
SOLIDARUMO IR RYŽTO DIENA
■j*- Šiandien mes minime 69 metų Lietu- 
■*'<yos Nepriklausomybės atstatymo sukaktį, 

yra vienas ryškiausių lietuvių tautos 
^storinių įvykių. 1918 metų vasario 16 

tktas buvo žodžiais išreikšta lietuviu 
kautos valia gyventi laisvą ir nepriklau- 

^somą valstybinį gyvenimą. Vėliau Lietu
vos gyventojų demokratiniais pagrindais 

^išrinktas Steigiamasis Seimas tą Lietu
vos Tarybos Aktą vieningai patvirtino. 
Tuo būdu buvo 'įgyvendinta lietuvių tau
tos valia, ir Lietuva, gavusi visų pasaulio 
valstybių pripažinimą, vėl sugrįžo į ne

bepriklausomų valstybių tarpą.

Taigi, Lietuvos Valstybė, kaipo tokia, 
negimė 1918 metais. Tikrasis jos gimta- 
iienis glūdi senųjų amžių gilumoje. Lie- 
luvių tauta nuo Karaliaus Mindaugo lai
kų (1257 m.) buvo gyvenusi nepriklau- 

■ Somų valstybiniu gyvenimu. Mindaugo, 
Gedimino, Kęstučio ir Vytauto laikų Lie- 

. turą yra atlikusi didžius darbus. Jos gar- 
A vsas buvo plačiai pasklidęs, nes ji turėjo 

didingą praeitį ir nuopelnus visai Euro
pai, gindama ją nuo totorių antplūdžio.

adė! Tiktai po Vytauto mirties, kai Jogailos 
litįiminė valdė kartu Lietuvą ir Lenkiją ir 

kai, po šių valstybių unijos sudarymo, at- 
2(sirado įvairūs nesutarimai, Lietuva pra- 

•iksdėjo silpnėti. Pasekmėje to, 1795 m. rusai 
amkartu su prūsais galutinai pasidalijo Lie- 
•ivįkuvos ir Lenkijos žemes.

j Garbinga Lietuvos praeitis tačiau ne- 
; 2 įderino su vergavimu svetimiems. Lie- 
am tuvių tauta įvairiomis progomis dėjo kru- 
geirinas aukas, siekdama išsilaisvinti iš po 
vi, h slegiančios Rusijos letenos ir tik 
gr

□n, lygių kovą laimėjo.
ren Atgavusi laisvę, Lietuva 
pa iš nieko, šis jos kūrimosi 

jžti panašus į aprašymą, kurį 
mojoj Mozės knygoje apie 
mą. Anot šio aprašymo, pradžioj žemė 

sto buvo tuščia ir nyki ir buvo tamsu gylybė- 
se, tiktai dvasia Dievo išsiplėtė ant žemės
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ŠV. SOSTO DELEGACIJOS 
PIRMININKO PRELATO AUDRIO 

BALKIO KALBA EUROPOS SAUGUMO
IR BENDRADARBIAVIMO 

KONFERENCIJOJE:
BE PAGRINDINIŲ ŽMOGAUS LAISVIŲ 

GARANTAVIMO NEGALI BŪTI
™ KALBOS APIE TIKRĄ RELIGINĖS 

LAISVĖS ĮGYVENDINIMĄ

— Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
konferencijoje Vienoje sausio 30 d. kal
bėjo Šv. Sosto delegacijos vadovas, Baž
nyčios Viešųjų Reikalų Tarybos sekreto
riaus pavaduotojas, prel. Audrys Bačkis. 
Kaip žinoma, šita konferencija Austrijos 
sostinėje prasidėjo lapkričio 4 d. ir tęsė
si iki lapkričio 19 dienos. Po švenčių per
traukos jos darbai tęsiami nuo sausio 27 
dienos.

Jau nuo konferencijos pradžios beveik 
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visų trisdešimt penkių valstybių delega
cijos plačiai išreiškė savo 'įsitikinimus re
liginės laisvės klausimu. Vatikano dele
gacijos vardu Bažnyčios Viešųjų Reika
lų Tarybos sekretorius arkivyskupas Sil- 
vestrini savo kalboje lapkričio 4 d. pa
brėžė visų Helsinkio konferencijos bai
giamąjį aktą 1975 metais pasirašiusių 
valstybių įsipareigojimą gerbti tikinčių
jų ir religinių bendruomenių laisvę. Tę
siant konferencijos darbus, religinės lais- 

l vės problema vėl yra delegacijų dėmesio 
centre. Austrijos delegacija jau pateikė 

rjro konferencijai konkretų projektą apie re- 
§aS Ilginę laisvę ir jos poreikius.

Šv. Sosto delegacijos pirmininkas prel. 
Audrys Bačkis, įvertindamas susikūrusią 
atviro dialogo atmosferą ir remdamasis 
Helsinkio konferencijos susitarimais bei
Madrido konferencijos baigiamuoju doku-

gia 
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ujt

meniu, pateikė pasiūlymą, susidedantį iš 
dešimties punktų. Šiluose punktuose yra 
iškeliamos tos pagrindinės laisvės, be ku
rių garantavimo negali būti kalbos apie
tikrą ir konkreti; religinės laisvės įgyven
dinimą. Tai jau buvo pažymėta baigiama- 

. jame Madrido konferencijos dokumente, 
kuriame yra sakoma: „Konferencijoje 
dalyvaujančios valstybės... įsipareigoja 
imtis reikiamų veiksmų, kad asmeniui bu
tų garantuojama laisvė išpažinti ir prak-
ūkuoti atskirai ar drauge su kitais vie-
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ir vandenų. Ir Lietuvoj 1918 m. buvo tuš
čia ir nyku. Jau nekalbant apie arklius 
ir galvijus, višta ir kiaulė buvo retas daik
tas. Taigi viską lėmė tiktai dvasia, o tos 
dvasios, ryžto ir pasiaukojimo tuomet 
buvo daug Lietuvoje, labai daug.

1918 m. Lietuva maždaug taip atrodė: 
daugiau kaip pusė Lietuvos laukų stovė
jo dirvonais, daug miestų ir kaimų buvo 
sugriauta ir sudeginta, kraštas buvo vi
siškai nualintas. Vienas svetimšalis, tuo 
metu keliavęs pro Lietuvą, sako, krai
pęs galvą ir dūmojęs: lietuviai savo lais
vę tai tikrai gražiai atkovojo, bet ai- jie 
pajėgs tuščiomis rankomis atstatyti kraš
tą? Ar pajėgs jie nualintame krašte iš
laikyti tą iškovotą laisvę ir nepriklauso
mybę? Tačiau, po 20 metų, tas pats sve
timšalis vėl pravažiuoja pro Lietuvą ir 
nepažįsta to paties krašto. Dairosi aplin
kui, žiūri į Lietuvos kaimus ir miestus ir 
sako: „Tikrai lietuviai stebuklus pada
rė!“

Ir iš tikrųjų, per 22 savo nepriklauso
mo gyvenimo metus lietuviai, patys tapę 
savo krašto šeimininkais, pasiekė nuosta
bių laimėjimų. Pravestoji žemės refor
ma sukūrė 36,000 visai naujų ūkių, o 
26,000 mažažemių ūkiai buvo padidinti. 
Žemės našumas pakilo tris kartus. Gy
vulininkystė ir pieno ūkis taip išaugo, 
kad Lietuva pasidarė rimtu Danijos kon
kurentu pasaulio rinkose.

Deja, šis gražus progresas buvo bru- 
tališkai pertrauktas, kai Raudonoji Ar
mija 1940 m. birželio 15 d. užplūdo Lie
tuvą ir įvedė ten komunistų santvarką. 
Ši santvarka, pasirodė, yra ne kas kita, 
kaip moderniška baudžiava ir naujųjų

nokią ar kitokią religiją arba tikėjimą 
pagal savo sąžinės poreikius“.

Štai tie dešimt punktų, kuriuos savo 
kalboje išdėstė Šv. Sosto delegacijos pir
mininkas prelatas Audrys Bačkis. Juose
yra nurodytos tos pagrindinės laisvės, 
kurios šalia kitų laisvių sudaro sąlygas 
pasinaudoti teise į minties, sąžinės, reli
gijos ir įsitikinimų laisvę.

1. Laisvė tėvams perteikti savo vaikam 
asmeniškai ar su bendruomenės pagalba 
savus religinius įsitikinimus.

2. Laisvė šeimoms pasirinkti auklėji
mo aplinką, kurioje būtų pagerbiami jų 
vaikų religiniai įsitikinimai.

3. Laisvė kiekvienam asmeniui asme
niškai, bendrai ar bendruomenės rėmuo
se gauti religinį mokymą.

4. Laisvė kiekvienai tikinčiųjų ben
druomenei organizuotis pagal savo hiera- 
chinę ir institucinę struktūrą.

5. Laisvė kiekvienai tikinčiųjų ben
druomenei pasirinkti ir savo institucijose 
auklėti būsimus kulto ministrus, juos pa
skirti ir perkelti pagal realius tikinčiųjų 
poreikius.

6. Laisvė kiekvienai tikinčiųjų ben
druomenei atidaryti, statyti kulto pasta
tus bei vietas ir jais naudotis pagal rea
lius savo ir savo narių poreikius.

7. Laisvė kiekvienai tikinčiųjų ben
druomenei pasikeisti informacijomis, leis
ti, 'įsigyti, gauti religines knygas bei kitas 
publikacijas ir kitą religinę medžiagą, 
liečiančią religijos ir įsitikinimų išpažini
mą bei praktikavimą.

6. Laisvė kiekvienai tikinčiųjų ben
druomenei turėti savas komunikacijos 
priemones ir reikalui esant pasinaudoti 
religiniams tikslams viešomis priemonė
mis.

9. Laisvė asmenims ir tikinčiųjų ben
druomenėms bendrauti su tikinčiaisiais 
savame krašte ii' užsienyje, įskaitant 
bendrus susirinkimus bei maldos kelio
nes.

10. Laisvė kiekvienam tikinčiajam 
naudotis pilna lygybe santykiuose su ki
tais piliečiais visose civilinio, ekonomi
nio, socialinio ii- kultūrinio gyvenimo sri
tyse, nebijant diskriminacijos.

(V.R.) 

laikų vergija, lydima nekaltų žmonių žu
dymo ir trėmimo. Taigi 1940 m. lietuvių 
tauta antrą kartą savo istorijoje pateko 
į vergiją.

Laisvės saulė dar vis tebėra aptemdy
ta Lietuvoje ir svetimos okupacijos nak
tis laiko ją tamsiame glėbyje. Smurtu, 
melu ir teroru yra paremta visa okupan
tų sistema. Maskva nepaiso jokių mora
linių dėsnių ir nekreipia dėmesio į pado
raus tarptautinio sugyvenimo taisykles. 
Dėl šios priežasties ir visi kilnūs princi
pai, iškilmingai deklaruoti ir užfiksuoti 
tarptautinėse chartijose yra tapę negyva 
raide. Dar liūdnesnis faktas yra tas, kad 
beatodairiškas žmogaus ir tautų teisės 
paneigimas iš Sovietų pusės padeda atbu
kinti ir Vakarų viešosios opinijos sąžinę 
ir tam tikra jos dalis tampa kurčia ir ne
jautri toms vertybėms, už kurias anks
čiau buvo kovota.

Suprantama, karo niekas nenori. Neno
rime jo ir mes. Tačiau ko mes norime ir 
reikalaujame, tai kad bet kokios taikos 
siekiant, būtų apsaugotos visų tautų tei
sės '.į laisvę ir nepriklausomybę.

Sovietų propaganda skelbia idėjas, pa
gal kurias Vakarų valstybės neprivalo 
kištis į kitų kraštų reikalus. Būtų gera, 
kad Sovietų S-ga, užuot mokius kitus, 
pati parodytų pavyzdį ir, nieko nelaukda
ma, pasitrauktų iš Lietuvos bei kitų oku
puotų kraštų. Kol ji šito nepadarys, ji 
pasiliks veidmainė ir priešas tautų, ko
vojančių už savo įgimtas teises.

Mes gyvename baisių sukrėtimų perio
dą. Mūsų tauta yra tų grumtynių vidu
ryje. Tokiai padėčiai esant, mums nieko 
kita nelieka, kaip visais būdais remti lie
tuvių tautą jos žūtbūtinėje kovoje už sa
vo tautinę laisvę ir valstybinę nepriklau
somybę.

Minint 69 metų Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo sukaktį, dera, kad mes 
atnaujintume savo pasiryžimus, jog bū
tume sau žmonės su savitu charakteriu ir 
papročiais. Ši šventė, apjungdama viso 
pasaulio, geros valios lietuvius, aiškiai 
rodo, kad lietuviai pasiliko ištikimi VA
SARIO 16 akto idealams ii' kad šis Aktas 
yra tikras visų lietuvių kelrodis bei įkvė
pimo šaltinis.

Reikšdami savo solidarumą kenčiančiai 
Tėvynei ir pagerbdami bolševikinio smur
to aukas, mes turime tvirtai tikėti amži
nu Lietuvos gyvastingumu ir būti nepa
laužiamos vilties, kad mūsų tauta, tiek 
daug kentėjusi, savo šventąjį tikslą pa
sieks. Tikėkime, kad jungtinėmis savo 
tautos jėgomis, Dievui padedant, Lietu
vos valstybė vėl bus atstatyta. O kol tai 
įvyks, Vasario 16-toji tebūna mūsų tautos 
solidarumo ir ryžto diena.

Tegul meilė Lietuvos dega mūsų 
širdyse, 

Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi.

SOVIETAI PALEIDO 140 DISIDENTŲ
Vasario 10 d. Maskvoje buvo oficialiai 

paskelbta, kad Aukščiausios Tarybos 
prezidiumo nutarimu šio mėnesio pra
džioje iš sovietų darbo stovyklų ir trem
ties buvo paleista 140 disidentų, kalina
mų už politinius nusikaltimus. Dar tiek 
pat malonės prašymų yra svarstoma. Pa
leistųjų pavardės nebuvo paskelbtos.

Pirmas žinias apie disidentų paleidimą 
iš darbo stovyklų užsienio žurnalistai ga
vo iš dr. A. Sacharovo ir jo žmonos, ku
rie dabar gyvena Maskvoje ir turi savo 
bute telefoną. Dr. Sacharovas suregistra
vo 43 paleistus disidentus, daugumoje su 
rusiškomis, žydiškomis ir ukrainieti ško- 
mis pavardėmis. Tarp jų buvo paminėtos 
ir kelios pabaltiečių pavardės: estas Kei
ki Ahonen, latvis Gunars Freimanis ir 
kiek anksčiau — estė Laglė Parėk. Apie 
pastarąją pranešė TASS (1.29), pažy
mint jog ji buvo padavusi malonės pra
šymą, prisipažindama buvusi kalta ir pa
sižadėdama ateityje susilaikyti nuo ne
legalios veiklos.

Anksčiau paleista iš sovietų darbo sto
vyklos rusų poetė Irina Ratušinskaja, da
bar gyvenanti Londone, pasakė Britų te
levizijoje, kad daugumas paleistųjų buvo 
neteisingai apkaltinti, todėl M. Gorbačio
vas turėjo juos rehabilituoti, o ne am
nestuoti, kaip jis padarė. Kalėjiman tu
rėtų būti uždaryti KGB pareigūnai, ku
rie amnestuotus žmones neteisingai buvo 
apkaltinę.

PALEISTI LIETUVIAI
Užsienio spaudos agentūros sausio 31 

d. paskelbė informaciją apie dviejų žy
mių lietuviu sąžinės kalinių — Antano 
Terlecko ir Vlado Lapienio — išlaisvini
mą. Abiems kaliniams panaikinta baus
mė.

Antanas Terleckas yra 59-nerių metų 
amžiaus ekonomistas-istorikas, plačiai ži
nomas kovotojas už tautos ir žmogaus 
teises, kartu su kitais bendraminčiais — 
lietuviais, latviais ir estais buvo pasira
šęs 45-<kių pabaltiečių Maskvoje paskelb
tą pareiškimą, smerkiantį 1939 metais so
vietų ir nacių pasirašytąjį susitarimą ir 
reikalaujantį panaikinti jo pasekmes, at
statant trijų Pabaltijo kraštų nepriklau
somybę. Už žmogaus ir tautos teisių gy
nybą Terleckas buvo suimtas ir nu
teistas kalėti net keturis kartus: pirmą 
kartą 1945 metais ir paskutinį kartą 1979 
metais, kai buvo nuteistas trejus metus 
kalėti griežto režimo lageryje ir penke
rius metus likiti tremtyje. Taigi, jis būtų 
baigęs atlikti jam paskirtąją laisvės atė
mimo bausmę šių metų spalio mėnesį.

Vladas Lapienis yra 81-nerių metų am
žiaus vilnietis, taip pat ekonomistas, pa
žįstamas Lietuvoje kaip giliai tikintis 
katalikas ir aukštos moralės žmogus. Bu
vo areštuotas ir nuteistas du kartus: 1977 
metais penkeriems metams laisvės atė
mimo už Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos dauginimą ir platinimą ir 1984 
metais — šešeriems metams laisvės atė
mimo apkaltinant tariamai šmeižikiškos 
literatūros platinimu. Kratos metu jo 
bute buvo surasti įvairūs rankraščiai, 
tarp kurių jo parašyti „Tarybinio kalinio 
memuarai“, kurie vėliau pasiekė Vakarus 
ir spausdinami užsienio spaudoje. Jis bū
tų baigęs atlikti jam paskirtąją bausmę 
1990 metais, būdamas 84-verių metų am
žiaus. Žinią apie lietuvių sąžinės belais
vių — Antano Terlecko ir Vlado Lapie
nio išlaisvinimą užsienio spaudos agen
tūros pranešė Amsterdame, Olandijoje, 
veikianti Bukovskio fundacija.

Apie tai vasario 3 d. pranešė ir švei
carų „Neue Zuercher Zeitung“.

L KAPLANO INFORMACIJA
OLANDIJOS RADIJUI APIE LIETUVOS

Olandijos radijo releginių programų re
dakcija kreipėsi į Amsterdame gyvenantį 
žurnalistą I. Kaplaną keliais klausimais 
apie Bažnyčios padėtį Lietuvoje, apie 
„Kroniką“, kuri net jau ir Olandijoje 
pradeda garsėti. Radijo atstovas domėjo
si, kaip gaminama ir platinama „Kroni
ka“, kaip pavyksta ją leisti, nepaisant vi- 
vų persekiojimų.

Radijo atstovas taip pat prašė žinių 
apie Bažnyčios įtaką platesnėms žmonių 
masėms.

I. Kaplanas visų piima pabrėžė, kad 
„Kronika" yra savotiška jubiliatė, nes 
šiemet sukanka 15 metų nuo Romo Kalan
tos didvyriškojo susideginimo, milicijos 
puolimo minios žmonių, susirinkusių lai
dotuvėms. Po to tragiškojo susidūrimo ir 
pasirodė „Kronika“.

Kaip žinoma, nuo 1944 iki 1952 metų 
ėjo drąsioji menkai ginkluotų būrių kova 
prieš sovietų stambias jėgas. Nuostabu, 
kad aštuonerius metus laisvosios Lietu
vos gynėjai galėjo atsispirti stipriam val
džios aparatui — saugumui, kuris buvo ir 
kariuomenės dalinių remiamas.

O po Kalantos žuvimo ir „Kronikos“ 
atsiradimo 1972 metais, prasidėjo jau po
grindžio spaudos kova, kurioje dalyvauja 
vis nauji ir nauji didžiausių aukų kaina 
leidžiami laikraščiai, tarp kurių vienas 
turi tauriausią vardą „Aušra". Čia lyg 
atgyja ta „Aušra“, kuri buvo spausdina
ma Rytprūsiuose ir slaptai knygnešių ga
benama į carizmo engiamą Lietuvą.

Kaplanas padarė palyginimą tarp anos 
„Aušros“ erškėčiuotų kelių ir dabartinės 
Lietuvos pogrindžio spaudos gamintojų 
ir platintojų aukų ir kančių, kad ir ko
vojama ne prieš svetimą abėcėlę, o 
prieš klastą ir žiaurumą, siekiant atimti 
Nemuno kraštui tautinį veidą.

Toliau kalbėta apie vis didėjantį Lietu
voje bažnyčių lankymą, apie tai, kaip So
vietinė valdžia persekioja tikinčiuosius, 
ypač sunkiai varžydama vaikus, drįstan
čius bažnyčiose melstis ar net patarnauti 
bažnytinėse apeigose, žiaurios bausmės 
taikomos tokių vaikų tėvams ir mokyto
jams.

LIETUVOJE
Mirė dainininkas A. fiabaniauskas

Vasario 13 d. Vilniuje mirė daininin
kas, lyrinis tenoras Antanas šabaniaus- 
kas, 84 metų.

Jis gimė 1903 metais Jurbarke. 1922 
m. baigęs Saulės gimnazijos keturias kla
ses, išvyko Italijon į saleziečių kolegiją, 
bet netrukus grįžo Kaunan ir buvo priim
tas į Vastybės Teatro operos chorą, ku
riame dainavo iki 1944 metų. Pasižymėjo 
lengvo žanro šlageriais. Išleista apie 30 
jo plokštelių.
Mirė J. Petkevičienė

Gruodžio mėn. pabaigoje Kaune mirė 
Julija Petkevičienė, kalbininko Jono Ja
blonskio duktė. Liko dukterys — Julija ir 
Jonė, vaikaičiai ir provaikaičiai.
Ievos Simonaitytės literatūrinė premija

Rašytojas Romas Sadauskas tapo pir
muoju Ievos Simonaitytės literatūrinės 
premijos laureatu.
„Žalgiris“ penktoj vietoj

Europos šalių vyrų krepšinio čempionų 
taurės turnyre sausio mėn. pabaigoje 
„Žalgirio“ komanda buvo penktoje vieto
je. šiame turnyre žalgiriečiams liko su
žaisti trejas rungtynes namuose. Vasario 
19 d. —-su „Zadaru“, 26 d. — su „Treis- 
ler Filipsu“ (šiuo metu pirmaujančiu) ir 
kovo 12 d. — su „Elan Bearnė“ (dabar 
antroje vietoje). Dar yra galimybių „Žal
giriui" patekti į šio turnyro superfinalą. 
Daug sniego

Sausio mėnesio pabaigoje Lietuvoje 
smarkiai pasnigo, siautė pūga. Storiau
sias sniego sluoksnis, 50 centimetrų, den
gė Kuršių neriją. Tik 10 centimetrų snie
go mažiau buvo Žemaitijoje.
Trisdešimt asmeninių taksi

Vilniečiai jau pastebėjo, kad miesto 
gatvėmis skrieja ne tik taksi parko auto
mobiliai, bet ir kitokie, kurie priklauso 
ipatiems... vilniečiams, šios mašinos ap
rūpintos įprastine taksi simbolika: žalios 
šviesos užrašu.

KALVARIJAS

Kaplanas iškėlė klausimą, kaip sunku 
tikinčiajam jaunuoliui stoti į vienintelę 
Lietuvoje kunigų seminariją. Kandidatai 
tiesiog sijojami, daugelis turi ištisus me
tus laukti priėmimo į klerikus. Bet net 
įstojus seminarijon nesibaigia vargai: se
minaristus žiauriai prievartauja prane
šinėti apie kiekvieną, nors ir kukliausią, 
mėginimą ką nors kritikuoti. Seminaristai 
persekiojami ir išvaromi už necenzūruo
tų tikybinių knygų skaitymą. Nemaža 
jaunuolių, netekę vilties įstoti į valdžios 
„prijaukintą" seminariją, stoja į pogrin
džio seminarijas, kur būsimų jų kunigų 
paruošimas yra labai rimtas.

Tačiau su tų pogrindžio seminarijų di
plomais jaunieji žmonės pereina naujų 
pragarą — jiems neduodami kunigų leidi
mai, jie iš visur varomi, pravardžiuoja
mi apgavikais.

Kaplanas nurodė, kad Lietuva tuoj pat 
turi švęsti didžiulę sukaktį — šešis šim
tus metų nuo Lietuvos kriškto. Bet čia 
valdžia naudoja caristinio tipo blokadą, 
iškilmės suvaržomos iki minimalaus po
būdžio, o iš užsienio neįsileidžiama baž
nytinių veikėjų, trokštančių kartu su Lie
tuvos tikinčiais atžymėti sukaktį. Atsaky
ta net pačiam Popiežiui, kuris buvo tvi - 
tai pasiryžęs atvykti į Lietuvą ir asme
niškai vadovauti šiai nepaprastai šventei.

Kaplanas paminėjo ir kitokius tikin
čiųjų lietuvių jausmų pažeidimus.

ARKIVYSK. L. POVILONIS 
VATIKANE

Lietuvos vyskupų konferencijos pir
mininkas, Kauno ir Vilkaviškio vyskupi
jų apaštalinis administratorius arkivys
kupas Liudas Povilonis sausio 30 d. Va
tikane susitiko su Viešųjų Bažnyčios rei
kalų tarybos sekretorium arkivyskupu 
Achille Silvesitrini. Pokalbis užtruko apie 
pusę valandos. Viešųjų Bažnyčios reika
lų tarybos sekretorius gyvai domėjosi 
visomis Lietuvos katalikų bendruomenės 
problemomis, ypač daug dėmesio parody
damas Kunigų Seminarijai, vyskupijoms 
ir Lietuvos krikšto jubiliejiniams me
tams.

1
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APIE BALTIJOS VALSTYBES
NAUJAUSI OR. ALEKSANDRO ŠTROMO RAŠTAI

Dr. A. Štromas, 1973 metais atvykęs iš 
Lietuvos į Angliją, tuoj pat pasireiškė 
kaip puikus paslkaitininkas ir produkty
vus publicistas. Šiuo laiku jis profeso
riauja Salfordo universitete, Mancheste- 
ryje, kur dėsto politikos ir naujųjų laikų 
istorijos kursą. Įvairių universitetų ir or
ganizacijų kviečiamas, jis dažnai skaito 
paskaitas ir užjūrio kraštuose. Taip pat 
jis yra parakęs gan daug mokslinių 
straipsnių, kurie atskirai ar rinkiniuose 
buvo paskelbti lietuvių, anglų ir kitomis 
kalbomis. Apie ankstyvesnius jo darbus 
■mūsų skaitytojai jau žino, todėl čia pa
minėsime tik vėliausius, pasirodžiusius 
spaudoje 1985-86 m.

Dr. A. Štromo knygą anglų kalba „The 
Soviet Method of Conquest of the Baltic 
States: Lessons for the West", 1986 m. 
išleido The Washington Institute for 
Values in Public Policy, Washington, D.C. 
Šioje knygoje apžvelgiama ideologijos 
reikšmė sovietų užgrobimuose ir smul
kiau aprašoma Baltijos valstybių pri
jungimo istorija, tarptautinių sutarčių 
laužymas ir dabartinė problema.

Roberto Conquest'o redaguotoje kny
goje „The Last Empire“ — Paskutinioji 
imperija, kurią 1986 metais išleido Stan- 
fordo universiteto, Kalifornijoje, leidy
kla „Hoover Institution Press“, yra šešio
likos autorių straipsniai, tarp j-ą ir dr. A. 
Štromo 35 puslapių straipsnis „The Bal
tic States“ — Baltijos valstybės ir rezis
tencija prieš okupantus 1952-82 m. laiko
tarpyje. Knygoje — 400 psl.

JAV leidžiamas žurnalas „East Euro
pean Quarterly“ paskelbė dr. A. Štromo 
straipsnį „Soviet Occupation of the Bal
tic States and their incorporation into 
the USSR: Political and Legal Aspects", 
šio straipsnio pirmoji dalis buvo atspaus
dinta žurnalo 3 Nr. 1985 September laido
je, o II dalis — žurnalo 1 Nr. 1986 Ja
nuary laidoje. Straipsnyje nagrinėjamos 
prieškarinės derybos tarp anglų-prancū- 
zų ir sovietų dėl nepuolimo sutarties, ir 
bemaž tuo pat laiku vykusios vokiečių- 
savietų derybos, kurios paruošė dirvą 
II-jam pasaulinių! karui. Pastarose dery
bose, kaip žinome, tarp Stalino ir Hitle
rio buvo sutarta dėl įtakos zonų Rytų 
Europoje. Apžvelgiama derybos Maskvo
je su Estijos, Latvijos ir Lietuvos minis

trais ir sovietų- karinių bazių įsteigimas 
Baltijos valstybėse. Vėliau —- „Liaudies 
vyriausybių" sudarymas ir Baltijos vals
tybių inkorporacija į Sov. Sąjungą. An
troje straipsnio dalyje: teisinis požiūris. 
Prieškariniai tarptautiniai įsipareigoji
mai ir Vakarų valstybių reakcija po Bal
tijos valstybių pavergimo.

To pat žurnalo naujam numeriui 1987 
m. dr. A. Štromas parašė straipsnį „Pros
pects for Restoring the Baltic States Inde
pendence: A view on the prerequisites 
and possibilities of their realization“. 
Straipsnyje nagrinėjamas klausimas, ko
kiu būdu galėtų būti atstatyta Baltijos 
valstybių nepriklausomybė, kaip galėtų 
būti išspręsta Sov. Sąjungai priėjimo prie 
Baltijos jūros problema ir Rytų Prūsijos 
ateitis.

Baltijos valstybių klausimu yra susido
mėję ir lenkai, ypač „Solidarnosc“ šali
ninkai. Todėl jų Paryžiuje leidžiamas 
žurnalas „Kontakt“ išspausdino dr. A. 
Štromo straipsnį „Panstwa baltyckie“ — 
Baltijos valstybės. Straipsnio I-moji da
lis pasirodė žurnalo 11 numeryje, 1986 
m. lapkričio mėn. ir II-oji dalis — 12 nu
meryje, 1986 m. gruodžio mėn. Šį straips
nį iš anglų kalbos išvertė žurnalo bendra
darbis J. Darski, pasinaudodamas aukš
čiau minėtais straipsniais, kurie išspaus
dinti žurnaluose anglų kalba. Straipsnio 
tęsinys žada būti atspausdintas 1987 m.

Be minėtų straipsnių ir knygų, dr. A. 
Štromas pastaruoju laiku redaguoja ke
turių tomų veikalą anglų kalba: „The So
viet Union and the Challenge of the Fu
ture". Tai bus labai išsami paskutinių 
laikų Sov. Sąjungos analizė. Neabejoti
nai, naujame veikale Baltijos valstybių 
klausimas taip pat bus reikiamai nušvies
tas. J.V.

„KRIKŠTIJU JUS“
Kompozitorius jėzuitas kunigas Bruno 

Markaitis, Jungtinėse Amerikos Valstijo
se, baigia kurti Lietuvos krikščionybės 
sukakčiai skirtą oratoriją „Krikštiju jus“. 
Oratorija yra sukomponuota orkestrui, 
solistams, jungtiniams ir vaikų chorams. 
Ji bus pirmą kartą atlikta šių metų lap
kričio 14 d. Toronte, Kanadoje, vykstant 
Lietuvos krikšto sukakties iškilmingam 
minėjimui.

' Dailės konkursas
Brazilų Kultūros Centras „Centro 

Cultural Francisco Matarazzo Sobrin- 
ho“ ir Lietuvos Krikščionybės Jubilie
jaus komitetas Brazilijoj viešai paskel
bė dailės konkursą Lietuvos tematika 
„PREMIO LITUANIA/87“ tapybos, 
paišybos, skulptūros, graviūros srity
se, surištą su Lietuvos Krikšto Jubilie
jum.

Konkursas skelbiasi geidžiąs ska
tinti vaizduojamąjį meną ir prisidėti 
prie Lietuvos Krikščionybės Jubilie
jaus paminėjimo.

Ir skiria premiją 15.000 kruzadų 
(USA 1.000 dol.) vertingiausiam kū
riniui.

Konkursas plačiai paskleistas tarp 
brazilų, tačiau jame gali dalyvauti 
dailininkai ir iš kitų kraštų. Žinių 
apie Lietuvą — istoriją, papročius, 
meną, kultūrą, dabartinę padėtį — ga
li semtis Komiteto būstinėj: Rua Jua- 
tindiba, 28 (Parque da Mooca), 03124 
SAG PAULO, SP., Brasil (telef. 273- 
0338).

Dailės kūriniai, kartu su curriculum 
vitae, turi būti pristatyti iki 1987 m. 
balandžio 30 d. (išsiųsti nevėliau tos 
datos) šiuo adresu:

Centro Cultural Francisco 
Matarazzo Sobrinho

Rua General Jardim, 595 
Vila Buarque

01223 SAG PAULO, SP., Brasil
Konkurso rengėjai neprisiima atsa

komybės už bet kokį kūrinio sužaloji
mą jo persiuntimo atveju.

Žiuri komisiją sudaro du kiekvie
nos institucijos atstovai ir vienas me
no kritikas iš APCA (Sao Paulo Me
no Kritikų Organizacijos).

Konkursą laimėjusio kūrinio pris
tatymas ir premijos įteikimas vyks 
viešoj iškilmėj, atidarant konkurentų 
parodą, užvardintą „Lietuva meno 
akimis“ Chap Chap “Kultūrinėj Er
dvėj“, Sao Paulo miesto centre, bir
želio 2 dieną, 20,30 vai.

Premiją laimėjęs kūrinys liks Jubi
liejinio Komiteto nuosavybe. Kitus 
kūrinius bus galima atsiimti 90 dienų 
bėgyje. Praėjus šiam terminui, kon
kurso organizatoriai nuspręs jų pa
skirtį.

Konkursą „Premio Lituania/87“

SIBIRO LIETUVIAI
LOUIS LAMOUR KNYGOJE

Iš 1986 metais Amerikoje išleistų kny
gų yra viena vertinga ypatingo dėmesio. 
Tai Louis L'Amour „Last of the Breed" 
knyga, jau kelis mėnesius skelbiama pir
moje vietoje — „best sellers“ sąraše.

Autorius yra vienas iš populiariausių 
dabartinių romanistų. Jis yra parašęs 5 
romanus, jo knygos yra verčiamos į įvai
rias kalbas ir dažnai rodomos filmuose. 
Kiekvienos jo knygų yra parduota dau
giau negu milijoną kopijų. Nors daugu
mas jo romanų intrigų koncentruojasi 
Amerikos Vakaruose, šis paskutinis ro
manas yra skirtingas savo vietove, kuri 
yra nukelta į Sibirą.

Pagrindinis charakteris yra Amerikos 
lakūnas Joe Mack (Makatozi), kuris yra 
pagrobiamas rusų KGB su idėja išspaus
ti iš jo naujausias Amerikos aviacijos pa
slaptis. Majoras Makatozi yra Amerikos 
indėnas, kuris yra civilizuotas baltųijų 
pasaulyje, bet savo gilioje prigimtyje te
benešioja indėno charakterio tvirtumą ir 
mokėjimą pakęsti ir prisitaikyti prie 
žiauriausių gamtos sąlygų. Kai jis pabėga 
iš Sibiro gilumoje paslėpto kalėjimo, jis 
patenka į Sibiro šalčius be maisto, dra
bužių ir nežinodamas kalbos. Jo išsilai
kymas primityviose sąlygose priklauso 
nuo sugrįžimo atgal prie indėniško ins
tinkto ir vaikystėje išmoktų medžiojimo 
būdų.

Intriga susideda iš kovų su gamta ir 
jį persekiojančių rusų komandų, kas gal
būt skaitytojui, ieškančiam greito vyks
mo ir seksualinių nuotykių, gali pasirody
ti perilgai ištęsta ir nuobodi.

Įdomiausias yra faktas, kad jo vienin
teliai pozityvūs kontaktai su žmonėmis 
yra su lietuviais ištremtais į Sibirą.

Pirmasis žmogus, kuris nėra jo perse
kiotojų pusėje, yra Yakov, kurio tėvas 
yra lietuvis Sibiro tremtinys ir motina 
iš Tungus genties. Yakov nupiešia molyje 
diagramą pagal kurią, slapta keliauda
mas Rytų kryptimi, Makatazi gali su
rasti miškų gilumoje pasislėpusius kitus 
Sibiro tremtinius.

Kai po didelių sunkumų Makatozi juos 
suranda, jo geradariai, kurie jį prigląu-

globoja Sao Paulo Valstijos Guberna
torius ir Valstijos Kultūros Sekreto
riatas.

džia ir padeda praleisti baisiausią dalį! 
biro žiemos, yra dr. Bagdonas, liet) 
tremtinys, ir jo duktė Natalija. Dr. L 
donas yra vienintelis intelektualas ne, 
tame disidentų kaimelyje, bet ir vi^. 
knygoje. Tiems žmonėms, kurie metų^ 
tus praleidžia miškuose, besislapstyd^ 
nuo persekiojimų, Makatozi ryžtingu^ 
duoda naują viltį išsigelbėti.

Turint galvoje, kad šis romanas 
„best seller“ sąraše nuo jo išleidimo k 
m. liepos mėn., reikia įvertinti, kiek L 
lijonų skaitytojų atkreips dėmeslį j Lil. 
vos tremtinius Sibiro plotuose. ti

Kaip Tom Clancy savo knygoje „t 
Red October" iškėlė lietuvio, kaip poin 
deninio laivo kapitono charakterį, u 
Louis L'Amour savo paskutinėje knį 
je pabrėžia lietuvių ir viso laisvo paų 
lio problemas kovojant su žiauria sov^ 
ne sistema. s

Danutė Bieliauskienė j, 
(„Draugas“) |

W
METINĖ LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ t 

DRAUGIJOS PREMIJA v
1986 metų originalios dailiosios lity, 

tūros premijuotinai knygai parinkti j. 
misija sudaryta iš trijų Lietuvių rašytu 
draugijos narių, gyvenančių vakarinį 
Amerikos pakrašty. Komisiją sudaro: y 
Rūta, Bernardas Brazdžionis ir dr. Ekz 
Tumienė. n

Autoriai arba leidėjai 1986 metų išlį 
tų knygų po tris egzempliorius praiįį, 
iki 1987 balandžio 1 d. siųsiti šiuo adrtja 
Alė Rūta-Arbienė, 306 22nd Street, Sag 
Monica. CA 90402.

Komisija svarstys tik 1986 išleistus g 
atsiųstus leidinius. j<

Premijos dydis — 2000 dol. Mecenaįk 
— Lietuvių fondas. p

LRD Valdyba n
-------------- tl

ALBUMAS APIE LIETUVĄ
Amerikos Lietuvių Bibliotekos leidyį 

drauge su lietuvių bendruomenės ku^( 
ros taryba numato išleisti reprezentac^ 
albumą apie Lietuvą anglų kalba. Tai Ip 
kitataučiams skirtas liuksusinis leidirT 
tekstu ir gausiomis fotonuotraukomis j 
pažindinantis su Lietuva. Vaizdinės f* 
bumo medžiagos parengimu rūpinasi 
tomenininkas Algimantas Kezys, tekį*- 
suredaguoti apsiėmė Mykolas Drunga.V

KALINIO MEMUARAI
II

BARAŠEVO KONCLAGERYJE

Kai grotuotas Mordovijos koncla
gerių traukinys, važiuodamas iš Pot- 
mos. po kelotos valandų sustojo prie 
galutinės Baraševo stoties ir sargybi
niai liepė išlipti iš vagonų, pasijutau 
pagaliau atvažiavęs į paskyrimo vietą. 
Vienuolikos mėnesių laikotarpis, pra
leistas Vilniaus, Pskovo, Jaroslavlio, 
Gorkio, Ruzajevkos ir Potmos kalėji
muose bei etapiniuose traukiniuose, ge 
rokai prailgo ir įkyrėjo.

Įsivaizdavau, kad lageryje patalpos 
bus erdvios, bus daug vienminčių, su 
kuriais be baimės pasidalinsiu minti
mis; kad bus didelis kiemas, kuriame 
galėsiu laisvai, netrukdomas pasi
vaikščioti. mąstyti. Tačiau taip galvo
damas aš labai klydau.

Trečias konclageris (pataisos darbų 
kolonija) randasi Baraševo gyvenvie
tėje, Tenguševo rajone. Mordovijos 
ATSR. (Mordovskaja ASSR. Tengų- 
ševskij rajon, posiolok Baraševo ZX 
385z3-5.) Tai didžiulis griežtojo reži
mo konclageris. turintis net 5 zonas, 
penkis aptvėrimus. Kiekviena zona ■— 
tai tarsi atskiras konclageris. nes kiek
viena iš jų aptverta dviem spygliuotų 
vielų tvorom ir dar dviem ar trim mū
ro ar lentų tvorom. Kiekviena zona 
turi savo sargybos bokštelius, kuriuo
se dieną naktį budi ginkluoti sargy- 
biniai-kareiviai. Kiekviena zona atskir
ta nuo kitos taip toli, kad vienos zo
nos kaliniai negalėtų susikalbėti su ki
tos zonos kaliniais.

Zonos viduje budi nadzirateliai 
praporščikai arba seržantai. Be to, dar 
yra zonos viršininkas, vadinamas „na
čalnink učastka“. Tačiau visų šių zo
nų administracija bendra: vienas kon
clagerio viršininkas ir keli jo pavaduo
tojai — pavaduotojas režimo reika
lams kalinių vadinamas načalnink po 
režimu), pavaduotojas operatyviniam 
darbui (načalnink operčasti), pavaduo
tojas speeskyriui (načalnink spec, ot- 
dela), pavaduotojas politiniams reika
lams (zampolit), pavaduotojas gamy

bos reikalams (načalnink po proizvod- 
stvu), pavaduotojas tiekimo-aprūpini- 
mo reikalams (čis), buhalterija ir ki
ti skyriai bei įvairūs pareigūnai, pri
klausomai nuo konclagėrio dydžio ir 
gamybos pobūdžio. Pavaduotojai turi 
majorų, kapitonų ar net leitenantų 
laipsnius.

Dar yra būrių viršininkai, dažniau
siai turi kapitonų ar leitenantų laips
nius. Be to, dar yra civiliai tarnauto
jai, dirbantieji gamybos meistrais ir 
kitokiose pareigose.

Taigi konclagerių administracijos

Vladas Lapienis
yra labai daug. Apie konclagerių są
rangą pasakojo seni konclagerininkai. 
o vėliau ir prižiūrėtojai.

Nors Baraševe iš traukinio išlaipino 
nemažai kalinių, tačiau daugumą jų 
nuvedė į kitas zonas. Mane ir vieną iš- 
protėjusį kalinį iš katorginio koncla- 
gerio (jų drabužiai dryžuoti) ginkluo
ti kareiviai nuo traukinio pėsčiomis 
atvedė į penktą zoną. Čia kareiviai 
paspaudė skambutį, ir viduje budin
tieji kareiviai atrakino vienas storas 
duris ir kitas grotuotas. Įėjome į vach- 
tą (sargybinę). Kareiviai mus ir mūsų 
dokumentus perdavė budinčiam na- 
dziratcliui praporščikui. Gavę parašą, 
kad mus pridavė, atlydėjusieji sargy
biniai išėjo.

Budintis paskambino, kad atneštų 
mums kalinių drabužius. Tuo metu 
mus kruopščiai iškratė, apžiūrėjo kiek
vieną daiktelį. Atskirai liepė dėti daik
tus. kuriuos bus galima pasiimti su sa
vimi į zoną, kitus — reikės atiduoti į 
sandėlį, esantį už zonos.
Atėjo moteris su mums skirta apran

ga. (Atnešė medvilninius kalinio dra
bužius, kerzavus aulinius batus, autus 
ir kalinio kepurę). Prižiūrėtojas įsakė 
nusivilkti nuosavus drabužius ir apsi
vilkti kalinio drabužiais ir apsiauti 
kerzavais kalinio batais. Mums persi
rengus, atėjo moteris. Ji mūsų drabu
žius surašė, įkainavo ir davė mums 

šiuos sąrašus pasirašyti. Mūsų nuosa
vus drabužius ji įkainavo labai pigiai, 
pavyzdžiui, mano paltą, už kurį mo
kėjau 120 rb., ji įkainavo tik 2 rb., 
kostiumą, už kurį buvau mokėjęs 130 
rb., ji įkainavo 1 rb 50 kap„ o apati
nius drabužius, kepurę, šaliką, megzti
nį įkainavo kapeikomis. Įkainavo taip 
pigiai gal todėl, kad dingus paltui, 
kostiumui ar kuriam kitam daiktui, 
kaliniui būtų už juos sumokėta tiek, 
kiek įkainuota.

Išprotėjusiam kaliniui įsakė nusi
vilkti dryžuotus katorgininko drabu
žius ir apsivilkti tokiais pat, kaip ir 
mano.

Prižiūrėtojas dar paklausė katorgi
ninką, pagal kokį straipsnį jis nubaus
tas. Sis atsakė „Na rastrel“, t.y. „su
šaudyti“.

Yra kalinių, kuriems mirties baus
mė po keletos mėnesių ar net po me
tų, po pusantrų buvo pakeista kator
ga (speclageriu) penkiolikai metų. Jie 
pasakojo: kai tik jų kameros duryse 
sprakteldavo raktas, jie labai išsigąs
davo, nes galvodavo, kad jau dabar 
juos ves sušaudyti. Todėl per tą laiko
tarpį. kol jiems mirties bausmė buvo 
pakeista, kai kurie jų nebegalėdavo 
užmigti; ne vienas jų net išprotėjo. 
Dėl ko valdžia taip luošina savo kraš
to piliečius, kaliniams nesuprantama.

Kai mus perrenginėjo kalinių dra
bužiais, buvo jau šaltokas ruduo, to
dėl prašiau, kad leistų man apsivilkti 
nuosavais šiltesniais baltiniais, bet 
prižiūrėtojas neleido. Jam visai nesvar
bu žmogaus sveikata.

Po profesionaliai pedantiškos kra
tos persirengus kalinio drabužiais, 
prižiūrėtojas mus nuvedė į zonoje 
esantį baraką ir parodė lovą, kurioje 
reikės miegoti.
Barako sienos aptrupėjusios, suskilu

sios. Lovos sustatytos greta po dvi, o, 
tarp jų stovi nedidelė spintelė, skirta | 
dviems kaliniams. Spintelė maždaug 
dviejų sprindžių aukščio ir tiek pat 
pločio. Lovos sustatytos trimis eilė
mis. Vaikštant grindys smarkiai siū
buoja, todėl vidurinės eilės lovos kil
nojasi. Grindys, matyt, sudėtos iš ne

sausų lentų, todėl jose nemaži plyšiai. 
Kai kur matosi ir žiurkių landos. Nak
timis žiurkės bėgioja po baraką. Vie
ną naktį, man užmigus, žiurkė bėgo 
per veidą, todėl gerokai nugąsdino. 
Kaliniai didesnius plyšius užkaldavo, 
bet žiurkės kitoje vietoje prasigrauž- 
davo. O prausykloje jos net muilą ap
grauždavo.

Šiame barake buvo nyku. Į mane 
žvelgė suvargusių kalinių liūdni vei
dai. Vienas iš jų man sakė: „Tai ir tu 
atėjai čia su mumis vargą vargti...“ 
Dauguma kalinių —■ suvargę senukai, 
ligoniai. P. Paulaitis gimęs 1904 m., o 
moldavas ir gruzinas Elibarašvili dar 
senesni. Gruzinas beveik aklas. Prašy
davo mane, kad paskalyčiau jam 
laikraštį. Jis buvo baigęs užsieniuose 
du universitetus, moka keletą Vaka
rų Europos kalbų, bet, būdamas lage
ryje, apako.

Kalinys Luferavas — išprotėjęs. O 
vienas senas ukrainietis iš Lvovo visą 
laiką sirgo ir nuolat dejuodavo.

Kaliniai lietuviai, sužinoję, kad aš 
taip pat lietuvis, ėjo prie manęs ir kal
bino lietuviškai. Tai buvęs mokytojas 
iš Jurbarko Petras Paulaitis, esantis 
kalėjimuose ir lageriuose daugiau kaip 
trisdešimt metų; buvęs žemdirbys-ūki- 
ninkas Daugys Jonas iš Nemunėlio, 
Radviliškio parapijos (Biržų raj.), be- 
valgantis tarybinio kalinio duoną dvi
dešimt penktus metus. Tai labai ra
maus būdo žmogus. Tačiau sunkios 
kalėjimo bei konclagerių sąlygos anks
ti pakirto jo sveikatą, jį suluošino. Čia 
gyveno ir buvęs mokytojas Kuke Jo
nas iš Valkininkų parapijos (Varėnos 
raj.), nuteistas penkiolika metų griež
to režimo konclagerio. Šie lietuviai ka
liniai labai svetingai mane sutiko. Jie 
vaišino mane arbata, klausinėjo apie 
žmonių gyvenimą Lietuvoje, nes jau 
daug metų jie laikomi Rusijos kalėji
muose ir lageriuose, labai pasiilgę sa
vo gimtojo krašto, savo artimųjų. Mes 
kalbėjomės iki jiems reikėjo eiti į dar
bą.

Jie sakė, kad trečiojo konclagerio 
vienoje zonoje esą per tūkstantį kri
minalinių kalinių. Kitose dvejose zo
nose yra politinės ir kriminalinės ka- 
linės-moterys. Dar vienoje zonoje yra 
vyrų ligoninė. O penktoje zonoje pa
talpinti politiniai kaliniai-vyrai. čia

yra daugelio tautybių kaliniai: latvį0 
ukrainiečiai, baltarusiai (gudai), rust1 
lietuviai, gruzinai, armėnai, molda 
ir ti

Šioje zonoje kalėjo žmonės už pi’ 
rius tikrus ir tariamus nusikalti™ 
tai buvę karo belaisviai buvę išver 
darbams į Vokietiją, tarnavę vokiež 
daliniuose emigrantai ir Raudonos) 
armijos kariai, dirbę vokiečių įstai: 
se (karo metu), partizanavę ir kiti 
kenkę tarybų valdžiai.

Berdiajevas bolševizmą, teisingi; 
sakant, jo režimą pavadino nauji 
siais viduramžiais. Teisybė, iš foru 
liosios pusės žiūrint, galima rasti be 
drų bruožų. Kaip viduramžiais, U 
ir tarybinėje santvarkoje oficialiai ;3 
ra galimas tik vienas galvojimo būd 
Vadinasi, galima būti komunisį 
„simpatizuojančiu“, bepartiniu, bet 11 
prieštaraujančiu. Visos kitos sro\15 
turi būti ne tik dezorganizuotos, bei11 
visai išnaikintos. O kas bando pri;n 
tarauti, gali ilgiems metams nete)v 
laisvės. Ar tai ne viduramžių poia 
miai? r:

Didžiausią kalinių dalį sudaro žn: v 
nės apkaltinti padarę nusikaltimus I p 
ro metais. Dauguma iš tų kalinių tb 
vo pataikūnai konclagerio administft: 
cijai ir čekistams.

Šiame barake buvo labai gero bū į 
kalinys rusas, kalinių vadinamas K 
lia (berods, Černenka) ir gruzinas E 
barašvili. Jie abu buvo nuteisti mirt: . 
bausme. Po metų ar pusantrų jierJe 
mirties bausmę pakeitė katorga 15 n * 
tų; pusę bausmės ten atlikus, jie but 
perkelti į griežto režimo konclager

Gruzinas Elibarašvili pasakojo, k 
prieš areštą jis gyvenęs Paryžiuje, kfp' 
emigrantas. Ten būdamas, jis raštu [ ' 
siklausęs TSRS AT Prezidiumo, 
jis nebūsiąs baudžiamas, jeigu atvj(. 
siąs į Tarybų Sąjungą. Gavęs užtik ’ 
nimą TSRS ATP, kad nebūsiąs ba 
džiamas, sėdo į nuosavą automobilį S( 
iš Paryžiaus atvažiavo į Maskvą. 1 ' 
čiau tarybinė valdžia savo žodžio ne k( 
laikė. Kai tik jis atvyko į T. Sąju 
gą, buvo areštuotas ir nuteistas m 
ties bausme. Tokiu Tarybų valdži .. 
elgesiu, aišku, jis buvo nepatenki 
tas... b:

(Bus daugiau) Pc

2
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„SAVANORIŠKAS“ ANKETOS DUOMENYS
• PABALTIJO
e| Dar praėjusią vasarą, po siaubingų 
^Černobylio įvykių, vilniškė „Komjauni- 
'Im Tiesa" (liepos 17-18 d.) išspausdino 
%avo korespondentų J. Pekarskio ir V. 
^^Kliuko reportažą iš katastrofos vietos.

kame reportaže labai išdidžiai pabrėžia- 
įna, kad techninei pagalbai skirta jaunų 
'lietuvių specialistų grupė. Taip pat ten

K įdirbąs ir latvių bei estų jaunimas. Tos 
j|(įaunimo grupės sėkmingai vedančios ka- 

įtastrofos pėdsakų pašalinimo darbus.
"4 Gal tokie reportažai ir nebūtų verti dė- 

:>v«iesio, jei jie neatidengtų kitos, politinės
'įų 'įvykių pusės. Kam prireikė Ukrainos 

Matominei elektrinei specialistų iš Pabal
tijo? Niekam ne paslaptis, jog Pabaltijo 
V1wtraštų jaunimas noriai mokosi, lavinasi, 

(studijuoja, pasirenka technikos, chemi- 
e Įjos, fizikos, medicinos specialybes. Kaip 
' Įtik Pabaltijo kraštuose galima greičiau 

peikur nors kitur surasti tokius specialis- 
1 filis. Nereikia pamiršti, kad rusams, gy

venantiems plotuose tarp Maskvos ir Ura- 
tefao kalnų, Pabaltijo kraštai — Lietuva, 

^Latvija ir Estija — jau yra „išsvajoti 
YhlVakarai*-. Tiesa, čia irgi viešpatauja ko- 
niįnunistinė vergija, bet Pabaltijo žmonės 
: fris dėlto sugeba savo darbštumu, organi- 
-Hiaciniais gabumais ir ryžtu daug daugiau

ne-

nuveikti.
šit Bet palikime ir tuos faktus nuošalyje, 
'ši „Komjaunimo Tiesos" reportaže kalbama 
re apie savanorišką Pabaltijo jaunimo pa- 
’aigalbą Černobylyje. Ar tai tiesa?

Žinios iš Tėvynės Lietuvos labai 
s įgausios, jos sunkiai pasiekia Vakarus, o 

[jei ir pasiekia mus, tai dažniausiai iš- 
Mjkraipyta forma. Tačiau kartas nuo karto 

[pasirodo patikimi šaltiniai, kurie ryškiau 
t {nušviečia 'įvykius Pabaltijo kraštuose ir 

įluo pačiu leidžia padaryti neklaidingas 
išvadas.

Prieš praėjusias Kalėdų šventes „Esti- 
u]ijos sąžinės kalinių pagalbos centras" 
a(jStokholme išleido nuogais faktais parem- 
į šh biuletenį apie Maskvos įsikišimo prie- 
[ijjmones po Černobylio katastrofos.
s į Iš to biuletenio aiškėja, kad net 4000 

Estijos gyventojų, daugumoje jauni gy
li jdytojai, traktorininkai, suvirintojai bei 
eįftiti specialistai, buvo deportuoti darbui i 
■a įtanobylio atominės elektrinės rajoną.J Čia ir išlenda yla iš maišo. Dauguma 
^jaunimo tiesiog išvežta tiems 

ne savo noru atkeliavo į
Spinduliais užterštą zoną! Atrodo, jog 

lajkoks tai Maskvos galvočius užsimojo vie
piu šūviu susidoroti su dviem vilkais: gau
ti gerai dirbančių specialistų neišvystytų 
mokslinių pagrindų ir techninio netobu- 

, lumo vaisiams pašalinti bei atitraukti iš-

darbams, 
atominiais 

Atrodo,
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J. KOKŠTAS

Stalino teroras
KODĖL PRIEŠ 50 METŲ STALINAS PRADĖJO DIDŽIUOSIUS VALYMUS 

RUSIJOJE?
(Tęsinys iš pr. numerio)

id; 
list Keletas žodžių apie Ježovą. Gim. 1891 
Jt 
01 
iet 
>ri< 
tei 
>oi

m., jo karjera prasidėjo Kazachstane, kur 
iš pradžių dirbęs partijos sekretorium. 
1929 m. jis paskiriamas Žemės ūkio mi
nistro pavaduotoju ir persikelia į Mask
vą. Tenai jis daro toliau karjerą partijos 
aparate. Sakoma, kad šitas žemo ūgio vy
ras, labai aštriu žvilgsniu ir gražiais
veido bruožais, labai panašus į Hitlerio 

, į patikėtinį Heidrichą, kuris karo metu 
į buvo Čekoslovakijos partizanų nužudy- 

S[l tas. Istorijoje maža žmonių, kurie taiip 
atsidavusiai pasitarnavo savo vyriau- 
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šiam ponui kaip Ježovas Stalinui. Visas 
šitas čistkos laikotarpis ir vadinamas 
„ježovščina".

Antrasis parodomasis procesas Maskvo
je įvyko 1937 m. sausio mėnesį. Tiek tei
sėjai, tiek prokuroras liko nepasikeitę. 
Kaltinamųjų suole sėdėjo 17 asmenų, ku
rių žymiausieji buvo sunkiosios pramo
nės komisaro pavaduotojas Piatakovas ir 
publicistas Karl Radek. Visi asmenys bu
vo kaltinami, kad jie užsiiminėju teroriz
mu, planavę atentatus, anglių kasyklose
mėginę įvykdyti sabotažo aktus, nuvers
ti nuo bėgių traukinius ir panašiai. Pla
ną sabotažui paruošęs užsienyje gyvenąs 
Trockis. Kaltinamieji norėję sunaikinti 
Sovietų Sąjungos pramonės galybę ir že
mės kolektyvizaciją, be to, siekę, kad kai 
kurios šalies teritorijos būtų prijungtos 
prie Japonijos ir Vokietijos.

Teismo metu visi kaltinamieji prisipa
žino kaltais, ir 13 iš jų nuteisti mirties 
bausmėmis, o keturi iš jų gavo kalė

v) 
ik 
ba 
iii 
T 

nei 
Uu 
irt 
IŽi 
iki

jimo bausmes tarp 8 ir 10 metų, jų tar
pe ir Radek, kuris neužilgo žuvo lagery-

JAUNIMAS
silavinuslį Pabaltijo jaunimą iš gimtos 
aplinkos. Maskvai jau seniai ne paslap
tis, kad kaip tik tas išsilavinęs jaunimas 
yra laisvės, nepriklausomybės, tautinio 
susipratimo idėjų platintojas. Jau caristi- 
nėje Rusijoje įsivyravę metodai trėmimu 
dar stipriau suveržti jungo pančius ir 
šiandien niekaip neišdyla iš Maskvos 
valdovų sąmonės.

Estų biuletenyje nurodoma, jog net 
300 jaunų specialistų įsijungė į streiką, 
nukreiptą prieš priverstiną darbą spin
duliais užterštoje zonoje. Už streiko or
ganizavimą ir dalyvavimą jame net 11 
jaunų estų buvo specialių KGB (valsty
binio saugumo komitetas) ir MVD (vi
daus reikalų ministerija) dalinių vietoje 
sušaudyti. Štai kokie įvykiai slepiasi už 
to „savanoriško" darbo!

Biuletenis primena ir tuos faktus, jog 
radioaktyvūs debesys, slinkdami Švedi
jos link, ypatingu mastu užteršė Estijos 
respublikos teritoriją ir kad, kaip tik čia, 
tučtuojau organizuotos taikios gyventojų 
demonstracijos. Tokios demonstracijos 
vyko Taline, Tartu ir kituose miestuose. 
Didžiulį rūpestį estams kelia ir atominis 
reaktorius^ įrengtas tik 30 km nuo Tali
no. Šiame reaktoriuje gaminamas pluto- 
nijus, kurį naudoja Estijos uostuose sto
vintieji sovietų atominiai povandeniniai 
laivai. Branduolinės to reaktoriaus ir lai
vų atmatos saugomos bunkeryje, įreng
tame Saku apylinkėje, kuri yra vos 10 
km nuo Talino.

Skaitant biuletenio eilutes dar kartą 
aiškėja su kokiu įžūlumu, nesilaikydami 
jokių žmogaus sveikatos bei gyvybės ap
saugos dėsnių, neturėdami gerai išvysty
tos technikos ir netgi reikiamo patyrimo, 
Rusijos specialistai ir toliau veda savo 
„atominio amžiaus" įkūrimo darbą. Ne
sunku atspėti, kad tuose .darbuose yra 
jau šiandien įprogramuoti į Černobylio 
katastrofą panašūs įvykiai.

Štai kodėl Pabaltijo kraštuose, o ypa
tingai šiandien minimoje Estijoje, vis 
daugiau plėtojasi baimė už žmogaus liki
mą. Tuo labiau, kad iš Pabaltijo kraštų 
nuolatos išvežami dar spinduliais neuž
teršti, sveiki, švieži maisto produktai, o 
į jų vietą atvežami pieno gaminiai, vai
siai ir daržovės iš užkrėstos Ukrainos.

Šitą velnišką paslaugą — nesilaikymą 
jokių žmoniškumo įstatymų — tiek Rusi
joje, tiek ir Pabaltijo kraštuose organi
zuoja ir aklai vykdo partijos veikėjai. 
Jie tik pamiršta, kad laikas nedirba nei 
jų, nei vergijos pagrindais sukurtos val
stybės naudai.

Algis Sadauskas

je. Dar tuo metu Ježovas buvo pakeltas į 
generalinius saugumo komisarus.

Kad kaliniai teismo tardytojams prisi
pažintų nesąmoningiausius apkaltinimus, 
buvo panaudojamas taip vadinamas „di
dysis konvejeris". Konvejeris tai nesibai
gianti tardymo procedūra, keičiantis mili
cininkams. šitokia tardymo forma jau po 
12 valandų pasidaro nemalonus dalykas. 
Dar po ilgesnio laiko pasidaro baisi kan
čia, po trijų dienų žmogus pajunta di
džiausią nuovargį. Vidutiniškai užtenka 
vienos savaitės, kad ir net fiziškai sti
priausias kalinys prisipažintų ir pasira
šytų nesąmoningiausius kaltinimus. Ne
leidimas žmogui miegoti yra viena iš sti
priausių kankinimo priemonių. „Didysis 
konvejeris“ yra žinomas nuo 16 a. Škotijo
je. Filosofas Campanella, kuris visus ki
tus kankinimus herojiškai išlaikė, buvo 
nugalėtas nemiga. Taip kankinamas žmo
gus jaučia haliucinacijas, jam ausyse 
zvimbia musės, dūmai kyla prieš akis ir 
panašiai. Tik labai mažai žmonių tegalė
ję pasipriešinti konvejerio praktikai. Yra 
žinoma, kad čistkos metu Rusijoje žydri 
kilmės anarchistas Ajsenberg čekistų bu
vo tardamos 31 dieną ir naktį, bet savo 
tardytojams nepadarė jokių nuolaidų. 
Nors dvasiniai buvęs visai sveikas, po to 
buvo įmestas į bepročių namus.

Apie visą tardymo procedūrą čistkos 
metu yra aprašęs austrų inžinierius A. 
Weissbeng-Cyfoulski savo knygoje „Ra
ganų šeštadienis“ (Hexensabbąt). Knygos 
autorius buvo komunistas-idealistas, ku
ris 1932 m. atvyko 'į Rusiją ir pateko į 
NKVD rankas. Pasirašius Hitlerio-Stali- 
no paktą, enkavedistai perdavė jį gesta
pininkams.

Analizuojant Pasaulio lietuvių anketą, 
ypatingas dėmesys krypsta į 10-35 m. 
amžiaus jaunąją kartą. Tai už tėvynės 
ribų gimusieji karta. Josios tik 2.4 proc. 
yra gimę Lietuvoje.

Iš jaunosios generacijos gauta 933 už
pildytų anketų, t.y. beveik trečdalis visų 
Pasaulio lietuvių anketų (viso gauta 
3078). Ankstyvesnės, vien jaunimui slkir- 
tos studijinės anketos, platintos pasau
lio lietuvių jaunimo kongresų proga, ne
pasiekdavo nei pusės šios anketos jauni
mo skaičiaus: 1972 m. — 435, 1976 m. — 
406, 1983 m. — 289. Anos anketos buvo 
naudingos jaunimo padėčiai nušviesti. 
Šioji Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
suorganizuota anketa dar vertingesnė sa
vo skaičiumi, paliestų sričių apimtimi 
bei galimybe jaunimą palyginti su vidu
riniąja bei vyresniąja kartomis.

Nors buvo skelbta anketą pildyti nuo 
15 m. amžiaus, gauta ir iš jaunesniųjų, 
ypač JAV-jų ir Kanados. Užpildžiusieji 
anketą pasiskirsto pagal amžių: 10-14 m. 
— 84 (9.4 proc.); 15-17 m. — 166 (17.6 
proc.); 18-20 m. — 123 (13.2 proc.); 21-25 
m. — 177 (19.0 proc.) ir 26-35 m. — 379 
(40.6 proc.).

Pagal kraštus (dėl nedidelio jaunosios 
kartos skaičiaus kai kuriuose kraštuose, 
šiame apskaičiavime kai kurie kraštai 
yra sudėti į kontinentus): JAV — 460 
(49.4 proc.), Kanada — 181 (19.4 proc.), 
Australija — 100 (10.7 proc.), Europa 
(Anglija ir V. Vokietija) — 95 (10.2 
proc.) ir Pietų Amerika (Argentina, 
Brazilija ir Urugvajus) — 72 (7.7 proc.).

Pagal lytį: moterų — 56 proc., vyrų — 
44 proc.

Tautinė sąmonė
I klausimą, kuo jie save laiko, atsilie

pė 903. 12 proc. pasisakė esą gryni lietu
viai; daugiau kaip trečdalis (37 proc.) — 
daugiau lietuviai negu gyvenamojo kraš
to tautybės; trečdalis (32 proc.) — lygiai 
lietuviai, lygiai gyvenamojo krašto tauty
bės:, ir tik 2 proc. — grynai gyvenamojo 
krašto tautybės.

Taigi, didžiulė dauguma (86 proc.) šios 
jaunosios, nebe Lietuvoj gimusios kartos 
žmonių, laiko save dvitaučiąis, bendrai 
paėmus, daugiau lietuviais, negu gyvena
mojo krašto tautybės (vidurkiu 4.7; et
ninės sąmonės skalėje 7 reiškia grynas 
lietuvis-ė; 6-5 — daugiau lietuvis negu 
gyvenamojo krašto tautybės; 4 — lygiai, 
lygiai, 3-2 — daugiau gyvenamojo krašto 
tautybės; 1 — grynai gyvenamojo krašto 
tautybės).

Jaunesni — lietuviškesnės sąmonės
Jaunesnio amžiaus grupės viršijo jau

nosios kartos vidurkį (4.7) lietuviškos 
sąmonės kryptimi: 10-14 m. — vidurkiu 
5.1; 15-17 m. ir 18-20 m. amž. — 4.9. Tuo 
tarpu vyresnės 21-25 m. ir 26-35 m. amž. 
grupės nebebuvo daug ką lietuviškesnės 
(4.5) už tuos, kurie būtų tautiškai pasi
dalinę lygiai per pusę.

Tas pat matosi ir procentuose. Jaunes
nėse grupėse didžiausi procentai (42-47 
proc.) buvo tų, kurie turėjo daugiau lie
tuviškos sąmonės, o vyresnėse grupėse 
(35-38 proc.) — tų, kurie buvo etniškai 
pusiau pasidalinusios sąmonės. Šiose vy
resnėse grupėse taipogi gausiau (18-19 
proc.) tų, kurie save laiko daugiau gy
venamojo krašto tautybės; jaunesnėse 
tokių šiek tiek mažiau (11-17 proc.).

Visa tai lyg rodo, kad arčiau vaikystės 
esąs jaunimas save laiko labiau lietu
viais, negu nuo vaikystės nutolstąs ir tuo 
pačiu į krašto aplinką labiau 'įsitraukiąs 
bei jos labiau paveikiamas vyresnysis 
jaunimas, kurio bent dalį lietuviškos są-

Parodomiems procesams kaltinamieji 
būdavo čekistų kruopščiai paruošiami. 
Per visą tardymo laiką kaliniams neduo
davo pakankamai laiko išsimiegoti, kame
ros dažnai būdavo per šaltos, ar per šil
tos. Tik tada, kai jau gerokai kalinio pa
sitikėjimas savimi būdavo palaužtas, 
prieš prasidedant parodamajam procesui, 
panaudojamas konvejeris. Būdavo ir taip, 
kad kaltinamasis po to nežmoniško tar
dymo ir nesąmoningo prisipažinimo, se
kančią dieną, ipo išsimiegojimo, padarytą 
prisipažinimą vėl atšaukdavo. Tada tar
dymas konvejeriu prasidėdavo vėl iš nau
jo, arba jis būdavo paliekamas ramybėje 
ir sušaudomas. Pasitaikydavo, kad kar
tais kaliniai parodomajam teisme sudary
davo nemalonumų, teismo posėdis turė
davo būti nutrauktas.

Po antrojo parodomojo proceso prasi
dėjo represijos ir pačiame NKVD apara
te. Ježovas pradėjo likviduoti artimiau
sius Jagodos bendradarbius, jų tarpe ir 
tuos, kurie kartu su Jagoda Čekos apara
te buvo padarę karjerą. Pagrindinį smū
gį Stalinas ir Ježovas krašto saugumo or

UŽ TĖVYNĖS RIBŲ GIMUSIOJI KARTA

| monės, laikui bėgant perima gyvenamo
jo krašto tautybė.
Kraštuose

Anketą užpildžiusi jaunoji karta JAV- 
se (vidurkis 4.9), Kanadoj (4.7) ir Euro
poj (4.65) laikė save kiek daugiau lietu
viais negu gyvenamojo krašto tautybės; 
Australijoj (4.4) stiprokai krypo į „ly- 
giai-ly.giai“ etninę sąmonę; Pietų Ameri
koj (3.7) nuo „lygiai-lygiai" etninės są
monės vidurkis ėmė svertis gyvenamojo 
krašto tautybės link. Jaunosios kartos 
lietuviškasis sąmoningumas kiekviename 
krašte maždaug atitiko to krašto bendrą 
lietuviškąją padėtį.

Amžiaus atžvilgiu nebuvo vienodumo. 
JAV-se trys jaunesnio amžiaus grupės 
(10-14, 15-17 ir 18-20 m. amž., vidurkiu 
4.9-5.2) yra lietuviškesnės sąmonės už 
vyresniąsias grupes (21-25 ir 26-35 m. 
amž., vidurkiu 4.6-4.8); taipogi Kanadoj 
(jaunesni 5.0-5.4; vyresni 4.2-4.4); be to 
ir Pietų Amerikoj (jaunesni 3.8-4.3; vy
resni 3.1-3-5). Australijoj tarp jaunesnio 
ir vyresnio jaunimo nėra skirtumo, o Eu
ropoj yra atvirkščiai: jaunesni (4.5) yra 
šiek tiek silpnesnės lietuviškos sąmonės 
už vyresnius (4.7-4.8).

Du šimtai 10-20 m. amž. jaunuolių 
JAV-se ir Kanadoj pakelia ne tik savo 
kraštų jaunimo, bet ir visos jaunosios 
kartos lietuviško sąmoningumo lygį. 
Prie to stipriai prisideda šimtas 26-35 m. 
amž. jaunų moterų JAV-se (jų etninis 
vidurkis 4.9). JAV-se šios jaunos mo
terys ir 15-17 m. amž. mergaitės yra 
reikšmingai lietuviškesnės sąmonės už 
berniukus ir jaunus vyrus. Kituose kraš
tuose tokio skirtumo tarp vaikinų ir 
mergaičių nėra.
Lietuviškosios sąmonės priežastys

Jaunosios kartos atstovai pažymėjo se
kančias priežastis, paveikusias juos, kad 
jie laiko, save pilnai ar dalinai lietuviais, 
šios priežastys čia spausdinamos paties 
jaunimo joms teikiamos svarbos tvarka.

1. Tėvai, t.y. pats faktas, kad jie turė
jo tokius, t.y. lietuvius tėvus, apsprendė 
tai, kad jie pilnai ar dalinai save laiko 
lietuviu, -aite. Net 315 tėvus laikė svar
biausia priežastim, 87 — antra svarbu
mu, 49 — trečia svarbumu. Jokia kita 
priežastis nebuvo suminėta tokio didelio 
jaunuolių skaičiaus, nei jokiai kitai prie
žasčiai nebuvo suteikta tokia pirmaujan
ti reikšmė.

2. Auklėjimas, t.y. užauginimas ir iš
auklėjimas lietuviškai. Jokia kita prie
žastis nebuvo tokio gausaus skaičiaus 
jaunuolių suminėta kaip antra svarbu
mu — 201. Kaipo svarbiausia, ji buvo 
suminėta 75, o trečia svarbumu — 102 
jaunuolių.

3. Lietuvių kalba — palaikyta svar
biausia priežastim — 53, antra svarbu
mu — 144, trečia — 120.

4. Bendravimas su lietuviais: svarbiau
sia — 50, antra svarbumu — 80, trečia 
svarbumu — 168.

5. Asmeninis apsisprendimas: svar
biausia — 57, antra svarbumu — 54, tre
čia — 113 (apie šią priežastį žr. skyrelį 
žemiau).

6. Giminias tautoj ar krašte tebuvo su
minėtas nedaugelio jaunuolių: kaipo 
svarbiausia priežastis — 33, antra svar
bumu — 19, trečia — 19. Tai suprantama: 
gimę kitame krašte, nesijaučia gimę lie
tuvių tautoj arba nejaučia, kad tauta 
yra jų lietuvybės priežastis (verta čia 
paminėti, kad vyresnioji karta, kurių di
džiulis procentas yra gimę Lietuvoj, 
svarbiausia savo lietuviškos sąmonės 
priežastim laiko gimimą tautoj ar krašte, 
o ne savo tėvus).

ganams davė kovo (1937) mėnesį. Yra ži
noma, kad Ježovas įsakė NKVD skyrių 
viršininkams išvykti į provinciją inspek
cijai. Jie išvyko skirtingais traukiniais, 
bet sekančioje stotyje buvo suimti ii’ už
daryti į kalėjimą. Po dviejų dienų pana
šia klasta tapo suimti ir skyriaus virši
ninkų pavaduotojai. Kadangi jie visi tar
nybiniais reikalais buvo išvykę, tai jų 
taip greit nieks ir nepasigedo. Po šitų 
įvykių prasidėjo skerstuvės visame sau
gumo aparate. Iš viso buvo nužudyta apie 
3000 NKVD valdininkų, įvyko ir nemaža 
savižudybių. Ypač savo žiaurumais pagar
sėjęs tardytojas Čertok (mažas velnias) 
iššoko iš savo buto dvyliktame aukšte į 
gatvę.

Tuo pačiu metu maždaug susidorota il
su tokiais komunistais, kurie buvo suga
dinti per savo ryšius su užsienio šalimis. 
Smūgis krito užsienyje esančioms špio
nažo įstaigoms, kurios buvo NKVD žinio
je. Uždavinys tuo sunkus, kad rusų mili
cija negalėjo suimti savo šnipų, kurie bu
vo Vakarų Europoje. Ježovas tam tikslui 
sukūrė specialius dalinius, kurie ieškoda

7. Kitos jų pačių .nurodytos priežastys 
tebuvo suminėtos tik išimtinais atvejais: 
9 — kaipo svarbiausia, 6 — antra svar
bumu, 9 — trečia svarbumu. 
Apsisprendimas būti lietuviu

Lietuviškosios sąmonės priežasčių 
svarbos sąraše asmeninis apsisprendimas 
yra po keletos kitų — penktoje vietoje. 
Tai rodo, kad jaunosios kartos didesnė 
dalis juto jų tautinę sąmonę esant dau
giau aplinkybių bei sąlygų pasėka, o ne 
asmeninio apsisprendimo rezultatu. Ma
tyti, kad nedažnai pasitaiko kudirkiškų 
tautinių „atsivertimų", bet taipogi gal ne
gausu stipriau sąmonėn įrėžtų apsispn n- 
dimo atvejų. Tai nereiškia, kad lietuvy
bės pasirinkimas mažai jaunime figūruo
ja. Jo yra. Tik jo reikšmė, matyt, jauni
me nėra tiek lietuviu būti, kiek ■ tokiuo 
išlikti. Apsisprendžiančiųjų rečiau 10-17 
m. amžiaus tarpe (14-16 proc.), o svar
biausia savo lietuvybės priežastimi savo 
apsisprendimą laikančių tik 3 proc. Tie 
procentai kyla ir pasiekia zenitą 21-25 m. 
amžiaus periode, kur jau 30.5 proc. sakė
si, jog jų pačių apsisprendimas yra vie
na jų lietuvybės priežasčių, oil proc. ■— 
svarbiausia. Vyresnėje, 26-35 m. amž.. 
kaip ir 18-20 m. amž. grupėje, lietuvybei 
apsisprendusiųjų (25-27 proc.) kaip ir 
apsisprendimą svarbiausia priežastim 
laikančiųjų (6 proc.) procentai mažėja.

Panašūs, tik kiek mažesni procentai 21- 
25 m. amžiaus jaunime apsisprendusiųjų 
už gyvenamojo krašto tautybę patvirtina, 
kad to amžiaus periodas yra ryškesnis 
etninio apsisprendimo, o kartais gal ir 
tautinės krizės laikotarpis. 
Išvados

Peržvelgus Pasaulio lietuvių anketos 
duomenis, liečiančius jaunosios kartos 
lietuvišką sąmonę, ryškėja šie faktai:

1. šioje už Lietuvos ribų gimusioje 
ir augusioje generacijoje didžiulė daugu
ma (86 proc.) save laiko dvitaučiais, t.y. 
dalinai gyvenamojo krašto, dalinai (pa
prastai kiek daugiau) lietuvių tautybės.

2. 12 proc. (t.y. vienas iš 8-9) save lai
ko grynais lietuviais.
3. Tėvai paties jaunimo yra pripažinti 
svarbiausia priežastimi, kodėl jie save 
laiko lietuviais.

4. Pagal paties jaunimo priduodamą 
svarbą (tokia eilės tvarka), auklėjimas, 
lietuvių kalba ir bendravimas su lietu
viais taipogi yra jų lietuviškos sąmonės 
priežastys.

5. Asmeninis apsisprendimas yra re
čiau minima ir mažiau svarbia laikoma 
lietuviškos sąmonės priežastis.

6. Jaunajame jaunime iš JAV-jų ir 
Kanados lituanistinių mokyklų pastebi
mas teigiamas lietuviško šiltadaržio efek
tas: t.y. iš visos jaunosios kartos lietu- 
viškiausi, tik dar neužgrūdinti ir be 
svaraus asmeninio apsisprendimo.

7. Jaunosios kartos dvitautėj sąmonėj 
su vyresniu amžiumi palaipsniui mažėja 
lietuviškumo persvara gyvenamojo kraš
to tautybės naudai.

8. Apsisprendimo elementas lietuviš
kam identitetui (kuo save laiko) dažnė
ja ir svarbėja su amžiumi ir pasiekia ze
nitą 21-25 m. amžiaus tarpe, vyresniuose 
vėl imdamas retėti ir nustoti svarbos. 
Šis 21-25 m. amžiaus tarpas yra ne išim
tinis, bet gyvesnis tautinio apsisprendi
mo laikotarpis.
Pastaba
Šis straipsnis yra pirmasis kelių straips

nių serijoje apie Pasaulio lietuvių anke
tos duomenis, aptariančius jaunosios ka - 
tos padėtį keturiuose kontinentuose. Sei i- 
jos gale bus pateiktos išsamesnės išva
dos.

vo kur nors Berlyne ar Paryžiuje, ir daž
nai surasdavo, nenorinčius daugiau į Ru
siją grįžti slaptosios tarnybos bendradar
bius. Jeigu juos surasdavo, tai tuojau 
sušaudydavo. Vienas iš tokių pavyzdžių 
yra NKVD valdininkas Ignaz Reiz, kuris 
likviduotas netoli Lozanos, Šveicarijoje. 
Ta pačia proga enkavedistai susidoroda
vo ir su buvusiais aukštais caro pareigū
nais. 1937 m. rugsėjo mėnesį Prancūzijo
je buvo pagrobtas caro armijos veteranų 
susivienijimo viršininkas generolas Mile
ris.

(Bus daugiau)

Ar išgyvens 150 metų?

— „Popų“ žvaigždė M. Jacksonas miega 
specialiam deguonies kambary, kasdien 
nuryja 50 vitaminų tablečių ir gauna el
ektrinius smūgius. Tuo jis tikisi išgyventi 
150 metų. Jis jau keletą kartų buvo įspė
tas, kad rizikuoja savo gyvybe, nes de
guonį pumpuojanti mašina nakties metu 
gali sugesti.
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Kronika
KAS—KADA—KUR

Vokietijos LB tarybos narių suvažia
vimas — kovo 7 ir 8 d. Vynmedžio (Reb- 
stock) svetainėje, Huettenfelde. Pradžia 
9 vai.

Vasario 16 minėjimas Nottinghame — 
vasario 21 d., Ukrainiečių klube. Pra
džia 6.30 vai. vak. Programoje: VI. Dal
gio paskaita, sol. V. Gasperienė, „Ginta
ro" choras, „Rūtos" duetas, orkestrėlis.

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

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

LSS Europos Rajono 38-oji tradicinė 
vasaros stovykla — liepos 25 — rugpjū
čio 2 dienomis, D. Britanijos Lietuvių 
Sodybos kalnelio beržynėlyje. Stovyklos 
mokestis — 25 sv. Atsisveikinimo laužas
— rugpjūčio 2 d., sekmadienį.

D. Britanijos lietuvių kelionė į Romą 
-- birželio 25 — liepos 2 d.

Pr. LB Paryžiaus lietuvių susirinkimai
— kovo 7 (Vasario 16 Dienos minėji
mas ir šv Kazimiero šventė), 32, rue du 
Pelit-Miisc, Paris 4e (metro Bastille ar 
Suily-Morland), 12 vai. pamaldos, paskui 
bendri pietūs.

Liet. Studijų Savaitė Londone — lie
pos 26 — rugpjūčio 2 dienomis, Digby 
Stuart College, Roehampton Lane, Lon
don, SW15 5PH. LSS reikalais kreiptis 
šiuo adresu: M. Bajorinas, Lithuanian 
House, 2 Ladbroke Gardens, London, Wil 
2PT. Gt. Britain. Kaina: registracijos mo
kestis — 25 svarai, pragyvenimas vienam 
asmeniui — 165 sv.

AUKOS TAUTOS FONDUI
N. Butkus — 25 sv.
M. Rimdzevičius ir S. Reinienė po 10 sv.
K. Vitkus — 5 s v.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
B. Kačiukaitis — 5 sv.
Škotijos liet, klubas — I sv.
Po 3 sv.: O. Dainauskienė, K. Skudutis, 

A. Surblys, K. Vitkus, B. Šimėnas, VI. Ki
lius.

Visiems dėkojame.

KLUBAS VIDURINĖJE ANGLIJOJE
Jau daug kartų bandyta įsigyti Not- 

tinghame lietuvių Klubų. Deja, dėl 
vienos ar kitos priežasties vis nepavyk
davo. Jau net svajonės apie klubų iš
blėso. Daugumas visai pametė viltį, 
remdamies klaidingu atsikalbinėjimu: 
jau pasenome — kam mums tas klu
bas.

Per paskutinius kelis metus ūpas 
kažkaip pradėjo keistis.

Ypač smarkiai sustiprėjus skautiš
kai veiklai ir prie Anglijos lietuvių 
jaunimo prisijungus Škotijos jaunimui, 
atsirado nauja dvasia, naujas noras 
atgaivinti prigesusia lietuviškų veiklų. 
Naujų pilnų energijos ir naujų idė
jų. Ir su šia nauja karta atsirado dar 
viena, seniai visų jau užmiršta.

Tai jau čia gimę ir kurį laika dirbę 
lietuviškų darbų, bet, sukūrus šeimas, 
atitolę nuo mūsų kamieno. Taigi šitie 
lietuviai, kurių šeimos jau paaugo, 
vėl pradėjo domėtis savo praeities šak
nimis ir stengiasi įsijungti į mūsų gy
venimų. Tai yra mūsų DBLS tęsinys, 
ir mes turime juos visomis galimybė
mis skatinti ir padėti. O jų yra daug, 
tik juos reikia išjudinti. Nors jau ma
ža jų dalis .pajudėjo, bet dar yra daug 
lokių, kurie norėtų, bet neturi kur tuos 
ryšius užmegzti ir puoselėti. Problema 
čia, Vid. Anglijoje, trūkumas lietu
viško centro, lietuviškų patalpų su 
galimybe šių spragų užpildyti.

Taigi šie lietuviai nusprendė dar 
kartų pajudinti klubo įsigijimo klausi
mų.

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

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

W olverhamptonas
MIRĖ JONAS 1VANAVICIUS

Sausio 28 dieną po sunkios ir ilgos ligos 
mirė Jonas Ivanavičius, 64 metų am
žiaus.

Buvo kilęs iš Vievio, karo audrų at
blokštas 1947 metais į Angliją, apsigyve
no Wolvethamptone, ilgesnį laiką dirbo 
anglies kasykloje, vėliau dirbo inžineri
joje. Susilpnėjus sveikatai, ilgą laiką ne
bedirbo.

Priklausė DBLS Wolverhamptono sky
riui ir kurį laiką buvo Skyriaus valdy
bos sekretorius. Mylėjo muziką, susitvė
rus Wolverhamptone „Dainos grupei“, ku
rį laiką jai vadovavo.

Vasario 5 d., po gedulingų pamaldų 
šv. Marijos ir Šv. Jono bažnyčioj, būrelio 
lietuvių, giminių ir pažįstamų palydėtas 
ir palaidotas Danescourt kapinėse Tetten- 
hall.

Paliko du sūnus, dvi dukteris ir du 
anūkėlius.

Mielas Jonai, tegu Gailestingas Dievas 
suteikia Tau amžiną ramybę svetimoje 
žemelėje.

A.P.

SUSIRINKIMAS
Kovo 8 dieną, 5 vai. 30 min., Lenkų 

katalikų klube, Stafford Rd., Oxley — 
Wolverhampton, DBLS-gos Wolverhamp- 
tono skyrius šaukia metinį-visuotinį su
sirinkimą.

Bus renkama skyriaus valdyba, revizi
jos komisija ir atstovas į DBLS atstovų 
suvažiavimą Londone. Be to, bus svars
tomi kiti svarbūs reikalai.

Visus skyriaus narius ir prijaučian
čiuosius maloniai prašome dalyvauti.

Skyriaus valdyba

Derby
METINIS SUSIRINKIMAS

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

Skyriaus Valdyba

Čia gimę, daugiau išsilavinę, turį 
daugiau pažinčių vietinių tarpe, suda
rė neoficiali;) klubo pirkimo grupę ir 
pradėjo daryti pradinius žingsnius.

Namų kainomis smarkiai pakilus, 
vietiniams lietuviams būtų sunku su
daryti tokia sumų. Todėl raštu buvo 
kreiptasi į visus apylinkėje gyvenan
čius lietuvius, prašant prisidėti prie 
šio projekto įgyvendinimo. Tam tiks
lui vasario I d., sekmadienį po pietų, 
buvo sušauktas visuotinis visų apylin
kėje gyvenančių lietuvių susirinkimas.

Nors laikas ir nebuvo visiems labai 
patogus, bet atsilankė apie 70 asmenų 
iš visų kartų: ir senų, ir jaunų ir mažų.

Susirinkimų atidarė ir pravedė 
Nott. sk. vicepirm. P. Anužis, pade
dant Centro Valdybos pirm. J. Alkiui. 
Buvo pasikalbėta, padiskutuota. Klu
bo pirkimo reikalus glaustai, bet lo
giškai išdėstė dr. S. Kuzminskas. Klu
bas buvo oficialiai įsteigtas. Išrinkta 
klubo valdyba, kurios pirmininkas P. 
Anužis. Klubas bus Lietuvių Namų 
Bendrovės padalinys, remsis pritaiky
tais DBLS įstatais.

Naujosios valdybos užduotis įgy
vendinti šio susirinkimo nutarimus: 
rinkti investacijai pinigus, ieškoti pa
talpų. rūpintis kapitalo iš kitų šaltinių.

Sunkus darbas, bet vėl yra naujo 
ūpo ir pajėgų, daugiau pritaikytų šio 
krašto sąlygoms.

Geriausios sėkmės! h.g.

v

Škotija
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Škotijos DBLS skyrius surengė nepri
klausomybes paskelbimo minėjimą vasa
rio 8 d.

2 vai. p.p. vietinėje katalikų bažnyčio
je buvo užprašytos šv. Mišios už Lietuvą. 
Šv. Mišias atnašavo kun. J. Andriušius, 
pasakydamas tai dienai pritaikytą pa
mokslą. Po pamaldų visi dalyviai rinkosi 
į klubo patalpas iškilmingam minėjimui.

Prisirinko gana gausus būrys tautie
čių ir po pasivaišinimo, kurį klubo šeimi
ninkės buvo gražiai paruošusios, paskaitą 
skaitė kun. J. Andriušius anglų kalboje, 
kuri buvo labiau priimtina jaunosios kar
tos. Po paskaitos prasidėjo koncertine 
dalis, kurią išpildė šv. Cecilijos mišrus 
choras, vyrų choras, tautinių šokių grupė 
ir Canty šeimos dūdų orkestras. Buvo 
rinkliava Tautos Fondui. Surinkta 52 
sv. ir persiųsta Tautos Fondo atstovybei.

J.B.
MIRĖ P. KRIUGŽDA

Sausio 20 d. mirė Pranas Kriugžda, gi
męs 1900 gruodžio mėn., 22 d. Trakuose. 
Karo audros buvo išblokštas iš savo gim
tinės, karo metu teko tarnauti vokiečių 
kariuomenėje, o po karo teko būti be
laisviu Belgijoje.

Kaip ir dauguma, Pranas atvyko 'į Ško
tiją darbams ir gavo darbą aliuminijaus 
fabrike Kilnochlyvine, po poros metų 
persikėlė į Mossend — Bellshill. Visuo
met laukė grįžimo į savo numylėtus Tra
kus, kur buvo palikęs žmoną, sūnų ir 
dukrą, Pranas buvo Lietuvos nepriklau
somybes kovų savanoris.

Gyvendamas Bellshill apylinkėje, gavo 
darbo vietinėje pramonėje. Gavęs liūdną 
žinią, kad jo žmona mirė, po kurio laiko 
Pranas vedė lietuvaitę ir gražiai įsikūrė, 
įsigydamas naujus namus.

Bet prieš trejetą metų gaisro nelaimėje 
žmona žuvo, Pranas liko vienišas ii- prieš 
Kalėdų šventes buvo ištiktas paralyžiaus 
ir nuvežtas 'į Monkland ligoninę, kur už
migo amžinu miegu.

Gaila, nepaliko jokio testamento. Lai
dotuvių eiga rūpinosi E. Zaveckienė ir 
sausio 24 d., po gedulingų šv. Mišių, Pra
no kūnas buvo palaidotas Bothwell ka
pinėse kartu su žmona Adele.

Po laidotuvių visi dalyviai buvo pa
kviesti į klubo patalpas arbatėlei, kurią 
paruošė E. Zaveckienė.

Ilsėkis, mielas Pranai, Škotijos žemėje.

Nottinghamas
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS

Vasario 21, Ukrainiečių klube, DBLS- 
gos Nottinghamo skyrius rengia Vasario 
16-tos minėjimą. Minėjimo pradžia 6.30 
vai. vakaro.

Programoje „Gintaro" choro dainos. 
„Rūtos" duetas ir jaunimo „Tautinių ins
trumentų“ orkestrėlis. Solo dainuos — 
Vida Gasperienė. Paskaitą skaitys VI. 
Dargis.

Po programos pasilinksminimas, turtin
ga loterija ir šokiai.

Visus lietuvius kviečiame atsilankyti.
Skyriaus Valdyba

Bradfordas
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Minėjimas rengiamas vasario 21 d., 
šeštadienį, 6 vai. v., Vyties klubo salėje.

J. Adamonio paskaita ir meninę pro
gramos dalį atliks vietinis vyrų sekste
tas, P. Vasiui vadovaujant.

Maloniai kviečiami visi dalyvauti.
Vyties klubo ir skyriaus valdybos

PAMALDOS
Manchesteryje — vasario 22 d., 12.30 v.
Nottinghame — vasario 22d., 11.15 vai., 

Nepriklausomybės šventės proga.
Leicesteryje — vasario 22 d., 14 vai., 

Švč. Širdyje.
Nottinghame — kovo 1 d., 11.15 vai., 

Aušros Vartuose.
Stoke on Trente ■— kovo 1 d., 14.30 vai., 

Šv. Vulstane.
PAMALDOS ŠV. KAZIMIERO 

PARAPIJOJ
Kovo 1 d. — Šv. Luko bažnyčioj, Glas- 

gove, 2 vai. p.p. Mišios už Lietuvą — šv. 
Kazimiero šventė. Škotijos lietuviai kvie
čiami gausiai susirinkti. Po šv. Mišių — 
arbatėlė ir koncertas.

REIKALINGA KNYGA
Britų biblioteka norėti; pasiskolinti 

Lietuvoje išleistą knygą, kuri reikalinga 
mokslininkui, tyrinėjančiam senovės pa
minklų apsaugą.

Knygos autorius: R. Kaminskas. Kny
gos pavadinimas: Istorijos ir kultūros pa
minklų tyrimai ir restauravimas Lietuvos 
TSR 1976-1980 m. Knygą išleido Lietuvos

VASARIO 16 IR KONCERTAS
Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 

69 m. sukaktį Londono lietuviai paminėjo 
vasario 15 d. Saulėtą sekmadienio rytą 
šv. Kazimiero bažnyčioje minėjimas pra
dėtas pamaldomis, kuriose dalyvavo Lie
tuvos atstovas V. Balickas su Ponia, Lon
dono lietuviškosios bendiuomenės veikė
jai ir dauguma londoniškių. Šv. mišias 
atnašavo parapijos klebonas kun. J. Sa- 
kevičius, MIC, šventės proga pasakyda
mas išsamų pamokslą. Skaitymą atliko 
p. Gajutė O'Brien, giedojo liet, bažnytinis 
choras. Po pamaldų buvo priėmimas baž
nyčios svetainėje, o už poros valandų 
Bishopsgate instituto salėje vyko oficia
lioji dalis ir koncertas.

DBLS Londono I-mojo Skyriaus pirm. 
Z. Juras atidarė ir pasveikino susirinku
sius, pakviesdamas tarti žodį Lietuvos 
Charge d'Affaires Londone V. Balicką, 
kuris angliškai ir lietuviškai iškėlė Lie
tuvos garbingą praeitį ir Vasario 16 
reikšmę (jo kalba išspausdinta pirmaja
me puslapyje). Po jo D. Britanijos Liet. 
Jaunimo S-gos vardu kalbėjo V. Puodžiū
nas, primindamas už dešimties mėnesių 
busimąjį Jaunimo kongresą Australijoje 
ir jo reikšmę. Mūsų atstovai reikalingi ne 
tik moralinės, bet ir finansinės paramos.

Lėšų kaupimas jau prasidėjo ir ateity
je jis bus tęsiamas, nes laiko nedaug be
liko. O kad jie tikrai verti tos paramos, 
turbūt pamatė visi, kurie atsilankė į šį 
koncertą.

Po oficialiosios dalies prasidėjęs kon
certas iš karto apstulbino susirinkusius, 
nes niekas nesitikėjo, kad vos tik DBLS- 
gos Kultūrinės Komisijos įsteigtasis an
samblis savo premjeroje taip puikiai pa
sirodytų. Scenoje apie trisdešimt dalyvių, 
pasipuošusių tautiniais drabužiais, senom

Boltonas
SKYRIAUS VEIKLA

Sausio 31 d. boltoniškiai padarė dar 
vieną savo susirinkimą. Skyriaus pirmi
ninkas priminė, kad dėl įvykstančių Bal
tijos Tautų šokių reikia pasiskirstyti pa
reigomis ir stengtis, kad jie pasisektų ir 
šiais metais. Kasininkas H. Silius pada
rė pranešimą apie skyriaus finansinį sto
vį ir pirmininkas prieš uždarydamas su
sirinkimą visus painformavo apie apylin
kės lietuvių veiklą ateityje.

PABALTIEČIŲ ŠOKIAI
Vasario 7 d. įvyko metiniai Boltono 

Baltijos Tautų Komiteto rengiami šokiai- 
karnavalas. Jie praėjo labai gražiai ir 
smagiai — dalyvių skaičius buvo dides
nis negu praeitais metais! Buvo malonu 
pastebėti, kad apylinkės (ji tęsėsi net iki 
Šefildo!) lietuviai juose dalyvavo gražiu 
būreliu.

Vietiniai lietuviai, kaip visada, stipriai 
prisidėjo prie šokių pasisekmo. Skyraus 
pirmininkas H. Vaineikis buvo visų cere
monijų vedėjas, Boltono šeimininkės O. 
Eidukienė, S. Keturakienė ir Florence 
Silius prisidėjo prie svečių pavaišinimo, 
o Helmutas ir Francis Silius išplatino re
kordinį loterijos bilietų skaičių.

Buvo tikrai gražus ir draugiškas va
karas — geras ir svarbus Baltijos Tautų 
bendradarbiavimo įrodymas.
DAR DAUGIAU IŠ PARLAMENTARŲ

Kaip buvo „Europos Lietuvyje" Nr. 1 
paminėta, Boltono Baltijos Tautų Komi
tetas susirišo su vietiniais parlamento 
nariais dėl Simono Wiesenthalio Komisi
jos pabaltiečių apkaltinimo. Buvo gautas 
laiškas iš min. pirmininko Mrs. Thatcher 
(išspausdintas „E.L.“ Nr. 1) ir neseniai, 
per David Young, Boltono darbiečių par
lamento narį, buvo gautas dar vienas 
laiškas, šį kartą iš Vidaus Reikalų Minis
terijos (Home Office) ministerio David 
Mellor, MP. Jis atsakydamas Mr. Young 
rašė šitaip:

„Labai ačiū už Jūsų laišką, datuotą 
lapkričio 13 d., ir taip pat už pridėtą 
laišką iš Mr. Vaines.

„Man labai gaila girdėti, kad šiame 
krašte gyvenanti pabaltiečių bendruome
nė jaučiasi užgauta dėl Simono Wiesent
halio Centro viešumon iškeltų tariamų 
karo nusikaltėlių sąrašų. Estų, latvių ir 
lietuvių bendruomenių nariai per pasku
tinius keturiasdešimt metų yra daug kuo 
prisidėję prie Britų visuomenės gyveni
mo ir yra tikrai blogai, kad šie žmonės 
jaučiasi, jog tokie įtarimai kenkia jų 
priklausančiam pasitikėjimui. Mes 
turime tą iškeltą reikalą kruopščiai iš
nagrinėti, bet klausimo nėra, kad mes 
tai padarysime bešališkai ir be čia gyve
nančių Baltijos bendruomenių apšmeiži
mo".

David Mellor, MP, laiškas datuotas 
sausio 10 d.

TSR Kultūros ministerija 1980 m.
Kas galėtų tą knygą paskolinti, prašo

mas pranešti laišku „Europos Lietuvio" 
redakcijai.

liaudies dainom, skudučiais, kanklėtJ 
deklamavimu, dar Londone negirdėtį^^ 
paukščių pamėgdžiojimais (molinuką* 
tautiniais šokiais atliko tikrai stebini 
čią programą, sklandžiai praėjusią ir 
kiai režisuotą.

Solo dainavo Vida Gasperienė, deį 
mavo filmų ir televizijos aktorė 
Šlekytė-Roche ir jaunasis Algis Gaspet.-— 
dainas paruošė Vincentas O'Brien, tai 
nius šokius — Simonas Dobbs, katilu 1 
muziką -— p. Elena Vainorienė, skudų 
— p. Joanne Mineikienė. Akordeonu 
jo įlietuvinta angliuke Miss Julie HarwJ 
Režisavo kanadietė Nijolė Karosaitė. [ 
skutinė daina „Padainuosim mes susėį j 
buvo iššaukta bisui. ]

Po koncerto DBLS pirm. J. Alkis | 
dėkojo visiems šios puikios progranį • - n. 
vadovams ir atlikėjams, gausiai atstlį 
kiusiems londoniškiams ir svečiams t 
kitur. Dar viena valandėlė greit prabų1* ' 
besivaišinant vyneliu ir p. V. Jurierau 
paruoštais užkandžiais. Pe '

Gražu, kad pastato fasade buvo iškeP1^ 
mūsų Trispalvė, o salėje — didelė Vytis.*au' 
lės fojė išstatyta žymesnių lietuviškų 
gų parodėlė ir didelis Lietuvos žemėlaį Li 
Jaunimas pravedė loteriją, kurios peljarl 
skiriamas mūsų atstovų kelionei į Ajad 
traliją paramai. pas;

Pamatėme ką gali padaryti graži j#os 
nimo grupė, vadovaujama entuziastiiiį Si 
iniciatorių ir sumanių vadovų. Dėkojaprls 
jiems, ypač Algiui Šveikauskui, ir lin|S8( 
me sėkmės ateity, nes ši pradžia tei^inlt 
daug gražių vilčių! t* 1:

tos 
Vasario 16 d. vakare Lietuvių Namut|etl 

buvo oficialus tradicinis kitataučių ir lįon 
tuvių priėmimas. Jan
-------------------------------------------------------------- /L1

VOKIETIJA
KAZIUKO MUGĖ ®‘k

>tr; 
„Aušros" Tunto skautės ir skautai m 

loniai kviečia Jus atsilankyti 'į į.
KAZIUKO MUGĘ v v . auj

1987 m kovo mėn. 14 d., šeštadienį, 161, . 
vai., Vasario 16 Gimnazijos valgykloj^ j

Po iškilmingos sueigos, mugėje b, 1>UI 
rankdarbiai, margučiai, loterija... į__
Visi; lauks šilti pietūs, kava, tortai Į 

kiti skanumynai. |J

AUKOS STOVYKLAI lis
Derbyje gyvenantieji visų institutes 

jų rėmėjai VI. J. Sližiai prisiųsdaflu: 
aukas rašo: „Artinas Vasario J 6-o91' 
Mums lietuviams be galo didelė šve t 
tė. Prisimenam kas įvyko prieš 69 n?01 
tus, gyvenom laisvi 22 metus. pa

„Šios mūsų garbingos šventės prlUl 
ga, mes su žmona aukojam skautų 
jungai 30 sv. Dvidešimt svarų skani ■ 
stovyklai ir dešimt svarų skautų „B®* 
dėkime“ leidinėliui. Maža auka, t®11 
iš tikros lietuviškos širdies.

„Prisimenam Vinco Kudirkos L: 
BORA paskutinius žodžius: kad nešt 
pelytum ir eitum į kapų be likus? 
ženklo, kad žmogus esi buvęs. U

„Geriausi mūsų linkėjimai Tamstą” 
ir visiems skautams. Linkini gero of 
stovyklautojams ir vadams. Ištvc 
mės dirbant Dievui. Tėvynei, Ar, 
mul kaBradforde gyvenantis veikius orgaijj 
zacijų veikėjas ir dainų mylėtojas į.ir 
Vasis, prisiųsdamas skautų reikalai^ 
aukų, rašo: „Prašau priimti 5 sv. aui 
skautų reikalams ir toliau tęskit L, 
vargingų bet garbingų darbų“. L

AUKA ALBUMUI
Iš JAV, anksčiau gyvenęs Bra®1 

forde, veiklusis skautininkas JuozPa 
Bružinskas-Bružas mūsų knygos-all&i 
mo išleidimui prisiuntė 50 dol. 111

VI. M. Žemaičiai iš Derbio prisiviQ 
tė papildomai 5 sv. (viso — 8 sv.)s,! 
J.M. — 10 sv. (viso — 25 sv.). h

PIRMASIS UŽSIREGISTRAVO
Į šių metų skautų stovykla pirmas 

užsiregistravo, gyvenantis Glouceste? 
skautas T. šlepertas.

Jonas ir Margaret šlepertai, prisiiĮ. 
darni pilnų stovyklinį mokestį 25 s'*11 
pridėjo dar 5 sv. įvairioms išlaidoti14 
padengti. ?'

Sveikinam ir tikim, kad ir visi 
skautai laiku užsiregistruos.

Visiems aukotojams tariam nuošr 
dų ir skautiškų AČIŪ. S kautų vadi*
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