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ŠMĖKLA, VARDU „ČERNOBYLIS
Šmėklos, kurias iššaukei prievarta, ne

šluos tau ramybės... — kalbama senuose 
lasakose. Tema, kurią šiandien pasirin- 
tome, nėra pasaka, o niūri realybė. Prieš 

*4 įienerius metus, iki tol vargu ar kam 
K pažįstamoje Ukrainos vietovėje, černoby- 

fee, buvo iššaukta branduolinė, gyvybę 
naikinanti ir gamtą užkrečianti šmėkla — 

>4S įtominės elektrinės katastrofa.
Mums, gyvenantiems Vakaruose, ne vi- 

ada aišku, ką toji šmėkla, išskyrus 
kad 

tek-
kalbėti?
Apie žalą 
kalbėdami
tokios katastro- 

suran-

žmo- 
apie

>4 iranduolinį užteršimą, dar nuveikė, 
įsi id šiolei nei spauda, nei radijas, nei 

rizija nenustoja apie tai
® 0 kalbama apie žalą.

pii, gyvuliui, gamtai. Ir 
Si jalą, nepamirškime, kad

8i bs poveikis nabūtmai tučtuojau 
. t lamas. Tiesa, žmonės, buvę katastrofos 
xij rentre — elektrinės specialistai, gaisri- 

linkai ir kiti — žuvo tuojau. Sovietų pra- 
iki įėjimais jų nedaug. Bet kiek gi žmonių, 

J turie buvo paveikti branduolinių spindu
li ų, dar mirs kraujo, odos ar kaulų vėžiu, 
■ta tiek jų susirgs mums galbūt iki šiol dar 

težinomomis ligomis, nepaprastai sunku 
a įasakyti.

Žinoma, čia sovietinės propagandos 
ks našina tučtuojau bando užstumti skląstį 
sa - girdi, Černobylio nelaimė, tai papras- 
3e.- a, kasdieninė istorija su paprastais, nie- 
pi to nesakančiais įvykiais.

Neseniai Maskvos 
|K iškvietė sovietinės

tademijos viceprezidentą Leonidą 
oto ią, kad šis pasisakytų
ū) lausimais. Jo žodžiais tariant, černoby- 
Kt io katastrofoje žuvo 28 žmonės, 237 pa- 
vil esti branduolinių spindulių, kurie iššau
to ė įvairių laipsnių sužalojimus. Vicepre- 
M tento pranešimu 209 žmonės yra išgy- 

net 196 dirba nuolatinį darbą. Pen- 
iiš jų per tą laiką susilaukė sveikų vaj

ui į tačiau, jo nuomone, tenka laukti „žy- 
» lių pasikeitimų vėžio ligomis sergančių- 

i» i( skaičiuje“.

televizijos studija
medicinos mokslų

Ilji-
spindulių žalos

Iljinas nenutylėjo ir nemalonaus fakto, 
og tie 209 piliečiai visą jų gyvenimą tu-

b* ės būti stebimi medicinos specialistų. Tu- 
tat omenyje, kaip iš viso sovietinės ligo- 
linės ir poliklinikos yra perpildytos ser- 

OJ| ganėiaisiais, galima įsivaizduoti, kiek il- 
teks tiems piliečiams laukti, kankin- 

)r“ lis ir... nedirbti. Darbui, asmeniniam gy- 
® vertimui tiesiog nebebus laiko. Jis bus pa- 
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aukotas tiems ar kitiems stebėjimams.
Leonidas Iljinas taip pat pabrėžė, kad 

1,6 jis nepatariąs nėščioms moterims dabar 
aborto pagalba nutraukti nėštumą.

”” šioje vietoje reikia pažymėti ir tai, kad 
Maskvoje iki šiol nenutyla gandai, jog 
partijos įsakymu visos Černobylio katas- 
Irofos paliestos moterys turėjo prievarta 

jjj. mtraukti nėštumą. Tokiu būdu stengia- 
e, Basi sumažinti išsigimėlių skaičių. Jei 

ne * ties , ar Iljinas nebandė savo žodžiais 
Sušvelninti partijos įsakymus 
mus?
Leonidas Iljinas palietė ir 

Mausimą: girdi, laisvuosiuose
„pagimdyti“ skaičiai, kad katastrofos iš
davoje mirė 15.000 žmonių, yra „begėdiš
kas melas". Ar tikrai iš Vakarų yra ate
it tie skaičiai?
Praėjusių metų rudenį iš Sov. Sąjungos 

į JAV emigravo inžinierius Igoris Geraš- 
ėenko. Jo pranešimas vienai'Amerikos ko
misijai skamba taip:

»...kiek aš iš piano' draugų, dirbančių 
dviejose''dicįžiausiose Kijevo ligoninėse, 
sužinojau, tai per penkis mėnesius vien 
tik jose mirė 15.000 spinduliais sužalotų 
žmonių. Visi jie ligoninėse buvo regis
truoti, kaip kraujo indų sutrikimo ligonys. 
Jiems mirus, ne tik buvo nuslėptos mir
ties priežastys, bet ir pats faktas pakeis
tas įrašu; išgijus atleistas iš ligoninės". 
Ar šį pareiškimą galima laikyti begėdišku 
Vakarų elu?

Galbūt minėti skaičiai irgi nėra tikslūs,
Pe gal jie mažesni, o gal ir didesni. Tačiau 
ria kiekvienam stebėtojui, kiekvienam skai

tytojui, pažįstančiam sovietinių organų 
melą, užtušavimus, perdėjimus, savivalę 
balansuojant bet kokiais skaičiais, ten
ka daugiau tikėti tam Geraščenko, nei vi
ceprezidentui Iljinui.

Ne taip jau seniai sovietinėje spaudoje 
bei radijuje pasisakė ir atominės energi
jos ministras Nikolojus Lukoninas. Jis,

gina pateiktus skaičius ir agituoja už... 
naujas atomines elektrines! Vienu atsi
kvėpimu jis išpyškino, kad iki 1995 m. 
Sov. Sąjungoje numatyta atominių reak
torių pagalba gaminamos elektrinės sro
vės kiekį padidinti net 3 kartus. Kad tai 
pasiekti, reikia įrengti naujas 
elektrines.

žymiai pražengia pasaulinės mitybos or
ganizacijos nustatytas aukščiausias Cezi- 
jaus 134 ir Cezijaus 137 
normas. Vakarų Vokietijos 
Maskvoje atsiuntė j Boną
Azerbaidžano sov. respublikos. Tose ai- 
batžolėse, o taip pat riešutuose iš Ukrai
nos, nustatytas labai aukštas minėto ele
mento kiekis.

koncentracijos 
pasiuntinybė 

arbatžoles iš

atomines

pažangos 
atominės

Nenoriu čia būti techninės 
priešu ir teigti, kad taikingas 
energijos pritaikymas ir naudojimas yra 
niekam nereikalingas dalykas. Tačiau gy
venimo praktika ir ypatingai Sov. Sąjun
goje rodo, kad atominės energijos naudo
jimą padaryti saugiu galima tik tada, kai 
didžiausias dėmesys bus skirtas žmogaus 
ir gamtos apsaugai, kai saugumo ir ga
mybos technika bus tobuliausiai išvysty
ta. Kalbant apie prieš metus įvykusią 
Černobylio katastrofą, peršasi mintis, kad 
ten nebuvo tobulos technikos, nebuvo pa
kankamai ir visapusiškai patyrusių spe
cialistų, nebuvo įdiegta pažangi technolo
gija.

Visuose Vakaruose, su jų aukšto lygio 
technika, nestatomi tokio tipo atominiai 
reaktoriai, kurie buvo įrengti Černobylio 
elektrinėje. Ten veikė ir tebeveikia gra
fitu moderuoti reaktoriai. Grafitas — tai 
minkštas, veik iš grynanglio susidedąs ir 
labai greitai dulkėmis virstantis minera
las.

Nesigilinkime į atominių reaktorių te
chnologiją — daugeliui skaitytojų ji bus 
sunkiai suprantama. Bet leiskite man pa
teikti mažytį, visiems suprantamą pavyz
dėlį: kas iš mūsų yra buvęs anglies kasy
klose ar net paprastame grūdų malūne, 
labai gerai žino, kokia jėga slypi anglies 
ar miltų dulkėse. Užtenka mažytės lieps
nelės, mažytės kibirkšties ir susitelkę dul
kių debesys žaibo greitumu tampa spro
gimo židiniu. O kiekvienas sprogimas su 
savimi neša sužalojimus, sugadinimus, 
suardymus.

Sakykime, kad mums svetima bet kokia 
kritika sovietinių mokslininkų, inžinierių 
bei technologų adresu, tačiau ar ant gra
fito bazės 
rius nėra 
saugios ir 
objektu?

Tas pats ministras Lukoninas sako, kad 
Sov. Sąjungoje yra tik 8 tokie grafitu 
moderuoti reaktoriai ir, kad jau prieš 
Černobylio ‘įvykius, buvo 
traukti jų statybą. Ir vis 
(Lietuvos TSR), Kurske, 
vi tokie reaktoriai. Net ir
bar įrengti 2 nauji blokai su tais pačiais 
reaktoriais. Būk tai tik Kostromos apy
linkėse statomos 1500 megavatų galingu
mo elektrinės reaktorius dabar paskubo
mis pakeistas kitu tipu: vandens-vandens 
reaktoriumi (sutrumpintai WWR-1000, 
water-water reactor).

Atominės energijos 
džiaugė ir tuomi, jog 
katastrofos židinys —
rius — (betonuotas ir jis visiems laikams 
bus naudojamas stebėjimams. Praėjusių 
m. lapkričio mėn. (betonuoto reaktoriaus 
temperatūra buvusi 140 laipsnių, o š.m. 
balandžio mėn. 98 laipsniai. Viskas 
prasta, taikinga. Tiesa, 
peratūra, tuo mažesnis 
bet argi galima tikėti 
duomenimis? Nelaimės 
toliau ir... 
spinduliuos...

Paskui Lukoninas perėjo prie kitų, jo 
nuomone, svarbių 'klausimų. Jis pareiškė, 
kad mediciniškai buvo apžiūrėti net 
100.000 žmonių, kad daugeliui nelaimės 
metu gavusių odos nudegimus bus geltos- 
tima plastinėmis operacijomis, kad daug 
vargo teikiąs branduoliniais spinduliais 
užkrėstas pienas (!).

Čia reikia prisiminti, kad sovietiniai 
ministrai nėra būtinai tos ar kitos srities, 
kurią jie atstovauja ar jai vadovauja, 
specialistai. Tačiau jie būtinai yra buvę 
partijos veikėjais, komunistų eilėse „įgyję 
organizacinio darbo patyrimą“. Taigi čia 
gali jau išsprukti vienas kitas nevykęs žo
dis, nevykusi pastaba. Bet mes įsigilinki
me 'į paskutiniuosius žodžius.

Paskutiniuoju metu Maskvos parduotu
vėse ir turguose buvo surasti maisto pro
duktai, kurie yra užkrėsti radioaktyviais 

feoma, visu sovietinio ministro uolumu I spinduliais. Daugelis tų produktų labai

sukonstruotas atominis reakto- 
opios, greitai pažeidžiamos, ne- 
tuo pačiu pasenusios technikos

numatyta nu- 
dėlto Ignalinoje 
Smolenske sto- 
Černobylyje da-

ministras pasi- 
buvęs Černobylio 
ketvirtasis reakto-

pa- 
kuo žemesnė tem- 
ir spinduliavimas, 
tais temperatūros 
reaktorius veikia

spinduliavo, spinduliuoja,

Taigi, matomai, Černobylio šmėkla, pa
kviesta nepatyrusių, 
gaus gyvybės ir jo 
čių „specialistų" ir 
dama naujų aukų.

Kandūs liežuviai 
porina:

„Seniau, prieš kelioliką metų, 
kurie kokiu nors būdu priešinosi 
džios savivalei, kurie kokiu nors 
patiko sovietiniams valdovams, 
varta iš Lietuvos deportuoti į 
lumą. Toje gilumoje užgeso 
tūkstančiai lietuviškų širdžių,

nepalikdami jo-

neatsakingų, žmo- 
aplinkos nevertinan- 
toliau siautėja ieško-

Lietuvoje šiandien

visi tie, 
sov. val- 
budu ne

buvo prie-
Rusijos gi- 
šimtai ir 
toje gilu-

nebereikalingos 
atominę elektri- 
paspausti myg-

moję žmonės prasmego 
kių pėdsakų.

„Šiandien deportacijos 
— mes turime Ignalinos 
nę. Užtenka vieną dieną
tuką ir nauja branduolinė katastrofa sa
vo mirtinais spinduliais sunaikins šimtus 
lietuvių gyvybių, partijos įsakymu dings 
naujos gyvybės užuomazgos. Nei kokio 
vargo su išvežamųjų transportu, nei ko
kios bėdos dėl jų įkalinimo ar maitinimo. 
Švarus, moderniškas — atominis — dar
bas! Ir kaltininkų taip pat nebus: kata
strofos gali kiekvienam atsitikti. Kad čia 
žus visa tauta, tai kągi? Ji jau ne tokia di-

LIETUVOJE

didesnis smūgis, 
mirtis. Amžinoji, 

geriausi tech- 
inžinieriai, rusai

dėlė ir antra vertus katastrofa lieka 
katastrofa“.

šmėkliški išvedžiojimai! Jais nesinori 
tikėti, bet mums, daug pergyvenusiems ir 
daug iškentėjusioms, ši vizija nėra visai 
svetima. Tuo labiau, kad mes žinome, kur 
ir kodėl ji gali gimti.

Kaip bebūtų skaudu, akimirkai pamirš
kime branduolinių spindulių sužalotus 
žmones. Visiems žinoma, jog žmogaus ver
tė Sov. Sąjungoje nustatoma ne tokiuo 
pat mastu, kaip Vakaruose. Kągi dar at
skleidė ta piktoji Černobylio šmėkla?

Atsakymas labai trumpas ■—- sovietinio 
mokslo, technikos ir technologijos atsili
kimą. O tai partijos vadovams, propagan
diniams rėksniams dai
nei žmogaus ligos ar jo 
nuvalkiota daina: rusai 
nikai, rusai — geriausi
— geriausi fizikai, rusai — geiiausi che
mikai, šiandien skamba daug tyliau ir 
visiškai nedarniai.

Balandžio mėn. 22 d. Maskvoje Vakarų 
Vokietijos ministras Rizenhuberis pasira
šė sutartį su Sov. Sąjunga. Sovietinę pu
sę atstovavo valstybinio atominės energi
jos naudojimo komiteto pirmininkas (tik 
rusų kalboje be galo mėgstami tokie ilgi, 
ilgesni ir ilgiausi titulavimai) Petrosia- 
nas. Sutartyje numatoma pasikeisti moks
linių tyrinėjimų duomenimis, atominių 
elektrinių darbo patirtimi.

Tikėkime, kad pasikvietę į pagalbą Va
karų specialistus, sovietai daugiau nu
veiks atominės energijos naudojimo srity
se. Tikėkime, kad ir saugumo technikai 
bus daug padaryta. Tačiau netikėkime, 
kad Černobylio šmėkla taip niekur nieko 
ir dings. Tokioms šmėkloms iki šiol Sov. 
Sąjunga buvo pati geriausia dirva, šmė
klos mėgsta tokias vietas, kuriose jos 
Ii augti, bujoti ir... šiurpiai kvatotis.

Algis Sadauskas

Išvyko koncertams į užsienį
Lietuvos kumetinis orkestras, vadovau

jamas prof. Sauliaus Sondeckio, balan
džio 25 d. išvyko gastrolėms po Italiją, 
Šveicariją ir Prancūziją. Koncertai vyks 
Milane, Genujoje, Feraroje, Sicilijos mies
tuose, Ciuriche. Bordo, Marselyje, Lione. 
Programoje įvairių tautų muzika. Lietu
vių muzikai atstovauja M.K. Čiurlionio, 
F. Bajoro ir kitų kompozitorių kūriniai.

Lietuvos kamerinis orkestras iš viso 
jau yra koncertavęs 23 užsienio valstybė
se.
Koncertavo Rumunijoje

Liaudies simfoninis orkestras „Vilnius", 
vadovaujamas Česlovo Radžiūno, grįžo iš 
kelionės po Rumuniją. Iš viso surengė ke
turis koncertus.
Premija rašyt. V. Petkevičiui

Už savo praėjusiais metais parašytą 
knygą „Paskutinis atgailos amžius“, ra
šyt. V. Petkevičius gavo šilko kombinato 
darbininkų skirtą premiją.

IŠTREMTI KUNIGAI
VLIKui pranešta, 
kun. A. Svarinskas

Š.m. gegužės 2 d. 
kad balandžio 29 d. 
ištremtas į Uralą, o kun. S. Tamkevičius 
j Mordaviją. Nijolė Sadūnaitė buvo suim
ta balandžio 1 d. anksti rytą ir tardyta 
iki vėlyvaus vakaro. Ją tardė gen. Henri
kas Vainauskas, Saugumo viršininko pa
vaduotojas ir vidaus reikalų ministro 
pavaduotojas.

ga-

SOV. RUSIJOS ATEITIS
AR GORBAČIOVO REFORMOS VEDA PRIE DEMOKRATINĖS SANTVARKOS?

MJVUSIEJI AFG ANISTANE
į Uteną buvo at- 
Alvino Laurinavi- 
Afganistane. Pra- 
kovose Afganista-

S.m. balandžio 29 d. 
vežtas jauno lietuvio 
čiaus kūnas. Jis žuvo 
nešta, kad paskutinėse
ne žuvo 500 sovietų karių, jų tarpe apie 
90 lietuvių.

(Elta)

ats- 
apie 

liku- 
Sov.

Neseniai iš Sov. Sąjungos paleistas 
vienas žymiausių disidentų dr. Anatoli
jus Koriaginas, atvykęs į Šveicariją, pa
reiškė nuomonę dėl Rusijos ateities. Pa
sikalbėjime su Europos parlamento 
tovu Nicholas Bethell, jis papasakojo 
savo pergyvenimus, apie lageriuose 
sius draugus ir apie dabartinę padėtį 
Sąjungoje.

Dr. A. Koriaginas buvo nuteistas už at
sisakymą „gydyti“ psichiatrinėje ligoninė
je sveikų disidentų ir suteikimą Vaka
rams informacijų apie psichiatrijos pikt- 
naudojimą Sov. Sąjungoje. Jis pasakė, 
kad daug disidentų buvo siunčiama j psi
chiatrines ligonines, kur jie buvo nuodi
jami pavojingais vaistais, kad „išgy
džius“ juos nuo sovietų santvarkai pavo
jingų 'įsitikinimų. Dr. A. Koriaginas buvo 
suimtas 1981 m. ir kalinamas iki 1987 m., 
kada jam buvo leista su žmona ir dviem 
sūnumis išvykti į užsienį. Apsistojęs su 
šeima Šveicarijoj, prie Lucernos ežero, 
jis pradeda atgauti jėgas.

Kaip ir daugelis kitų sovietų disidentų, 
jis buvo badu marinamas nešildomose pa
talpose, neleidžiant miegoti ilgiau kaip 
po kelias minutes ir grasinant kitomis 
bausmėmis, jeigu išdrįs priešintis val
džiai. Prieš 3 mėnesius M. Gorbačiovas 
paskelbė, kad iš lagerių bus paleista 140 
disidentų,
sovietinę veiklą, buvo paleista tik apie 
šimtas. Dr. Koriagino nuomone, dar tarp 
2000 ir 3000 kilų disidentų yra kalinama 
už religinius ir kitus nepolitinius nusi
žengimus. Sveikų disidentų kalinimas psi
chiatrinėse ligoninėse taip pat tęsiamas.

Tačiau kalinamųjų padėtis yra trupu
tį pasikeitusi. Dabar KGB pareigūnai vie
ton reikalavimo iš kalinių prisipažinti, 
lęad praeityje nusikalto, siekia išgauti 
pasižadėjimą, kad ateityje elgsis gerai. 
Tuo pat metu žmonės vis dar metami į 
izoliacines kameras, į šaltį. Jeigu kuris 
nors kalinys sutinka pasirašyti pasižadė
jimą, ir tuo pačiu prisipažinti prie kaltės, 
jis yra paleidžiamas. Kai kas pasirašo. 
Kiek žmogus gali kentėti?

MIRĖ KRISTINA GRINIENĖ

našlė. Tris metus 
atsiskyrė nuo arti-

1896 m. rugsėjo 29

Bet, iš 250 nuteistųjų už anti-

toli- 
tas spaudimas 
lageriuose, sū

kad Gorbačio-

Gegužės 2 d., sūnaus inž. Liūto Gri
niaus globoje, Vašingtone mirė Kristina 
Arsaitė-GRINIENĖ, buv. Lietuvos prezi
dento Kazio Griniaus 
sirgusi (emphysema) 
mųjų.

Velionė buvo gimusi
d. Suvalkų Kalvarijoje. Buvo gailestinga 
sesuo, Lietuvos „Pieno Lašo“ Draugijos 
gimdyvių, kūdikių ir dieninio lopšelio rei
kalų vedėja; draugijos „Kovai su Džiova“ 
nuolatinė bendradarbė, filateliste ir ur
mininke; varpininkė-teisininkė, studentų 
globėja; Lietuvos pogrindininke; JAV-se 
— prekybininkė ir gailestinga sesuo.

Liko nuliūdę sūnus inž. Liūtas Grinius, 
marti Nijolė, anūkai Audra. Aras, Vytis 
ir du poanūkai.

Velionė visuomet rėmė Vyriausią Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetą.

Norint pagerbti a.a. Kristinos Grinienės 
atminimą, prašome aukas siųsti Tautos 
Fondui, P.O. Box 21073, Woodhaven, N.Y. 
11421.

Dr. Koriaginas nusprendė pasinaudoti 
leidimu ir išvykti į užsienį. Jis nenumato, 
kad Sov. Sąjungoje artimiausiu laiku 
įvyks tiek pasikeitimų, jog jis galės to
liau dirbti kaip gydytojas ir turėti pa
kankamai laisvės pareikšti savo nuomonę. 
„Tą daryti aš tikiuosi Vakaruose, — pa
sakė jis, — yra ir asmeniškų priežasčių, 
kodėl aš pasirinkau gyventi Vakaruose. 
Man dovanota bausmė, bet jų akyse aš 
vis tiek lieku nusikaltėlis. Tas reiškia, 
kad mane gali kiekvienu metu suimti. O 
kaip bus su mano šeima?

„Mane erzina, kad žmonės Vakaruose 
galvoja, jog Sov. Sąjungoje politinių kali
nių problemos jau nėra. O iš tikrųjų 
tik šiek tiek žmonių buvo išleista, ir tik 
tiek, kad pašaliečiams padaryti įspūdį, 
jog Sov. Sąjungoje vyksta pasikeitimai, 
idant sumažinti Vakarų spaudimą 
mesnėms reformoms. Jeigu 
sustos, mano draugai, likę 
mokės savo kailiu.

„Asmeniškai aš netikiu,
vo programa atneš konkretesnių rezulta
tų. Tos reformos yra diriguojamos iš vir
šaus. Tai reiškia, kad jos bet kuriuo lai
ku gali būti pakeistos. Tą mes matėme 
anksčiau, Chruščiovo laikais. Jis išleido 
milijonus iš lagerių, net juos reabilitavo. 
Tada žmonės manė, kad ateina tikra de
mokratija. Bet 1964 m. jis buvo pašalin
tas, o disidentus pradėta suiminėti dar 
jam esant valdžioje.

„Tikra pasikeitimų programa nebūtų 
diriguojama iš viršaus. Žmonėms būtų 
suteiktos teisės, pavyzdžiui, sudaryti po
litines grupes, atvirai diskutuoti įvaliiao 
problemas, laisvai išvažiuoti į užsienį, ar 
grįžti atgal. Jeigu taip būtų, tai būtų 
viltis. Deja, šiuo metu sovietuose garsina
ma glasnost yra ne daugiau, kaip leidi
mas kritikuoti. Ir tas ateina ne iš gyven
tojų, bet diriguojama iš viršaus. Jis yra 
skirtas blogybėms pašalinti, kurios kliu
do socializmo statybai.

„Jums Vakaruose atrodo, kad glasnost 
tai demokratizacijos procesas, bet aš to 
nematau. Aš sutinku, jeigu Gorbačiovo 
programai būtų leista nekliudomai tęstis, 
tai ilgainiui būtų pasiektas persitvarky
mas. Bet, ar yra žymių, kad taip reikalai 
vystysis? Juk rinkimai partijoje palies tik 
labai nežymią mažumą“.

Į pasikalbėjimą įsikišo ir Galina Ko- 
riagina, daktaro žmona. Ji pasakė, kad 
per praėjusius metus nukentėjo kiekvie-

nas jų šeimos narys. Charkovo gatvėje, 
kur jie gyveno, kiekvienas gavo mušti. 
„Mano sūnūs buvo sumušti. Taip pat, ma
no motina ir aš pati. Kai 1982 m. mano 
sūnus Aleksandras, tada 9 metų am
žiaus, buvo smarkiai sumuštas, aš pasi
skundžiau teismui. Teisėjas pasakė, jog 
tai yra „visai natūralu, kad viešoji opini
ja reaguoja prieš antisovietinę šeimą..."

* m vasario 9 d. KGB pareigūnas pasa
kė dr. Koriaginūl,'kuo-jio tuo (Motetas, 
jeigu pasirašys dokumentą, kuriuo pasiža
dės susilaikyti nuo antisovietinės veiklos. 
Dr. Koriaginas atsisakė. Tada vis tiek jį 
išleido, jo nuomone, vien tik dėl nuola
tinio spaudimo iš Vakarų.

Dr. Koriaginas yra skirtingos nuomo
nės nuo dr. A. Sacharovo, kuris nusistatęs 
likti tėvynėje, nes jis tiki, kad ten būda
mas jis galės skatinti tolesnes reformas. 
Dėl Rusijos ateities dr. Koriaginas yra 
optimistas, bet tik dėl tolimesnės ateities. 
Jis sako:

„Tokia didelė šalis, kaip Rusija, nega
li eiti, kaip ligšiol, tokiu pažeminančiu 
keliu. Vieną dieną ir mes būsime demo
kratinė šalis, tik nežinau kada. Tačiau la
bai abejoju, kad tai bus logiška pasekmė 
to, ką daro Gorbačiovas“.
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ANTANUI GUDLIAUSKUI mirus, 
jo žmonai, dukrelėms ir anūkams 

nuoširdžią užuojautą reiškia

Kastulė ir Juozas Bliūdžiai
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JUBILIEJAUS PROGRAMA
LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 

600 JUBILIEJAUS PROGRAMA 
KOMOJE

1981.II.8 posėdžio nutarimai 
Dalyvavo J.E. Vysk. P. Baltakis ir visas 

Romos Komitetas

Birželio 24-26, 1987: ISTORINIS 
SIMPOZIUMAS

„Colloųuio Internazionale di Storia 
Ecclesiastics per ii VI Centenario della 
Chiesa in Lituania (1387 — 1987)".

Vieta: Pontificia Universita Gregoriana, 
Piazza della Pilotą 4, 00187 Roma (Tel. 
67011).
Birželio 25 (ketvirtadienis)

— Atvykimas į Romą.
—■ Laisva diena.

Birželio 26 (penktadienis) — Jėzaus šir
dies šventė.

— 9.00 Koncelebruotos Mišios Šv. Jono 
Laterano bazilikoje (diakonato šventi
mai).

— 16.00 Svečių priėmimas Kolegijoje 
Villa Lituania (Open house).

— 19.00 Maldos Eisena.
— p.m. Jaunimo susitikimas Columbus 

viešbutyje (Via della Conciliazione).
Birželio 27 (šeštadienis)

— 11.00 (?) Privati audiencija pas šv. 
Tėvą. (N.B.: Atpažinimo ženkliukai rei
kalingi). (N.B.: Tautiniai rūbai).

— 16.00 Pasaulio Lietuvių Kunigų Vie
nybės susirinkimas.
Birželio 28 (sekmadienis)

— 9.30 Iškilmingos Mišios (Cappella 
Papale) ir Beatifikacija šv. Petre (atpaži
nimo ženki.).

— 12.00 Angelus (Jaunimo pasirody- 
mas/šokiai).

— 18.00 šv. Angelo Pilyje: Kultūrinis 
etninis vakaras.

— Vakarienė (buffet) suaug. 35 dot., 
jaun. 10 dot).
Birželio 29 (pirmadienis) — šv. Petro ir 
Povilo Šventė.

— Pamaldos Šv. Petre.
— 18.30 Padėkos Mišios Arkiv. J. Ma

tulaičio garbei XII Apaštalų bazilikoje 
(lietuviškai).

Birželio 30 (antradienis)
— 10.00 Ekumeninės pamaldos (kata

kombose).
— 14.00 Jaunimo pabendravimas Kole

gijos ūkyje.
— 18.30 Padėkos Mišios Aikiv. J. Ma

tulaičio garbei S. Maria Maggiore (Loty
niškai) — Tvarko 1.1. Marijonai.
Liepos 1 (trečiadienis)

— 18.30 Padėkos Mišios Arkiv. J. Ma
tulaičio garbei S. Maria Maggiore (?) 
— Tvarko 1.1. Marijonai.

Pastabos: 1. Oficialaus banketo nebus. 
Bendras susitikimas ir pasivaišinimas: Šv. 
Angelo pilyje.

2. Kunigai atsiveža savo sutanas, kam
šas, aibas ir stulas.

3. Prašome atsivežti tautinius rūbus — 
(Cappella Papale ir privačiai audienci
jai).

VARGSTANČIOS BAŽNYČIOS 
ORGANIZACIJA

Tarptautinė pagalbos vargstančiai Baž
nyčiai organizacija „Kirche in Not", ku
rios centras yra Koenigsteine, Vakarų Vo
kietijoje, tarp daugelio atliekamų darbų, 
rūpinasi dvasinių pašaukimų ugdymu 
Centro ir Rytų Europos kraštuose ir ki
tur pasaulyje. Organizacija yra finansi
niai parėmusi apie 16-ka tūkstančių bū
sim)) kunigų visame pasaulyje, jų tarpe 
daugiausiai, net 12-ka tūkstančių, Rytų 
Europoje. „Kirche in Not" organizacija 
atkreipia dėmesį, kad dvasiniai pašauki
mai smarkiai ir pastoviai auga ypač tuose 
Rytų Europos kraštuose, kuriuose Bažny
čia tvirtai laikosi ir nesileidžia į neatsa
kingus kompromisus su valdžia. Tai ypač 
ryškiai atskleidžia Lenkijos atvejis: pagal 
organizacijos turimus duomenis, Lenki
joje dabar yra 9.700 kandidatų į kunigus 
ir vienuolius. Dvasiniai pašaukimai Len
kijoje yra taip gausūs, kad vietos Bažny
čia gali siųsti kunigus ir vienuolius į mi
sijų kraštus. Misijų kraštuose dabar dir
ba apie tūkstantį keturis šimtus lenkų ku
nigų ir vienuolių. Pašaukimų netrūksta 
taip pat ir Čekoslovakijoje, bet to krašto

EUROPOS LIETUVIS

D. Britanijos Lietuvių Ansamblio dainininkai.

D.G. ELENOS CIPL1JAUSK1ENĖS 
STIPENDIJŲ FONDAS PRIE

L.K.M. AKADEMIJOS
D.G. Prof. Dr. Birutė Ciplijauskai- 

lė savo motinos atminimui įsteigė sti
pendijų fondą. Stipendija yra kasme
tinė 1.500 dolerių, skiriama studen
tui ar studentei, ruošiančiam dokto
ratą iš Lietuvos istorijos. Suinteresuo
ti studentai prašomi kreiptis į Lietu
vių Katalikų Mokslo Akademijos Cen
tro Valdybą, Piazza della Pilotta 4 
00187 Roma, Italija.

valdžia smarkiai varžo kandidatų į kuni
gus įstojimą 'į seminariją. Litomerice sem- 
minarijai valdžia leido priimti tiktai 61- 
ną auklėtinį iš visų šešių Čekoslovakijos 
vyskupijų, nors prašymus įstoti į semi
nariją buvo įteikę bent dvigubai daugiau 
jaunuolių. Kai kurie jaunuoliai, kuriems 
pasiseka ištrūkti iš Čekoslovakijos, įsto
ja į Romoje veikiančią šv. Jono Nepomu- 
ko čekų ir slovakų tautinę seminariją. 
Joje dabar yra 23 auklėtiniai, kuriem or
ganizacija „Kirche in Not" teikia stipen-

KRIKŠCIONYBĖS ATNAUJINIMO 
MINĖJIMAS MONTREAL YJE

Vienas iš originaliausių ir įsipūdin- 
giausių krikščionybės atnaujinimo Lietu
voje minėjimų yra rengiamas Montrealy- 
je, Kanadoje. Du žinomi lietuviai meni
ninkai — poetas Henrikas Nagys ir jau
nas muzikas Aleksandras — yra sukūrę 
kantatą „Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuvą". 
Orkestras, chorai, solistai ir visos geriau
sios Montrealio lietuvių muzikinės jėgos 
kantatą atliks gegužės 23 dieną. Šiam 
įvykiui montrealiečiai rengiasi su dideliu 
kruopštumu. Kantatoje dažnai suskamba 
lietuviškos liaudies melodijos, kurios yra 
įkvėpusios jauną kompozitorių. Poetas 
Henrikas Nagys įkvėpimo semiasi iš Lie
tuvos istorijos, lietuviškos gamtos bei 
tautosakos.

dijas. Organizacija „Kirche in Not" finan
suoja taip pat bažnyčių statybą Rytų Eu
ropoje, aprūpina tikinčiuosius religine 
literatūra, materialiniai padeda persekio
jamiems krikščionims, teikia pagalbą pa
bėgėliams, finansuoja įvairius kitus pro
jektus.
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D. BRITANIJOS 
LIETUVIAMS

f Da 
įtenį 

Europos Lietuvių Studijų Sawas 
jau vyksta be pertraukos 34 mtf° 1 
Tai yra reikšmingas įvykis lietuvi^ Nj 
eivių gyvenime. Jose atsilanko pillk 
giausia lietuviai iš Europos konūj°tyl 
to ir Amerikos, mažiausiai iš BrilFda 
jos. Mums „britams“ kartais netJinil 
prisipažinti, kad mūsų liek mažaifam 
lyvauja. O tačiau tie keli, kurie ®nok 
vauja, būna sužavėti įdomiai l#las 
praleidę, susitikę su pažįstamais, M’1 
jas draugystes sudarę — sako, vaP“k 
geras atostogas turėjau! Praėjusį3 
metais Studijų Savaitėje dalyvavo!81^ 
tuviai net iš Pietų Arabijos, Pt®ek' 
Amerikos, Berlyno ir kitur. ?r 1 

Šiemet Studijų Savaitė vyks jpon' 
pas mus, Anglijoje, ir „britams“|a1'1 
to kelionė bus pigi. Programa nun^e 
ma labai įdomi, bet reikia pask<ork 
užsisakyti vietą, nes reikia praifasi 
vietovės administracijai dalyvių įri i 
čių iki birželio 1 d. dsni

Registracijos blankai gaunami: ?ri{ 
Lithuanian Study Week ei,‘ 

2 Ladbroke Gardens
London W1 1 2PT 

England

mot 
rinl 
mai 

Čekius ir k. rašyti LITHUANlF“1 
STUDY WEEK vardu ir siųsti ats' 
pačiu adresu (tel. 01-727-2470). į, 
r IKIO.

žin<
NUTEISTAS KUNIGAS žia' 

to.
Vatikaną pasiekė žinia, kad F°%as 

miesto tribunolas, Čekoslovakijoje, 
landžio 6 dieną nuteisė 62-jų metų sk al 
zietį kunigą Stefan Javorsky aštesjs 
mėnesius kalėti už tai, kad be vaMiL01 
leidimo aukojo šventas Mišias viešįs 
privačiame bute. Slovakas kunigas Jašįju, 
sky jam primestą kaltinimą atmetė, 
žymėdamas, kad nėra padaręs jokio mL 
kaitimo.

;nir
;ul

GEDIMINAS SI AKAS Tęsinys (6)

KRUVINA VASARA
APYSAKA-ROMANAS

Kartais taip norėtum eiti ir 
negrįžti, 

Ir nebegrįžti niekad atgalios 
Kokioj nors lankoje žiedeliu 

pražysti. 
Vienų vasarėlę pievoj pažaliuot.

V.K.

II
Ritmingai dunda traukinio ratai. 

Pro vagono langus prabėga žaliais 
pumpurais besidengtą miškai ir krū
mai, geltonomis purienomis pasipuo
šusios papeikęs, ką (ik pradedančios 
žaliuoti pievos ir platūs, akimis vos be
įžiūrimi, laukai. Ir dangus toks mėly
nas, jog rodosi, lies žeme prasivėrė 
kristaliniai skaidraus vandens versmė.

Pavasaris .. Tarytum įgudęs daili
ninkas, jis nematomais teptukais nu
spalvino visą aplinką ir dabar džiau
giasi tų spalvų skaistumu ir šviežumu. 
Džiaugiasi ir didžiuliais žingsniais 
žengia papievėmis. palaukėmis, pa
miškėmis...

Prabėgo net visa savaitė, iki aš bu
vau pasiruošęs keliauti kapitono Ge
rulio reikalais. Aš maniau, kad jau 
sekantį rytą paliksiu Kauną, bet, kaip 
sako mūsų liaudis, „nevisuomet ropė 
taip kepa, kaip pilvas nori". Kapito
nas Gerulis būtinai turėjo man parū
pinti komandiruotę, nes be jos anuo 
metu nebuvo galima nė svajoti keliau
ti geležinkeliais. Be to, mes sugaišome 
beveik visą dieną, stovėdami tik prie 
Lietuvos žemėlapio.

Kapitono nuomone, aš turėjau vyk
ti į Švenčionis siauruoju traukiniu. 
Jis griežtai įrodinėjo, kad tik tie trau
kiniai dar buvo kiek saugūs nuo įvai
riausių kontrolių, dokumentų tikrini
mų ir bereikalingų klausimų.

Dalinai jis buvo teisus. Siauraisiais 
traukiniais važinėjo ir keliavo dau
giausiai paprasta liaudis, kaimų ir 
miestelių gyventojai, ūkininkai ir ama
tininkai. Kariniai transportai juose 
buvo reti svečiai ir kaip tik dėl šios 
priežasties siaurieji geležinkeliai buvo 
daugau ar mažiau saugūs nuo komu
nistinių partizanų užpuolimo. Anuo 
metu tie partizanai labai dažnai už
minuodavo bėgius ir tuomi trukdyda
vo susisiekimų geležinkeliais.

Kapitonas Gerulis patarė man va
žiuoti autobusu, ar kokia pakelės ma
šina iki Joniškio ir tik ten ieškoti ga
limybės patekti į siaurąjį traukinį 
Švenčionėlių link. Plačiuoju geležinke
liu, kurio stotį aš būčiau pasiekęs per 
keletą minučių, jis tiesiog uždraudė 
naudotis.

Man reikėjo išmokti, geriau pasa
kius iškalti, ir taip vadinamą „legen
dą“ — kiek pakeistus, nutylėtus ar iš
galvotus biografinius duomenis. Kapi
tonas man parūpino Šiaulių Gebiets- 
komissar’o pažymėjimą, kuriame bu
vo nurodoma, jog aš esu maisto pro
duktų supirkinėtojas kariuomenės 
reikalams. Pažymėjimas buvo rašytas 
vokiečių kalba, patvirtintas dideliu, 
apvaliu antspaudu ir net dviem para
šais. Kokiu būdu toks pažymėjimas ga
lėjo atsidurti kapitono Gerulio ranko
se, man taip ir neteko sužinoti.

Prie to pažymėjimo kapitonas pri
dėjo ir riebiu raudonu rėmu bei Vo
kietijos reicho aru papuoštą koman
diruotę. Tai ir buvo praktiškas leidi
mas važiuoti j Švenčionis, [duodamas 
dokumentus, jis nepamiršo ir nedide
lio pistoleto. Ištiesdamas ginklą mano 
pusėn, kapitonas Gerulis neatsisakė ir 
šaltai skambančios pastabos:

Dėl visa ko. Atsarga gėdos ne
daro.

Ir koks ilgas, nelengvas buvo tas ke
lias iki pirmosios siaurojo geležinke
lio stoties! Pasenusiu ir gerokai iškle
busiu autobusu aš šiaip taip nusiga
vau iki Tauragės. Čia veik pusę die
nos dairiausi galimybės pasiekti Šiau
lius. Tik vakarop pavyko man susiras
ti sunkvežimį, važiuojantį iki Kelmės. 
Jo vairuotojas, tamsiaplaukis, šmaikš
tus vyriokas, už tai iš manęs „išplėšė“ 
net dvi Šimtines, sakydamas, jog vežąs 
druską bei muilo miltelius Kelmės 
parduotuvėms ir negalįs pasitikėti 
kiekvienu pasiklydėliu. Man taip ir 
nebuvo aišku, ar aš pasidariau patiki
mesnis. kai jis saujoje suspaudė mano 
šimtines. Tačiau ginčytis su juo nė ne
maniau. Džiaugiausi, kad iš viso kas 
nors rieda vis arčiau. Šiaulių link.

Kelmėje ta pati bėda. Atvažiavome 
po vidurnakčio. Vyriokštis tik pamo
jo man ranka ir dingo kažkurioj tar

puvartėj. Naktį vienas, nepažįstamame 
ir niekada' nematytame miestelyje. Ir 
ta baimė tokia didelė — kad tik kas 
nors nesustabdytų, neužklaustų, nesi
imtų domėtis mano asmenybe.

Pernakvojau, geriau pasakius, pra
leidau likusią nakties dalį, ant suklibu- 
sio suolo kažkokiame sodelyje ar 
miesto parke. Mano laimei niekas ma
nęs neužklupo. Atrodė, jog čia visi 
buvo pamiršę, kad buvo karo metai, 
kad kažkur siautėjo žmonių medžio
klės, kad gimtąjį kraštą siaubė nera
mumai.
Tik sekantį rylą, klausinėdamas vie

ną kitą praeivį, suradau autobusą į 
Šiaulius. Minutės, valandos, dienos 
bėgo. o man atrodė, jog aš trypčiojau 
vietoje ir ta visa kelionė, kurios taip 
laukiau, tapo kažkokiu nejaukiu sap
nu. Tik Šiauliuose man pasisekė gauti 
viešbučio kambarį, nusiskusti, nusi
prausti ir kelias valandas pamiegoti. 
Trumpos buvo tos valandos, bet jų 
užteko mano nuotaikai pagerinti. Aš 
vėl labiau pasitikėjau savimi ir savąja 
laime...

Sėdžiu prie vagono lango ir įdėmiai 
seku prabėgančius kaimus, miestelius, 
pavasarine skraiste besidengiančius 
laukus. Karts nuo karto nežymiai pa
liečiu juosmenį ir pirštais tikrinu, ar 
dar tebeturiu mažąjį revolverį, kurį 
buvau įkišęs į užpakalinę kelnių ki
šenę. Dar niekada nebuvau nešiojęs 
ginklo ir dabar, juntant jo šaltą me
talą. mane nustelbdavo su baime ir pa
sididžiavimu maišytas jausmas.

Šalia manęs ilsėjosi nedidelis juodos 
odos lagaminėlis, kuriame ir buvo 
įduoti auksiniai papuošalai. Lagami
nėlyje turėjau bent kelias storokas 
knygas medicinos, fizikos bei chemi
jos klausimais. Tų knygų vidiniai la
pai buvo taip išpjauti, jog susidarė 
savotiška dėželė. Tokiose „dėželėse“ ir 
buvo sudėti žiedai, sagės, apyrankės. 
Žinoma, jei kas nors būtų tas knygas 
pavartęs, tučtuojau būtų įspėjęs jų 
nelabai įmantrią klastą. Kaip tik dėl 
šios priežasties man nepatiko ta slėp
tuvė. Tačiau raminau save, sakyda
mas. jog ne mano lagaminėlis ir ne 
mano auksas. Man tada nė į galvų ne
atėjo mintis, kad suradus paslėptus 

papuošalus, būsiu apkaltintas aš, o ne 
kapitonas Gerulis.

Prisiminęs kapitoną, supratau ir 
koks vienišas aš buvau tame trauki
nyje. Toli buvo likęs miestas, universi
tetas, draugai ir... mano pergyveni
mai. Viduje liko tik kažkokia baimė 
ir norėdamas ją užgniaužti, aš vis dai
riausi tai po vagoną, tai pro jo langus.

Nelabai greitai važiuojantis siaura- 
bėgis traukinys pasiekė Anykščių apy
linkes. Aukšos, lieknos pušys veržėsi į 
dangaus mėlynę, tarytum linksmos, 
jaunos merginos. Smėlėtos kalvos, žali 
įkloniai, melsvi ežerai viliote viliojo 
neatitraukti nuo jų akių, nepraleisti 
nei vieno taika ir rimtimi alsuojančio 
kampelio.

Siaurojo geležinkelio vagonai ne
dideli, ankštus. Manasis buvo grūste 
prigrūstas. Visas pulkas moterėlių, 
važiuojančių į turgų, klegėjo, aiškino
si, pasakojosi. Jos buvo apsikrovusios 
krepšiais, maišais, ryšulėliais ir pinti
nėmis. Tarytum pritardamos moterė
lių šnekai, visu balsu gageno kelios 
žąsys. Sklido triukšmas, rūkytų laši
nių, prakaito, namuose austos vilnos 
kvapas.

Vyrų ne tiek daug, bet jų buvimą 
aiškiai pabrėžia slegiantis naminio 
tabako aromatas. Jie visiškai nepaisė 
užrašo vagone: „Nerūkantiems“. Su
sisukę storas cigaretes ar prisikimšę 
senas, apkandžiotas pypkes, nesidrovė
dami pūtė karčius, kvapą užimančius 
dūmus.

Šalia manęs sėdi aukštai nuaugęs, 
liesokas ir nebejaunas vyras. Jo švie
sūs plaukai stropiai sušukuoti, nedide
li ūsai pakirpti. Paakiai išvedžioti dau
gybės mažyčių raukšlelių ir. kai jis 
merkiasi nuo vagono lange spoksan- 
čios saulės, šios raukšlelės, tarytum 
juokiasi iš nepatirto džiaugsmo. Dide
lės, kaulėtos, raukšlių ir gyslų išve
džiotos rankos ramiai ilsisi ant jo ke
lių. Jis nebuvo panašus į kaimietį, bet 
jo rūbai veik nesiskyrė nuo ūkininkų 
nešiojamų rūbų. Apsirengęs buvo tam
siai pilka milo eilutė. Toks storas, ne
lankstus ir lyg amžinai apiblukęs mi
las. audžiamas tik mūsų kaimuose.

Po dideliu, plačiaskverniu švarku 
dėvėjo baltais ir melsvais dryžiais iš
margintus marškinius, buvo pasirišęs 
taip pat namuose austą margaspalvį 
kaklaraištį. Jis visai nesiderino prie 
marškinių, bet buvo naujas ir kaž
kaip savitai puošė šį tylų vyrą. Mane 
nustebino jo visai nauji, stropiai nu
blizginti auliniai batai, ant kurių bu-

mūsų kaime buvo • 
kaštavo daug pinigų. Greičiausiai 
nebuvo galima gauti net už pini: 
Tokios prekės buvo tiesiog keičia: 
į sviestą, kiaušinius, kumpį ar dės’:

Jis sėdėjo užsimerkęs, lyg snaust. 
mas, lyg klausydamasis keleivių i 
gesio ir šnekos. Kartas nuo kartoj 
simerkdavo, ir jo žalsvos, kietos aį, 
mesdavo gilų žvilgsnį į aplinkui sės: 
čius ir į mane. Po akimirkos jis, » 
turn prarasdavo bet kokį domėjus 
aplinka ir vėl užsimerkdavo, pasu 
damas snaudulyje.

tos 
vo užleistos pilkos kelnės. Tokie b į,ę, 
mūsų kaime buvo sunkiai įgyja
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Prieš mane, ant kieto, geltonai j 
žyto suolo sėdėjo žilaplaukis sent: K! 
ir dvi moterys. Iš jų kalbos buvo|n< 
sunku atspėti, kad tai uošvių pora 
marti. į”1

įti
Uošvė, žemaūgė, išdžiūvusi ir k; ų 

gyva moterėlė, visą laiką rūpint Vl 
marčia. Jauna, dailiai nuaugusi, K S) 
saus, gana dailaus veido moteris 
nėščia. Didžiulis pilvas trukdė jos n 
desius ir darė ją panašią į seną vi 
Jų pokalbis padėjo man suprasti, c 
senosios poros sūnus ir jaunosios! 
terš vyras Antanas tarnavo polio, 
dalinyje ir dabar buvo kažkur Baį 
rusijoje. Jaunoji labai jaudinosi it 
dejavo, kad Antanas tikriausiai į 
gaus atostogų ir neatvažiuos natž \ 
kai ji susilauks pirmojo sūnaus. M j 
tyt, buvo seniai nusprendusi, jog* r 
dikis, kurio laukė, negalėjo būti •' j 
kas kitas, kaip berniukas. Uošvei • 
to jai rankas, kartas nuo karto lt. r 
m ėda ma:

Matysi, viskas bus gerai, vii r 
bus gerai... Aš irgi dar esu. O juk ' 
gimdžiau net šešis vaikus ir kaip' į 
tai — nieko! Gyva ir sveika!

Marti šypsosi ir uždeda rankas|, 
pilvo, lyg norėdama paglamonėti Į 
dikį ir nuraminti pati save. į<

Kad tu tėvai ir smalini tabol j 
— piktai sako judrioji moterėlė. , 
Tartum kipšas tave jotų! Vieną ; 
kitos, vieną po kitos... Tau net nG į 
pi anūkas. Per motinos plaučius : 
kvėpuos tos smarvės ir gims gal į ] 
persuktomis rankomis ar kojomis.lt 
duok. Dieve!

Senukas, išsigandęs tokių išvedi 
jimų, išima iš burnos suktinę ir, R 
sutrynęs tarp kaulėtų pirštų, mirt1 
liekanas ant vagono grindų.

(Bus daugiau)

2
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PETRAS PAULAITIS
DIDYSIS LIETUVOS KANKINYS IK DIDVYRIS

Dabar su Gerojo Dievo pagalba pasi
stengsiu atkurti tai, apie ką man pats Pe- 

: iras Paulaitis, sugrįžęs iš sovietinio Gula- 
, »o pasakojo.
I Nacių okupacijos metais P. Paulaitis 
j. mokytojavo Jurbarko gimnazijoje, dėstė 
,, lotynų kalbą. Jis kartu su savo mokiniais 
, redagavo pogrindinį laikraštį ir antifašis- 
■ tintus atsišaukimus. Karta. 
d kambarį atėjo gestapininkai, 

mokyklos direktoriui nuvesti 
klasę, kurioje dirbo ponas 
išgirdusi jauna mokytoja, taip pat buvusi 
mokytojų kambaryje tiesiausiu keliu, per 
kitas klases, nubėgo perspėti Petrą Pau- 
įaitį, kad gestapas jo ieško. Direktorius 
nekviestus svečius tyčia vedė gaišdamas 
ir tolimiausiu keliu. Abu norėjo padėti 
ponui Petrui pabėgti. O ponas Petras pa
galvojo, kad jeigu gestapas jo neras kla
sėje, įtarimas kris ant mokytojos ir direk
toriaus. Nenorėdamas jiems nemalonumų, 
pasiliko klasėje, tikėdamasis, kad greit tu
ri būti pertraukai skambutis ir suspės 
dingti. Deja, gestapininkai į klasę atėjo 
prieš skambutį ir liepė jam kartu su jais 
eiti. Ponas Petras paprašė, kad leistų į 
mokytojų kambarį nunešti iš mokinių su
rinktus sąsiuvinius, tikėdamas nepastebi- 
nsi, kartu su sąsiuviniais palikti ir krū
voje esančius atsišaukimus. Nueiti leido, 
įtsišaukimų palikti nepavyko. Jį visą 
laiką įdomiai stebėjo. Išsivedę iš moky
klos įsodino į mašiną. Kurį laiką pava
žinėjo Jurbarko gatvėmis, o po to nuva- 
žiavo pas p. Paulaičio įskundėją, už mies
to. Kai privažiavo išdaviko sodybą, vie
nas iš gestapininkų išlipo ir nuėjo pas jį. 
Kiti liko mašinoje saugoti pono Petro. 
Lauke lynojo, drėgna ir šalta. Areštuota
sis pasiprašė trumpai išlipti iš mašinos, 
norėdamas šalia jos užkasti atsišaukimus. 
Išlipti leido ir net jo nelydėjo. Betgi ne
buvo kur, aplinkui lygūs laukai. Pras- 

' klaidęs ant kelio molio tyrę viską užkasė 
1U ir lipo atgal į mašiną, nes pasigedę ėmė 

jį šaukti. Neužilgo sugrįžo išėjęs gestapi
ninkas. Įjungė mašinos motorą, bet ratai 

B tikosi molyje ir mašina nejudėjo iš vie
tos. Belaviruojant ratai užkliudė „slėptu- 

® to“ ir visus atsišaukimus išmetė ant ke- 
Gestapininkai pamatė ir paėmė. Vi- 

1 aras buvo aišku, kad juos užkasė ponas 
c1 Petras. D bar šalia žodinio skundo buvo 

irįkaltis... Kai mašina išsikapstė iš klam
paus molio, parvežė į jo butą kratai. Po
nas Petras gyveno Il-ro aukšto kambary
je, o pirmame aukšte turėjo kambarį sve
čiams priimti ir apnakvindinti. Į tą sve
čių kambarį jis ir atvedė gestapininkus, 
kurie, žinoma, kratos metu čia jokių 
įkalčių nerado. Kratos metu ir jo kamba
rėlyje įkalčių nebebuvo, bet to ponas Pe

tras nežinojo. O buvo taip: jo mokiniai, 
kai tik gestapas ji išsivežė, išbėgo iš mo

ji kyklos ir kopėčiomis užlipę per langą į jo 
kambarėlį viską, kas gestapą domino, iš
nešė ir paslėpė. Po kratos ponui Petrui 
liepė šilčiau apsirengti, bet jis, nenorėda
mas parodyti savo kambarėlio, išvažiavo 
tik su kostiumu. Vežė ilgai, sutemo. Po 
kiek laiko kryptį pakeitė, suprato, kad ga
ro įsakymą jį atvežti į Kauną. Pakeliui 
sustojo nedideliame miestelyje. Čia turė- 

,ujjo areštuoti dar vieną lietuvį. Policijos 
’ raštinėje paliko poną Petrą saugomą vie
ši
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Petį as.

įsakė

Tai

no ginkluoto kareivio, o visi kiti, užsakę 
vidurnakčiui gerą vakarienę su išgėrimu, 
išvažiavo. P. Paulaitis buvo labai suša
lęs. Tai pamačiusi policijos viršininko 
žmona — mokytoja, atnešė jam karštos 
arbatos ir užkandos. Kai ji ragino užkąs
ti, jis tyliai pasakė: „Jūs turite man pa
dėti pabėgti..." Pamatęs, kad mokytoja 
labai sumišo, paaiškino jai: „Jums nieko 
nereikia daryti. Noriu tik, kad jūs žino
tumėte, jog bandysiu bėgti: čia ir tebuvo 
vienintelė galimybė tai padaryti. Kelyje į 
Kauną daugiau niekur nebesustos. Iš kie
mo raštinės langai buvo uždaryti langinė
mis, bet duris mokytoja paliko praviras. 
Ji atnešė vaisių ir poną Petrą saugojan
čiam kareiviui. Pro praviras duris matėsi 
koridorius ir dvejos durys, vienos ‘į valgo
mąjį, kitos — į virtuvę. Moterys ruošė 
vakarienę, dengė stalą. Gestapininkai su
grįžo pikti, žmogus, kurį turėjo areštuo
ti, pasislėpė, matyti, kas nors jį perspė
jo... Visi susėdo prie gausiai apkrauto 
stalo vakarieniauti. Valgė, gėrė, pamažu 
nuotaika pasitaisė. Pagaliau ruošdamiesi 
išvažiuoti pakėlė taures už šeimininkę. 
Tada mokytoja, garsiai pareiškusi, kad 
už ją visi turi išgerti, įbėgusi į raštinę 
išsivedė į valgomąjį kareivėlį, saugojusį 
poną Petrą. Jiems iš paskos išėjo ir ponas 
Petras, tik ne į valgomąjį, o per virtuvę 
į kiemą. , Kol gestapininkai atsipeikėjo ir 
išlindo iš užstalės, Petras Paulaitis, Die
vui padedant, nakties tamsoje perlipo 
aukštą tvorą ii- daržu nusiriteno tolyn. 
Išbėgę gestapininkai įjungė savo mašinos 
prožektorius, ėmė šaudyti, tik, matyt, ne- 
siorientavo į kurią pusę ponas Petras pa
bėgo. O jis vis ridenosi daržais tolyn nuo 
policijos ir bešaudančių gestapininkų. Tik 
kai viskas nurimo, atsistojo ir laukais ėjo 
visą naktį. Ankstų rytą priėjo kažkokią 
gyvenvietę. Pasibeldė į nuošaliai stovin
čio namelio, langą. Išėjusio šeimininko 
paprašė leisti jam sušilti ir išsidžiovinti 
rūbus, nes buvęs svečiuose, išgėlė ir pasi
klydo... Namelyje gyveno gausi šeima, vi
si dar miegojo ir kambaryje nebuvo vie
tos nei praeiti. Jam parodė netoli stovin
čią dailią sodybą: „Ten gyvena dviese ir 
jus tikrai priims". Ponas Petras burbte
lėjo: ,,O gal ten gyvena nacistams parsi
davę žmonės?!" „Tokių mūsų kaime nė
ra!" — garantavo šeimininkas. Nurodyta
me vienkiemyje poną Petrą tikrai labai 
nuoširdžiai priėmė. Sočiai pavalgdinę, da
vė poilsiui atskirą kambarį, o jo rūbus 
išvalė ir padžiovę prieš besikūrenančią 
krosnį. „Užmigti, nors buvau labai pa
vargęs, nesisekė, •— pasakojo man ponas 
Petras, — vis atrodė, kad mane vejasi...“ 
Kiek pailsėjęs susiruošė eiti. Šeiminin
kams pasisako, kad pabėgo iš Gestapo. 
Jie gi prašė pas juos ilgiau pabūti, nes 
kaime ramu. Ponas Petras skubėjo dar ir 
dėl to, kad norėjo jurbarkiečiams praneš
ti. „jog jau laisvas, kad jo neieškotų ir 
patys neįkliūtų", šeimininkas palydėjo jį 
laukų takeliu, kelionei įdėjo maisto ir pi
nigų, paaiškino kaip toliau eiti, neišeinant 
į vieškelį ir pas ką galima pernakvoti. Vi
si kelyje sutikti žmonės labai nuoširdžiai 
padėjo,, o vieni jam net arklį davė, kad 
greičiau Jurbarką pasiektų. Tą arklį su
tarė palikti netoli Jurbarko, pas pažįsta
mus. Bet kai ten nujojo, geri žmonės po-

I AR BUS TA KONFERENCIJA?
alc 

.JUHOGAUS TEISIŲ“ KONFERENCIJA MASKVOJE?

no Petro neleido eiti į miestą, o patys 
pranešė apie jį ai timiesiems. Dirbdamas 
pogrindyje Petras Paulaitis išgyveno vi
są nacių okupacijos metą. Daug žmonių, 
rizikuodami laisvę ir gyvybę, dirbo su 
juo kartu ir jam padėjo. Juos visus su 
meile ir dideliu dėkingumu pi įsiminė. 
Stebėjaus su nuostabiai šviesia pono Pe
tro atmintimi ir labai gaila, kad nesuge
bėjau visko smulkiau įsiminti

Kai sovietiniai Maskvos okupantai an
trąkart užgrobė Lietuvą, ponas Petras po
grindžio reikalais buvo išvykęs į Vokieti
ją. Aiškiai suprasdamas, kad raudonieji 
kaip ir rudieji okupantai nepasigailės lais
vę mylinčių lietuvių, sugrįžo į Lietuvą. 
„Negalėjau kitaip. Mokiau kovoti su ne
teisybe ir privalėjau savo gyvenimo pa
vyzdžiu tuos žodžius patvirtinti, nors dėl 
to tektų ir žūti", — pasakojo p. Petras. 
Labiausiai jis gailėjosi savo mokinių, ži
nodamas kokie išbandymai jų laukia. 
Raudonieji okupantai išviję ruduosius 
patys „pamiršo" iš Lietuvos išeiti Pra
sidėjo baisus teroras. Apie tai parašyta 
daug knygų. Bolševikai pirmiausiai sunai
kino visus kovojusius su fašistais, nes 
laisvę mylintys visiems okupantams di
džiausi priešai. Po to, sovietinio teroro 
aukomis tapo šimtai tūkstančių dorų, mą
stančių, mylinčių Dievą ir Tėvynę žmonių. 
Buvo planas kiek kokiame rajone išvežti j 
Sibirą sunaikinimui šeimų ir tas planas 
kas dieną augo Apie tai rašo rusų ra
šytojas knygoje „Kasdienės mūsų duo
nos“, kuri iš rusų kalbos yra išversta į 
lietuvių kalbą.

Petras Paulaitis vėl dirbo pogrindyje, 
redagavo Lietuvoje labai populiarų lai
kraštį „Varpas“ (ar „Laisvės varpas", 
tiksliai nebeprisimenu). Jame buvo daug 
stiprinančių, paguodžiančių žodžių sovie
tų kankinamiems lietuviams. Kartu su 
ponu Petru dirbo du jo buvę mokiniai, 
kuriuos labai vertino ir mylėjo. Spėjo iš
leisti 116 laikraščio numerių. Slėptuves 
karts nuo karto keisdavo ir viskas ėjo 
sklandžiai, kol sovietams parsidavusio iš
daviko — gyd. Juozo Albino Markulio — 
„Erelio“ buvo išduoti. Ponas Petras, tam 
pačiam vargšui išdavikui taip neseniai 
buvo išgelbėjęs gyvybę. Tai įvyko, kai 
partizanai vienoje sodyboje susitiko su 
KGB informatoriumi J. Markuliu. Tuo 
metu jau daugelis partizanų įtarinėjo 
Markulį kaip išdaviką, nes įtakingesnieji, 
susitikę su Markuliu greit būdavo areš
tuojami. Tų faktų buvo tiek daug, kad tą 
nakt,'į susitikimo metu, kai Markulis 
užmigo, partizanai norėjo jį kaip parsi
davusį sovietiniams okupantams išdaviką 
nušauti. Tuo labiau, kad vakare su juo 
besikalbant, aiškiai išryškėjo jo dviveidy- 
stė. Partizanai labai gerbdami Petrą Pau- 
laitį, atsiklausė jo nuomonės. „Kol 100 
proc. neįsitikinsime jo kaltumu, žudyti 
negalima“, — pasakė jis. Taip ir liko 
Markulis gyventi ir tęsti judošišką darbą, 
parduodamas savo brolius ir seses bai
siausiom kančiom ir mirčiai. Tebus jam 
Gerasis Dievas gailestingas ir teneištiks 
jo Judo dalia! Ponas Petras iš visos šir
dies jam ir kitiems budeliams atleido. Jis 
mano, kad vargšą J. Markulį KGB mora
liai išprievartavo, paversdami savo in
formatoriumi. Nacių okupacijos metais jis 
kur-į laiką padėjo Petrui P. slapstytis. To
dėl kilnioje pono Petro širdyje tebuvo 
vien nuoširdi užuojauta ir noras, kad Ge
rajam Dievui padedant, apgailėjęs praeitį 
vėl taptų žmogumi. Pasimelskime visi ta 
intencija. Ačiū!

(Pabaiga sek. nr.)

Pareiškimas
Ryšium su Simon Wiesenthal Centro 

buvusių naciu medžiokle ir mano pavar
dė buvo paskelbta Londono laikraštyje 
Daily Mail 4-10-1986, kaip buvusio nacio 
ir karo nusikaltėlio. Citata iš Daily Mail 
skamba taip: „Kramilius is now one of 
40 ex-Nazis, named by the Simon Wiesen
thal Centre, who could be prosecuted for 
their war crimes. Il is a charge which 
Kramilius, now a Sydney journalist, bit
terly resents".

Bendruomenės žiniai pranešu, kad esu 
gimęs 18.12.1925 Lepšių km.,Lukšių vaisė., 
šakių apskr. ir gyvenau bei dirbau tėvo 
ūkyje iki pabaigos kovo mėn. 1944 m. 
Kovo 23 d. 1944 m. įstojau į Plechavičiaus 
armiją — Vietinę Rinktinę, apie kurią jau 
rašiau savo atsiminimus Tėviškės Aiduo
se ir Karyje.

Aš jokių nusikaltimų nesu padaręs, nei 
karo laiku, nei privačiame gyvenime. Kal
tinimas Daily Mail yra bjaurus ne tik 
man, bet ir kiekvienam geros valios lietu
viui. Tai patvirtina gauti raštu liudijimai 
iš Australijos valdžios ii- iš Jungtinių Tau
tų War Crimes Commission, kad mano 
pavardė jokiuose karo nusikaltėlią sąra- 
šiuose nefigūruoja.

Klausimas kyla dėl traukimo į teismą 
Daily Mail ir patį Wiesenthalj. Pirmiau
sia reikalinga apie 20 tūkstančių dolerių 
suma pradėti bylų ir rasti advokatą, ku
ris nebijo žydų. Byloje bus labai svarbu, 
kiek žmonių mane pažįsta ir kaip jie ver
tina mano asmenį Lietuvių bendruome
nėje ir už jos ribų? Čia drįstu kreiptis į 
Australijos Lietuvių visuomenę, ypatingai 
tuos kurie mane pažįstate, pareiškiant jū
sų nuomonę, ar pasipiktinimą dėl man 
primestų kaltinimų spaudoje.

Rašykite trumpai lietuviškai, ar angliš
kai mano adresu: 83 Queen Street, Can- 
ley Vale, NSW 2166. Tel. 02 727 3131.

Iš anksto jums dėkingas
Antanas Kramilius

(„M.P.")

BRZEZINSKIS PRAMATO SSRS-OS 
TAUTŲ LAISVĖJIMĄ

Zbigniew Brzezinski yra įsitikinęs, kad 
Sovietų Sąjungos tautos vis sparčiau 
laisvės. Ukrainiečių žurnalas „Smolos- 
kyp" savo 1986 m. žiemos numeryje iš
spausdino jo neseniai Vašingtone Ameri
kos ukrainiečų inteligentijai pasakytą 
kalbą, kurioje jis tvirtino, jog JAV poli
tika nepakankamai atsižvelgia j tai, xad 
Tarybų Sąjunga yra „daugiatautė im
perija“. Maskva nori decentralizuoti ūkį 
ir pažadinti gyventojų kūrybines jėgas, 
bet jai sunku žengti ta linkme (kaip tai 
daro Kinija), nes ji žino, kad tuomi gali 
būti paskatinta jai pavojinga politinė 
kaita.

Brzezinski kalbėjo, jog šiandien darosi 
aišku, kad grupelei žmonių neįmanoma 
kontroliuoti mokslo ir technologijos raidų; 
būtina ne tiktai ūkinė, bet politinė decen
tralizacija. Tai supranta ukrainiečiai ir 
kitos Sovietų Sąjungos tautos. Tebėra gy
vas pabaltiečių tautinis sąmoningumas: 
lietuviai, kaip ir ukrainiečiai, miškuose 
kovojo už savo nepriklausomybę iki šeš
tojo dešimtmečio. Palaipsniui tvirtėja 
daugiau tautinių ir politinių teisių sfe- 
kiančos pajėgos.

Brzezinski pabrėžė, kad tautinis klau
simas Tarybų Sąjungoje labai svarbus 
pačiai Amerikai. Sovietų Sąjunga jau 
pralaimėjo politines varžybas. Komuniz
mas tapo diskredituotas Rylų Europoje ir 
visame pasaulyje; jo autoritetas eižėja ir 
Sovietų Sąjungoje. Nei viena revoliucinė 
partija bet kurioje pasaulio dalyje nedrįs
ta pareikšti, jog ji laikosi Sovietų Są
jungos kelio. Brzezinskis ragino amerikie
čius skatinti SSRS-os tautų politinį są
moningumą — ne kovų ar revoliucinio 
smurto kurstymui, bet siekiant didesnio 
kultūrinio bei politinio savarankumo. 
Tuo būdu Sovietų Sąjunga gal pradės 
vystytis kita linkme, pasikeis, ir su ja bus 
įmanoma palaikyti pastovesnius santy
kius — tvirtino Brzezinskis.

(Elta)

ATEITIES KLAUSIMAS
Su dideliu dėmesiu perskaičiau mūsų 

laikraštyje Algio Kuliuko straipsnį „Atei
ties klausimu".

Būdamas eilinis, neaktyvus DBLS na
rys, tinkamai nesusipažinęs su DBLS ir 
DBLJS nuostatais, nesu kompetentingas 
diskutuoti ar kritikuoti Algio išvedžioji
mus.

Tačiau ta proga norėčiau pastebėti se
kantį: visai pripuolamai apsilankiau pra
eitą sekmadienį Sodyboj Lithex-87 metu, 
kai prof. James Dingley skaitė mūsų jau
nimui savotišką, trumpą, bet gana įdo
mią paskaitą apie Žalgirio mūšį. Nuste
bau, kad susirinkusių tarpe buvo, be ma
nęs, tiktai dar viena, anot Algio, „80-metė 
senelė". Kodėl tokia stoka mūsų senosios 
kartos susidomėjimo mūsų jaunimo vei
kla? Kodėl bendradarbiavimas tarp DBL- 
S-gos ir DBLJS-gos toks palaidas?

Galbūt tai galima paaiškinti tuo, kad 
DBLJS daugiausia vartoja anglų kalbą? 
Dabar ne laikas save kaltinti, kad daug 
mūsų jaunuolių nemoka lietuvių kalbos. 
Bet, manau, tą padėtį būtų galima kiek 
pataisyti. Turim Vasario 16 d. gimnaziją 
su gerais mokytojais. Ar būtų labai sun
ku suorganizuoti vasaros lietuvių kalbos 
kursus mūsų jaunimui toj gimnazijoj?

J. Blinstrubas

1? Sovietų Sąjunga oficialiai pasisiūlė 
11® Vienos konferencijos delegatams Maskvo- 
M- |e suruošti tarptautinį suvažiavimą „bu
ki inanitarinėms problemoms“ svarstyti, šį 

1® Pasiūlymą „Laisvės radijo biuletenyje“ iš- 
gii aamlai komentavo Ronald Eggleston (1986 
ffl® B. gruodžio 4, 11, 18).

Sovietų pareigūnai pareiškė, kad toji

sb
T
i®

fflaskvinė konferencija galėtų prasidėti 
dar nepasibaigus Vienos konferencijai. 
Sis pasiūlymas susilaukė šalto vakariečių 
atgarsio. JAV delegacijos vadovas War-
Mas Zimmermann'as pareiškė, kad tai 

J. Amerikai nepriimtina.
*' Į pagrindinį vakariečių klausimą — ar 

Sovietų Sąjunga leis toje „humanitarinė- 
je“ konferencijoje dalyvauti „NGO“ (ne- 
valdiškoms) organizacijoms ir emigrantų 

I *. junginiams? — sovietai taip ir nesutei- 
kė aiškaus atsakymo. SSRS-os delegatas 

P1 Kovaliovas, išsisukinėdamas atsakė, kad 
’ konferencija vyksianti pagal visus „tarp- 

tautinius standartus“ ir kad „mes nebijo
me kritiškų balsų". JAV delegacijos va

li® dovas Zimmermann'as pabrėžė, kad jei 
10 NGO ir emigrantų grupėms nebus leista 
nfl dalyvauti Maskvos konferencijoje, joje 

nedalyvaus jokia Vakarų valstybė.
Tas pats klausimas iškilo vėliau. Aus

trų anti-branduolinės „taikos grupės“ at

stovas paklausė sovietų, ar jo grupei bus 
leista dalyvauti Maskvos konferencijoje ir 
ar jiems bus leista susitikti su neoficia
liomis sovietų organizacijomis? Jis pri
dūrė, kad kai kuriuos tų organizacijų na
rius sovietai laiko kalėjimuose ar psi
chiatrinėse. Sovietų delegacijos vadovas 
Ka'šlevas atsakė, jog nėra taisyklių, 
kurios organizacijos turi dalyvauti. 
Ir Sovietų Sąjungoje yra žmogaus teisių 
organizacijų, tvirtino jis.

Ka'šlevas visai kitaip kalbėjo čekų lai
kraščio Prace (1986.XII.1O) koresponden
tui. Jis nusiskundė, kad JAV delegacija 
atsiveža į konferencijas įvairiuose kraš
tuose „daugelio antisocialistinių, antiso- 
vietinių, zionistinių organizacijų atstovus, 
disidentus, ir panašius elementus. Ji su
mobilizuoja visus antisovietinius triukš
madarius“.

Vakarų delegatai taip pat pareiškė, kad 
jei tokia konferencija Maskvoje įvyks, ne- 
valdiškoms grupėms Maskvoje turėtų bū
ti suteikta tokia pati judėjimo laisvė, 
kaip Vakaruose. Tai reiškia, kad jiems 
turi būti leista susitikti su sovietiniais 
piliečiais ir organizuoti savo pačių rengi
nius, kaip Vienoje, Berne ir Otavoje. 
Taip pat klausiama, ai- sovietai leis su
rengti lygiagretų forumą. (Elta)

ASMENINĖS DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE
Dar vis galima paremti savo gimines pasiunčiant jiems pagei

daujamų ir naudingų dovanų.
Siūlome šiuos praktiškus ir vertingus siuntinius, kurie yra 

siunčiami oro paštu ir pasiekia gavėjus per labai trumpą laiką. 
Siuntinys 12 — 198"

Vyriškas arba moteriškas bliusonas-striukė, išeiginiai marški
niai, moderni bliuskutė, vilnonė gėlėta arba nailoninė skarelė, vy
riškas arba moteriškas nertinis.

Siuntinio kaina siunčiant oro paštu £150.00.
Siuntinys 14 — 1987

Sportinis kostiumas, vyriškas arba moteriškas, „Adidas“ fir
mos arba kitos, jei klientas pageidauja, vyriški arba moteriški la
bai geros rūšies sportiniai batai, puiki bliuskutė.

Siuntinio kaina oro paštu £110.00.
Siunčiame ilgo grojimo plokšteles.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, išrūpi

name Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, persiunčiame pa
likimus į Lietuvą praktiškiausiu ir naudingiausiu PAVELDĖTOJUI 
BŪDU.

Dėl smulkių informacijų ir patarimų prašome rašyti:

Z. Juras,
11 London Lane, Bromley, Kent, BK1 4HB England.

Telef. 01 460 2592.
Persiunčiame ir pačių klientų sudarytus siuntinius arba suda

rome tokius siuntinius kaip klientas pageidauja.

1’0 TROPIKINIŲ ATOSTOGŲ
Angliškos Kalėdos, jei ir nebūna bal

tos, bet pasitaiko šaltos. Tad nutariau 
praėjusias šventes praleisti Venesueloje 
pas savo dukteris Ritą ir Oną. Ir gerai pa
dariau, nes žiema visoje Europoje buvo 
šalta.

Ne vien oras Venesueloje buvo šiltas, 
bet ir draugai, ir pažįstami lietuviai pri
ėmė mane taip šiltai, kaip Karibų jūros 
vanduo. Visiems didelis ačiū, o ypač po
nams Deveikiams, daktarui Vytautui 
Dambravai, panelei Paukštytei, daktarui 
ir poniai Hermanavičiams, ponams Jezers- 
kams ir kitiems, kurių visų negaliu išvar
dinti.

Taip pat turėjau malonų siurprizą šei
moje, nes neseniai žentas dr. A. Jalovec- 
kas gavo Popiežiaus palaiminimą sau ir 
visai šeimai. Palaiminimas suteiktas dė
kingo paciento prašymu.

Grįžus namo, dar kartą dėkoju visiems 
Venesuelos lietuviams ir ta pačia proga 
sveikinu savo bičiulius lietuvius ir anglus.

Bronė Daunorienė

DĖL LINNO BYLOS
Laiške redakcijai, kurį išspausdino The 

TIMES (IV.30), britų teisininkas Michael 
Pick iškelia labai keblų klausimą, kuris 
ligšiol liko neišaiškintas esto Karlo Lin- 
no byloje.

Linnas buvo apkaltintas už nusikalti
mus, padarytus 1941-1944 m. vokiečių 
okupacijos metu Estijoje, ir dėl to, kad 
jis, prašydamas JAV pilietybės, nuslėpė 
tą nusikaltimą, jam buvo atimta piliety
bė.

Padarius prielaidą, kad dabar jis yra 
vėl Estijos pilietis, jis atsirado teisiškai 
desperatiškoje padėtyje: jo tėvynė, Vo- 
kietijos-Rusijos nepuolimo pakto, pasira
šyto 1939 m. rugpjūčio mėnesį, pasekmė
je buvo 1940-41 m. sovietų nelegaliai oku
puota ir ta okupacija tęsiasi dabar.

JAV, kaip ir D. Britanija bei kitos di
džiosios valstybės, tos okupacijos de jure 
nepripažįsta, ir, pilnai pripažindamos Es
tijos atstovą Vašingtone, atrodo, kad ne
pripažįsta ir de facto.

Kadangi Estijoje šiuo metu nėra ne
priklausomo teismo, kuris Linną galėtų 
teisti už nusikaltimus, padarytus Estijos 
teritorijoje, tai Michael Pick klausia, ko
kiu pagrindu Linnas buvo grąžintas į 
Estiją, kur jis turės būti teisiamas oku
pantų teismuose, kurie neturi teisės ten 
veikti?

— Minint Berlyno 750 metų sukaktį, 
miesto burmistras Diepgen savo kalboje 
pasakė, kad, nuo Berlyno sienos pastaty
mo iki šiol, komunistų sargai nušovė dau
giau kaip 70 bėgančių žmonių.
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VLIKO ATSTOVYBĖ STRASBURGE

Š.m. gegužės 2 d. VLIKo Valdyba savo 
posėdyje apsvarsčiusi VLIKo atstovybės 
Europoje reikalus, nutarė:

1) nuo š.m. birželio 1 d. VLIKo atsto
vybė pradės veikti Strasburge, Prancūzi
joje;

2) įstaigos nuolatiniu vedėju sutiko bū- 
tiko būti p. Algis Klimaitis.

Tikimės, kad VLIKo atstovybės įsteigi
mas Europoje padės aukščiau iškelti Lie
tuvos laisvės aspiracijas ir nep:iklauso- 
mybės atstatymo viltis.

(Eita)

REMKIME ATSTOVUS!

Kronika
VOKIETIJA

JAUNIMAS RUOŠIASI KELIONEI Į 
AUSTRALIJĄ

KAS—KADA—KUR
Išvyka Lietuvių Sodybon — gegužės 

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

Kultūrinis Eestivalis Nottinghame — 
gegužės 16 d., 7.30 vai. vak., Royal Con
cert Hall. Ten pat nuo 3 vai. p.p. vyks 
etninių grupių meno paroda.

Lietuvos krikšto 600 m. minėjimas 
Stuttgarte — gegužės 29-31 d.

Vasario 16 Gimnazijos kelionė autobu
su į Romą —■ birželio 25 d. Grįžimas lie
pos 1 d. Norintieji vykti kreipiasi į Vasa
rio 16 Gimnaziją. Tel. 06256-322.

Kelionė į Romą iš Stuttgarto — auto
busas išvažiuos birželio 24 d. ir grįžtama 
po penkių dienų. Registruotis pas kun. 
K. Senkų. Tel. 0711-2622839.

Dvigubos sukakties minėjimas — birže
lio 20 d. vakare, Londono Liet. Sporto ir 
Soc. klubo patalpose, 345A Victoria Park 
Rd., E.9. Šeimyninis vakaras paminėti 
klubo patalpų atidarymą ii- 40 metų į šį 
kraštą atvykimo sukaktį.

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.

Išvyka prie jūros — liepos 4 d. Rengia 
Londono Liet. Sporto ir Soc. Klubas. 
Vykstama 'į Brightoną. Nuo Liet, bažny
čios — 8.30 v., nuo klubo — 9 v. Užsira
šyti pas klubo sekretorę, arba Parapijos 
svetainėje pas S. Kasparą.

Lietuvių tėvų ir vaikų stovykla Romu 
voje — liepos 26 — rugpjūčio 9 d. Regis
truotis Vasario 16 Gimnazijoje.

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.

D. Britanijos Lietuvių Diena — rugsėjo 
12 d. Wolverhamptcne, Civic Hall patal
pose. Tautos šventės minėjimas ir kon
certas.

Lietuvos krikšto 600 m. minėjimas 
Mainze — spalio 25 d.

Nottinghamas
KULTŪRINIS FESTIVALIS 

NOTTINGHAME
ONE — Europos Pavergtųjų Tau

tų organizacija Nottinghame gegužės 
16 d., 7.30 vai. vak., Royal Concert 
Hall, rengia Kultūrinį Festivalį.

Programoje muzika ir tautiniai šo
kiai, kuriuos atliks estų, latvių, lietu
vių, lenkų ir ukrainiečių grupės.

Taip pat bus etninių grupių meno 
ir įvairių dirbinių paroda, kuri vyks 
ten pat nuo 3 vai. p.p.

Įėjimas 1, 2, 3, 4 svarai. Bilietai 
gaunami: Royal Concert Hall Box 
Office ir Victoria Centre Box Office.

Visi kviečiami gausiai atsilankyti.
Norintieji geresnių vietų bilietų, prašo

me iš anksto juos užsisakyti pas J. Kičą 
Tel: 0602 872251 (Pensininkams ir stu
dentams — 1 sv.).

A.A. ANTANAS GUDLIAUSKAS
Balandžio 21 d. Queens Medical ligoni

nėje, nuo netikėto širdies priepuolio, stai
ga mirė Antanas Gudliauskas, gimęs 
1922.11.24 d. Graužiu km. Jasvainių valsč., 
Kėdainių apsk. Kaip ir kiti išeiviai iš 
Lietuvos pasitraukė į Vokietija 1944 m., 
o iš ten į Angliją 1947 m.

Dirbo anglių kasykloje Turo, Cornwall, 
vėliau persikėlė į Nottinghamą. Ir čia 
tęsė angliakasio amatą. Sukūrė šeimą, 
nusipirko namą, išaugino dvi dukras An
gelę ir Ritą. Abi vedusios, augina šeimas. 
Liko našlė Trudė.

Antanas buvo aktyvus DBLS skyriaus 
narys, ilgus metus valdybos sekretoriaus 
pareigose.

Nepamiršo jis lietuviškų reikalų, buvo 
nuolatinis Tautos Fondo, skautų veiklos 
ir kitų Tautinių darbų rėmėjas. Turėjo 
daug gerų draugų, nes jis su visais buvo 
draugiškas.

Todėl laidotuvėse dalyvavo daug lietu
vių ir kitataučių, kapą apdengė daug ge
lių ir vainikų. Laidojimo apeigas atliko 
kun. S. Matulis. Nottinghamo lietuvių vi
suomenė apgailestauja gero nario.

K. Bivainis

AUKA TAUTOS FONDUI
Patriotinių organizacijų Londone veikė

jas ir Tautos Fondo Atstovybės ilgametis 
narys Petras Mašalaitis paaukojo Lietu
vos Laisvės Iždui vieną tūkstantį JAV 
dolerių.

Iždo vardu nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

NAUJOS VALDYBOS
DBLJS-gos metiniame suvažiavime, ge

gužės 3. Sodyboje, buvo išrinkta šios su
dėties valdyba: N. Karosaitė — pirminin
kė; A. Blinstrubas — iždininkas; E. Kviet- 
kauskas — spauda ir informacija; H. 
Pilcher — ryšininkė; R. Puodžiūnaštė — 
sekretorė.

Gegužės 3 d. posėdyje Sąjungos Valdy
ba pareigomis pasiskirstė šitaip: J. Alkis
— pirmininkas ir organizaciniai reikalai; 
VI. Dargis — vicepirmininkas, spauda ir 
informacija: S. Nenortas — teisė ir ad
ministracija; Z. Juras — politiniai ir so
cialiniai reikalai; A. Vilčinskas —• sekre
torius ir jaunimo reikalai; B. Butrimas
— iždininkas ir parengimai; E. šova — 
lituanistikos reikalai.

Tos pačios dienos posėdyje LNAB-vės 
valdyba pareigomis pasiskirstė šitaip: Z. 
Juras — pirmininkas ir Sodybos reikalai; 
J. Alkis — vicepirmininkas: A. Vilčins
kas — sekretorius; S. Nenortas — finan
sai ir teisė; B. Butrimas — Lietuvių Na
rnų reikalai; VI. Dargis — Spaudos sky
riaus reikalai.

Londonas
LATVIŲ CHORO KONCERTAS

Gegužės 17 d., sekmadienį, 18 vai., 
Ukrainiečių Klubo patalpose, 154 Holland 
Park Avenue, rengiamas Londono latvių 
choro koncertas. Programoje latvių kom
pozitorių dainos.

įėjimas 2, 3.50 sv., įskaitant atsigaivini
mo gėrimus.

Visi kviečiami dalyvauti.

IŠVYKA LIETUVIŲ SODYBON
Gegužės 24 d., sekmadienį („Spring 

Bank Holiday"), Londono Lietuvių Para
pija rengia savo tradicinę išvyką Lietu
vių Sodybon.

Išvažiuojama nuo Lietuvių bažnyčios, 
21. The Oval, Hackney Rd., E.2, 8.30 vai., 
nuo Lietuvių Namų, 2 Ladbroke Gardens, 
išvykstama 9 vai. ryto.

Norintieji dalyvauti prašom užsirašyti 
Lietuvių Namuose pas V. Veličką, sek
madieniais parapijos svetainėje irgi pas 
V. Veličką, arba pas Parapijos komiteto 
narius.

Vienam asmeniui kaina ten ir atgal 4.50 
sv. Susimokėti užsirašant.

Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga in
formuoja apie rimtą jos atstovų ruošimą
si kelionei į VI Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą, kuris vyks nuo 1987 gruodžio 
19 iki 1988 sausio 10 Australijoje. Pa
skelbtoje instrukcijoje sakoma:

— Kongrese dalyvaujantieji yra su
skirstyti į keturias kategorijas: atstovus, 
dalyvius, buvusius atstovus ir turistus. 
Atstovai bus išrinkti vietinių PLJK ko
mitetų atstovauti savo kraštams visoje 
Kongreso veikloje, Studijų dienose ir 
stovykloje. Numatytas mokestis, į kurį 
įeina pilnas išlaikymas Kongreso metu, 
įėjimas į visus kultūrinius, socialinius ir 
pramoginius Kongreso renginius ir visas 
transportas nuo atvykimo į Australiją iki 
išvykimo namo yra 880 A. dol.

Dalyviais gali būti visi kiti asmenys 
tarp 16 ir 35 metų amžiaus. Jiems kainuos 
800 A. dol. į tai įeina viskas, ką gauna 
atstovai, išskyrus dalyvavimą Studijų 
dienose, kurių metu jie keliaus autobusu 
iš Sydnėjaus per Canberrą į Adelaidę.

Buvę atstovai (anksčiau buvusių kon
gresų) už maždaug 100 A. dol. galės da
lyvauti Sydnėjuje Kongreso atidarymo 
metu vykstančiame suvažiavime ir Kon
greso renginiuose. Kitos kelionės, ekskur
sijos ir pragyvenimas pagal pageidavi
mą.

Turistai gali dalyvauti pasirinktuose 
Kongreso renginiuose, o taip pat pake
liauti po Australiją. Kaina priklausys nuo 
pasirinkimo. Daugiau informacijos gali
ma gauti kreipiantis čia paduodamu ad
resu.

Ekskursijos bus organizuojamos į dvi 
įdomias Australijos vietoves: Great Bar
rier Reef ir Ayers Rock. Australijos tro
pikuose esantis The Great Barrier Reef 
yra pasaulyje didžiausias koralų rifas su 
šimtais tropikinių salų. Septynios dienos 
prabangaus gyvenimo kainuos maždaug 
600 A. dol. Ayers Rock yra pasaulyje di
džiausias monolitas, esąs pačiame Aus
tralijos viduryje. Savaitės ekskursija kai
nuotų maždaug 400 A. dol. Vienos dienos 
ekskursijos bus organizuojamos pagrindi
niuose Kongreso miestuose ir kainuos 
apie 40 A. dol.

Apsigyvenimas viešbučiuose kainuoja 
nuo 30 A. dol. iki 50 A. dol. į dieną (po du 
kambary) vienam asmeniui prabangiuose 
viešbučiuose.

Keliavimas. Skridimas 'į Australiją ir 
atgal bus organizuojamas prieinamomis 
kainomis per Australijos oro liniją QAN
TAS, o viduje per AUSTRALIAN AIR
LINES, kurios abi yra oficialios Kongre
so oro linijos. Viduje skraidyti galima iš 
anksto nusipirkti AIRPASS bilietą už 
500-800 A. dol., priklausomai kiek toli 
norima skristi. 14 dienų geležinkelio bi
lietas kainuoja 290 A. dol., o tiek pat die
nų neribotas keliavimas autobusu kainuo
ja tik 250 A. dol.

Iš Frankfurto lėktuvas išskrenda 1987 
gruodžio 16 d. 21.30 vai. Papigintas gru
pės skridimas į Australiją ir atgal kai
nuos 2.650 DM. Dar yra keletas laisvų 
vietų. Kas norėtų prisidėti, prašomas kuo 
greičiausiai registruotis pas Vokietijos 
jaunimo sąjungos sekretorių Rimantą Gu- 
muliausiką — Pattscheider Str. 20, 4000 
Duesseldorf-Wersten. Tel. 0211/765678.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
ga (PLJS) yra Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės (PLB) padalinys. FLB 
įsteigė PLJS tikslu duoti jaunimui ga
limybę pratintis visuomeninėje veiklo
je ir, laikui bėgant, ugdyti PLB veikė
jus. Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresai (PLJK) yra PLJS Seimai, ku
riuose dalyvauja viso laisvojo pasau
lio lietuvių jaunimo atstovai. Jau yra 
buvę penki PLJK: trys šiaurės Ameri
koje, vienas Pietų Amerikoje ir vienas 
Europoje.

Britanijos lietuvių jaunimas buvo 
atstovaujamas visuose kongresuose, iš
skyrus Pietų Amerikoj. Iš Britanijos 
atstovų buvusiuose PLJK, didelė dalis 
vis dalyvauja mūsų visuomenėje ir ne
mažas skaičius reiškiasi vienokiu ir 
kitokiu būdu lietuviškoje veikloje, 
pvz., dalyvauja DBLS Centro Valdy
bos posėdžiuose, vadovauja skautų/čių 
organizacijoje, dėsto lietuvių kalbos 
pamokas, redaguoja LYNES, vado
vauja DBL Jaunimo Sąjungai, dai
nuoja ir šoka meniniuose ansambliuo
se, rengia Lituanistinius Savaitgalius, 
dalyvauja politinėje veikloje ir 1.1. Pa
ti DBL Jaunimo Sąjunga, padedama 
DBLS Centro Valdybos, įsikūrė po 
labai sėkmingo IV PLJK Europoje, 
kurį suruošė ankstyvesniuose PLJK 
dalyvavęs jaunimas iš Britanijos, Vo
kietijos, Kanados bei JAV. Vienu žo
džiu, PLB sukurta PLJS pildo savo 
paskirtį.

Sekantis PLJK, šeštasis, įvyks Aus
tralijoje šių metų gale. DBL Jaunimo 
Sąjunga, laikydamasi PLJS nustaty
tos tvarkos, išrinko šešis Britanijos 
atstovus. Atstovai jau dabar ruošiasi 
atstovauti mūsų jaunimą PLJK. Kaip 
visi žinome, Australija yra labai toli, 
kelionė brangi. DBLS/DBLJS jungti
nis Kongresui Pasiruošimo Komitetas 
užsibrėžęs padėti kiekvienam atsto- 
vui-ei nuvykti į Australiją. Todėl š.m. 
vasario mėn., pradėtas vajus — su
rinkti 5000 sv. Prie šios sumos DBLS 
CV jau prisidėjo, ir, greičiausia, dar 
daugiau prisidės. DBLS CV taip pat 
kreipiasi į visus Britanijos lietuvius, 
ypač klubus ir organizacijas, kuo gau
siau paremti mūsų atstovus. Laiko
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AUSTR4LIĮ 
jau beliko maža, tad prašome tiekei 
siant siųsti paramą sekančiu adresu 
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Andrius Blinstrubas, 
120 Desborough Avenue, 

High Wycombe, Bucks HP1 I 2S‘a 
Čekius ar pašto perlaidas n 

„DBLJS Kongresas Account“ va 
DBLS Centro Valdyt

AUKOS KONGRESUI
DBLS-ga — 500 sv.
Stasys Kavalevičius — 20 sv.
Nuoširdžiai dėkojame.
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Iki gegužės 1 d. 
iš viso buvo

1299
Kas greit duoda 

Nelaukim, jei tik 
ateičiai!

Ateitis parodys, ar mūsų viltys išsi; ėl 
dys.

O dabartis visiems turbūt aiški — įn( 
rime pasiųsti savo jaunuosius atstovu us 
Kongresą! ai

a

PAMALDOS
Leeds — gegužės 17 d., 13 vai.
Nottinghame — gegužės 17 d., 11.15 v., 

Židiny.
Derbyje — gegužės 17 d., 14 vai.,

Bridge Gate.
Nottinghame — gegužės 24 d., 11.15v., 

Židinyje.
Leigh — gegužės 24 d., 4.30 vai.
Manchesteryje — gegužės 31 d., 12.30 v.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGA prašo aukų savo atstovams į 
VI Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą 
Australijoje pasiųsti. VLJS valdyba gau
tas aukas paskirstys tarp atstovų, atsi
žvelgdama į kiekvieno finansinę padėtį.

Aukas prašome siųsti: VI. Weltkongress 
der litauischen Jugend, Konto Nr. 8988218 
Volksbank Kreis Bergstrasse EG, BLZ 
509 914 00. 6840 Lampertheim.

Visiems aukotojams iš anksto nuošir
džiai dėkoja

Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
valdyba

(VLBVI)

PAVASARIO SĄSKRYDIS 
LIETUVIŲ SODYBOJE

GEGUŽĖS 23 —25 DIENOMIS
Visi lietuviai ir jų draugai kviečia

mi suvažiuoti į tradicinį D. Britanijos 
lietuvių PAVASARIO SĄSKRYDĮ ir 
atžymėti DBLS 40 METŲ SUKAK
TĮ.

Šeštadienį, gegužės 23 d. vakare — 
šokiai.

Sekmadienį, gegužės 24 d. — šv. 
Mišios prie paminklinio kryžiaus. Po
piet meninė ir kt. programa.

Norintieji tam savaitgaliui Sodybo
je užsisakyti kambarius, prašome sku
biai kreiptis į Sodybos vedėją (Tel. 
04203-2810).

PRISIMINTINA DIENA 
ANNABERGE

Balandžio 25 d. apie keturi šimtai lie
tuvių ir jų draugų susirinko Annabergo 
pilyje, prie Bonnos miesto. Ir turbūt visi 
ilgai prisimins tą dieną.

Tai evangelikų tvirtovė V. Vokietijos 
žemėje. Ją įkūrė a.a. kun. Urdzė. Labai 
gailiuosiu, kad tą vietą tik dabar aplan
kiau, reikėjo jau seniai džiaugtis kunigo 
Urdzės laimėjimais. Pilis didelė ir graži. 
Aplinkui 'įvairių rūšių seni medžiai. Vien 
tik tuos medžius pamatyti verta ten ap
silankyti!

Tą dieną buvo pagerbtos motinos. Pas
kaitą skaitė ev. kun. A. Franckaitis. Ji 
buvo labai įdomi. Iš savo 1958 m. kūry
bos kelis eilėraščius perskaitė Ign. šmi- 
gelskis. Dainavo p. Brazaitis ir ponia 
Forkert. Pianinu akompanavo p. Balčiū
nas. Dar kalbėjo ir kun. Guįbįpąs.. Jis ir 
mišias atnašavo sekmadienį.

Buvo atšvęsti ir du gimtadieniai: po
nios Černiauskienės (60 m.) ir Igno Šmi- 
gelskio (65 m.). Jiems sugiedota „Ilgiau
sių metų!"

Veikė turtinga loterija. Linksmai pasi
šokta ir padainuota.

Reiškiu pagarbą p. Domijonaičio žmo
nai, kuri, būdama vokiete, išmoko gra
žiai lietuviškai kalbėti. Mano apylinkėje 
yra lietuvių, kurie jau užmiršo savo gim
tąją kalbą, o vokiškai dar gerai neišmo
ko...

Šia proga papasakosiu vieną epizodą iš 
mano gyvenimo karui baigiantis. Iš Treut- 
lingen važiavau į Graben ieškoti lietuvių. 
Pakely krito anglų bombos. Palikęs dvi
ratį, bėgau į laukus. Duobėje slėpėsi keli 
šimtai žmonių. Ir aš ten atsiguliau, bet
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—■ JAV Pentagono žiniomis, 
naudojo stiprius laserio spindulius pr 
Vakarų slaptus žvalgybos lėktuvus, oti 
pat Afganistane, Artimuose Rytuose 
kitose pasaulio dalyse.

— Norėdama pagerinti santykius 
Egiptu, Sov. Sąjunga pasirašė naują st 
tarimą dėl skolų grąžinimo. Egiptas 1 p 
senų laikų už karinę paramą sovietai' 
yra skolingas apie 2.500 milijonų 
sterlingų.

— Sov. Sąjunga pradeda lengviau 
leisti norinčius emigruoti žydus. K(jpr< 
mėnesį išvyko aipie 330. Manoma, i 4 
apie 400 tūkstančių nori palikti Sov. įjv, 
jungą. Oficialiai sakoma, kad Sov.
goję dar yra 1.800.000 žydų, tačiau n«^0 
ža tokių, kurie galvoja, kad išmintinfii^^ 
prisiimiti rus-ų tautybę. .įU[
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— Akademikas A. Sacharovas pram nyč:
Reuterio žinių agentūros korespondeni kvo 
Maskvoje, kad iš darbo lagerio paleisi siek 
žmogaus teisių gynėjas Genrik Altunji Jet 
53 metų armėnas, dukart nuteistas
tariamą antisovietinę veiklą, iš viso iviet 
kalėjęs delšimt metų. Į M

— Vengrijoj pakeltos 22 proc. mėsosfcvo: 
kitokių prekių kainos. Tačiau, atrodo,HJalii 
tai nesukels darbininkų streikų.

— Portugalų 
joje — Macao 
metais.

— Vengrija 
diplomatui R.

lave 
paskutinė kolonija Aį 5) 
bus grąžinta Kinijai l!(v‘ą 

įjam 
pastatys paminklą šv*Liet 

_ „________  ... Wallenbergui, kuris iWr u 
bėjo šimtą tūkstančių Vengrijos žydų įtinti 
cių laikais. Apie R. Wallenbergą netuį 
ma jokių žinių. Jis dingo be žinios šorį 
tų kalėjimuose.

— Sovietai pranešė, 
kareivis ir jo draugė 
politinio prieglobsčio, 
gauja Turkmėnijoj.

Korespondentams jis 
sur mato besišypsančius i 
žmones. Nereikia aiškinti, kodėl jie S 
sos.

kažkas man sakė „bėk..." Pakilau ir 
gau, fosforinės bombos aplink krito, t 
nės turbūt manė, kad išėjau iš proto. 
kai gilįžau — nebuvo nei mano dvirač 
nei žmonių... visi negyvi, motinos su v1 
kais rankose...

Jas balandžio 25 d. pagerbėme... nw 
nas su vaikais rankose.

pareiškė, kad 
nuoširdi

kad amerikiė 
vokietė pasip
Jie dabar atoS

Ignas K. šmigelskis
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