis. Dėl šių pažeidimų 1975.IX.15 ra
šiau pareiškimus LTSR valstybės sau
gumo komiteto pirmininkui, LTSR 

prokurorui ir LTSR teisingumo minis
trui.

Prašiau Viešpatį drąsos, kad nepa
būgčiau jų grasinimų ir nesusiviliočiau 
jų laisvės pažadais. Taip pat karštai 
meldžiausi prašydamas protui šviesos 
ir valiai stiprybės. O Viešpats niekad 
manęs neapleido.

Artėjo pietų metas. Prokuroras pa
sakė, kad saugumo tardymo izoliato
riuje kaliniams maistas esąs pakanka
mai geras. Gal nebūsiąs toks, kaip na
muose, bet pakankamai koloringas.

Dabar atėjo eilė ir man išsakyti sa
vo požiūrį. Jiems pasakiau indų tau
tos vado Mahatma Gandhi (1869- 
1948), kuris aštuonis kartus buvo už
darytas kalėjime, žodžiais: „Jeigu esa
me nekalti, o vis dėlto apkaltinti, tai 
kalėjimas mums nedaro gėdos“.

— Kankiniu pats nebūsi, gyvybės 
niekas nereikalauja, o jūsų filosofija 
mūsų nedomina, — pašaipiai pasakė 
Bakučionis. Rimkus pakėlė telefono 
ragelį, surinko numerį ir pasakė:

— Zaberite iz kabinėta. (Paimkite 
iš kabineto).

Po kelių minučių į kabinetą įėjo pri
žiūrėtojas. Jis liepė sudėti rankas už 
nugaros ir pirma jo eiti. Nuvedė mane 
laiptais žemyn į rūsį ir uždarė į vienu
tę. Pietums davė žuvų sriubą ir kruo
pų košę. Pavalgęs atsiguliau ir pradė
jau snausti. Deja, — vėl pasigirdo 
„pošli“. Vėl prižiūrėtojas atvedė į tą 
patį kambarį. Jame buvo Rimkus ir 
Bakučionis.

—- Ar pavalgėte? Kaip jaučiatės? 
— klausė Bakučionis.

Dabar jau pradėjo kalbėti griežčiau. 
Įtikinėjimo metodas nepadėjo, todėl 
pradėjo rūstauti, ypač Rimkus. Aš ne
galėjau patikėti jų įtikinėjimams ir pa
žadams, nes 1973.X.20 darydami kra
tą paėmė daug religinių knygų ir ra
šomąją mašinėlę. Kai parašiau keletą 
pareiškimų saugumo viršininkui bei 
prokuratūrai, žadėjo grąžinti paimtas 
knygas. Bet grąžino tik dalį religinių 
knygų, o kitos dalies negrąžino. Ne
grąžino ir rašomosios mašinėlės. Tai
gi savo pažadų neištesėjo.

Pagaliau jie pradėjo grasinti užda

rysią į psichiatrinę ligoninę.
— Gal jūs, užsiimdami pavojinga 

visuomenei veikla, nesuvokiate jos es
mės dėl psichinės ligos ar laikino psi
chinio sutrikimo, todėl reikia jus ati
duoti į psichiatrinę ligoninę ištyrimui 
— ekspertizei — sakė Rimkus. Vien 
tik todėl, kad tylėjau, neatsakinėjau į 
jų klausimus, grasino uždaryti į be
protnamį.

— Mes turime teisę skirti psicho- 
ekspertizę — tvirtino abu.

Argi grasinimas uždaryti į beprot
namį neįžeidžia žmogaus orumo? Ar 
tokiu elgesiu jie nediskredituoja sovie
tų valdžios?

— Ne dėl to aš tyliu ir neatsakau Į 
jūsų klausimus, kad nesuprantu savo 
veikimo esmės, o dėl to, kad jūs pa
žeidžia! Konstitucijos 55, 56, 57, 50 ir 
52 str., ignoruojate pagrindines žmo
gaus teises ir laisves, įskaitant minties, 
sąžinės, religijos ir įsitikinimų laisvę, 
kurios deklaruojamos tarptautiniuose 
susitarimuose ir sovietinėje Konstitu
cijoje; „gerbti piliečių asmenybę, sau
goti jų teises ir laisves — visų valsty
binių organų ir pareigūnų pareiga“ — 
skelbia Konstitucijos 57 str. Todėl su
tinkamai su BK 14 str. aš privalau gin
ti savo asmenybę ir teises nuo pavo
jingo visuomenei kėsinimosi. O kaip 
gintis? Jūs, turėdami kalėjimo raktus, 
apsiginklavę pistoletais, areštavote ma
ne, uždarėte į kalėjimą. O aš apsiginti 
tomis pačiomis priemonėmis negaliu, 
todėl mano tylėjimas yra protestas 
prieš jūsų prievartą. Mahatma Gandhi 
sakė, kad prievarta nieko neįtikina. 
Prievarta neįtikina ir manęs. Esu su
laikytas ir įtariamas, todėl mano teisė 
gintis. O ginuosi taip, kaip man atrodo 
geriau — kalbant arba tylint. Be to, 
argi LTSR BPK 17 str. neįpareigoja 
jus užtikrinti man galimybę įstatymo 
nustatytomis priemonėmis ir būdais 
gintis nuo pareikšto man kaltinimo? 
Man atrodo, kad geriau gintis tylėji
mu, aš juo ir ginuosi. Prašyčiau mano 
tylėjimo motyvus įrašyti į šį apklausos 
protokolą ir daugiau man nesiūlyti 
beprotnamio.

(Bus daugiau)
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KALBA MASKVA ISTORIJOS KLASTOTOJAI savaitgalio pabiros
„Sugrįžėliais“ prancūzai vadino mi-l 

tusiųjų sielas, vaiduokliškai besiver
žiančias iš praeities, iš užmaršties į 
gyvųjų tarpą. Nesuskaičiuojamos tų 
sugrįžėlių masės puola žmogų, mėgi
nantį atskleisti savo prisiminimus.

Ypatingai mano atmintyje ryškūs 
ir kibūs prisikėlėliai iš dramatiškojo 
karo meto, iš Maskvos radijo komite
to. Ten juk buvo nepaprasta tautų 
maišatis. Juk ten buvo atstovauja
mos kone visos pasaulio šalys, ir to
dėl ir norime šį straipsnį pavadinti 
„Kalba Maskva“. Ir čia ypatingai no
risi atvaizduoti didžiųjų „valymų", 
nepagrįstų represijų aukas.
Neužmirškime, kad pagal „kominter- 

niškus krikštus“ tos, taip tampriai su
rištos su Maskvos radiju, įstaigos žmo
nės turėjo daugybę vardų. Mūsų lie
tuviškajai redakcijai teko kurį laiką 
dirbti vienoje patalpoje su tokiais to
limais žmonėmis, kaip kiniečiai. Ir 
tie mūsų skersakiai kolegos daugumo
je turėjo rusiškus vardus, nors ir labai 
sunkiai kalbėjo rusiškai.

Noriu pabrėžti, kad man asmeniš
kai neteko susidurti su lietuviškų ko
munistų vadais Maskvoje. Įtakingiau
sias jų žmogus Mickevičius Kapsukas 
keletą metų prieš karą mirė, o 1938- 
ais metais suėmė jo našlę ir konfiska
vo visą archyvą. Taip žuvo labai įdo
mi istorinė medžiaga.

Kito lietuviškos kompartijos vado 
Zigmo Aleksos-Angariečio likimas bu- 
vos tragiškas. Tais pačiais 1938-ais 
metais jį suėmė, apkaltino kaip bur
žuazinės žvalgybos šnipą ir už dvejų 
metų sušaudė. Tada žuvo ir jo archy
vai.
Tiesa, dabartiniu metu Mickevičiaus 

Kapsuko atminimas labai gerbiamas 
Sovietų Sąjungoje, jo vardu pavadin
tas Vilniaus universitetas, su kuriuo 
jis nieko bendro neturėjo.

O Aleksa-Angarietis visiškai reabi
lituotas, jo vardu pavadinta gatvė ir 
net Vilniaus Partšvietimo namai.

Tokiu būdu pavėluotai reabilituo
tų bolševikinių veikėjų skaičius pra
turtėjo. Juk toje pačioje kompanijoje 
yra ir dukart Sovietų Sąjungos didvy
ris Smuškevičius, pagarsėjęs Ispanijos 
pilietiniame kare, c po to Stalino su
šaudytas, suverčiant jam atsakomybę 
už sovietinės aviacijos apsileidimus 
Antrojo Pasaulinio karo pradžioje. 
Čia pat paminėkime ir du karius, labai 
pasižymėjusius rusų pilietinio karo 
metu: Putną ir Urbonavičių. Ir jie da
bar reabilituoti ir visaip garbinami 
sovietų spaudoje ir taip dažnai besi
keičiančioje sovietinėje istoriografijo
je.

Maskvos radijo komitete teko su
žinoti apie mūsų tikrus kaimynus lat
vius, kurių be galo daug buvo nukan
kinta ir likviduota per tuos pačius sta
lininius valymus. Ypatingai sunkiai 
nukentėjo garsus Maskvos latvių 
„Prometėjaus“ klubas.

Skaitytoju taiotiai
ŽMOGŽUDŽIAI IR BAILIAI 

TYLI BENDRAI
Tokio vardo M. Dr. straipsnį š.m. ba

landžio 3 d. išspausdino Chicagoje, JAV, 
leidžiamas „Draugas“. Ta pačia tema tas 
pats autorius rašė ir š.m. sausio 30 d. str. 
„Vaikas be motinos“.

Abu straipsniai apie vieną Lietuvos 
komunistų 'įžymiųjų vadų Karolį Požėlą, 
sušaudytą tuoj po 1926 m. gruodžio 17 d. 
perversmo, ir jo šeimą. Autorių imtis ši
tos temos, matyti, paskatino net kelios tos 
šeimos retesnės sukaktys.

Mat š.m. vasario 29 d. sukako 90 metų 
nuo Karolio Požėlos gimimo, o pernai 
gruodžio 27 d. — 60 metų nuo jo sušau
dymo. Pernai gruodžio 5 d. Karolio sūnui 
Jurui, Lietuvos Mokslų adademijos prezi
dentui, įžymiam fizikui, kuris savo specia
lybės mokslo darbais žinomas toli už Lie
tuvos ribų, suėjo 60 metų.

M. Dr. vaizdžiai aprašė, kaip tos sukak
tys buvo prisimintos Lietuvoje. Pasirodo, 
apie tėvą ir sūnų daug ir gražiai prirašy
ta, o apie motiną — nė žodelio, lyg Karo
lis nebūtų žmonos turėjęs, o Juras — mo
tinos.

Kodėl taip? M. Dr. atsako šitaip:
Karolio Požėlos žmona ir Juro motina 

buvo Katrė Matulaitytė. Ji, 17 metų te
būdama, įstojo į komunistų eiles ir uoliai 
dirbo, eidama įvairias atsakingas parei
gas, trumpai tariant, buvo neblogesnė re
voliucionierė kaip jos vyras, tačiau 1938 
m. balandžio 12 d. Minske Stalino budelių 
buvo nugalabyta kaip drįsusi suabejoti 
Stalino biblijos skelbiama tiesa. Vėliau

Bet šiandien kalbėsime ne apie Lie
tuvą ir Latviją, o apie vieną mūsų ko
legų iš Maskvos radijo — čekoslova- 
kų redakcijos atsakingą redaktorių 
Slanskį. Kai aš jį sutikau, kaip radijo 
komiteto bendradarbis, jis buvo savo 
karjeros zenite. Kalbėjo apie puikias 
busimosios sukomunistintos Čekoslo
vakijos perspektyvas, apie čekoslova- 
kų armijos Sovietijoje stambų augimą.

Ir jau po karo visą pasaulį nustebi
no naujiena, kad Slanskį ar tai sušau
dė, ar tai pakorė, kaip kapitalistinio 
pasaulio agentą ir vos ne sionistą.

Man asmeniškai čekų reikalai bu
vo žinomi ir kiek artimi todėl,kad ma
no sesuo, žuvusi nuo hitlerininkų ka
ro metu, baigė garsų Prahos universi
tetą. Todėl aš dar laisvosios Lietuvos 
laiku domėjausi čekų kalba, skaityda
vau čekų laikraščius, turėjau neblogų 
santykių su čekoslovakų (anais lai
kais) diplomatais.

Bet liūdnas Slanskio likimas buvo 
lyg tąsa Čekoslovakijos tiesioginio kai
myno — garsaus Belą Kūno liki
mo. To paties Belą Kūno, kurį Sovie
tų Sąjungoje vadino vengrišku Leninu. 
Su pačiu Belą Kunu man neteko susi
tikti, tik su jo dukra ir su jo žentu, 
kai jau praėjo jų iškentėtos represijos, 
kai Belą Kūno vardas jau atgavo vie
tą sovietinėje istoriografijoje ir propa
gandoje.

Ir čia noriu apibendrinti tą visą 
sugrįžėlių reiškinį Sovietų Sąjungos 
gyvenime.
Slanskis, Aleksa-Angarietis, Belą Kū

nas, lietuviški kariai, kuriuos likvida
vo Stalinas — tai iškalbingi liudijimai 
apie sovietinį dėkingumą, apie sovie
tinį teisingumą, žmonių, kurie atidavė 
savo gyvybę už tą bjaurią Kremliaus 
mafiją, kuri dabar mėgina vėl atgai
vinti Kominterno tradicijas, nors ir 
kitokiais vardais, nors ir pakeitus sta
linizmo senąsias formas. Esmė lieka 
ta pati.

Maskva vairuoja jai klusnių tautų 
ir partijų likimą. O ypač visa tai turi 
rūpėti mums Lietuvoje, kur lietuvių 
tradicijos ir lietuvių kultūra yra visiš
kai nustumiamos į paskutinę vietą, 
kur išdidžiai propaguojamas „Didysis 
Brolis“, neva atnešęs Lietuvai jos dva
sinį ir politinį pagrindą.

Sugrįžėliai tebemėgina sukaustyti 
lietuvių tautos dėmesį. Pavėluotos re
abilitacijos eina išvien su nepaliauja
mu lietuvių kultūros ir nacionalinių 
tradicijų engimu ir laužymu.

Todėl man taip atmintina ta diena, 
kai aš aplankiau Slanskį jo redakcijo
je, jo politinio galingumo zenite.

/. Kaplanas

ŠIAULIŲ MIESTO 
SUKAKTIS

Šiaulių miestas šias metais mini 750 me
tų sukaktį.

reabilituota, bet, iš karsto, aišku, nebe- 
prikelta.

Taigi, Katrė nebuvo prisiminta Juro ju
biliejaus proga. Ir galėjo būti neprisimin
ta, nes ji nebuvo jo motina. M. Dr. sukly
do. Tikroji Juro Požėlos motina yra Eu
genija Tautkaitė, gimusi 1899 m. gruodžio 
23 d. Gatčinoj, arti Petrogrado. Kaip ir 
Matulaitytė anksti, 20 metų, pradėjusi 
veikti komunistų partijoje. 1923 m. pasi
keičiant politiniais kaliniais išvykusi į 
Sovietų S-gą, ten bendradarbiavusi komu
nistų spaudoje, kūrusi prozos, komunistų 
išleistoj enciklopedijoj vadinama rašyto
ja, bet rašytojas Benys Babrauskas Bos
tone išleistoje lietuvių enciklopedijoje ra
šo, kad jos beletristine forma paskelbti ra
šiniai buvo anapus literatūros ribų.

Kaip bebūtų, bet ir Eugenija nebuvo ei
linė partijos narė, buvo galvojanti mote
ris, nes jos galvoje pynėsi kažkokios „ne
geros“ Maskvos rabinų požiūriu mintys, 
todėl buvo nusiųsta į tolimą Kazachstaną 
bene 7 m. „paviešėti“. (Priminsiu, kad jos 
vyr. sesuo Elena, Vinco Kapsuko žmona, 
nebuvo tokia laiminga, ją komunistai su
šaudė 1937 metais).

1944 m. Eugenija atvažiavo į Vilnių, 
kur ir mirė 1960 m.

Dabartiniai Lietuvos komunistų vadai 
turi žinoti ir, aišku, žino, kas buvo tikroji 
Juro Požėlos motina. Gal jie ir būtų ją 
prisiminę minėtų iškilmių proga, bet, ma
tyti, nebuvo tinkamo „signalo“ iš Maskvos, 
todėl M. Dr. straipsnių antraštės labai 
taiklios.

R.M.

Neseniai Stuttgarte, Vak. Vokietijoje, 
įvykusiame Tarptautiniame istorijos 
mokslininkų kongrese dalyvavo per 2200 
delegatų, atvykusių iš 58 kraštų. Tarp tų 
dalyvių, kaip Sov. Sąjungos delegacijos 
narys, buvo ir prof. Bronius Vaitkevi
čius, komunistinės Lietuvos Mokslų Aka
demijos Istorijos instituto direktorius.
Straipsnyje „Istorijos tiesa ir bandymai 

ję klastoti“, išspausdintame „Tiesoje", 
tas profesorius tarp kitko sako, kad Ant
rojo pasaulinio karo metu veikusio „pa
sipriešinimo judėjimo“ pagrindinė jėga 
buvo komunistai. Jų svarbiausieji tikslai 
buvę „išvaduoti iš fašistinės vergovės, at
gauti nacionalinę nepriklausomybę, įvesti 
demokratinę santvarką“. Toliau jis sako, 
kad sovietų armija, sutriuškinusi hitleri
nės Vokietijos jėgą, nulėmė visą Antrojo 
pasaulinio karo istoriją. „Tokia yra isto
rijos tiesa“, — tvirtina Br. Vaitkevičius.

Ta prasme jis kalbėjęs ir kongrese, aiš
kindamas „...Lietuvos liaudies kovos su 
hitleriniais okupantais istorinį patyrimą". 
Sovietinis istorikas tvirtina, kad kovoje 
prieš hitlerinius okupantus Lietuvoje da
lyvavo tik „darbininkų klasė ir darbo 
valstiečiai, taip pat liaudies inteligentijos 
atstovai. Skirtingai nuo daugelio Europos 
šalių, šioje kovoje iš esmės nedalyvavo 
Lietuvos buržuazija“.

Kuo tai paaiškinti? — klausia Br. Vait
kevičius. Rašydamas tuos paaiškinimus, 
jis nenorėjo prisiminti, jog taip vadina
moji Lietuvos buržuazija ir visas patrio
tinis elementas buvo bolševikų likviduo

EUROPA PO AVARIJOS
Visuose Europos kontinento kraštuose, 

išskyrus Prancūziją, pieno ir daržovių 
pirkimo sustabdymas į kiekvienos šeimos 
gyvenimą įnešė krizę.

J. Steele, „The Guardian“ vyriausiasis 
užsienio korespondentas, važinėjo po Eu
ropą, kalbėjosi su politikais ir su tais, ku
rie protestuoja prieš branduolinės ener
gijos ateitį.

Tarp daugybės Olandijos užtvankų ir 
laukų, apsodintų retom eilėm medžių, yra 
Borsele atominė jėgainė, kuri matosi už 
kelių mylių nuo Jan Kloet ūkio. Ramūs 
ūkininkai čia klauso, ką apylinkės val
džios tarnautojai jiems sako.

Korespondentas kalbėjosi su Borsele 
miesto burmistru, krikščioniu demokratu, 
kuris tiki į branduolinės energijos ateitį.

Tai buvo prieš Černobylio avariją.
Žurnalistas susitiko ir su kitais apylin

kės gyventojais. Ilgiau pasikalbėjo su Ja
nu Kloetu, Pietų Zeeland Ūkininkų są
jungos sekretorium, kuris ramiai papasa
kojo apie Borsele jėgainės 1970 metais 
pastatymą.

„Aš labai buvau priešingas, kaip ir ki
ti ūkininkai, tos jėgainės statybai. Mes 
bijojom atominės taršos. Tačiau vyriau
sybė mus įtikino, kad jėgainė bus saugi. 
Apžiūrėjus naująją jėgainę, mano baimė 
sumažėjo. O kai valdžia pranešė, kad no
rima statyti antrąją, Borsele gyventojai 
jau neprotestavo, nes buvusieji protestai 
nedavė jokių rezultatų“.

Sekmadien'į, po Černobylio nelaimės, 
apie 300 demonstrantų užblokavo kelią į 
Borsele jėgainę. Visą savo gyvenimą bal
savęs už liberalų partiją, Olandijos pag
rindinę konservatyvią partiją, Jan Kloe- 
tas nedalyvavo toje demonstracijoje, nes 
su tais žmonėmis, kurie dalyvavo demons
tracijoje, jis niekad nenorėjęs turėti jokių 
reikalų.

Ir kokia jo nuomonė apie branduolinę 
energiją dabar?

Jis sako, kad turėtų būti uždaryta ne 
tik Borsele jėgainė, bet ir kitos keturios 
Olandijoje, o taip pat ir visos Belgijoje 
ir D. Britanijoje esančios jėgainės. Taigi 
šis ramus žmogus pasikeitė. Jis susirū
pinęs branduolinės taršos pavojumi. Pa
naši nuomonė yra visų Europos gyvento
ju.

Vakarų Vokietijos gyventojų apklausi
nėjimas rodo, kad per paskutiniuosius 25- 
rius metus joks kitas įvykis, Berlyno sie
nos statymas, Kubos raketų krizė ar naf
tos problema 1973 metais, nepaveikė tiek 
daug žmonių, kaip Černobylio nelaimė. 
Radiacija yra pavojus, kaip vokiečių žur
nalas „Der Spiegei“ pristato, kurio „nė 
vienas mūsų penkių pojūčių negali suvok
ti“.

VETERANAS ATSIPRAŠO

Aprašydamas „Europos Lietuvyje“ 
Sodyboje įvykusio sąskrydžio įspūdžius, 
senasis Veteranas neteisingai pažymėjo, 
kad Gloucesterio lietuvaitės bėrė gėles. Iš 
tikrųjų tai atliko Škotijos veikliosios 
skautės.

Užrišęs savo nosinėj pabaudos mazgelį, 
Veteranas siunčia visoms skautukėms dvi
gubą „sorry“. 

jami 1940 metais, Raudonajai armijai 
okupavus kraštą ir ištrėmus tūkstančius 
lietuvių į Sibirą. Pergyvenusiai bolševiki
nį siaubą, lietuvių liaudžiai nebuvo kito 
pasirinkimo, kaip tik kovoti prieš bet ko
kį okupantą, rudą ar raudoną.

Sovietai per pirmą okupaciją buvo nu
savinę visą krašto turtą, taigi ir žemę, o 
atėję vokiečiai paskelbė, kad tai yra rei
cho nuosavybė. Kaip vieni, taip ir kiti 
okupantai ruošėsi kraštą kolonizuoti. Lie
tuviai buvo suimami ir siunčiami prie
vartos darbams.

Netiesa, kad vokiečių okupacijos metu 
darbininkai, darbo valstiečiai ir liaudies 
inteligentija priešinosi „buržuaziniams 
nacionalistams". Kiekvienos okupacijos 
metu, išorinių pavojų akivaizdoje, lietu
vių tauta buvo vieninga.

Melas, kad komunistai vadovavo kovai 
prieš vokiškuosius okupantus. Komunis
tai 1941 metais buvo pabėgę į Sov. Są
jungos gilumą, tad Lietuvoje jų nebuvo 
likę. Parašiutais nuleistų į Lietuvą komu
nistinių partizanų buvo nedaug ir vokie
čiai lengvai su jais susidorojo.

Lietuvių rezistencinis sąjūdis karo me
tu ir pirmaisiais metais po karo buvo 
vienintelė pajėga kovojusi dėl Lietuvos 
nepriklausomybės ir demokratinės sant
varkos. Partizanų ir laisvės kovotojų ka
pai Lietuvoje ir Sibiro taigose liudija 
kiek jie buvo įsijungę į kovą už savo tau
tos laisvę. To negali paneigti jokie isto
rijos klastotojai. D.B.

Saarlando min. pirmininkas Oskaras 
Lafontaine pareiškė, jog Černobylis įrodė, 
kad mes visi gyvename bendrame Euro
pos name.

Iš visų 382 atominių jėgainių, kurios 
praėjusių metų pabaigoje veikė pasauly
je, 210 buvo Europoje: iš jų 143 — Vaka
rų Europoje, kurių 53 pastatytos arti kai
myninių kraštų sienų, visiškai neatsiklau
sus sutikimo. Austrija yra vienintelė 
valstybė Vakarų Europoje, neturinti to
kios jėgainės. A.S. įves

PLAUČIAMS

Viena Hollywoodo kino žvaigždė 
taip pamilo savo dešimtąjį vyrą, jog 
nutarė pasilaikyti jį dviem savaitėm il
giau.

Kalbasi du draugeliai.
— Žinai, mano geroji žmonelė nė

ra iš gražiųjų. Kai nuvedu ją į Zoolo
gijos sodą, turiu pirkti du bilietus: vie
ną — įeiti, kitą — išeiti...

Jeigu svetima karvė užklysta į ang
lo pievas, jis šaukia savo žmoną pa
dėti išvaryti tą gyvulį.

Škotas daug praktiškesnis. Jis tuoj 
sako žmonelei:

— Meri, kaimyno karvė mūsų pie
voj! Greit nešk kibirą!

Gimtadienio proga, vyras nupirko 
žmonai dresiruotą paukštį ir pasiuntė 
jai į namus.

Vakare grįžęs namo, klausia:
— Kaip paukštis? Ar patinka?
— Atrodo, truputį kietokas. Nuta

riau dar palaikyti dešimt minučių pe
čiuje, — sako žmona.

— Pečiuje?! Negali būti, kad tu jį 
iškepei! Tai brangus paukštis — jis 
mokėjo keturias kalbas...

— Gaila, man jis nieko nesakė.

Anglų profesorius, rašydamas moks
linę studiją apie Naujosios Gvinėjos 
žmogėdrų gyvenimą ir jų papročius, 
nutarė iš ten parsivežti jauną kaniba- 
liuką, civilizuoti jį ir grąžinti vėl į 
džiugles, kad jis mokytų vietinius ir 
vestų kovą prieš kanibalizmą.

Jaunasis žmogėdriukas buvo gabus. 
Greit išmoko anglų kalbą, pamėgo 
vakarų kultūrą, baigė daktaro moks
lus.

Pagaliau atėjo grįžimo į namus die
na. Profesorius lydėjo savo mokinį į 
jo tėvynę.

Plaukiant laivu, padavėjas atnešė 
valgių meniu.

Jaunasis daktaras, padavęs patieka
lų kortą profesoriui, tarė padavėjui:

— Atnešk man keleivių sąrašą!

ŽMONIJOS ATEITIS

įvairiais amžiais pranašai skelbė mūsų 
pasaulio pabaigos laiką. Ir iš tikrųjų na
tūrali pabaiga yra neišvengiama, jei ir 
neatsitiktų kokia didelė katastrofa. Sau
lės mirtis ir bus gyvybės laidotuvės mū
sų Žemėje. Maždaug per ateinančius 
8000 milijonų metų Saulėje nebeliks van
denilio ir likęs helis pavirs į karštą anglį. 
Nuo to didžiosios žvaigždės paviršius iš
siplės ir tuo būdu priartėjusi Žemė tame 
kaištyje iškeps.

Kas atsitiks su žmonija? Mokslininkai 
tvirtina, kad dar prieš Saulės mirtį šio 
pasaulio gyventojai išsisklaidys po visą 
mūsų galaktiką, o gal ir po kitas.

Ar žmonės galėtų įkurti naujas koloni
jas jiems žinomoje Saulės sistemoje? Len
gviausia, žinoma, būtų gyvenvietėm pa
versti Mėnulį ir Marsą. Deja, su Saulės 
mirtimi pasibaigtų gyvybė ir ten. žemės 
„emigrantai" turėtų pasiekti kitų žvaigž- 
džių-saulių sistemas. Galbūt ten susitiktų 
ir su kitom „protingom būtybėm".

Vien tik mūsų galaktikoj priskaitoma 
135 milijonai žvaigždžių, kurių dauguma 
turi savo planetinę sistemą. O tų planetų, 
panašių į Žemę, gali būti apie 640 mili
jonų. Ir galimybių rasti tinkamas žmogui 
įsikurti planetas yra nemaža: maždaug 
vienoj iš dviejų šimtų. O visame Kosmo
se, žinoma, dar daugiau.

Ar būtų įmanoma pasiekti tas plane
tas? Pasiųsti erdvėlaivį dabar žinomomis 
priemonėmis 'į pačių artimiausią žvaigž
dę (Proxima Centauri) užtruktų daugelį 
metų, o į vidutiniškuose nuotoliuose esan
čias žvaigždes reiktų dešimt tūkstančių 
metų. Ir pasiekti kitą, pačią artimiausią 
galaktiką praeitų milijonas metų. Taigi 
erdvėlaiviai turėtų skristi neapsakomu 
greičiu.

Kosmose greičiausias dalykas mums 
žinomas yra šviesa, keliaujanti daugiau 
699 milijonus mylių per valandą. Kaip 
yra garso, taip turėtų būti ir šviesos bar
jeras. Kol šviesos greičio riba egzistuos, 
žmonės negalės palaikyti ryšių tarp 
žvaigždžių.

Mokslininkai savo teorijose aiškina, kad 
Kosmose yra kūnai, vadinami tachio- 
nais, kurie skrieja greičiau už šviesos 
greitį. Tačiau jie iki šiol dėl tokio greičio 
dar nebuvo pastebėti. Taigi tik tokių 
„tachioninių“ erdvėlaivių pagaminimas 
galbūt suteiktų galimybę žmogui pasiek
ti kitų žvaigždžių sistemas.

Jei spėjama, kad mūsų žemė dar išbus 
kitus 8000 milijonus metų, tai ar patys 
žmonės jos nesunaikins? Tai gali įvykti 
kiekvienu momentu. Jau buvo galimybių 
pradėti branduolinį karą, ir to buvo iš
vengta.

Ar Žemė negali būti sunaikinta, susidū
rus su kita planeta ar dideliu meteoru? 
Neatrodo. Erdvėj labai daug vietos ir su
sidūrimo galimybės labai mažos. Pavyz
džiui, nuotoliai tarp žvaigždžių mūsų ga
laktikos pusėje yra devynių šviesos metų 
— apie 50 trilijonų mylių.

Ar yra pavojus, kad žemę užpultų prie
šai iš kitų planetų? Artimiausi kitų pla
netų gyventojai gali būti nuo mūsų 50 
šviesos metų nuotoly. Jie turėtų būti ne
apsakomai aukštos civilizacijos, jei tai 
įvykdytų, ir, žinoma, nesielgtų kaip bar
barai.

Kokie kiti pavojai gali ištikti žmoniją? 
Neatrodo, kad taip lengvai kas nors iš
naikintų žmones mūsų planetoje, nebent 
jie patys tai padarytų. Ir ta kryptimi 
žmonija žengia greitu žingsniu.

Žmonija labai atspari įvairioms pasau
lio nelaimėms. Pavyzdžiui, 14-jame šimt
metyje siautėjęs maras išnaikino visą 
trečdalį žmonių. Ir stebėtina, kad tuo me
tu, neesant elementariausių higienos me
todų ir moderniųjų gydymo priemonių, 
nuo tos baisios ligos išliko gyvi du treč
daliai žmonijos.

Dabar dar nėra reikalo skubėti palikti 
mūsų žemę, ar patiems ją sunaikinti. Ta
čiau diena iš dienos, nepaprastai greit pa
saulio mokslininkams kyla nauja proble
ma — žmonių daugėjimas ir jų išmaitini- 
mas.

Vos tik 50 metų mums žinomam pasauly 
gyveno 2000 milijonų žmonių. Dabar jau 
turime daugiau kaip 4000 milijonų. Ir jei 
nebus įvestos naujos gyventojų prieauglio 
kontrolės, 2010 metais tas skaičius pasieks 
apie 8000 milijonų.

Be abejo, technologija išras naujų mai
tinimosi būdų, o Saulė taps pagrindiniu 
energijos šaltiniu.

O dabar, iki kol pasimatysime Tvanks- 
tėje, miegokime ramiai.

Galvočius
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Išvežtųjų minėjimas Londone — birže
lio 14 d., šeštadien'į, St. Martin in the 
Fields bažnyčioje, Trafalgar Square.

Tautodailės paroda Derbyje — birželio 
14 — liepos 12 d., Miesto muziejuje.

Antaninių, Joninių ir Petrinių pobūvis 
Wolverhamptone — birželio 21 d., Ukrai
niečių klube.

Londono Liet, parapijos išvyka prie jū
ros — birželio 28 d., šeštadienį.

Priėmimas Britų Parlamento rūmuose 
— liepos 18 d., penktadienį, 7 v. vak. Ren
gia Baltų Taryba.

XXXIII Europos Lietuviškųjų Studijų 
Savaitė — liepos 27 — rugpjūčio 3, Aus
trijoje, Salzburge. Registruotis ir kitais 
St. Savaitės reikalais kreiptis: Dr. I. 
Joerg, 6473 Wenns — Pitztal, Tirol, Aus
tria. Tel.: 05414/236.

Lietuvių vaikų vasaros stovykla — lie
pos 27 — rugpjūčio 10 d.. Romuvoje (Hue- 
ttenfeld).

D. Britanijos Lietuvių Sąskrydis — 
rugpjūčio 23 d., Derbyje, Assembly
Rooms, Market Place. Meninėje progra
moje dalyvaus svečiai iš Vokietijos — 
Nelė ir Arvydas Paltinai.

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

Paryžiaus lietuvių mėnesiniai susirin
kimai — 32, rue du Petit-Musc, Paris 4e 
(metro Bastille ar Sully-Morland). 12 vai. 
pamaldos, paskui bendri pietūs.

Skautų stovykla — liepos 26 — rugpjū
čio 3 d., Lietuvių Sodyboje.

AUKOS SPAUDAI
K. K. Kirk — 16.50 sv.

P. Liesis — 9.50 sv.
J. Ruzgas — 4.50 sv.

B. Litvaitis — 3.50 sv.
A. Kutka — 3 sv.

Po 3 sv. — B. Banys, A. Kasperavičius,
J. Kunigiškis, J. Krisiūnas, P. Mulerčikas.

D. Adams — 1 sv.
Visiems dėkojame.

VASAROS ATOSTOGOS
„Europos Lietuvio“ Redakcinis kolek

tyvas ir administracija šių metų vasaros 
atostogas pradeda birželio 16 d.

Po atostogų laikraštis išeis liepos 3 d.

Londonas
NEUŽMIRŠKIME IŠVEŽTŲJŲ
Pagal tradiciją baisiųjų birželio įvy

kių minėjimas ir šiais metais įvyksta 
kartu su estais ir latviais šeštadienį, 
birželio 14 d., 2 vai. p.p., St. Martin- 
in-the-Fields, Trafalgar Square.

Minėjimo metu bus įneštos visų ta' 
tybių vėliavos, o maldas ir pamoksią 
praves visų tautybių kunigai: katalikų, 
evangelikų ir pravoslavų. Lietuvius 
atstovaus kun. J. Sakevičius. Visų tri
jų tautybių chorai giedos pamaldų me
tu.

Rinkliava bus padalyta į dvi dalis: 
bažnyčia atsiskaitys savo išlaidas, o 
likusieji pinigai bus skirti tautybių 
fondams, kurie šelpia išvežtųjų šeimas.

Lietuviai yra kviečiami kuo gausin- 
giau minėjime dalyvauti.

NEPAPRASTA LONDONO 
LIETUVIŠKOS PARAPIJOS DIENA
Birželio mėn. 22 dieną (sekmadienį) 

Pasaulio Lietuvių vyskupas P. Baltakis, 
OFM, lanko vienintelę visoje Vakarų Eu
ropoje lietuvišką švento Kazimiero bažny
čią ir jos parapiją.

Vyskupas Paulius Baltakis atnašaus 
šventas Mišias 11 valandą ryto ir pasakys 
pamokslą.

Londono lietuviškos parapijos parapi

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 būgnai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

jiečiai ir apie Londoną gyvenantieji lie
tuviai kviečiami šią nepaprastą dieną at
žymėti savo gausiu dalyvavimu pamaldo
se. Parapijos taryba labai prašo parapi
jiečius, kurie vyks į pamaldas, paimti 
netolimoje kaimynystėje senesnio am
žiaus žmones ir atvežti į pamaldas, o to
kių žmonių mes turime, tad bent šią ne
paprastą dieną parodykime jiems artimo 
meilę.

1 vai. p.p. Sporto ir Socialinio klubo 
salėje yra rengiami pietūs pagerbti savo 
Ganytoją. Taip pat kviečiame visus pie
tuose dalyvauti. Kaina tik 5 svarai. Iš to
limesniųjų vietovių pietuose dalyvauti 
galima užsisakyti raišku atsiunčiant pini
gus, o bilietą bus galima atsiimti iš Ta
rybos kasininko iškilmių dieną. Pageidau
jama užsisakyti dar prieš 17 birželio, nes 
šeimininkės norėtų žinoti galimai anks
čiau.

Pietų metu numatoma meninė progra
ma, kurią atliks mūsų parapijos jaunimas 
ir senimas.

Atvažiuojantieji su automobiliais pra
šomi juos pasistatyti už 100 metrų esan
čiame automobilių parke arba EMMA 
gatvėje pagal Pašto pastatus, bet jokiu 
būdu ne priekyje ar šalia bažnyčios.

Kurie dalyvaus pietuose, tuojau po 
pamaldų kviečiami vykti į Sporto ir So
cialinio klubo patalpas, 345A Victoria 
Park Road, London E.9.

Užsisakantieji pietus prašomi siųsti 
laiškus: LITHUANIAN CHURCH, 21 THE 
OVAL, HACKNEY DR., LONDON E2 9DT, 
arba Telefonu 01-739 8735.

Parapijos klebonas ir Taryba

ĮDOMUS koncertas ir smagus 
VAKARAS

Praėjusi šeštadienį, Ukrainiečių klube 
Londone, tautinių šokių grupė „Lietuva“ 
surengė įdomų tautinių šokių ir muzikos 
vakarą, kurį puikiai pravedė ir supažin
dino žiūrovus su programos atlikėjais vei
klusis V. O'Brien.

Dalyvavo nemažas būrys šokėjų, iš viso 
34 — trys grupės: Londono Latvių, Ka- 
molins grupė iš Leeds ir Londono lietu
vių „Lietuva“. Muzikinę dalį atliko klar
netu L. Kukštaitė, obojum M. Zinkutė, 
pianinu akompanavo ir lietuvių tauti
niams šokiams akordeonu grojo angliuke 
Julie Horwill (Gloucesterio „dovana“ 
Londono lietuviams).

Po programos buvo linksmi „Disco“ šo
kiai. Veikė pigus, skaniai paruoštas šal
tas bufetas ir turtinga loterija.

Jauki salė buvo papuošta mūsų tautine 
vėliava. Visos vietos buvo užimtos ir, at
rodo, kad renginys gerai pasisekė. Atsi
lankiusieji pasigėrėjo mūsų jaunimu ir 
praleido smagiai vakarą.

DERBY LENKTYNIŲ ARKLIUS 
LAIMĖJUSIŲJŲ SĄRAŠAS

1. Dancing Brave — 3163 — N.P. Shore,
Derby.

2. Bold Arelment — 3647 — G. Kinka.
3. Faraway Dancer — 0821 — Andy,

Wickford, Essex.
4 Mashkour — 1689 — S. Sugrautas,

Falmouth.
5. Nomrood — 3345.
6. Arokar — 2748 — V. Lapinskas,

London.
7. Floravanti — 4796 — G.P. Eukines,

Rayleigh.
8. Flash of Steel — 3648 — G. Kinka.
9. Jareer — 3900.
10. Wise C'llor — 1280 — J. Smith,

Ruislip.
11. Nisnas — 3686 — Valteris.
12. Sharrood — 1971 — J. Kvietkauskas,

Slough.
13. Sirk — 3155 — J. Hillingbottom,

Derby.
14. Then Again — 0608.
15. Shahrastani — 1268 — V. Samajaus

kas, Bourne End.
16. Mr John — 2639.
17. Allez Milord — 0440.

Vyskupas Wolverhamptone
Pagaliau sulaukėme savo Vyskupo, 

apie kurio atvykimą žinojome jau perei
tais metais. Atrodė lyg amžinybė, Jo Eks
celencijos belaukiant. Pagaliau atvyko — 
toks malonus ir brangus mums visiems.

Gegužės 31 d., šeštadien'į, Vyskupas at
vyko prie Lenkų Bažnyčios, kur mūsų 
vaikučiai žodžiai „Sveikas Ganytojau“ 
ir puokšte rožių pasveikino. Prie bažny
čios durų, kunigai S. Matulis, J. Sakevi
čius, lenkų kunigas Matysik ir anglų 
Kelly, palydėjo su giesme „O Kristau Pa
saulio Valdove“ atnašauti iškilmingas šv. 
Mišias. Vyskupo pamokslas buvo skirtas 
daugiau mūsų vaikams, iš kurių du, 
Aleksiukas ir Katrytė Gough, ėjo prie 
Pirmos Šv. Komunijos ir keturi priėmė 
Sutvirtinimo Sakramentus — Amanda ir 
Antanukas Šakaliai, Loiza ir James 
Lockley.

Po šv. Mišių, kun S. Matulis padėkojo 
Vyskupui už taip lauktą atvykimą, o len
kų kunigas pasveikino lietuviškai ir ang
liškai.

Pasibaigus šv. Mišioms, rinkomės len
kų salėn. Svečių buvo nemaža. Pietums 
pasibaigus, vyko sveikinimai ir pristaty
mai.

Pirmiausia sveikino kun. S. Matulis, 
MIC, supažindindamas su mūsų Vyskupo 
P. Baltakio biografija. Sveikino DBLK 
B-jos pirm. G. Kaminskienė, DBLK B-jos 
kasininkė J. Narbutienė įteikė dovaną. 
P. Jezukevičius paskaitė savo kūrybos, 
skirtos mūsų mielam svečiui. Stoke-on- 
Trento DBLS atstovas p. V. Dargis svei
kino, dalyvavo ir DBLS Stoke-on-Trent 
pirm. R. Andruškevičius. Jų kolonijos 
vardu dovaną įteikė Katalikų B-jos pirm, 
p. Vencaitis. Dar sveikino Birminghamo 
S. Jezerskis, įteikdamas dovaną.

Jaunimo atstovas Jonas Petkevičius, 
kuris pats daug darbo įdėjo, dėkojo vi
siems kunigams ir klubo vadovybei. Pa
baigoj sveikino „Šiluvos“ Moterų D-jos 
vardu N. Narbutienė.

Priėmimas baigtas Vyskupui „Ilgiau
sių Metų“.

Mes linkime Vyskupui Pauliui Balta
kiui Dievos Palaimos jo darbe

N. Narbutienė
VARDINIŲ POBŪVIS

DBLS Wolverhamptone skyrius birže
lio 21 dieną, 6 vai. 30 min. vak., Ukrainie
čių klube, Merridale Str. West (netoli nuo 
turgavietės) rengia Antanų, Jonų, Petrų 
ir Povilų vardinių pobūvį — vakarą.

Programą išpildys Nottinghamo „RŪ
TA“. Po programos šokiai, grojant Coven- 
trio orkestrui. Bus turtinga loterija, veiks 
geras baras, šilti ir šalti užkandžiai. Pa- 
laikykim lietuviškas vardinių tradicijas 
— ne vien tik gimtadienius.

Kviečiame visus iš arti ir toli atsilan
kyti pas mus.

Skyriaus valdyba

Manehesteris
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Manchesterio Lietuvių Koordinacinis
Komitetas birželio mėn. 14 d., šeštadie
nį, 4 vai. p.p., Mostono kapinėse rengia

Išvežtųjų minėjimą, 
kur prie lietuvių paminklinio kryžiaus 
bus padėtas vainikas ir atlaikytos religi
nės apeigos.

Visi Manchesterio ir apylinkės tautie
čiai maloniai kviečiami minėjime daly
vauti. M.L.K. Komitetas

STOVYKLAI AUKOS
DBLS Kettering-Corby skyriaus pirm. 

V. Uoginto iniciatyva ir pensininkų nuo
pelno dėka, per DBLS C.V. pirm. J. Alkį 
gauta 11 svarų skautų stovyklai.

Aukotojai: A. Kukanauskas — 5 sv., 
M. Čerbauskienė — 2 sv., F. Lewis, B. 
Mardosas, V. Uogintas, V. Petrauskas — 
pc 1 sv.

Peterborough gyvenantis A. Vitkaus
kas aukojo 5 sv.

Skautiškos idėjos rėmėjams reiškiamas 
nuoširdus ir skautihas AČIŪ.

Stovyklos Organizatoriai

18. Bakharoff — 2734 — V. Lapinskas, 
London.

LIUDININKAI: Z. Mockus, J. Baublys, 
V. Velička.

Nuoširdžiausias lietuviškas ačiū pla
tintojams ir bilietų pirkėjams.

S. Kasparas 
Loterijos vedėjas

DBLS CENTRO 
VALDYBOS ŽINIOS

Ypatingas Sąjungos posėdis
Gegužės 18 d. DBLS CV posėdyje, da

lyvaujant Tarybos Pirmininkui, buvo nu
tarta, kad Metinio Suvažiavimo 8-tos re
zoliucijos ir Centro Valdybos pasitikėji
mo reikalai bus svarstomi DBLS CV, Ta
rybos ir Skyrių pirmininkų ar jų įgalio
tinių ypatingame posėdyje, kuris įvyks 
Derbyje, Ukrainiečių Klube, 27 Charn- 
wood Street, š.m. liepos 5 d., 14.00 vai.

Iki ypatingo Sąjungos posėdžio, CV pa
silieka senos kadencijos pareigose.

Priėmimas Parlamento Rūmuose
Pabaltiečių rengiamas priėmimas Parla

mento Rūmuose, Londone, įvyks liepos 
18 d., 19.00 vai. Šio įvykio globėja („spon
sor") yra Edwina Currie, parlamento 
Derby atstovė. Dalyvaus ir kiti parla
mento atstovai, kurie yra pabaltiečiams 
palankūs. CV norėtų, kad jame dalyvau
tų kuo daugiau lietuvių, ne tik iš Londo
no, bet iš visos Didž. Britanijos. Ypatin
gai norėtume matyti DBLS skyrių pir
mininkus ir kitus veikėjus. Pagal Parla
mento Rūmų tvarką, įeiti bus galima tik
tai su asmenišku pakvietimu, kui'į galima 
gauti Lietuvių Namuose. Kaina 10 sv.

Britanijos Lietuvių Diena
Šių metų Rudens Sąskrydis įvyks rug

pjūčio 23 d., Assembly Rooms, Market 
Place, Derby. Sąskrydį rengia Derby sky
rius. Programos ruoša rūpinasi Kultūri
nės Veiklos Komisija, kuriai vadovauja 
p. Vida Gasperienė. Programą išpildys 
mūsų vietinės pajėgos ir estradinės muzi
kos menininkai p. Paltinai iš Vokietijos.

Tautodailės paroda
Tautodailės parodos atidarymas įvyks 

birželio 13 d., 19.00 vai., dalyvaujant Der
by miesto burmistrui. Paroda bus City 
Art Gallery, The Strand, Derby, ir tęsis 
iki liepos 28. Eksponatus renka p. Rūta 
Popikienė, su DBLS skyriaus pagalba. 
Kviečiame visus parodoje atsilankyti, tuo 
parodant solidarumą rengėjams.

Europos Lietuvių veikla
ELB ir Jaunimo Sąjungų pirmininkų 

suvažiavimas įvyks liepos 26 d. Salzburge, 
Austrijoje, EL Studijų Savaitės metu. Su
važiavime Didž. Britanija bus atstovau
jama. Primename, kad 1987 m. Studijų 
Savaitė bus Londone.

Rengimo Komitetas Vokietijoje nutarė, 
kad nebus įmanoma surengti Europos Lie
tuvių Dienas 1987 metais. Todėl nuspręsta 
jas atidėti iki 1988 metų.

Jaunimo reikalai
Kultūrines Veiklos Komisija savo posė

dyje, 'įvykusiame balandžio 5 d. Bradfor- 
de, tarp kitų reikalų diskutavo jaunimo 
lituanistinį auklėjimą. Kviečiame skyrius 
susirūpinti šiuo reikalu, ieškant mokyto
jų ir telkiant jiems sąlygas padėti jauni
mui išmokti lietuvių kalbą, šiai minčiai 
taip pat pritarė Metinis Suvažiavimas.

Jaunimo Sąjunga ir toliau tęsia jauni
mo verbavimo darbą kolonijose. Prašome 
skyrius suteikti visokeriopą pagalbą jau
niems vadovams.

Derby
PARODA DERBYJE

Didžiosios Britanijos Lietuvių Są
jungos Derby skyriaus rengiama pa
roda prasidės birželio 14 d. ir bus iki 
liepos 12 d. Derby City Art Gallery, 
THE STRAND, Derby.

Parodą atidarys Derby City bur
mistras penktadienį, birželio 13 d., su 
kviestais anglų ir lietuvių svečiais. Pa
rodoje bus galima pamatyti Anglijoj 
gyvenančių lietuvių menininkų pa
veikslus, drožinius, Lietuvos skulptū
rų nuotraukas, jaunimo kelionę Balti
jos jūra, lietuvių organizacijų veiklą 
Anglijoj, Lietuvos pašto ženklus nuo 
1918-1940 m. šie pašto ženklai at
spindi dalį Lietuvos istorijos. Taip pat 
bus Lietuvos pinigai, monetos ir bank
notai bei Nepriklausomybės laikų vek
seliai. šios parodos centre yra Lietu
vos gamtos vaizdai, medžiai, gėlės, vi
sokie augalai, gyvuliai, žuvys ir paukš
čiai. Rasite, kad dalis jų yra ir Angli
joj. Taip pat tautiniai rūbai, lėlės ap
rengtos tautiniais rūbais, jaunosios ir 
pamergių karūnėlės ir juostos, kurios 
yra rankomis išaustos, gintaras ir dau
gybė kitokių eksponatų, ši paroda pa
reikalavo daug laiko ir lėšų.

Ačiū Centro Valdybai ir Derby 
City savivaldybei už finansinę paramą.

Kviečiame visus iš arti ir toli ap
lankyti parodą.

P. Popika

BARBĖKAS
SOD YBOJE

Birželio 20 d., penktadienį, 7 vai. 
vak., Lietuvių Sodyboje rengiamas

BARBEKAS (BARBECUE).
Programoje lietuvis kaubojus Bro

nius Juknevičius (Memphis Short) su 
savo Grand Canyon muzikantais.

Vaišės: kepsniai tiesiai nuo iešmo. 
Įėjimas 4 svarai.

Mielai kviečiame atsilankyti ir links
mai praleisti vakarą Lietuvių Sody
boje.

PAMALDOS
Nottinghame — birželio 15 d., 11.15 

vai., Skaudžiojo-heroiškojo Birželio minė
jime, Lietuvių Židinyje.

Derbyje — birželio 15 d., 14 vai., mi
nint Skaudųjį-heroiškąjį Birželį, Bridge 
Gate.

Huddersfielde — birželio 22 d., 13 vai., 
St. Joseph's bažn.

Nottinghame — birželio 22 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

Manchesteryje — birželio 29 d., 12.30 v.
Nottinghame — birželio 29 d., 11.15

vai., Liet. Židinyje.
Stoke-on-Trente — birželio 31 d., šeš

tadienį, 17 vai., šv. Vulstane.
Nottinghame — liepos 6 d., 11.15 vai., 

Liet, židinyje.

PAŠA UL YJE
— Gegužės 18 d. popiežiui Jonui 

Pauliui II suėjo 66 m. amžiaus. Šia proga 
jis susilaukė labai daug sveikinimų, spau
da, radijas ir televizija aptarė ryškesnius 
Karolio Wojtylos gyvenimo ir ypač jo 
pontifikato bruožus.

— Kai kurie žymūs norvegų mokslinin
kai pareiškė įsitikinimą, kad Černobylio 
atominėje jėgainėje buvo gaminamas ka
riniams tikslams plutonis. Jėgainėje įvy
kusios katastrofos metu, sprogusiame re
aktoriuje buvę labai daug šio nepapras
tai nuodingo radioaktyvaus elemento.

— Austriją pasiekė žinios, kad šešiems 
čekoslovakų katalikams iškeltas teismo 
procesas, kuris turėjo prasidėti gegužės 
28 d. Jie kaltinami, kad įvežė 'į Čekoslo
vakiją, daugino ir platino religinę litera
tūrą.

— Brazilijos vyskupų konferencija pa
skelbė pareiškimą, kuriame dar kartą pa
brėžiamas neatidėliotinas reikalas krašte 
skubiai pravesti žemės reformą, tuo bū
du išvengiant socialinių konfliktų, kurie 
sudaro grėsmę vidinei taikai.

Vyriausybė jau paskelbė dekretą, ku
riuo Iki šių metų pabaigos bus išdalyti 
apie du milijonai hektarų žemės 43 tūks
tančiams bežemių darbininkų šeimoms.

— Tarptautinis Spaudos Institutas 
griežtai pasmerkė sovietų valdžios laiky
seną Černobylio avarijos metu, reikalau
damas, kad Maskva leistų tarptautinės 
spaudos atstovams Sovietų Sąjungoje ne
varžomai informuoti pasaulio visuomenę 
apie ištikusią nelaimę.

— Penki Skandinavijos kraštai — Šve
dija, Norvegija, Suomija, Islandija ir Da
nija — nori, kad būtų sudaryta tarptauti
ne sutartis, įpareigojanti visus atomines 
jėgaines turinčius kraštus branduolinių 
nelaimių atveju nedelsiant informuoti pa
saulį.

— Britų min. pirm. Thatcher priėmė 
savo būstinėje Downing St. Sacharovo 
žmoną Y. Bonner ir pažadėjo savo viso
keriopą paramą išlaisvinti dr. A. Sacha
rovą.

— Sovietų Sąjunga sustiprins kovą 
prieš korupciją. Už kyšių ėmimą didžiau
sia bausmė pakelta iki 15 metų.

— Nežiūrint baskų separatistų teroro, 
britų turistai skrenda ieškoti saulės į 
Ispaniją.
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