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AR PALEIS LIETUVIUS?
Korespondencijoje iš Maskvos Londono 

naThe SUNDAY TIMES (11.22) sakoma, 
kad neatsižvelgiant į M. Gorbačiovo nuo- 
!at kartojamą glasnost (viešumo) reika- 

en [ingumą ir užsienio spaudai teikiamas ži- 
l'J| jias apie žinomesnių disidentų paleidimą 

iš sovietų kalėjimų bei darbo stovyklų, —
nei sovietų spaudoje nei televizijoje lig- 

d šiol tas klausimas nebuvo paminėtas.
1 Niekas nežino tiksliai kiek disidentų
1 yra kalinama sovietų darbo stovyklose 

bei kalėjimuose. Manoma, kad skaičius 
1 ‘ gali siekti 3000. Užsieniui buvo pasakyta, 
,s< kad 140 politinių kalinių dabar bus pa
s'leista. Abejojama, tačiau, kad tarp jų 

bus daugiau religinių kalinių.
Lankydamasis praeitą savaitę Rygoje

jr Taline, M. Gorbačiovas gatvėse „kalbė
josi" su žmonėmis apie krašto ūkio ,,pe- 
restroiką“ (pertvarkymą), bet visiškai ne
palietė Ėaltijos respublikoms labiau rū
pimų klausimų. KGB pareigūnų sauvalia
vimas yra vienas iš tokių klausimų.

Laikraštis sako, kad Sovietų saugumo 
’ri organuose dirba apie 700.000 pareigūnų ir 

maždaug tiek pat slapukų. Kiekvienas iš 
jų nenorėtų nustoti darbo, o pats Gorba- 
čiovas nėra.linkęs juos sudrausti. KGB 

el yra bene vienintelė organizacija, kurios 
V jis ligšiol nekritikavo. Atvirkščiai, kom- 
P‘ partijos C.K. plenumo susirinkime š.m.

sausio 27 d. M. Gorbačiovas pasakė:
„Tėvynės interesų sargyboje akylai
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budi valstybės saugumo organai (KGB), 
turintys idėjiškai užsigrūdinusius, parti
jai ir liaudžiai atsidavusius, profesiona

lia liai parengtus kadrus. Mes esame įsitiki
nę, kad tarybiniai čekistai ir ateityje 
atskleis ir ryžtingai nutrauks priešo in-

j U trigas prieš mūsų šalį“.
je Tarp tų „priešų“, saugumiečių nuomo-
įj.j ne, yra ir religiniai disidentai. Amnesti

jas Internacionalo duomenimis, sovietų 
darbo stovyklose yra 580 sąžinės kalinių, 

' bet ta pati organizacija abejoja, ar visi
tos rūšies kaliniai yra suregistruoti.

Keston College turi žinių, kad sovietų
darbo stovyklose yra apie 300 religinių 
kalinių. Kiti sąžinės kaliniai yra aiškiai
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pasisakę esą nacionalistai ar kitokie po
litiniai disidentai. Daugumas jų yra nu
teisti už įvairius nusikaltimus, pradedant 
valdžios kritikavimu ir baigiant — pra
šymu leisti emigruoti.

Ligšiol nei vienas nacionalistinis disi
dentas nebuvo paleistas. Nors nuolat kal
ba apie santvarkos demokratizavimą, M. 
Gorbačiovas tos rūšies disidentų paleisti 
iš kalėjimų neskuba.

The SUNDAY TIMES prie minėto 
straipsnio įdėjo šešių sąžinės kalinių fo
tografijas. Tarp jų — kun. Sigito Tamke-
vičiaus.

KAS NĖRA LIETUVIŲ

ky-

nic

yr- 
su
au

ris, 
sus

JVC

dė 
no, 
tad 
sy 
)B 
i nė 
įsi- 
toji

la

vos

rie

KOL 
PALEIDŽIAMŲJŲ KALINIŲ TARPE 
Paskutinėmis žiniomis, šių metų Sovie

tų Sąjungoj naujai paleistų kalinių sąra
šuose kol kas nėra lietuvių.

Bet, anot Washington Post, vienas disi
dentas tvirtino, kad paleistųjų tarpe yra 
lietuvių. Jis aiškino, kad iš paleidžiamų
jų yra reikalaujama duoti pasižadėjimą 
niekad nedalyvauti antisovietinėj vei
kloj. Turimomis disidento žiniomis, palei
džiamieji į tą reikalavimą reagavo radi
kaliai skirtingai. Lietuvos ir Ukrainos di
sidentai tą pasižadėjimo tekstą pakeitė ta 
prasme, kad jie niekad neveiks prieš in
teresus savo tautos žmonių. Ir nežiūrint 
to, Washington Post cituojamas ir ne
vardintas disidentas teigė, kad ir jie bu
vo paleisti.

Taip pat paleidžiamiesiems kaliniams 
buvo pakišamas pasirašyti popierius, kad 
jie patys prašėsi būti paleisti. Jie turėjo 
ir nurodyti, kur jie nori gyventi: Sovietų 
Sąjungoj ar už jos ribų.

Nors plačioji spauda pranešė, kad buvo 
Paleistas Antanas Terleckas ir Vladas La- 
pienis, tai 'įvyko, pagal Miunchene vei
kiantį USSR News Briefs, praeitų metų
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S. St. Br. Vaitkevičiaus myliniam 
Tėveliui Lietuvoje mirus, broliui 
Steponui, Seimai ir giminėms gilią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

LSS Europos rajono vadija, 
sesės ir broliai

gale. O anksčiau tais pačiais 1986 metais 
buvo paleisti dar du lietuviai kaliniai 
prieš terminą, t.y. Henrikas Jaškūnas ir 
Jadvyga Bieliauskienė.

Antanas Terleckas buvo suimtas ketvir
tą kartą 1979 m. už pogrindžio spaudos 
skleidimą ir už bendradarbiavimą su „Vy
ties" pogrindžio žurnalu. Jis atliko 3 me
tus griežto režimo lagerio, ir, kai jį pa
leido, jis buvo bebaigiąs, t.y. 1987 spalio 
mėn., 5 metus tremties.

Daugiau kaip aštuoniasdešimt metų am
žiaus Vladas Lapienis irgi buvo paleistas 
praeitų metų gale, atlikęs 2 metus iš 6 
metų bausmės už „Tarybinio kalinio me
muarų" rašymą. Jį suėmus 1985 m. po
grindžio Aušra pradėjo serijomis spaus
dinti Lapienio prisiminimus apie jo per
gyvenimus sovietų lagery už bendradar
biavimą su LKB Kronika.

Per komunistų Lenkijos spaudą suži
nota, kad 1986 lapkričio 3 LTSR Aukš
čiausios Tarybos prezidiumas bausmę do
vanojo sąžinės kaliniui Henrikui Jaškū- 
nui. Jis esą pasisakęs, kad lagery pakeitė 
pasaulėžiūrą, kuri dabar atseit sutampa 
su sovietinės valdžios linija. Jaškūnas bu
vo areštuotas 1976 m. Jonavoje po kratos, 
kurios metu buvo paimta fortoaparatai ir 
apie 1000 įvairiausių dokumentų rusų kal
ba, kaip, pvz., „TSRS nepriklausomų 
tautų sąjungos organizacijos manifestas“ 
ir t.t. Atliko 10 m. specialaus režimo la
gerio, o buvo paleistas nepradėjus 5 m. 
tremties terminą.

Jadvyga Bieliauskienė, iš profesijos 
mokytoja, buvo suimta 1982 m. ir nuteis
ta 1983 gegužės 20 Vilniuje ketveriems 
metams griežto režimo lageriu ir trims 
metams tremties už „antisovietinę agita
ciją ir propagandą“. Jos nusikaltimai: pa
rašų rinkimas po pareiškimu prieš tikin
čio jaunimo persekiojimą, vaikų būrimas 
į religinių diskusijų būrelius bei organi
zavimas nacionalistinio turinio, pvz., poe
to Bernardo Brazdžionio, eilėraščių, vaidi
nimus ir pan. Ji buvo paleista 1986 spa
lio mėn. iš Mordovijos atlikus 4 m. baus
mę ir besąlyginiai, vietoj tremties, su
grąžinta 'į Lietuvą.

(LIC)

SACHAROVO PAREIŠKIMAS
Adademikas Andrei Sacharovas, susi

tikime su grupe amerikiečių ir japonų 
žurnalistų Maskvoje, pareiškė, jog šimto 
keturiasdešimties politinių kalinių išlais
vinimas, apie kur'į pranešė sovietinė val
džia, nėra pakankamas. Turėtų būti iš
laisvinti mažiausiai septyni šimtai kali
nių. Iš viso, pridūrė akademikas Sacharo
vas, kalėjimuose neturėtų likti nė vieno 
politinio kalinio. Sacharovas, -be to, paste
bėjo, kad iš šimto keturiasdešimties am
nestuotų kalinių, tuo tarpu tiktai 43 su
grįžo į namus. Sacharovas palankiai pa
sisakė dėl dabartinių pastangų demokra
tizuoti sovietinę sistemą, išreikšdamas 
viltį, kad šios pastangos bus gilinamos 
įvairiose gyvenimo srityse. Ypač tikiuosi, 
pareiškė jis, kad informacija bus atvires
nė. Paklaustas, ar nenumatąs aplankyti 
JAV-jas, Sacharovas pareiškė: „Dabar to
kia kelionė nebūtų įmanoma. Valdžia ne
leistų man išvykti iš Sovietų Sąjungos“.

BUKOVSKIO NUOMONĖ
Buvęs sovietų politinis kalinys Vladi

miras Bukovskis, dabar gyvenantis Di
džiojoje Britanijoje, abejingai vertina 
sovietų komunistų partijos generalinio 
sekretoriaus Gorbačiovo skelbiamą va
dinamo persitvarkymo politiką. Dabarti
nės socialistinės struktūros rėmuose nėra 
■įmanoma Sovietų Sąjungoje įvykdyti jo
kių esminių pakeitimų, pažymėjo Bukovs
kis italų katalikų dienraščiui „Avvenire“ 
duotame interviu. Jo nuomone, Gorba
čiovas anaiptol nesiekia iš pagrindų pa
keisti — surevoliucinti — marksistinės 
doktrinos ir sistemos, bet tiktai nori da
bartinę sistemą patobulinti. Dėl to, gry
nai taktiniais sumetimais dabartinė so
vietinė valdžia siekia sudaryti įspūdį, jog 
persitvarkymai vyksta laisvėjimo krypti
mi. Jei Gorbačiovas, pavyzdžiui, iš tikrų
jų norėtų sušvelninti priespaudos siste
mą, pažymėjo Bukovskis, jei jam tikrai 
rūpėtų išspręsti žmogaus teisių proble
mą, jis būtų galėjęs tuojau paskelbti am
nestiją politiniam ir sąžinės kaliniam. 
Bet to jis nepadarė, nes tai neįeina į jo

LIETUVIAI TELEVIZIJOJ
Antradienį, kovo 3 dieną, vakare Britų 

ITV televizija parodė pabaltiečius liečian
tį filmą, kuriame žiūrovai galėjo matyti 
pamaldas Londono lietuvių šv. Kazimie
ro bažnyčioje ir pokalbį apie šiuo metu 
D. Britanijoje vykstančią „karo nusikal
tėlių medžioklę'.

Televizijos korespondentas prie bažny
čios kalbėjosi su DBLS pirm. Jaru Alkiu 
ir valdybos nariu politiniams reikalams 
Zigmu Juru. Lietuviai sakė, kad jie ap
gailestauja, kas karo metu vyko Lietuvo
je, bet tų įvykių svarbiausias kaltininkas 
buvo Sov. Sąjunga, kuri, susitarusi su 
naciais, davė pradžią karui. Tad tikri ka
ro nusikaltėliai yra sovietų valdžios žmo
nės, kurie pradėjo karą ir pavergė Lietu
vą.

Dalis filmo buvo nufilmuota prie Lat
vių Namų ir televizijos studijoje, kur ko
respondentas klausinėjo vieną latvių išei
vijos veikėją apie įvykius Latvijoje. Dis
kusijose televizijos studijoje dalyvavo 
jaunas baltiečių atstovas, vienas Darbo 
partijos parlamento narys, atstovavęs žy
dus, ir vienas teisininkas,-vid. reikalų mi
nisterijos pareigūnas. Baltietis aiškino, 
kad „nacių medžioklė“ tarp baltiečių yra 
sovietų inspiruota su tikslu apjuodinti 
estų, latvių ir lietuvių išeiviją D. Britani
joje.

Žymiausias Londono .dienraštis The 
TIMES (III.3) išspausdino vedamąjį

„Wiesenthalio bylos" klausimu. Straips
nyje tarp kitko sakoma, kad Britanija 
yra krikščioniškas kraštas ir jo teisės 
principai remiasi daugiau pasigailėjimo, 
negu keršto jausmais. Teisinės procedūros 
pagrindu yra prielaida, kad kaltinamasis 
yra nekaltas kol neįrodyta, kad kaltas, 
įstatymas šiuo klausimu yra sudėtingas, 
bet aiškus. Jis neleidžia traukti atsako
mybėn tų žmonių, kurių tariami nusikal
timai buvo įvykdyti užsienyje. Tam tik
rais atvejais įstatymas gali leisti asmenį 
ištremti į tą valstybę, kur tariamas nusi
kaltimas buvo įvykdytas. Bet įstatymas 
neleidžia ištremti Britanijos piliečių. Ta
čiau, jeigu pilietybė buvo įsigyta neteisė
tu būdu, tai ji gali būti panaikinta.

Simono Wiesenthalio Centro pristaty
tame britų įstaigoms sąraše visi išvardy
ti asmenys (17) yra kilę iš Baltijos vals
tybių. Tos trys valstybės — Lietuva, Lat
vija ir Estija — ir jos gyventojai karo 
metu daug nukentėjo. Turint omenyje vi
sas aplinkybes, The TIMES daro tokią iš
vadą:

„Nacių simpatikų, sovietų simpatikų ir 
rezistencijos kovotojų įrodinėjimai suda
ro Baltijos valstybėse keblesnę padėtį, ne
gu beveik bet kur kitur. Trūkstant tvirtų 
įrodymų, kad Britanija davė prieglobstį 
kuriam nors rimtam karo nusikaltėliui, 
yra išmintinga ir žmoniška palikti šią by
lą ramybėje“.

LIETUVOJE

Wiesenthalio atstovai Londone
Kovo 2 d. Britų vidaus reikalų minis

terijoje lankėsi iš JAV S. Wiesenthalio 
karo nusikaltėlių ieškojimo centro atsto
vai, kurie turėjo pasikalbėjimą su Vidaus 
reikalų ministru Douglas Hurd.

Ta proga tą pačią dieną Vidaus reikalų 
ministerijos patalpose buvo surengta 
spaudos konferencija. Susidomėjimas ta 
konferencija buvo didelis, be BBC ir ITV 
televizijų, dalyvavo Kanados, JAV ir kt. 
televizijos, atvyko daugiau kaip šimtas 
radijo ir spaudos atstovų. D. Britanijos 
lietuvius atstovavo DBLS C. valdybos na
rys Z. Juras.

Apie įtariamuosius kalbėjo vienas iš 
aktyviausių D. Britanijoje nusikaltėlių 
ieškotojas Britų darbo partijos atstovas 
parlamente Greville Janner.

Pagrindiniai min. D. Hurd pareiškimo 
punktai buvo šie:

1. Britų vyriausybė susipažino su S. 
Wiesenthalio centro kaltinimų medžiaga 
ir priėjo išvados, kad apkaltinimai yra 
paviršutiniški ir nepilni. Todėl jokios ak
cijos Britų vyriausybė nepradės;

2. Jei bus gauta nauja papildoma me
džiaga — ji bus peržiūrėta;

3. Britų teismai neturi juridikcijos teis
ti žmonių už karo metu įvykdytus nusi
kaltimus ne britų teritorijoje ir tuo metu, 
kai tie 'įtariamieji asmenys nebuvo britų 
piliečiai;

4. Nėra jokio susitarimo su Sov. Sąjun
ga, kad D. Britanijos piliečiai galėtų būti 
jai perduoti, o taip pat, atsižvelgiant į 
sovietų elgesį žmogaus teisių klausimu, 
D. Britanijos vyriausybė jokių žmonių į 
Sov. Sąjungą siųsti nemano;

5. Nėra sutarties ir su Izraeliu, kad įta
riamieji karo nusikaltėliai būtų į ten per
duodami.

Buvo klausiama, kodėl D. Britanijoje 
nebuvo anksčiau imtasi priemonių suras
ti karo nusikaltėlių ir kodėl D. Britanija 
priglaudžia nacių kolaborantus?

Ministras nesileido į platesnius aiškini
mus, primindamas savo padaryta, prane
šimą.

į klausimą, ar D. Britanijos Vidaus 
reikalų ministerija žino, kad pabaltiečiai 
ir kiti rytų europiečiai atvyko į šį kraštą 
ne kaip nacių kolaborantai, bet kaip poli-

užsibrėžtus tikslus. Bukovskio nuomone, 
sovietinės sistemos tikras sulaisvėjimas 
nėra įmanomas taip pat ir dėl to, kad jis 
sukeltų sunkiai pramatomas pasekmes 
tiek pačioje Sovietų Sąjungoje, tiek ir 
kituose komunistų valdomuose Rytų Eu
ropos kraštuose. Maskva negali toleruo
ti, kad tie kraštai taptų nuo jos nepri
klausomi, nes tuo atveju tuoj paaštrėtų 
ir sovietų valdomų tautų problema. Jei, 
pavyzdžiui, Lenkija taptų nuo Maskvos 
visiškai nepriklausoma, pažymėjo Bu
kovskis, kodėl negalėtų ir Pabaltijo kraš
tai bandyti siekti to paties tikslo?

tiniai pabėgėliai, pasitraukę nuo sovieti
nio komunizmo? Ministras atsakė, kad tai 
žinoma, bet čia kalbama tik apie šešis as
menis.

Vos tik pasibaigus šiai konferencijai, 
tuoj pat įvyko kita spaudos konferencija 
kitose patalpose, netoli parlamento rūmų. 
Konferencijos organizatoriai buvo S. 
Wiesenthalio centro atstovai ir to centro 
rėmėjai, gyvenantieji D. Britanijoje. Su
sidomėjimas buvo didelis, salė pilnutėlė 
laikraščių, radijo ii' kelių televizijų atsto
vų.

Pagrindinis kalbėtojas — S. Wiesentha
lio centro atstovas rabinas Marvin Hier, 
kuris vėl kartojo tuos pačius kaltinimus 
ir pareiškė, kad susitikimas su min. D. 
Hurd buvo naudingas. Rabinas M. Hier 
pareiškė, kad įtariamuosius karo nusikal
tėlius reikia perduoti Sov. Sąjungai. Dau
giausia puolė lietuvius, latvius ir ukrai
niečius. Spaudos atstovams buvo išdalyta 
informacinė medžiaga apie nusikaltimus. 
Iš viso apie 10 puslapių. Daug kaltinamos 
medžiagos pateikta apie 12-tą lietuvių po
licijos batalioną ir Vilniaus ypatingą bū
rį (dokumente — „Ypatinga būras").

Kilo ginčų dėl dokumentų autentišku
mo, nes visi liudininkai yra iš Sov. Są
jungos.

Parlamento narys G. Janner buvo pa
klaustas, ai- jis supranta, kokią žalą jis 
daro pabaltiečių bendruomenėms savo pa
sisakymais ir grasinimais.

Po karštų nuomonių pasikeitimų, rabi
nas M. Marvin pabrėžė, kad žydai nekal
tina visos lietuvių tautos, nei lietuvių ben
druomenės D. Britanijoje, bet nori išaiš
kinti pavienius nusikaltėlius.

Po konferencijos Z. Jurui teko pasikal
bėti asmeniškai su S. Wiesenthalio atsto
vais ir parlamentaru G. Janner, kurie už
tikrino, kad jokiu būdu nėra šmeižiama 
lietuvių bendruomenė, bet reikalas susijęs 
tik su keliais asmenimis.

DBLS Centro valdyba ir Pabaltiečių 
taryba įdėmiai seka kaltinimų eigą ir, 
kiek galimybės leidžia, atsako į neteisin
gus lietuviams užmetimus.

Kovo 5 dieną Sovietų užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnas Genady Gerasi
movas pasakė spaudos atstovams Mask
voje, kad „karo nusikaltėlių", gyvenančių 
Britanijoje, klausimas bus iškeltas per 
min. pirmininkės p. Thatcher vizitą šio 
kovo gale Maskvoje. Sovietų pareigūnas 
pacitavo kelias pavardes, sakydamas, kad 
pilną sąrašą (bene 34 asmenų) pateiks 
vėliau. Britanija anksčiau atsisakiusi tuos 
asmenis perduoti Sov. Sąjungai.

Kovo 6 dieną į ginčą dėl „karo nusi
kaltėlių" įsikišo pats Simonas Wiesen- 
thalis, gyvenantis Vienoje. Jis nepaten
kintas The TIMES laikraštyje išspausdin
tu vedamuoju, kuriame esmėje buvo siū
loma tą bylą užmiršti.

Automatizuojamas Kauno 'paštas
Kauno centriniame pašte koresponden

cijos skirstymas automatizuojamas. Laiš
kus rūšiuoja elektroninės mašinos. Todėl 
labai svarbu vietoje ir tiksliai užrašyti 
pašto indeksą. įvedami standartiniai vo
kai. į vokus negalima dėti raštų, susegtų 
sąvaržėlėmis.
Siūlomos kelionės

Panevėžio kelionių ir ekskursijų biu
ras organižuoja keliones turistiniu trau
kiniu maršrutu: Panevėžys — Brestas — 
Kijevas — Panevėžys. Kaina 76 rubliai.

J kainą įeina išlaidos už ekskusijas, 
maitinimą, nakvynę.

Vilniaus biuras siūlo keliauti turistiniu 
traukiniu LIETUVA. Maršrutai: Vilnius 
— Minskas — Lvovas — Kijevas — Vil
nius. Kaina 68 rub.

Vilnius — Brianskas — Smolenskas — 
Vilnius. Kaina 48 rub.
Restaairuotas bastionas

Vilniaus restauravimo dirbtuvės baigė 
restauruoti miesto sienos bastioną. Čia 
įsikurs istorijos ir etnografijos muzie
jaus filialas, kuriame bus eksponuojami 
ginklai, medžiaga, pasakojanti apie forti
fikaciją ir kariavimo būdus. 
Žiema nauja, daina sena

„Trečią žiemą Salame savo butuose, ne
turime šilto vandens, trūksta dujų", — 
rašo „Tiesos“ redakcijai Molėtų Meliora
torių, Mechanizatorių ir Liepų gatvių gy
ventojai (iš viso 25 parašai). Termome
tro gyvsidabrio stulpelis jų butuose ne
pakyla aukščiau dešimties laipsnių ribos. 
Kokia kalba gali būti apie gerą darbo 
nuotaiką, jeigu, grįžęs namo, turi galvo
ti, kaip nesušalti.

L. DAMBRAUSKAS LAISVAS
Lietuvių Informacijos Centras, New 

Yorke, paskelbė, kad vasario 7 d. iš Mor
dovijos griežto režimo lagerio buvo išlais
vintas lietuvis kalinys Liudas Dambraus
kas. Kiti šaltiniai praneša, kad Liudas 
Dambrauskas jau yra grįžęs į Lietuvą pas 
savo šeimą. Dambrauskas buvo areštuo
tas 1984 metų kovo 20 dieną po kratos, 
kurios metu buvo konfiskuoti jo prisimi
nimai iš Stalino kalėjimų. Tų pačių metų 
spalio 1-3 dienomis sovietinis teismas 
Dambrauską nuteisė pusketvirtų metų ka
lėti griežto režimo lageryje ir dvejus me
tus pasilikti tremtyje. Liudas Dambraus
kas yra gimęs 1921 metais Kuronių kai
me, Kėdainių apskrityje, žymaus moks
lininko ir rašytojo prelato Adomo Jakšto- 
Dambrausko brolio šeimoje. Yra chemi
jos mokslininkas, parašęs daugiau kaip 
50 mokslinių studijų, apie 20-ties išradi
mų autorius, 1945 metais Liudas Dam
brauskas buvo nuteistas sušaudyti, bet 
bausmė buvo pakeista dešimt metų lage
rio. 1955 metais grįžęs iš lagerio, apsigy
veno Kaune. Parašė memuarus, už ku
riuos vėl turėjo iškentėti beveik trejus 
metus nemažiau žiauriame lageryje kaip 
Stalino laikais.

PALEISTI KETURI LATVIAI
Kestono kolegiją, Didžiojoje Britani

joje, pasiekusiomis žiniomis, grupėje po
litinių ir sąžinės kalinių, kuriuos sovie
tinė valdžia numato išlaisvinti iš Permės 
lagerio, nėra nei vieno lietuvio. Kolegija 
yra paskelbusi sąrašą belaisvių, kuriems 
numatoma dovanoti bausmes. Sąraše mi
nimų asmenų tarpe daugumą sudaro ru
sai, yra keli ukrainiečiai ir keturi latviai: 
poetas Gunars Freimanis, nuteistas iž 
patriotinio pobūdžio kūrybą, baptistų re
liginės bendruomenės narys Janis Roz- 
kalns, nuteistas už vaikų religinį auklė
jimą, Janis Barkans ir Alfreds Tauberts. 
Sąraše yra minimos iš viso 37 belaisvių 
pavardės, bet Kestono kolegijos žiniomis 
bausmės buvo panaikintos apie 50 belais
vių. Kestono kolegija patvirtino anksčiau 
Vakarus pasiekusią informaciją, kad ku
nigas Sigitas Tamkevičius praėjusių me
tų pabaigoje iš Permės lagerio buvo su
grąžintas į Vilnių, kur tardytojai reika
lavo, kad pasirašytų kažkokį pareiškimą. 
Kunigui Tamkevičiui atsisakius tai pa
daryti, jis buvo nusiųstas atgal į Permės 
lagerį. Kestono kolegija neatmeta gali
mybės, kad kunigas Tamkevičius ir kiti 
įkalinti lietuviai kunigai būsią netolimo
je ateityje išlaisvinti.

1
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Vertingos knygos pasitikimas ŠVEICARIJOS LB VEIKLA '
Vašingtono Lietuvių Moterų Klubas, va

dovaujamas dr. Danutės Harmonienės va
sario 22 visuomenei pristatė dr. Constan
tine (Kosto) Rudaminos Jurgėlos 1973 
metais parašytos disertacijos knygų. Ši 
264 puslapių knyga yra papildyta naujais 
dokumentais iki 1984 metų. Ji yra ilius
truota 28 vaizdais. Tai nėra vien istorija 
bet yra svarbus dokumentas dabarčiai.

Pirmiausia, ji rodo, kad JAV buvo įsi
pareigojusios padėti carinei Rusijai iš
laikyti jos imperijų ir dėl to jos nesisku
bino pripažinti Lietuvai teisės būti nepri
klausoma. Šiandien mes girdime JAV vy
riausybių paskatinimus, kad Lietuvos bol
ševikiškos okupacijos jos niekad nepripa
žins. Bet reikia atminti praeitį ir pastebė
ti, kad iki šiol jokia JAV vyriausybė dar 
niekad nepasisakė už Sovietų Rusijos im
perijos suskaldymų į tautines nepriklau
somas valstybes. Amerikiečių politikų pa
sąmonėje tebeglūdi akies nekirtimo ki
tam varnui psichologija.

Antroji išvada iš Jurgėlos knygos yra 
jo nuorodoje apie nepaprasta, Amerikos 
lietuvių įnašą siekiant, kad JAV pripažin
tų Lietuvą įteisinta valstybe, ši padėtis 
iki šiol esmėje nepasikeitė. Ateities Lie
tuva vėl turės remtis Amerikos lietuvių 
politiška ir ekonomiška paspirtimi — be 
jos, kaip Izraelis, Lietuva negalės atsisto
ti ant nuosavų kojų.

Disertacija pasižymi savo „šalta“ 1917- 
1922 metų laikotarpio dokumentacija, ku
ri nuogai rodo JAV politikų neryžtingu
mų ir nepasiruošimų priimti besikeičian
čius faktus ir elgtis jais vadovaujantis. 
K. Jurgėla šio laikotarpio padėtį vaizduo
ja labiau iš lietuviško išeities taško ir tik 
prabėgomis nurodo, kad JAV vyriausybė 
Lietuvos reikalui skyrė labai nedaug dė
mesio.

Autorius vaizdžiai parodo, kad prezi
dento V ii.šono 14 punktų proklamacija bu
vo žodžiai, kurie turėjo didelę įtaką pa
vergtom tautom, bet neturėjo ypatingos 
įtakos JAV užsienio politikos formulaci- 
jai. Net pats prezidentas Vilsonas tuos sa
vo 14 punktų vėliau kitaip interpretavo 
(131 psl.), nei jie buvo kitų suprasti juos 
paskelbus.

Knygoje yra užsimenama, kad entantės

KALIMU MEMUARAI —
14.

Priespaudos priemonių surašė trem
tis buvo kokioje ketvirtoje vietoje... 
,,Šviesioji“ revoliucija buvo užsimo
jusi panaikinti visokių priespaudą, tai
gi ir tremtį. Tačiau vos tik pradėjusi 
žengti pirmuosius netvirtus žingsnius, 
dar nesubrendusi, revoliucija suprato, 
kad nors ji tremtį pasmerkė kaip cari
nės priespaudos priemonę, bet ir pati 
„pažangiausia“ santvarka be tremties 
negali apsieiti.

Gal porų ar tris metus po revoliuci
jos tremties nebuvo. O po to prasidė
jo doportacija-ištrėmimas nepageidau
jamų asmenų.

Jau liaudies didvyris Tuchačevskis, 
vėliau tapęs maršalu. 1926 m. rašyda
mas žurnale „Taika ir revoliucija“ 
(Nr. 7/8. p. 101 apie kovų su kon- 
trevoliucionierių maištais, apie 1921 
m. Tambovo gubernijoj. įrodinėjo, 
kad tremtis labai reikalinga, net būti
na. Buvo nutarta organizuoti banditų 
(t.y. partizanų) šeimų trėmimų plačiu 
mastu. Buvo organizuojami kondage- 
riai. kur iš anksto tos šeimos buvo už
daromos. Tiktai „patogumas“ revo
liucijos priešus sušaudyti, vietoj to, 
kad kažkur juos vežti, keiyje saugoti, 
valgydinti, apgyvendinti ir vėl saugoti, 
sulaikė nuo įvedimo reguliariosios 
tremties. Sulaikė nuo reguliariosios 
tremties iki karinio komunizmo pabai
gos.

Jau 1922 m. spalio 16 d. NKVD 
buvo sudaryta trėmimui pastovi Ko
misija. Ji turėjo tremti „socialiai pa
vojingus asmenis, antitarybinių parti
jų veikėjus“, t.y. visų partijų, išskyrus 
bolševikų. Dažniausia buvo tremiama 
trims metams. Tokiu būdu praėjus jau 
beveik trejiems metams po revoliuci
jos. t.y. dvidešimtaisiais metais, 
tremčių institucija jau veikė įprastai 
ir nuosekliai. Tiesa, iš pradžių bau
džiamoji tremtis dar nebuvo atnau
jinta. Tačiau buvo sugalvoti vadina
mieji pataisos darbų lageriai, kurie 
vėliau buvo pavadinti pataisos darbų 
kolonijomis, juose ir buvo patalpinta 
dauguma nusikaltėlių.

Politinis nutrėmimas tapo patoges
nis. nes dabar, nesant opozicinės spau
dos, niekas neiškeldavo jo viešumon. 
Be to. palyginus su karinio komuniz

nariai iš karto pripažino teisę būti nepri
klausomomis Lenkijai ir Suomijai, o vė
liau svarstybose buvo minimi reikalavi
mai nepriklausomybei Estijai, Latvijai, 
Lietuvai, Ukrainai, netgi Armėnijai, Gru
zijai, Azerbeidžanui (211 psl.), Besarabi
jai, Sibirui (169 psl.) ir Baltgudijai (129 
psl.). šios valstybės JAV nebuvo stipriai 
atstovaujamos. Nei Estija, nei Latvija 
tuomet čia daug imigrantų neturėjo, bet 
Pabaltijo valstybių tarpe Lietuva buvo 
dažnai „užmirštama" dėl komplikacijų 
santykyje su prancūzų favoritizuojama 
Lenkija ir dėl Lietu vos-Vokieti jos geo
grafinės padėties. Šios sąlygos turbūt ir 
šiandien nėra daug pasikeitusios.

Jurgėla, parodydamas dideles Ameri
kos lietuvių pastangas Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimo siekiant, tvir
tina, kad jos JAV vyriausybės nepaveikė 
(197 psl.). Toks tvirtinimas gali būti gin
čijamas, bet vadovaujantis jo parodyta 
medžiaga, nelieka abejonės, kad JAV vy
riausybę paveikė ne JAV lietuvių petici
jos ir propaganda, bet tai, kad Lietuva, 
drauge su Latvija ir Estija, 1922 metais 
jau buvo įsipilietinusios valstybės. Jos pa-, 
čios, netgi prieš JAV ir jų sąjungininkų 
pageidavimus, pasirašė taikos sutartis su 
TSRS ir buvo pripažintos de jure Europos 
entantės valstybių birželio 30 dieną. JAV 
suteikė de jure pripažinimą Estijai, Lat
vijai ir Lietuvai 1922 m. liepos 28 (JAV 
ambasadorė Jungtinėm Tautom, J. Krik- 
patrick, nurodo šią datą liepos 26, o Bos
tono „Lietuvių enciklopedija“ — liepos 
28).

Disertacijai autorius Kostas Jurgėla, 
kaip ir jo broliai — Julius (1906-1986) ir 
Petras (1901—), aprašomą laikotarpį pra
leido besikuriančioje Lietuvoje, būdamas 
savanoriu, ir tą laikotarpį dokumentavo, 
ruošdamas darbą Niujorke, Fordhamo 
universitete, istorijos daktaro laipsniui 
gauti.

Kiekvieno veikalo turinio ir dokumen
tacijos atranka rodo autoriaus subjekty
vumą. Atrodo, kad K. Jurgėla, jungda
mas medžiagą apie JAV lietuvių nesutiki
mus ir tarpusavio varžybas, norėjo pa
brėžti savo, pasaulėžiūrinio kataliko ir 
tautininko, bet ne principinio „partiečio'

mo sušaudymais, trejų metų nutrėmi
mas atrodė kaip labai gera auklėjimo 
priemonė. Bet iš tų „auklėjimo prie
monių“ žmonės į gimtąsias vietas re
tai besugrįždavo. O jei sugrįždavo, 
juos Įremdavo iš naujo. Žmonės buvo 
tremiami iš vienos vietos į kitą, ir pa
skutinė tremtis pasibaigdavo mirtimi. 
Valdžios klastingos užmačios paaiškė-

Vladas Lapienis
jo negreit. Valdžia, jei galėtų, iš kar
to sunaikintų visus jai nepritariančius. 
Todėl kol kas tuos tremiamus žmones 
ne iš gyvenimo išraudavo, bet tik iš 
žmonių atminties.

Sovietinės valdžios tremtis buvo 
lengvai atnaujinta dėl to. kad nebuvo 
užmiršti dar carinės Rusijos tremtinių 
praminti keliai į Sibirijos. Archangels
ko, Kologdos ir kitas vietoves.

Sovietinė valdžia, kai tik prisijungė 
prie Tarybų Sąjungos platųjį Kazaks- 
taną, tuojau panaudojo jo platybes 
trėmimams. Ji surado ir Sibire, ir kito
se vietovėse atokesnių vietų.

Anksčiau carinė valdžia tremtinius 
turėjo pati išmaitinti. Ji nedrįso versti 
tremtinius didinti nacionalinį produk
tų. Ir profesionalai revoliucionieriai 
priverstinį darbų laikė pažeminimu.

Jakutijoj gyvenantieji politiniai 
tremtiniai turėjo teisę turėti 15 dešim
tinių žemės, t.y. 65 kartus daugiau, 
negu dabartinis kolchozninkas. Trem
tiniai revoliucionieriai nebuvo suin
teresuoti žeme. O jakutai buvo ja su
interesuoti. Jie nuomavo tremtinių že
mę, mokėjo revoliucionieriams žemės 
rentą, atsiskaitydavo produktais ir ar
kliais. Be to. valstybė mokėjo savo po
litiniam priešui kas mėnesį po 12 rub
lių maistpinigių ir 22 rb. apsirengi
mui. Lepešinskis rašo: (savo straipsny
je „Persilaužimas“) „Leninas, būda
mas tremtyje Sušenske, gaudavo kas 
mėnesį maistpinigių po 12 rublių“. O 
pats Lepešinskis gaudavo 16 rb.. nes 
buvo ne paprastas tremtinys, o tremti
nys tarnautojas (činovnik). Sibire vis
kas buvo 2-3 kartus pigiau, negu ki
tose Rusijos vietose, todėl valdiškas 
išlaikymas buvo net su perteklium. Pa

bodėjimąsi jais. Grupės varžėsi ne dėl 
skirtingų tikslų (jos visos dirbo nepri
klausomos Lietuvos dėlei), bet dėl pirme
nybės šiame darbe. Tai nebuvo pateisina
ma anuomet, kaip nėra pateisinama da
bar. Kiekviena grupė galėjo dalyvauti ir 
nešaudydama iš armotų ir nesiginčydama 
kas gali ar negali darbe dalyvauti, bet 
ieškodama pritarimo rėmėjų tarpe savo 
darbu ir pozityvaus bendradarbiavimo 
pavyzdžiais.

Dr. C. R. Jurgėla — „Lithuania and the 
United States of America: the Establish
ment of State Relations" buvo išleista 
Lietuvių Istorijos Draugijos, Vyriausiojo 
Lietuvos išlaisvinimo komiteto vardu — 
Tautos Fondo lėšomis. Tiražas nenurody
tas, bet buvo išspausdinta tik 600 kopijų. 
Knyga pasirodė 1987 m. pradžioje (nežiū
rint 1985 m. spausdinimo datos). Kaina 
nenurodyta, bet yra parduodama po 15 
dol. (20 dol. bibliotekoms). Gaunama Či
kagoje — „Drauge“, Niujorke — „Darbi
ninke“, arba ELTA, 1611 Connecticut 
Avenue, Suite 2, Washington, D.C. 20009.

Liūtas Grinius

NAUJI LEIDINIAI
EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ, iliustruo

ta pasaka lietuvių ir anglų kalbomis. Pa
ruošė R. Račkauskienė ir N. Mackevičie
nė. Išleido JAV LB Švietimo Taryba. 40 
psl. 1986. Kaina — 3 dol.

LIETUVOJE KRIKŠČIONYBĘ (VEDĖ 
MINDAUGAS, Antanas Marma. Išleido 
Lietuvių Tautos Garbės Gynėjai. Gauna
ma: A. Marma, 4601 S. Talman Avė. 
Chicago, II. 60632. psl. 1986. Kaina — 10 
dol.

KRIKŠČIONIS PSICHOLOGINĖJE KUL
TŪROJE, Antanas Paškus. Išleido 
Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, 
5620 S. Claremont Ave., Chicago, III. 
60629. 1987 m. 215 psl. Kaina — 6 — dol.

TREČIOJI KUN. V. PIKTURNOS 
KNYGA

Amerikos Lietuvių kunigų vienybės rū
pesčiu New Yorke išleista nauja kunigo 
Vytauto Pikturnos knyga „šviesa ir Gy
venimas — pamokslai sekmadieniam ir 
šventėm“.

vyzdžiui, V. Leninas, būdamas trem
tyje, nejautė jokio nedatekliaus, todėl 
galėjo visus tris metus užsiimti revo
liucine teorija. Revoliucionierius Mar
tovas rašo, kad būdamas tremtyje, jis 
už butą ir maistą mokėjo šeimininkui 
po 5 rb. mėnesiui, o už likusius iš val
džios gautus pinigus jis pirko knygas 
ir taupė pinigus pabėgimui. Anarchis
tas A.P. Uljanovskas sako, kad būda
mas tremtyje (Turchuanško krašte, 
kur jis buvo drauge su Stalinu), jis tu
rėjo pirmų sykį gyvenime atliekamų 
pinigų... Iš tų pinigų dalį jis pasiųs
davo mergaitei, su kuria susipažino 
keliaudamas; ir tik būdamas tremtyje, 
jis galėjo nusipirkti kakavos. Geras 
gyvenamas namas kainavo 12 rb. Nie
kas iš politinių kalinių nejautė nedate
kliaus. Piniginį išlaikymų gavo visi ad
ministracijos siunčiami tremtiniai.

Su tokiomis carinės Rusijos įvesto
mis „nesveikomis“ tremties sąlygomis 
sovietinė valdžia nenorėjo taikstytis. 
1918 m. II-as Visos Rusijos suvažia
vimas pripažino esančią tremties sis
temų nepatenkinama ir kalbėjo apie 
„organizavimą tremtiniams kolonijų“ 
izoliuotose nuošaliose vietovėse, o taip 
pat apie įvedimų nuosprendžių, nenu
rodančių. kada baigiasi tremties lai
kas, t.y. apie beterminines tremtis. 
1929 m. buvo nutarta organizuoti 
tremtys priverčiamiems darbams. Kas 
nedirbo — tas tenevalgo. Tai socializ
mo principas. Tik šiuo principu tega
lėjo būti organizuojama socialistinė 
tremties sistema. Sovietinė valdžia 
stengėsi išgauti iš žmonių širdžių tokią 
buržuazinę galvoseną, kad tremtinių 
išlaikymu turi rūpintis valstybė. Žino
ma. iš karto toks reikalavimas buvo 
nelengva sovietinei valdžiai įgyven
dinti, tačiau palaipsniui jį įgyvendino.

1927 m. tremtiniams eserams ir 
endekams mokėjo po 6 rb. mėnesiui, 
o trockistams — po 30 rb. (juk vis dėl
to jie — savi, bolševikai). Tačiau pi
nigų vertė dabar buvo jau nebe tokia, 
kaip caro laikais. Dabar už mažą 
kambarėlį reikėjo mokėti po 10 rb. 
mėnesiui. Be kortelės vienas kilogra
mas duonos kainavo 3 rb. O kas ėjo į 
darbą, tiems GPU neleido mokėti ir 
šių pašalpų.

(Bus daugiau)

ŠVEICARUOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS VALDYBOS 

PRANEŠIMAS 
Metinės veiklos apžvalga

Ženeva, Bernas
1987 m. II. 22 d.

Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės gy
venimas pereitais metais buvo gana tur
tingas įvairiais įvykiais, iš kurių du buvo 
mums skaudūs.

1986 m. spalio 28 d. Ziuriche mirė mūsų 
ilgametis Bendruomenės narys Jurgis Ja
kaitis. Mes visi ji gerai pažinojome, įpra
tę matyti jį visuose lietuviškuose rengi
niuose, tiek metiniuose susirinkimuose, 
tiek Studijų Savaitėse. Jis buvo ilgalai
kis mūsų Bendruomenės susirinkimų se
kretorius. Nepraleido niekada progos kel
ti Lietuvos padėtį spaudoje, tiek lietuviš
koje, tiek vokiškoje, ir kruopščiai sekda
mas ir kitą spaudą, kuri tik paminėdavo 
Lietuvą. Mes praradome per anksti, vos 
tik 60 metų sulaukusį tą mūsų ištikimą 
narį. Mūsų Bendruomenė pareiškė jo žmo
nai Hilde Muehlbach ir sūnui Thomas, sa
vo gilią užuojautą.

Antras skaudus atsiskyrimas buvo su 
dr. Kostu Augevičium, kuris mirė 1987 m. 
sausio mėn. 4 dieną, Unteraegeri, Adel
heid Sanatorijoje. Kas iš mūsų nepažino
jo to tauraus mūsų Bendruomenės ilga
mečio nario?

Kiek jo jėgos leido, jis dalyvavo mūsų 
bendrame gyvenime. Niekada neatsisaky
davo moralinės ar materialinės paramos, 
kai, pvz., Šveicarijos Lietuvių Bendruo
menė dalyvavo Vienos E.S.B. konferenci
joje, jis tikrai dosniai prisidėjo. Ilgai jis 
liks mūsų prisiminime ir tebūna jis pa
vyzdžiu mūsų jausmams Lietuvai ir jos 
meilei. Kosto Augevičiaus dukrai Adria
nai ir vaikaičiams Sandrai ir Jonui, taip 
pat jo sesutei poniai Irenai Kaestli-Auge- 
vičiūtei, musų Bendruomenės ilgametei 
sekretorei, reiškiame gilią užuojautą.

Saugumo ir Bendradarbiavimo 
konferencija Berne

1986 balandžio 14 — gegužės 26 d. Ber
ne vyko E.S.B. Konferencija, kitaip sa
kant, Helsinkio sutarties pritaikymo — 
įgyvendinimo tąsa. Toji konferencija 
mums svarbi, nes ten buvo keliami ryšiai 
tarp valstybių pasirašiusių tą paktą 1971 
metais. Buvo ypač nagrinėjama šeimų su
sijungimo atvejai, pašto, laisvo judėjimo, 
religinių organizacijų bendradarbiavimas, 
kelionių į užsieni ir į Sov. Sąjungą palen
gvinimas.

Buvo numatyta š.L.B. ir VLIKo daly
vavimas suderinant veiklą ir informaci
ją. VLIKą atstovavo dr. K. Bobelis, o PLB 
teko atstovauti man pačiam. Informacijos 
centro veikla buvo organizuota Baltų 
Santalkos, vadovaujant Algiui Klimaiči'ii.

Toji konferencija buvo smulkiau ap
rašyta lietuviškoje spaudoje.

Vyskupo įP. Baltakio pastoralinis 
vizitas Šveicarijoje

Tai buvo pirmasis vyskupo Pauliaus 
Baltakio apsilankymas Šveicarijoje. Pra
nešimą iš paties vyskupo apie tą vizitą 
gavome balandžio mėn. ir jo vizito data 
buvo nustatyta birželio mėn. 29 d., sek
madienį, Ingenbohl vienuolyne, nes ten 
gyvena nemaža lietuvaičių seselių ir dėl 
to atrodė patogiausia vieta. Dalyvavo ne
mažas būrelis tautiečių su mūsų ta proga 
pakeltu į kapelionus Šveicarijos lietu
viams kun. Dr. Jonu Juraičių ir iš Domo- 
dossola atvykusiu kun. prof. Ereminu. Vi
sos apeigos ii- priėmimas praėjo pakelto
je ir susikaupimo dvasioje. Vienuolyno 
vyriausybė padėjo visas pastangas mums 
palengvinti. Ir iš tiesų, tiek lietuvaitės se
selės, tiek dalyvaujantieji išsivežė nepa
mirštamą tos skaidrios dienos prie Lucer- 
nos ežero įspūdį.
FlLii Visuomeninių Reikalų Komisijos

Konferencija Washingtone 1986.7.20
Toji konferencija buvo sušaukta PLB 

Visuomeninu Reikalų komisijos, tikslu 
nustatyti ateities veiklos gaires, aptarti 
bendrus einamuosius reikalus ir ypač pa
siruošti Europos Saugumo ir Bendradir- 
biavimo konferencijai Vienoje, praside
dančiai 1986 m. lapkričio mėn. 4 d. Man 
teko dalyvauti tos komisijos posėdžiuose 
kaipo PLB, VR komisijos nariu su kitais 
tos komisijos nariais, vadovaujant PLB 
Pirmininkui Vytautui Kamantui.

Studijų Savaitė Salzburge
33 Europos Lietuviškų Studijų Savaitė 

1986 metais buvo surengta Austrijoje, 
Salzburge, nuo 27 liepos iki rugpjūčio 3 
d. Toje Studijų savaitėje iš Šveicarijos 
lietuvių Bendruomenės turėjome dr. A. 
Kuglį, kaipo moderatorių, ii- ponią Ireną 
Kaestli-Augevičiūtę organizatorių tarpe. 
Nemažas būrelis mūsų narių kas metai 
dalyvauja. Džiugu, kad tos Studijų Sa
vaitės yra taip noriai lankomos.

1987 metais Studijų Savaitė yra rengia
ma Londone nuo liepos mėn. 26 iki rug-

pjūčio 2 d. Kas norėtų dalyvauti, prj 
ma užsirašyti kiek galima anksčiau, • 
rengėjai, turėdami omenyje 600 m. kr 
čionybės įvedimo iškilmes Romoje, lį 
kia mažesnio dalyvaujančių skaičiį. 
Kad padengti visas išlaidas, reikia į 2 
žiausiai 80 dalyvaujančių asmenų. /a

P 
kraJil

Gazados Studijų Savaitė 
Trumpai pažymiu tų Baltijos 

religinės istorijos studijų savaitę Gazaįe 
je, Varese, šiaurės Italijoje, kuri nori, 
neliečia tiesiogiai ŠLB, visgi susijusi®' 
lietuvių išeivija. Tos savaitės kasmet įį 
rengiamos Pauliaus VI Ambroziej|e 
Fondo. Paskaitininkų tarpe buvo daw' 
ma lietuvių iš Romos, kaip mons. A. 
kis, prof. P. Rabikauskas, mons. L. T^J 
ba, Vyt. Kazlauskas, o taip pat ir nį*į 
ministras prie Šv. Sosto St. LozoraitisĮ11 
Man pačiam teko irgi trumpai dalyvi 
ir įvertinti prelegentų aukštą kvalifikf11 
ją nagrinėjamose temose. į0'

5v 
Europos Saugumo ir BendradarbiaviLj.

Konferencija Vienoje
PLB nustatė mūsų dalyvavimo pla-L 

per Washingtone vykusius VRK pašilu 
mus. Buvo sueita į kontaktą su 
dėl bendros veiklos nustatymo, 
buvo jau iš savo pusės numatęs 
klą Baltų Santalkos rėmuose, 
metais tai Baltų Santalkai kaip 
mininkavo dr. K. Bobelis. PLB 
kviesta prisijungti prie tos organizaciįpy 
tai ir buvo padaryta. Iš savo pusės PĮa| 
nutarė siųsti į Vieną ir savo atstovus, 
tent, Gintę Damušytę, Lietuvių Infort 
cijos Centro vedėją, Joaną Kuraiitę-La^u 
nę ir Juozą Danį, Kanados L. B., ir majai 
kaipo Europos L.B. atstovą. jį<

Baltų Santalka buvo atidariusi Inir- 
macijos centrą, kurio veiklą užtikrino 
Klimaitis net visą mėnesį. To biuro tii 
las buvo koordinuoti pabaltiečių vei| 
informacijoj, demonstracijose.

VLitfa
VLtina 

savo v 
Pereit|u 
tik įa 

buvo fe

Tiek Berno, tiek Vienos konferencįi 
davė mums progą atgaivinti Baltijos ką 
tų vis daugiau užmirštamą okupacij 
problemą tarptautiniuose forumuose, i -

Šia proga galima taip pat paminėti BĮe> 
tijos Santalkos nemažą pasisekimą Eu?ir 
pos Parlamente, kur vienbalsiai buvo f?01 
imta rezoliucija (dok. 5667) šjm. sau J 
28 d., rekomenduojančią dalyvaujamai 
kraštų vyriausybėms kelti Vienos kon įas 
rencijoje Baltijos kraštų bylą, tiek 1 ūa 
žeidimuose žmogaus teisių, tiek laislie 
apsisprendimo. Į I

43 žmogaus Teisių Komisijos sesijifoc 
Ženevoje Ful

Vasario 2 d. Ženevoje prasidėjo m®lr 
nė Žmogaus Teisių sesija. Toje sesijiPa' 
dalyvauja BATUN delegacija. Šiais S 1 
tais dalyvavo du estai, du latviai iš Ngas 
Yorko, o lietuvius tenka atstovauti nį>ri 
pačiam. Toji Sesija tęsis iki kovo 13tėj 
Aš galiu sekti debatus ir turėsiu galinpal 
bę padaryti pranešimą kaipo Nevalstypr: 
nės Organizacijos delegatas. Per vierjų 
savaitės laikotarpį buvo susitikta su |ia 
valstybių delegacijomis ar atstovais, W ‘ 
statant specialiai paruoštus tai sesiais, 
dokumentus. t-u

kr:
Vilniaus arkivyskupijos reikalas [ 

1983 metais Seimas buvo priėmęs s 
tarimą kreiptis į Popiežių dėl Vilniai 
vyskupijos priskyrimo Lietuvos BažnjĮ 
nei Provincijai. Nesileiskime vėl į dist 
sijas, kurias, bent dabartinėse sąlygo! 
niekas negalėtu visiškai teisingai išspr® 1 
ti. Tik ateitis tai parodys. ŠLB, vywt< 
dama 1983 m. Lietuvių B. Seimo nutay01 
mą, kreipėsi į Popiežių su prašymu prįar 
kirti prie Lietuvos Provincijos Vilnia^10 
Arkivyskupiją.

Lituanistikos Katedra
PLB nusistatytasis tikslas įsteigti 

tuanistikos katedrą, surenkant 600.0^ 
dol., jau pasiektas ir net su kaupu. š| 
Bendruomenė kolektyviai ar pavieniai 
aukojo 1.435 dol. Mes dėkojame visi® 
prisidėjusiems už jų

600 metų Lietuvos 
birželio 28

Primename mūsų 
riams to jubiliejaus 
Pats Popiežius pareiškė vyskupui Balts 
kiui Romoje, kad jis tikisi, jog 
jaus iškilmingumas bus didesnis 
Kazimiero 1985 metų iškilmes.

Kviečiame visus galinčius tose 
se dalyvauti.

ria 
has 
jiai 
‘vis 

'.'vai 
’3>ui 
yen

I 
dosnumą.
krikšto jubiliejuSpr(.
d. Romoje 
Bendruomenės f cer 
iškilmių renginį

' ‘Sau 
jubitdar 
už

bis 
iškilni j

gal 
N. Prielaida į, šią 

.B. Pirmininkas L

NELĖS PALTINIENĖS DAINOS š 
hė, 

Dar galima gauti Sąjungoje Neįtik 
Paltinienės įdainuotų dainų kasetėsbaž 
Užsakymų siųskite Lietuvių Namų ata, 
ręsti Londone: 2 Ladbroke Gardesnio: 
London, Wil 2PT. Vienos kasetkut 
kaina 6 sv. ivei

Vai

2
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AFGANISTANE...
PENKIOLIKA DIENŲ SU AFGANISTANO PARTIZANAIS

Madrasol pasakoja apie Estiją, 
Latviją, Lietuvą. Aiškiai girdžiu tuos 
ardus. Vyrai klausosi. Jie yra dėkin- 
»už mediciniškų paramą, švedų siun

čiamą, bet negali suprasti, kodėl jie 
jiesiunčią ginklų. Sunku jiems atsaky- 

i, nes aš pats to nesuprantu, švedai 
yliai davė ginklų suomiams, kai jie 

. ynė savo kraštų žiemos kare, švedai 
l e jokių klausimų rašė čekius Afrikos 
Jlaisvinimo organizacijoms. Kodėl ne 
Afganistanui? Abstrakti sąvoka, kaip 
i „neutralitetas“, jiems nesuprantama,

• j žmonės žūsta, ir jiems reikalingi 
. ink lai.
' Jie mane spiria atsakyti. Mėginu 

!aiškinti, kad Rusija, prarijusi Baili
os valstybes, dabar yra daug arčiau 
įvedijos. Sovietų povandeniniai laivai

• įlaukioja po Švedijos pakrantes, šve- 
lai gal bijo duoti ginklų žmonėms,

1 [urie kovoja prieš rusus, jų stiprius 
kaimynus. Jie klausia: — Ar švedai 
Mavė ginklų pabaltiečių mudžahidy- 
i tams? — Ne.
’’ Sugulant miegui vienas prie kito, 
’iiisikimšę kaip silkės. Vietiniai parti
zanai išėjo ir. prieš užmigdamas, gir
džiu jų mažų metalinių švilpukų sig
nalus tarp sargybos postų. — Walkie- 
1 talkie radijas būtų daug geriau, — pa
galvoju ir paskęstu miege.
" Kai pabundu po kelių valandų — 
“ mnkeris tuščias. Išeinu laukan. Saulė 
1 au gerokai pakilusi. Ir vėl stebiu tą 
lidingą kalnų panoramą. Nusiprausiu

Skaityteju CaiSftai
j NUOSTABI SVETIMŠALIO
d UŽUOJAUTA BALTIECIAMS
j

Šio laikraščio vasario 26 dienos laido- 
ls e, viename kampe buvo įspraustas širdį 
, sirpinantis straipsnelis „Paminklas De- 
B >ortacijų Aukoms“.
s Jame sakoma, kad Australijoj Hobarto 
č latalikų vyskupas, Sir Guildford Young, 
1 įasiūlė Hobarto mieste pastatyti pamin- 
į< s!ą, skirtų 1941-1948 metų masinių pabal- 
ii liečiu deportacijų aukoms atminti.

Nei vardas, nei pavardė to vyskupo nc- 
( rodo, kad jis savo kilme būtų lietuvis ar 

turis kitas baltietis, bet, matomai, yra 
į 'irdėjęs apie tuos baisius 'įvykius, kurie 
Oi paveikė j'į.
n Tas kilnusis vyskupas, lyg Dangaus bal- 
e sas, kalba į visus baltiečius išeivius ir 
n primena, kad tie šimtai tūkstančių, ken

tėję ir mirę baisiose kančiose Sibire ir 
K pakeliui į ten, šaukiasi į mus iš anapus ir 
•b prašo daryti viską, kas liudytų pasauliui 
n jų baisią kančią ir žiauraus okupanto 
i siautėjimus.

>r Skaudi gyvenimo ironija, kai kitatau- 
ji lis, gyvenantis už tūkstančių mylių nuo 

Europos, gal niekad nematęs Baltijos 
kraštų, rūpinasi atminimu baisiojo teroro 
aukų.

1 0 mes?!
H K. Vilkonis

>8

i

GIESMĖS TIK BAŽNYČIOJE..?
Huettenfelde Vasario 16-sios minėjimo 

proga susitikę kalbasi kunigas su ponu ir
!f ponia T. Kunigas pasakoja apie planuo- 
į jautą Stuttgarte renginį paminėti krikš- 
i( ėionybės Lietuvoje 600 m. jubiliejų, ku

riam pramatoma platesnė programa. Po
las T., Liet. Kultūros Draugijos valdybos 

k narys, įdomaujasi ir nori konkrečiau apie 
, viską žinoti. Mat, Liet. Kult. Draugijos 3! valdyba buvo jau praeitą vasarą (Salz- 

’ burge) principiniai nutarusi savu įnašu c|i
rengintį Stuttgarte papildyti.

Pokalbio eigoje kunigas, lyg tai klaus
damas, konkrečiai sumini, kad minėjimo 

* programoje pramatytas koncertas, ir nori 
ponų T. nuomonę išgirsti, ar tiktų kon- 

D< certas iš dviejų dalių — viena su gies- 
mentis bei religine muzika, o kita su pa- 
saulietiška... čia įsiterpė ponia T., saky- 
dama: „Giesmės tik bažnyčioje gieda- 

S' mos!“ Mat, kunigas buvo jau sakęs, kad 
šis koncertas būsiąs salėje.

Jis, šiek tiek nustebęs, pasikasė sau 
galvą ir pastebėjo, kad tokia proga bū
sią galima surasti priimtiną kompromisą
— abi koncerto dalis tinkamai suderinti.
Bet ponia T. pasiliko prie savo...

Šito pokalbio pasėkoje, kunigas prisimi
nė, kad tokią nuomonę yra susidariusi ne 

>11 lik ponia T., būtent, kad „giesmės tik 
įsi bažnyčioje..Ir čia ne tik ji viena klys- 
a( ta, taip manydama. Tokią klaidingą nuo- 
:tl! monę susidaryti „privertė" daugelį pas- 
k kutintais laikais — ypač Lietuvoje — 

įvestas antireliginis „režimas". Ten net. 
valdžios išleistais įsakais stengiamasi ku

AT1S LEJINŠ

tyram šaltinio vandeny, su kariais iš
geriu arbatos ir apžiūriu jų stovyklų. 
Komendantas parodo gilias olas, iš
sprogdintas uolose. Tai slėptuvės nuo 
bombų. Jis didžiuojasi savo „Ziguja- 
ku“, kiniečių gamybos priešlėktuviniu 
pabūklu su 17 cm ilgumo šoviniais. 
Bet tai jau gerokai pasenęs modelis. 
Keturi jo kariai nuves mus į sekantį 
„mankazą“.

Prieš mus ateina arkliukas. Jis neša 
vyrų ir du mažus berniukus. Jų veidai 
keistai išblyškę. Aš klausiu dėl ko. 
Arklį vedantis partizanas sustoja ir 
vienas vaikas pakelia savo ranką; ji 
aprišta skudurais ir pro juos sunkia
si kraujas. Rusų bomba, sako jie, ir 
skuba toliau į Pakistanu.

Šiandien einame kaip į sekmadienio 
pasivaikščiojimų. Man kojų nebeskau
da, saulė šviečia ir kelias tarp kalnų 
ir kalvų yra platus ir lengvas. Prisi
jungtam prie ilgos partizanų kolonos. 
Jie žygiuoja į skirtingas Afganistano 
vietas. Sutinku turkmėnus einančius 
link šiaurinės sienos. Jų vadas neteko 
akies Tadžikistane, Sovietų Sąjungoj, 
kur jis vadovavo kelioms kariškoms 
„ekskursijoms“ per Amūro upę.

Prie pirmo „viešbučio — tai labai 
primityvi iš molio, akmenų ir medžio 
pastatyta bakūžė — sutinkam savo 
„asilų dalinį“. Naktį jie mus pralenkė 
ir dabar, labai patenkinti, pasitinka 
mus su šypsenom. Juos veda vyras 
vardu Soft. Vėliau, kai rusai pradėjo

nigus ir tikinčiuosius su giedojimais už
daryti tarp bažnyčios sienų. Tenai ne baž
nyčioje ir ne kapinėse atliekamos religi
nės apeigos su giedojimais — kaip savo 
laiku Hitlerio nacių valdomoje Vokietijo
je — yra laikomos propagandine provo
kacija, už kurią nepaklusnūs įspėjami... 
ir baudžiami.

Tačiau iš tikrųjų krikščionys turi teisę 
ir pareigą giesmėmis Dievą garbinti, Jam 
dėkoti... ne vien tarp bažnyčios sienų, o 
ir visur; ne tik salėje, o ir gamtoje, Aukš
čiausiojo sukurtame pasaulyje. Dievą 
giesmėmis garbinti bei išpažinti yra kiek
vieno tikinčiojo žmogaus graži, garbinga 
teisė ir dėkingumo pareiga, naudinga ir 
išganinga visiems.

Su religinėmis giesmėmis bei religijos 
praktikavimu užsidarant nuo viešumos — 
dėl vienokių ar kitokių išskaičiavimų — 
laikui bėgant, daugeliui susidarė įspūdis, 
kad viešas religijos praktikavimas ir sa
lėje giesmių giedojimas yra lyg koks tai 
neleistinas dalykas bei nusikalstamas dar
bas.

Su religijos praktikavimu pasislėpimas 
yra priešingas Viešpaties Kristaus duo
tam pavyzdžiui ir paliepimui. Su giesmė
mis kaip tikėjimo išpažinimu Dievui, pa
vyzdžiui, už krikščionybę dėkoti tik baž
nyčioje „pasislėpus“, būtų priešinga 
krikščionybės pobūdžiui, kuri yra šviesa 
pasauliui, visai žmonijai, šią šviesą nešti 
į pasaulį, į visuomenę yra ir visų lietuvių 
garbingas uždavinys.

K. Senkus

NAUJAS LAIKRAŠTIS

Per kelis paskutinius mėnesius Londo
ne pradėjo eiti trys ar keturi nauji anglų 
dienraščiai. Anglai sako: kuo daugiau, tuo 
geriau. Lietuvių išeiviai sako: kuo dau
giau, tuo blogiau. Kai nustojo eiti Čika
gos „Naujienos“, žmonės sakė: Dėkui Die
vui, bus mažiau drabstymosi purvais ir 
šmeižto. Merdinčio laikraščio redaktorius 
dar suskubo „gražiais žodžiais“ pasvei
kinti naujai gimstantį įpėdinį.

Naujų metų išvakarėse Čikagoje pasi
rodė naujas laikraštis LIETUVIŲ BAL
SAS. Leidėjas: Lietuvių Spaudos Bendro
vė, vyr. redaktorius Antanas Kučys. Ne
seniai tą naujagimį mums pristatė L. 
Grinius. Dabar gavome naujausią numerį 
(1987 m. Nr. 3), išleistą vasario 5 dieną. 
Laikraštis spausdinamas ant gero popie
riaus, daug ryškių iliustracijų, turi 12 
puslapių. Prenumeratos kaina metams — 
25 dol., atsiras numeris — 1 dol.

Šiame numeryje, be kitų žinučių ir 
straipsnių, yra įdomus inž. Kosto Burbos 
aprašymas, kaip jis vyko į Lietuvą (pa
gal reorgus, papildė mirtiną nuodėmę), 
norėdamas aplankyti Mažeikių kapinėse 
esantį tėvo kapą. Tarp kitų laikraščio 
bendradarbių matome pavardžių iš „Nau
jienų“ antkapio. Linkėkime, kad tie ben
dradarbiai nepašarvotų gražaus naujagi
mio.

J.V. 

savo ofenzyvą, jis turėjo labai svar
bų vaidmenį mano gyvenime. Bet da
bar tarp mūsų yra savo rūšies lenkty
nės: kas pirmas pasieks sekantį vieš
butį.

Sutinkam karavaną su 5 kupranu
gariais ir mažu kupranugariuku. Tos 
grupės vadas, inž. Nadžibur, tiesus ir 
dailus vyras, gerai kalba angliškai. Jis 
atsiprašo už stoką vaišingumo: jo tė
vynė yra tokioj blogoj padėty. Jis pa
aiškina, kad jie turi išvaryti rusų oku
pantus, ir klausia: Atsiprašau, iš
kur jūs? Manęs to klausia kiekvienoj 
sustojimo vietoj, ir švedų vardas la
bai pagarsėja, kai atsakau: — Iš Šve
dijos. Komendantas padėkoja man už 
aplankymą jo krašto ir tęsia kelionę į 
Pakistaną maisto parsivežti. Jis grįš 
už mėnesio.

Pernakvojam dar vienam „viešbu
ty“. Mes dar turim nueiti į kitą Goban 
kalno pusę, kur yra Surhab partizanų 
centras. Auštant, gretimam kambary 
pradeda verkti kūdikis. Prisimenu, kad 
čia beveik pusė vaikų miršta labai 
jauni. Ar šitas liks gyvas? Virš mūsų 
skrenda rusų karo lėktuvas, tai mo
derniška, brangi technika. O Sovietų 
Sąjungoj vaikų mirtingumas taip pat 
labai aukštas, kadangi gyvenimo lygis 
yra žemas ir trūksta medicinos prie
žiūros. Tik jų imperijos karo mašina 
turi užtenkamai pinigų.

Goban kalnas mane beveik pribai
gė. Bet visuomet atsiminsiu jo šaltą, 
tyrą šaltinių vandenį. Turiu pasitei
sinti draugams, kad aš senas. Rodau 
į save ir ant pirštų suskaičiuoju 43. 
Jie juokiasi ir vėl sustoja poilsiui dėl 
manęs. Keista, kodėl aš taip greit už
dustu? Ir staiga susigaudau: aukštai 
kainuose oras daug retesnis.

Ant kalno viršūnės susitinkam su 
mažomis pabėgėlių grupėmis. Jie yra 
iš Mazar-I-šarif, prie Sovietų sienos. 
Kai kurie joja ant arkliukų, moterys, 
vyrai ir vaikai. Kiti eina pėsti. Maža 
mergaitė su sandalais sėdi ant akmens 
ir nebegali eiti.

Įeinant į Surhabo tarpeklį, nemažas 
judėjimas. Čia yra keli viešbučiai ir 
daug kupranugarių. Tarpeklis beveik 
kaip urvas: uolos virš galvos palieka 
tik kelių metrų tarpą. Apačioj daug 
plačiau ir per vidurį teka upelis. Jei 
bomba įkristų pro tą siaurą plyšį „sto
ge“, ji užmuštų daugumą arklių ir asi
lų, kurie ten paslėpti. Fąrtizanai būtų 
tvarkoj: jie turi pasistatę stiprias ak
menines sienas tarpeklio šonuose. Ei
nant toliau, tarpeklis platėja ir čia ne
būtų sunku įmesti bombą. Ir tikrai, 
bombų skeveldrų visur pilna. Virš mū
sų pasirodo pirmas MIG lėktuvas, lė
tai nuskrenda ir grįžta, sukdamas ratą. 
Mes palendam po uolom. Kai lėktu
vas nuskrenda, mes einam toliau.

Dabar du lėktuvai sukasi gan že
mai. Man truputį neramu, turiu prisi
pažinti. Lėktuvai dingsta, bet neilgam. 
Mudžahidynai neturi priešlėktuvinių 
raketų. Jų senoviški kulkosvaidžiai be
veik beverčiai. Neturim apsigynimo.

Bet dabar Dašaka paleidžia seriją. 
Tai yra sunkusis kulkosvaidis, mažes
nis negu Zigujak, bet, atrodo, jis nu
baidė lėktuvus. MIGai vėl grįžta, šį 
kartą šaudome iš Zigujako ir jis skam
ba daug stipriau kaip Dašaka. Lėktu
vai dingsta. Ačiū Kinijai už Ziguja- 
kus. Iki šiol mačiau tik kiniečių gamy
bos ginklus, bet žurnalistai Pešavare 
sako, kad ir jie daugumoj apmokami 
JAV pinigais. Kiti ginklai yra atimti 
iš rusų.

Zigujako skyriaus vadas pakviečia 
mus pietums. Jo artileristai šypsosi ir 
kartoja pakely dažnai girdėtą klausi
mą: — Kada amerikiečiai duos mums 
Stingerius? Jei jie neduos, kodėl ne
duoda švedai?

Apleidžiam tarpeklį ir 6 ar 8 su
naikintus rusų šarvuočius. Tai turėjo 
įvykti karo pradžioj: rusai tada dar 
nežinojo, kad labai pavojinga spaus
tis į tarpeklius. Išėję iš kalnų, randa
me kaimelio griuvėsius ir už jo iriguo- 
tus laukus. Švarus ir skaidrus šaltinis 
tiekia jiems vandenį. Pripuolu prie jo 
ir geriu be galo. Avių ir ožkų bandos 
varomos pro šalį tarpeklio prieglau
dom Kai kurie laukai užsėti.

Žygiuojam pro sugriautus kaimus ir 
pro bombų nepaliestus kaimus. Jie vi
si tušti, nors retkarčiais sutinkame gy
ventojų, kurie neišbėgo į Pakistaną. 
Maži vaikai gano ožkas ir karves. 
Slėnyje kertami kviečiai.

Pagaliau pasiekiam čambul, milži
nišką uolą, stačiai kylančią prie slėnio 
krašto. Molinės pirkios išrikiuotos 
prie jos šono, o už jų slepiasi kelios 
olos. Sėdžiu ant pirkios stogo, tvars
tau savo didžiules pūsles ir stebiuosi, 
kaip jie čia išliko nesubombarduoti. 
Juk tokia vieniša uola yra puikus tai
kinys. (Bus daugiau)

REFORMOS IR SUNKUMAI
NOMENKLATURA STABDO GORBAČIOVO REFORMŲ UOLUMĄ

Vasario 16 d. „Taikos forume" Gorba
čiovas kalbėjo apie nusiginklavimą, tai
ką ir pasitikėjimą.

Taika ir pasitikėjimas buvo mažos de
monstracijos lozungas, kuri įvyko Mas
kvoje dieną prieš tai. Neuniformuoti mu
šeikos sudraskė plakatus, demonstrantai 
buvo sumušti. Bonoje pasirodė Gorbačio
vo brošiūra:

■—■ Mum reikalinga demokratija, kaip 
kvėpavimas.

Tą pačią dieną mušeikos vėl sumušė 
Maskvoje demonstrantus ir vakarų ko
respondentus. Meme'nto mo‘ri visiems, 
kurie jau manė, jog Sovietų Sąjungoje 
prasidėjo nauja Gorbačiovo epocha.

Atsirado nauji lozungai, keletas pakeiti
mų, bet epocha liko, kaip buvusi.

Generalinis sekretorius turi sunkumų. 
Sausio mėnesio KP Centrinis Komiteto 
plenumas aiškiai įrodė, jog Gorbačiovas 
C Komitete didesne dauguma tvirtai rem
tis negali. Pats CK išrinktas iki sekančio 
partijos suvažiavimo, tai reiškia, kad 
Kremliaus šefas su šia padėtimi dar 4 
metus turės gyventi.

Po valdžios perėmimo balandžio mėn. 
1985 metais, Gorbačiovas plačiai pravedė 
kadrų keitimą. Daugelis ministrų ir maž
daug ketvirtis pirmųjų sekreto
rių sričių ir apskričių partijos komite
tuose buvo pakeisti. Tai nebuvo generaci
jos atjauninimas. Naujieji sekretoriai te
buvo keliais metais jaunesni už savo 
pirmtakus. Šios operacijos tikslas buvo 
užsitikrinti balsų persvarą Gorbačiovo 
grupuotei, nes pats CK branduolys susi
deda iš partinių sekretorių. Naujieji tu
rėjo būti gen. sekretoriui dėkingi, o pos
tuose paliktieji taip pat. Tačiau praėjęs 
plenumas parodė, kad reikalai krypsta ne 
visai pageidautina linkme. Savo paskaitoj 
Gorbačiovas aštriom fomuluotėm kone
veikė ir atsiskaitinėjo su Brežnevo perio
du:

— Socializmo korozija...
— Krizių reiškiniai...
— Stabdymo mechanizmai socialinės 

ekonomikos išsivystymui ir 1.1.
Plenumo rezoliucijoje ši kritika jau 

buvo gerokai sušvelninta. Paskaitoj buvo 
pasiūlyta, — šis pasiūlymas vakaruose 
ypač sukėlė furoro, — renkant partinių 
komitetų pirmuosius sekretorius, KP 
Centro Komiteto ir sąjunginių respublikų 
sekretorius, išstatyti KELETĄ kandidatų 
ir rinkimus pravesti slaptu balsavimu. 
Plenumas šį, jau net vakaruose plačiai 
išgirtą, pasiūlymą šaltai atmetė. Atmestas 
buvo taip pat Gorbačiovo pasiūlymas 1988 
sušaukti partijos konferenciją, kuri, 
nors ir nekompetetinga rinkti Centro Ko
miteto, — virš jo stovėtų. Balsų daugu
mą gen. sekretoriui parodė, kad draugai 
savo galios sąskaita neleis pravesti „de
mokratizavimo" partijos eilėse. Krem
liaus šefas šį pažeminimą pasaulio akyse 
turėjo karčiai nuryti. Tai nebuvo atsi
tiktinis smūgis. Jame atsispindi sunku
mai su kuriais Gorbačiovas yra konfron
tuojamas.

Socializmas nėra proletariato diktatūra, 
nors visuose partijos vadovėliuose taip 
skelbiama. Jis ja niekad nebuvo ir nie
kad neegzistavo. Buvo ir tebėra jis no
menklatūros diktatūra! Ši viešpataujanti 
politbiurokratinė klasė savo rankose lai
ko totalitarinį galios monopolį Sovietų 
Sąjungoje. Tokiu būdu visus sprendimus 
visais klausimais, liek ūkio, tiek vidaus ir 
užsienio politikos, tiek švietimo, mokslo, 
kultūros ir ideologijos daro ne specialistai, 
bet partijos sekretorių hierarchija. Re- 
sultatai akivaizdūs.

Sovietų Sąjungai reikalingos nuoseklios 
reformos. Tačiau kiekviena protinga ar 
tai ūkinė, ar politinė reforma legali būti 

SUSIRŪPINIMAS JAUNIMO 
RELIGINGUMU

Sovietinio komjaunimo organas „Kom- 
somolskaja Pravda" pastaruoju laiku vėl 
išreiškė susirūpinimą jaunimo tarpe plin
tančiu religingumu. Laikraščiui ypatingą 
rūpestį kelia tas faktas, kad vis daugiau 
sovietinio jaunimo tuokiasi bažnyčioje. 
Religinė santuoka, rašo „Komsomolskaja 
Pravda“, yra nesuderinama su dalyvavi
mu komjaunimo organizacijoje, dėl to tu
ri būti imamasi griežtų priemonių prieš 
tuos jaunus komunistus, kurių ateistiniai 
įsitikinimai yra per silpni. Tokie jaunuo
liai, laikraščio nuomone, turi būti net ša
linami iš komjaunimo organizacijos. Lai
kraštis taip pat griežtai pasisako prieš 
tuos komjaunimo organizacijos veikėjus, 
kurie nepakankamai ryžtingai kovoja 
prieš religines apraiškas jaunimo tarpe. 
„Komsomolskaja Pravda“, pavyzdžiui, at
kreipia dėmesį, kad nemažai komjaunuo
lių gieda bažnyčių choruose ir nelaiko, jog 
tai yra priešinga jų dalyvavimui komjau
nimo organizacijoje.

pravesta pažeidžiant nomenklatūros ne
žabotą galią. Vietoj biurokratinių ir ne
realių planavimų Maskvoje, šiai milži
niškai imperijai reikalinga privati inicia
tyva periferijoje ir materialiniai stimulai 
produkuoti. Bet tai būtų nomenklatūros 
galios monopolio kruvinas pažeidimas. 
Kiekvienas žingsnis politinės demokratijos 
linkme, būtų viešpataujančios biurokra
tijos sauvaliavimo pažabojimas. Dar blo
giau — tokiu būdu nomenklatūros privi
legijos ir galia nedelsiant būtų statomi į 
klausimą. Iš tikro, jeigu ūkininkavimas 
pasirodytų daug produktyvesnis indivi
dualios iniciatyvos pagrindais, negu pla
navimu iš centro ir nuolatinėm viršininkų 
kontrolėm, tai kam tuomet bebūtų reika
linga nomenklatūra? Kaip negatyve iš
ryškėtų absoliutus jos nebereikalingu- 
mas. Čia objektyviai gimsta konfliktas 
tarp šalies interesų ir jos viešpataujan
čios klasės. Nomenklatūra taip pat linki 
ūkinio pakilimo, tačiau jeigu tuo paker
tami jos galios ir privilegijų pamatai, — 
geriau ne, geriau be pakilimo, progreso! 
Marškiniai arčiau kūno, negu sijo
nas.

Antra vertus, Gorbačiovas nėra likimo 
dovana. Kiekvienas gen. direktorius da
bar bandytų reikalus pajudinti, nes be 
ūkinių reformų Sovietų Sąjunga dar la
biau smuks į atsilikimą.

Po šių įvykių peršasi klausimas, ar Gor
bačiovo laukia tas pats likimas, kaip 
Chruščiovo? šis smarkusis reformatorius 
buvo tiek įsidrąsinęs, kad 1962 metais 
paskelbė partijos aparato reformą. Po 
dviejų metų Nikita buvo pašalintas.

CK plenumo įvykiai, nors ir davė pro
gos prisiminti Chruščiovo finišą, tačiau 
Gorbačiovui realaus pavojaus dar nėra. 
Būdamas atsargus taktikas, jis gerai su
pranta, kad negalima pravesti demokra
tizacijos eksperimentų, kurie pažeistų 
nomenklatūros širdį — partijos aparatą.

Kaip įvykiai vystysis, parodys laikas.

Nendrių Lingė
(„Die Welt")

SAVAITGALIO PABIROS
AR ŽINOTE, KAD:
— Arabijoje yra daugiau kaip du 

tūkstančiai sosto įpėdinių-princų.
— Pirmoji moderni olimpiada įvy

ko 1896 metais Atėnuose. Dalyvavo 
tik devynios valstybės.

— Pasaulyje daugiau žmonių geria 
ožkos pieną, negu karvės.

— Kurmis per naktį gali iškasti 
apie 70 metrų ilgio tunelį.

— Mokslininkai tvirtina, kad visi 
žmonės sapnuoja. Tik daugelis tų sap
nų neprisimena.

-— Žinomas evangelistas Billy Gra
ham yra gimęs 1918 metais. Jis pra
vardžiuojamas „Pamokslaujančiu ma
lūnu“. Vieną kartą jis pareiškė, kad 
rojus yra 1.600 mylių virš Žemės.

— Sacharos dykuma yra beveik to
kio pat dydžio kaip visa Europa.

— Garsusis Antrojo pasaulinio ka
ro amerikiečių generolas Pa (tonas ti
kėjo. kad jis turėjo iš viso šešis gyve
nimus. Vieną net Aleksandro Didžio
jo kariuomenėje.

Turkijoj gedulo spalva laidotu
vėse yra violetinė.

— Kai kurios kiniečių rašomosios 
mašinėlės turi daugiau kaip penkis 
tūkstančius ženklų.

Natūralios kuro dujos neturi jo
kio kvapo. Nemalonus kvapas yra spe
cialiai gamyklose pridedamas, kad 
žmonės pajustų pavojų, kai dujų vam- 
džiai prakiūra.

— Graikų Tautos himnas turi 158 
posmus. 

• •
PLAUČIAMS

Trys vyrai susiginčijo dėl savo pro
fesijų pirmumo.

— Mano, — sako chirurgas, — pa
ti pirmoji. Biblijoj pasakyta, kad Ieva 
buvo sutverta iš Adomo Šonkaulio.

-— Nesutinku, — aiškina inžinie
rius, — inžinerija buvo pirmoji, nes iš 
chaoso pasaulis per šešias dienas su
kurtas.

— Teisybė, — šypsosi politikas, — 
bet kas turėjo sukurti chaosą? Ar ne 
politikai?!

— Britų policija sustabdė motociklistą, 
kuris važiavo 190 km greičiu. Jį nubau
dė 8 savaičių leidimo važiuoti atėmimu ir 
175 sv. nuobauda.

— Du vyrai Anglijoj, kurie išplėšė 100 
telefono kioskų, teismo nubausti 6 mėne
sių ir 1 metų kalėjimo bausmėm.
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Kronika
KAS—KADA—KUR

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 Komą
— birželio 25 — liepos 2 d.

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.

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.

Išvyka Lietuvių Sodybon — gegužės 
24 d., sekmadienį. Nuo Lietuvių bažny
čios išvykstama 8.30 vai., nuo Lietuvių 
Namų — 9 vai. Rengia Londono Lietuvių 
parapija.

AUKOS TAUTOS FONDUI
V. Kukanauskas — 50 sv.
K. Kamarauskas — 10 sv.
Pr. Milašius — 9 sv.
V. Geležinis ir A. Mažeika po 5 sv.
D. Adams — 3.50 sv.

DBLS Manchesterio skyriaus surengta
me Vasario 16 d. minėjime Tautos Fon
dui aukojo šie asmenys:

S. Lauruvėnas ir A. žebelys po 10 sv.,
Kan. V. Kamaitis, V. Rudys, A. Stan

kevičius, A. Jaloveckas, A. Jakimavi
čius, S. Jankaitis, S. Sasnauskas, J. Du- 
nauskas, A. Mameniškis, A. Miliūnas, V. 
Paulauskas ir V. Byla — po 5 sv.,

A. Vigelskas ir K. Murauskas — po 
3 sv.,

V. Motuzas, M. Ramonas, P. Virbickas, 
V. Bernatavičius, A. Podvoiskis, E. šova, 
J. Verbickas, Alf. Jaloveckas, A. Rimei- 
kis ir S. Macuras — po 2 sv.,

A. Bruzgys, J. Šablevičius, D. Jelins- 
kas, H. Vaines, A. Podvoiskienė, S. Alek
navičius, J. Keturakis ir J. Panavas — po 
1 sv.

Manchesterio klube viso surinkta 115 
sv. Pinigus Tautos Fondui prisiuntė DB 
LS sk. pirmininkas A. Jaloveckas.

Visiems aukotojams ir aukų rinkėjams 
nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

Londonas
PR1ESVELYKINIS SUSITELKIMAS — 

REKOLEKCIJOS
Rekolekcijas Lietuvių bažnyčioje pra

ves svečias kanadietis kun. Ed. Putrimas 
šia tvarka:

Kovo 27 d., penktadienį, 7.30 vai. •—jau
nimui.

Kovo 28 d., šeštadienį, 5 vai. vak.
Kovo 29 d., sekmadienį, 9 ir 11 vai.

CENTRINIO SKYRIAUS
SUSIRINKIMAS

DBLS Centrinio skyriaus metinis susi
rinkimas įvyks kovo 15 d., sekmadienį.
3 v.p.p., Lietuvių Namuose.

Prašome narius kuo gausiau atsilanky
ti.

Sk. sekretorius

Nottinghamas
NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTIES 

MINĖJIMAS
Vasario 21 d. Ukrainiečių klubo salėje 

paminėjome 69 metų nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktį. Atidarydamas minė
jimą, pirm. K. Bivainis sveikino lietuvius 
ir kitataučius ir po to pakvietė žodžiui 
DBLS pirm. J. Alkį, kuris anglų kalboj 
nušvietė sunkumus atgaunant nepriklau
somybę ir jos reikšmę.

Toliau sekė estų, latvių, lenkų ir uk
rainiečių sveikinimai. Visus šių tautų at
stovų sveikinimus palydėjo nuoširdūs plo
jimai. K. Bivainis padėkojęs jiems, pa
kvietė paskaitai DBLS C. valdybos narį 
VI. Dargį, kuris įspūdingai kalbėjo apie 
nepriklausomybės reikšmę ir iškėlė šio 
krašto parlamentarų dėmesį mūsų sie
kiams atgauti laisvę.

Po oficialiosios dalies sekė meninė pro
grama.

Vytim, lietuvių ir anglų vėliavom pa
puoštoj scenoj, V. Gasperienė darniai su
jungė Nottinghamo ir apylinkės menines 
pajėgas, pasikvietus talentų iš Londono.

Pirmiausia solistė V. Gasperienė, 
akompanuojant R. Gasperaitei, padaina
vo tris liaudies dainas. Po jos, jaunajam 
A. Gasperui pristačius, dienai parinktą 
poeziją skaitė A. Šveikauskas. Toliau J. 
Mineikienė, B. Bishop, N. Vainorytė, N. 
Karosaitė ir R. Gasperaitė melodingai at
liko porą dainų. Sekė jauniausios muzi
kės S. Woolfenden gitara, J. Mineikienės 
skudučiai, E. Vainorienės kanklės. Pir
mą kartą Nottinghame teko išgirsti „mo
linukus". Įspūdingai jaunų šokėjų atliktas 
„Daratos“ pasivaikščiojimas, su muzika 
ir daina. Populiarusis Nottinghamo „Rū
tos“ trio (G.V. Aleknavičiai ir B. Bishop) 
padainavo visų mėgiamas dvi liaudies 
dainas. Programą užbaigė trim dainom 
Nottinghamo „Gintaras“.

Įvertindami gražų koncertą, dalyviai 
nepagailėjo aplodismentų. Didelė padėka 
p. V. Gasperienei ir visiems programos 
atlikėjams.

Po koncerto L. Jokūbaitis supažindino 
su ateinančiu Jaunimo kongresu Australi
joj.

Pasivėlavęs į oficialią dalį, „ONE“ or
ganizacijos pirmininkas prof. D.E. Regan 
buvo K. Bivainio pakviestas tarti žodį.

Minėjimas baigtas Tautos himnu.
Oficialioji minėjimo dalis ir koncertas 

praėjo labai įspūdingai. Salėje matėsi tau
tiečių iš Derbio, Birminghamo, Coventrio, 
Wolverhamptono, Mansfieldo ir Londono. 
Padėka visiems.

Gautas pelnas paskiitas Jaunimo kon
gresui.

Kitą dieną, sekmadienį, Židinyje kun. 
S Matulis atnašavo šv. mišias už Lietu
vą.

Prie altoriaus A. Važgauskas pagalbiai 
laikė mūsų Trispalvę, V. Gasperienė vedė 
giesmes.

Dalyvis

Manchesteris
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Kovo 14 d., šeštadienį, 6 vai. vakaro, 
DBLS Manchesterio skyrius šaukia meti
nį visuotinį narių susirinkimą.

Darbotvarkėje valdybos ir revizijos 
k-sijos pranešimai, valdybos revizijos k., 
atstovo į DBLS suvažiavimą rinkimai ir 
einamieji reikalai.

Narius prašome būtinai dalyvauti.
Skyriaus valdyba

Derby
METINIS SUSIRINKIMAS

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

Skyriaus Valdyba

MIRĖ M. RIMDZEVICIENĖ
Vasario 18 d. staiga mirė Monika Rim- 

dzevičienė. Paliko marčią ir keturias anū
kes.

Palaidota vasario 27 d. Barnolswick ka
pinėse.

MIRĖ MONIKA ANDRIUŠKEVICIENĖ
Vasario 17 d. po sunkios, ilgos ligos, 

Peterborough District Hospital, Fenland 
House, mirė Monika Andriuškevičienė 
(Navickaitė), 81 metų amžiaus.

Buvo kilusi nuo Mažeikių. Šeimos ne
turėjo. Paliko Lietuvoje liūdintis brolis 
Simonas.

Vasario 25 d. po gedulingų šv. Mišrų 
Peterborough „Ali SouTs“ R.C. bažnyčioje, 
kurias aukojo kun. dr. S. Matulis ir vie
tinis kunigas St. Porter, gražaus būrelio 
pažįstamų, tautiečių ir kaimynų palydė
ta 'į Fletton kapines ir paguldyta šalia sa
vo vyro a.a. Kazimiero ilsėtis amžinai.

Ilsėkis, miela Monika, ramybėje, toli 
nuo Tėvynės, svetimoj, bet svetingoj že
mėj, o Viešpats tepaima Tavo sielą į am
žiną Dangaus Karalystę. S.B.V.

MIRĖ M.F. GAIŽAUSKIENĖ
Vasario 19, po sunkios plaučių uždegi

mo ligos, mirė Margaret Francis Gaižaus- 
kienė. Ji buvo ūkininkaitė, gimusi 1915 
m. birželio 11 d. Airijoje. Ištekėjusi už 
Pijaus Antano Gaižausko, pamilo Lietuvą 
ir lengėsi ją aplankyti. Skaitė „Kroni
kos“ angliškąją laidą.

Tegu ilsisi ji ramybėje. VI. Savas

VOKIETIJA
PROF. DR. A. MACEINOS 

MINĖJIMAS

Kovo 14 d., 19 vai., Huettenfelde įvyks 
a.-į-a. prof. dr. Antano Maceinos 

minėjimas.

1. Requiem — J.E. vysk. dr. Antanas 
Deksnys koncelebruoja gedulingas Mišias 
su Vokietijos lietuviais kunigais ir sako 
pamokslą.

Gieda Vasario 16 gimnazijos choras, va
dovaujamas mokyt. Arvydo Paltino.

2. Katalikų parapijos salėje (Pater A. 
Delp-Zentrum) — dr. Kajetono J. Čegins
ko paskaita: „Mirtis prof. A. Maceinos 
raštuose“.

Moksleivių ateitininkų deklamacijos 
iš Antano Jasmanto (Maceinos) kūrybos.

Maloniai kviečiame visus šiame minė
jime dalyvauti.

Vokietijos Ateitininkai ir 
Lietuvių Fronto Bičiuliai

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PASKELBIMO MINĖJIMAS 

HAMBURGE

Vasario 7 d. Hamburgo Šv. Marijos 
bažnyčios parapijos salėje buvo minimos 
ir švenčiamos Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo akto pasirašymo 69-sios

metinės. Prieš tai bažnyčioj pamaldas 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymų 
laikė kunigas 

Minėjimą, į 
rys Hamburgo 
atidarė einąs 
druomenės pirmininko par&igas L. j 
kus. Sugiedojus Tautos himną, tylosk 
nute buvo prisimintas a.a. dekanas 
lovas šarka, šventės proga sveikino 
mūsų bičiulių: latvių atstovas p. O. 
putnis, estai įteikė gražią gėlių 
ir, kaip jau įprasta, jautriais 
prabilo monsinjoras Casanova ir kiti 
tuvių bičiuliai.

Antanas Bunga.
į kurį atsilankė gaususj 
r ir artimų vietovių lieta 
; Hamburgo lietuviu. Į

puo1 
žodi

Po to labai įdomią paskaitą Lieti 
nepriklausomybės netekimo ir atgav 
tema skaitė p. Algis Klimaitis. Neką
siu iškeltų aktualių minčių ir sumanj 
Prelegentas ketina savo pranešimą 
skelbti „Europos Lietuvyje“.

Po paskaitos minėjimas buvo tęsia k 
nuolatinėj lietuvių bendruomenės bu 
nėj Holzdamm gatvėje, kur gerų ir da u’ 
čių šeimininkių stalai buvo paruoši 
apkrauti gausiais lietuviškais valgiais

ga 
m 

sis

gėrimais. šį kartą minėjimas praėjo S
tautinių šokių grupės pasirodymo, be 
kių ir kitų linksmybių, tiktai, paljj 
gerb. poniai Kelerienei pianinu, buvoį- 
dainuota nemaža lietuvių liaudies di

Visiems lietuviams buvo malonu 
pabendrautų atnaujinti pažintis ir 
dalyti mintimis ir įspūdžiais.

lai 
fra 
eiš 
įek 
ną' 
įnl 

Dalyijj

Bradfordas
SKYRIAUS NARIŲ SUSIRINKIMAS
Kovo 15 d., sekmadienį, 3 vai. p.p., 

šaukiamas DBLS-gos Bradfordo skyriaus 
narių metinis susirinkimas.

Dienotvarkėje pranešimai, valdybos ir 
atstovo į suvažiavimą rinkimai, kiti eina
mieji reikalai.

Visi kviečiami dalyvauti.
Skyriaus valdyba

VYTIES KLUBO VEIKLA
1986 metų klubo valdybos paskutiniai 

renginiai: Kalėdų Švenčių metu ir Nau
jų metų sutikimas praėjo sėkmingai. Sma
giai pabendrauta ir pasišokta. Klubo val
dyba nepašykštėjo visus priimti ir pa
vaišinti.

Sausio pradžioje surengta Kalėdų eglu
tė klubo narių vaikams, kurių prigūžėjo 
apie 60. Kalėdų senelis nepagailėjo vi- I 
siems dovanų. Klubo valdyba dosniai pa
rėmė lėšomis, o Roma Vaičekauskaitė su 
padėjėjomis pašventė savo laiką ir dar
bą paruošti skoningas vaišes. Vaikai ir 
jų tėveliai reiškė pasitenkinimą tuo jau 
tradiciniu renginiu.

Sausio 25 d. klubo metiniame narių su
sirinkime, po trumpų, bet tikslių prane
šimų, kurie susirinkimo be ilgų diskusi
jų buvo priimti, išrinkta 1987 metams 
klubo valdyba, kuri pasiskirstė pareigo
mis: pirm. — Vytas Gurevičius, viep. — 
Pranas Vasis, sekr — Anie. Bučys, kasin. 
— Romualdas Karalius, adm. — Stasys 
Grybas, kult, reikalams — Algis Ger- 
džiūnas, sporto — Antanas Traška.

Susirinkimui pirmininkavo Jonas Ada
nčioms, sekretoriavo Al. Sasnauskas.

Vasario 21 d., šeštadienį, Vasario še
šioliktos minėjime Jono Adamonio pas
kaita, Prano Dzidoliko dvi solo dainos ir 
vietinio vyrų seksteto dainų bei žodžių 
pynė-montažas, gausių minėjimo dalyvių 
išklausyta dėmesingai ir nepagailėta pro
gramos dalyviams aplodismentų. Bradfor
das didžiuojasi, kad savo jėgomis sugeba
ma tokius didesnius renginius atlikti. 
Ypač dėkotina Pranui Vasiui, kuris ne
pailsdamas vis suorganizuoją meninę 
programą.

Pabaigoje buvo kaip ir staigmena, kai 
malonus klubo narys Mr. Raymond Fal
coner, atvykęs į minėjimą su ponia, pa
sakė: „Lankome klubą su savo kolego
mis jau daugel metų ir jaučiamės čia kaip 
savo namuose. Nors jau išmokę lietuviškų 
žodžių, bet nežinom kaip teisingai iš
reikšti meilę lietuviams jų kalba". Baig
damas pareiškė savo liūdės1!, kad lietu
viai negali nepriklausomybės šventę at
švęsti savo Lietuvoje ir kad skiria anglų 
kanalas ir Rytų politika nuo tėvynės. 
„Mes didžiuojamės būdami su lietuviais“

Šia proga Tautos Fondui suaukota 130 
sv.

Visi dalyviai pavaišinti kavute ir už
kandžiais. A-tas B.

Leigh
LEIGH SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Kovo 21 d. šaukiamas DBLS Leigh sky

riaus metinis susirinkimas, kuris įvyks 
White Lion Hotel, Leigh miesto centre. 
Susirinkimo pradžia 7 vai. vak.

Bus renkama nauja valdyba ir aptarti 
kiti reikalai.

Visi nariai ir prijaučiantieji kviečiami 
dalyvauti. Valdyba

JAUNIEJI SODYBOJE ler

I I:

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS dar

Vasario 21 d., šeštadienį, 3.30 v.p.p., 
įvyko gerai žinomo lietuvių jaunimo vei
kėjo Algio Kuliuko ir tautinių šokių gru
pės „Lietuva" dalyvės Lesley Kūkštaitės 
sutuoktuvės St. Joseph's bažnyčioje Hind- 
head, netoli Lietuvių Sodybos.

Jaunuosius sutuokė kun. S. Matulis, 
MIC, asistuojant anglų kunigui. Pasigir
dus „Sutuoktuvių maršui“, prasivėrė baž
nyčios durys: pamažu žengė jaunosios tė
vas su jaunąja ir jaunasis su pabroliu V. 
Puodžiūnu. Jaunieji tautiniuose rūbuose. 
Pamergės, taip pat pasipuošusios tauti
niais kostiumais, laikė pakėlusias lietu
viškas juostas, pro kurias turėjo praeiti 
jaunieji.

Apeigų metu buvo giedamos Mozarto, 
F. Strolios kompozitorių giesmės. Po prie
saikos V. ir G. O'Brien ir M. Zinkutė la
bai harmoningai padainavo „šešupėle, 
miela“.

Po apeigų dar gerą valandėlę bažnyčios 
kieme vyko fotografavimas ir pasikalbė
jimai, kol šaltokas oras privertė visus 
skubėti į šiltesnę vietą — Lietuvių Sody
bą, kur vyko vestuvių vaišės.

Sodyboje jau laukė skanėstais apkrauti

Cha 
stalai. Po užkandžių ir vyno, prašiai . 
tautiniai šokiai. Tautinių šokių grit 
„Lietuva" pašoko kelis šokius ir kv» 
įsijungti visus vestuvių dalyvius.

Toliau sekė jaunavedžių tėvų, jaunu 
pabrolio kalbos, padėkos ir linkėjin 
Anglas Michael savo kalboje pareiškė 
vo susižavėjimą lietuvišku vestuvių t ® 
dicijomis. į.

Prieš prasidedančius Disco šokius, str. 
ga salėje pasirodė A. Blinstrubas su 
kokiais raštais. Paaiškėjo, kad tai biį 
piršlio kaltinimai. Ir pradėjo pulti pilį 
Vincentą O'Brien 
jaunajai. Pagaliau 
mas — pakarti melagį piršlį! Vargšą I 
vedė už durų ir pakorė.

Po kartuvių prasidėjo bendri 'šokit 
Gražiai pasipuosęs jaunimas sukosi ’ 
linksmai dūko salėje iki paryčių. ReiC. 
pastebėti, kad viskas taip kultūringai^ 
įdomiai praėjo. Už tai galiu tik nuo?

. ... , . KOSdziai padėkoti.
ane

Jauniesiems linkiu saulėto, laimingo f l 
venimo ir gražios lietuviškos šeimos! pau

Erė:
S. Bosikis nių

re 
:ra

, «<auz visas melagysf 
buvo priimtas nutsf0 1 

už
go
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PAMALDOS
Kan. V. Kamaitis patarnaus:
Derbyje ■— kovo 14 d., nuo 13 vai. 15 

min., Mišios 14 vai., Bridge Gate.
Nottinghame — kovo 14 d., 19 vai., ko

vo 15 d., 11.15 vai., Židinyje. Išpažintys 
valandą prieš Mišias.

Wolverhamptone — kovo 15 d., 17 vai., 
24-26 Meriadale Rd., Chapel Ash. Išpa
žintys nuo 16 vai.

Visur visus kviečiame pasinaudoti 
priešvelykiniu patarnavimu.

Kun. S. Matulis, MIC

Glouccsteryje — kovo 21 d., 12.30 vai.
Stroude — kovo 21 d., 17 vai.

Abiejose vietose pamaldas laikys ir Kori 
pažinčių klausys kun. J. Sakevičius ,aPsi 
Londono. pis

Rochdalėje — kovo 22 d., 12.30 vai. ĮfoP'
(pat

PAMALDOS ŠV. KAZIMIERO resl 
tų

PARAPIJOJ 198,
Balandžio 5 d. — šv. Luko bažnyčiofenei

šv. Mišios 2 v.p.p. Įrlžio
Balandžio 12 d. — šv. šeimos bažįdim

čioje, Mossende, šv. Mišios 2 v.p.p. itikr 
a.a. Joną Kašponį). Sąjį

Balandžio 19 d. — šv. šeimos bažnyėti'k 
je, 8 vai. ryte iškilmingos šv. Velykų Nproi 
šios. Visi lietuviai prašomi dalyvauti Tar 
pasimelsti Velykų progą. Po Mišių — (vak 
batėlė ir užkandžiai. U
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