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Dėkojame
Šv. Tėve, dėkojame už meilę mūsų Tė- 

■ynei ir jos Bažnyčiai, parodytą, minint 
jetuvos Krikšto 600 metines.
Jūsų malda, dėmesys ir meilė Lietu

mi bus mums atrama, tęsiant 600 metų 
itikimybės Apaštalų Sostui tradiciją. Pa- 
jdame, kad sekdami protėvių pavyzdžiu, 
išdarysime viską, kad ateizmo bangos 
icatplėštų mūsų Tėvynės nuo Šv. Petro 
olos, kaip praeityje jos nepajėgė atplėš- 
i protestantizmas ir provoslavija.
Visada malda ir meile lydėsime Jūsų 
ventenybę sunkiame Jūsų šventų parei- 
H kelyje.

Prašo gražinti Vilniaus Katedra

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie 
risiminė katalikišką Lietuvą, švenčian- 
ą savo Krikšto 600 metų Jubiliejų:

į JAV, Brazilijos, Anglijos ir kitų kraš- 
, i) konferencijoms, Pasaulio Vienuolijų 

iršininkų tarybai, paskelbusiems ir pra- 
. edusiems maldų dienas už Lietuvą ir 
. is Bažnyčią.
į Dėkojame jų Eminencijoms kardino- 
, ims ir vyskupams, norėjusiems atvykti į 
, iitaiuje vykusias pagrindines Jubilie- 
. jus iškilmes: Vokietijos vyskupų kon- 

•rencijos pirmininkui Jo Eminencijai 
ardinolui Hopneriui, Čikagos kardinolui, 
idžiam Lietuvos bičiuliui Jo Eminenci- 
il Bernardin, Lenkijos Primui J. Glem- 
ni, Vienos arkivyskupui Giores ir dan
eliui kitų. Jums nebuvo leista dalyvauti 
ibiliejaus iškilmėse, tačiau katalikiška 
ietuva visada Jūsų lauks kaip bran- 
įausių svečių.
Nuoširdžiai dėkojame vyriausybių va- 
evams, prisimenantiems Lietuvą ir jos 
rikšto Jubiliejų: Australijos Senatui, 
AV Prezidentui R. Reganui.
Padėka visiems asmenims ir organiza- 

iiį joms, prisiminusioms Lietuvos Krikšto 
Aikaktį JAV, VFR, Šveicarijoje, Austri- 
Ije, Airijoje ir kituose kraštuose.
| Ypatingai esame dėkingi 66 JAV Kon- 
resmenams Jubiliejaus proga laišku be- 

iig kreipusiems į TSRS CK Generalinį Se- 
retorių Michailą Gorbačiovą kunigų są- 
inės belaisvių, išlaisvinimo iš sovietinių 
agerių reikalu.
Teatlygina visiems Gerasis Dievas!

Katalikiška Lietuva
„LKB Kronika" Nr. 74
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SENATORIAUS ROBERTO BORSKIO 
REZOLIUCIJA

Spalio 29 kongresmanas Robertas Bors- 
kis įteikė Atstovų rūmų užsienio reikalų 
komitetui rezoliuciją - pasiūlymą, kuriuo 
siūloma paremti Lietuvos žmonių pastan
gas atgauti Vilniaus katedrą ir imtis žy
gių, kad iki ateinančių metų pabaigos ji 
būtų grąžinta Romos katalikų bažnyčiai, 
šiame dokumente visų pirma nurodoma, 
kad ateinančiais metais sukanka 600 me
tų, kai buvo pastatyta Vilniaus katedra 
toje vietoje, kur buvo pagonių šventovė, 
tapusi krikščionybės lopišiu ir religinio 
gyvenimo centru Lietuvoje. Tai religinė 
ir tautinė šventovė, kurioje buvo laido
jami Lietuvos religiniai ir pasauliniai val
dovai, 'įskaitant Lietuvos globėją šventąjį 
Kazimierą ir didžiausią Lietuvos valdovą 
didįjį kunigaikštį Vytautą. Nors gausios 
gamtos ir žmogaus sukeliamos nelaimės 
iš dalies ar visiškai sunaikindavo Vilniaus 
katedrą, Lietuvos tikintieji visuomet ją 
atstatydavo. Tarybinė kariuomenė Lietu
vą užėmė 1940-tais metais birželio mėne
sį ir tarybinė vyriausybė 'įjungė Lietuvą 
į Tarybų Sąjungą, suvalstybino Bažnyčios 
nuosavybę, užgrobė daugybę bažnyčių ir 
panaudojo jas kitiems tikslams prieš Lie
tuvos katalikų valią. Tarybiniai pareigū
nai, nepaisydami Lietuvos katalikų Baž
nyčios vadovybės protestų, 1950 metais 
paskelbė, kad Vilniaus katedra pereina 
valdžios žinion ir 1959 metais paverčia
ma meno galerija.

Vilniaus katedros užgrobimas ir išnie
kinimas pažeidžia Visuotinę žmogaus tei
sių deklaraciją, tarptautinius žmogaus 
teisių susitarimus ir Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo baigiamąjį aktą. Lie

tuvos katalikai niekada nesusitaikė su 
Vilniaus katedros netekimu. 1985 metais 
Lietuvos krikščionybės jubiliejaus komi
tetas, vadovaujamas vyskupo Juozo Preik 
šo, prašė tarybinę vyriausybę sugrąžinti 
Vilniaus katedrą bei dvi kitas bažyčias 
jubiliejaus proga. To paties pastaraisiais 
metais prašė šimtai Lietuvos kunigų, ta
čiau tarybinė valdžia atsakė į šiuos pra
šymus tyla ar tiesiog atsisakymu. Visa 
tai turint galvoje, Amerikos Atstovų rū
mams siūloma pareikšti giliausią susirū
pinimą dėl Tarybų Sąjungos vyrausybės 
atsisakymo sugrąžinti Vilniaus katedrą 
Romos katalikų bažnyčiai, paremti Lietu
vos žmonių pastangas atgauti šią katedrą 
ir pasinaudoti ilgai jiems neigiamomis 
religijos teisėmis, raginti Amerikos pre
zidentą ir Valstybės sekretorių kelti Vil
niaus katedros sugrąžinimo klausimą su
sitikimuose su tarybiniais pareigūnais, 
liepti Jungtinių Valstijų atstovams dėl to 
kalbėti tarptautiniuose žmogaus teisių fo
rumuose ir primygtinai reikalauti, kad 
tarybinė vyriausybė pakeistų savo politi
ką neleisti Lietuvos katalikams melstis 
Vilniaus katedroje ir sugrąžinti ją Kata
likų Bažnyčiai iki 1988 metų pabaigos

(LER)

Užsienio spaudos agentūros, informuo- 
damos apie Amerikos Atstovų Rūmam 
pateiktą rezoliuciją dėl Vilniaus katedros 
sugrąžinimo tikintiesiem, pabrėžia, kad 
ši bažnyčia yra laikoma Lietuvos tautine 
šventove: ji buvo pradėta statyti kaip tik 
tuo metu, kai lietuviai atsivertė krikš
čionybei, joje buvo saugojami lietuvių 
tautos dangiškojo globėjo švento Kazi
miero ir Didžiojo kunigaikščio Vytauto

palaikai. Agentūros primena, kad be Vil
niaus katedros dar dvi kitos Lietuvos ka
talikam ypatingai brangios bažnyčios bu
vo valdžios konfiskuotos ir tebėra nau
dojamos pasaulietiniam tikslam: Tai 
švento Kazimiero bažnyčia Vilniuje, pa
versta ateistiniu muziejumi, ir Taikos 
Karalienės bažnyčia Klaipėdoje, dabar 
naudojama kaip koncertų salė.

Gruodžio 8 dieną, New Yorke bus iš
kilmingai atžymėtas krikščionybės įvedi
mo Lietuvoje šešių šimtų metų jubilie
jus. Ta proga didžiojoje švento Patriko 
katedroje Mišias už Lietuvą aukos New 
Yorko arkivyskupas kardinolas O'Connor. 
Pamaldų metu buvęs sąžinės belaisvis 
Vytautas Skuodis įteiks New Yorko kar
dinolui iš Lietuvos atvežtą ateistų su
daužytą kryžių. Po Mišių lietuviai pa
prašys kardinolą pasirašyti peticiją so
vietų komunistų partijos generaliniam 
sekretoriui Gorbačiovui, raginančią so
vietinę valdžią sugrąžinti tikintiesiem iš 
jų atimtą ir paveikslų galerija paverstą 
Vilniaus katedrą, kuri yra laikoma Lietu
vos krikščionybės lopšiu ir simboliu. Pe
ticiją dėl Vilniaus katedros sugrąžinimo 
tikintiesiem jau pasirašė Filadelfijos 
kardinolas Krol, lapkričio 1 dieną Fila
delfijos katedroje vadovavęs pamaldom 
Lietuvos krikščionybės jubiliejaus pro
ga. Peticijos sumanymą iškėlė pats kar
dinolas Krol, paragindamas visus laisvė
je gyvenančius lietuvius, o taip pat ir 
svetimšalius įsijungti į akciją dėl Vil
niaus katedros sugrąžinimo tikintiesiem. 
Žinią apie amerikiečių kardinolų įsijun
gimą į akciją už Vilniaus katedros su
grąžinimą Lietuvos tikintiesiem paskelbė 
Vat. radijo dienraštis.

LIETUVOJE
Naujas muziejus

Spalio 29 d. Vilniuje buvo iškilmingai 
atidarytas Taikomosios dailės muziejus. 
Tai senojo Arsenalo vietoje, Gedimino 
kalno papėdėje, iškilęs didžiulis baltus 
pastatas, restauruotas istorijos ir archi
tektūros paminklas.

Prieš daug šimtmečių statytas Vilniaus 
pilių arsenalas buvo išsiltkęs iki XVII 
šimtmečio, tačiau, vėliau nuo karų ir 
gaisrų buvo gerokai nukentėjęs ir suny
kęs. Mūsų laikus pasiekė tik pirmojo ir 
dalies antrojo aukštų sienų liekanos. Po 
paskutinio karo pastato restauravimo 
projektą parengė iš Australijos grįžęs ar
chitektas Vytautas Landsbergis-Žemkal
nis. Buvęs pagrindinis arsenalo pastatas 
1975 metais buvo paskirtas Taikomosios 
dailės muziejaus ekspozicijai bei fondų 
saugykloms. Siekiant pritaikyti pastatą 
muziejui, buvo paruoštas naujas rekons
trukcijos projektas, kurio autorius yra 
architektas Evaldas Purlys. Arsenalas 
buvo atstatytas kaip XVI šimtmečio re
nesanso architektūros paminklas. Muzie
jus turi 30(10 kv. metrų ekspozicinį plo
tą. Pirmas aukštas skirtas XV1-XX šimt
mečių taikomosios dailės kūriniams. An
trasis aukštas — pokarinio laikotarpio 
taikomosios dailės kūriniams.

Mariampolėje daugėja gyventoji)
Mariampolėje, kuri dabar vadinama 

Kapsuku, dabar yra 50 tūkstančių gyven
tojų. Kasmet gimsta apie tūkstantį kūdi
kių.

Paskutinė P. Griškevičiaus kalba
LKP CK pirmasis sekretorius P. Griš

kevičius paskutinę ilgesnę kalbą pasakė

Maldos Gailestingumo Motinai
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ŠVENTASIS TĖVAS JONAS PAULIUS II jos kojų sudėti 
DRAUGE SU LIETUVIAIS MELDŽIASI mus ir kančias,

lietuvių tautos džiaugs-
siekimus ir viltis.

UŽ LIETUVĄ
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APLANKĖ KUN. A. SVARINSKĄ
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Vakarus pasiekusiomis žiniomis neše
isi ‘į Lietuvą grįžo kun. Alfonsą Svarins- 
1 aplankusios jo sesuo ir dvi kitos tau
telės. Kun. Alfonsas Svarinskas, kalina- 
as 37-ame Uralo lageryje, yra labai su- 
logęs fiziniai, o dvasiniai jaučiasi sti
lus. Kun. Svarinskas visiem dėkoja už 
laidas ir laiškus, nors laiškai jį tepasie- 
ia labai retai. Kartais per 4 ar daugiau 
ėnesių jo nepasiekia nė vienas laiškas, 
’urs yra žinoma, kad žmonės jam rašo, 
k lagerio administracija laiškų neįtei- 
ia. Kun. Svarinskas paneigė gandus, 
ad jis buvo Maskvoje. Tačiau, pavesda
mas savo likimą Dievo Apvaizdai, nra- 
i, kad jam būtų leidžiama išvykti į už- 
enį sveikatos patikrinimui ir poilsiui, 
ionclageryje Kun. Svarinskas dirba vir
vėje. Jo nuotaika gera, viską pakelia 
I optimizmu.

KUN. S. TAMKEVICIUI 
SUMAŽINTA BAUSMĖ

Kestono kolegiją, Didžiojoje Britanijo- 
l pasiekusiomis žiniomis, sovietiniame 
šeryje kalinamam kunigui Sigitui Tam- 
tvičiui likusi laisvės atėmimo bausmėjį

u®1" ra sumažinta pusiau. Kunigas Tamkevi- 
įlė® us, kuris būtų turėjęs iškalėti lageryje 
pa-

ad-
Jci«

Vilniaus Aušros Vartų gailestingumo Mo
tinos Švenčiausios Mergelės Marijos šven
tėje popiežius Jonas Paulius II vėl mel
dėsi drauge su lietuviais. Šv. Tėvas troš
ko šiais jubiliejiniais Lietuvos „Krikšto“ 
metais drauge su lietuviais paminėti Ma
rijos Metus, susitelkdamas maldoje prie 
Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Mo
tinos paveikslo, kuris yra garbinamas lie
tuvių koplyčioje Šv. Petro bazilikoje, čia 
ankstyvą pirmadienio rytą popiežius au
kojo šv. Mišias lietuvių kalba, dalyvau
jant Romos lietuviam ir jų svečiam, tarp 
kurių buvo artimi Jono Pauliaus II ben
dradarbiai: kardinolas Sabattani, arki
vyskupas Paulius Marcinkus, arkivysku
pas Monduzzi ir kiti. Mišias drauge su 
Šventuoju Tėvu koncelebravo Viešųjų 
Bažnyčios Reikalų Tarybos sekretoriaus 
pavaduotojas prelatas Audrys Bačkis ir 
Popiežiškos lietuvių Šv. Kazimiero Kole
gijos rektorius prelatas Algimantas Bart
kus.

Mišių pradžioje Jonas Paulius II krei
pėsi į lietuvius, išreikšdamas maldos, ti
kėjimo ir meilės vienybę su nesuskaito
mais Aušros Vartų šventovės maldinin
kais ir visa lietuvių tauta, prašydamas 
kad Gailestingumo Motina globotų Lie
tuvos šalį, kuri yra gavusi „Marijos že
mės“ vardą, kad lietuvių tauta galėtų iš
pažinti savo tikėjimą pilnoje laisvėje, 
kad galėtų jį tyrą ir nesužalotą perteikti 
jaunosiom kartom:

„Nuoširdžiai troškau šiais Marijos Me
tais, sakė Jonas Paulius II, ir drauge 
Lietuvos Krikšto jubiliejaus metais, susi
kaupti maldoje prieš šventąjį Gailestin
gumo Motinos paveikslą, šioje jai pašvęs
toje koplyčioje prie apaštalų kunigaikš
čio švento Petro kapo.

Pradėdami Mišių Auką, mes visi dva-

Mišių skaitinius atliko pasauliečiai 
Kazys Lozoraitis ir Saulius Kubilius. 
Evangeliją skaitė ir popiežiui Mišių me
tu asistavo diakonas Paulius Mališka. 
Tikinčiųjų maldas skaitė: kun. Edis Pu
trimas, Jūratė Kubilienė, Algirdas Že
maitis, Milda Danytė ir Julija Žemaitytė. 
Jas pradėjo ir užbaigė šv. Tėvas.

Mišios baigėsi šv. Tėvo palaiminimu.

ELTOS INFORMACIJOS 
ANGLŲ KALBA

VLIKo leidžiamas, bet Tautos Fondo 
finansuojamas ELTOS biuletenis anglų 
kalba (Europos laida) šiuo metu spaus
dinamas „Nidos“ spaustuvėje, Londone. 
Jis teikia Lietuvą liečiančias informaci
jas (20 mašinraščio puslapių kas mėne
sį) Europos valstybių politiniams veikė
jams ir spaudai. Tam tikslui 400 egz. siun
tinėjama nemokamai. Bet biuletenį galė
tų užsisakyti ir kiti, kas domisi svarbiau
siomis žiniomis, kurios liečia Lietuvą ir 
politinę veiklą dėl jos išlaisvinimo.

Biuletenio prenumeratos kaina — 12
svarų metams. Europoje gyvenantieji 
prenumeratoriai prašomi mokestį siusti 
šiuo adresu:

Lithuanian National Fund,
2, Ladbroke Gardens, 

London, Wil 2PT, England.
Šiuo metu yra labai svarbu teikti tei

singas žinias apie lietuvių tautos pastan
gas atgauti laisvę. Taip pat svarbu tas 
žinias kuo plačiau paskleisti Vak. Euro
pos visuomenei. Todėl šiam darbui reika
linga lietuvių išeivijos parama, ypač, kad 
biuletenio leidimas ir siuntinėjimas bran
giai kainuoja. Todėl Tautos Fondas bus 
dėkingas tiems prenumeratoriams, kurie 
kartu su mokesčiu atsiųs ir auką.

Tautos Fondo Atstovybė
D. Britanijoje

ir dvejus metus, bus iš lagerio atleistas 
■eneriais metais ankščiau, tai yra 1988-ų 
etų gegužės 27 dieną. Ketverių metų iš
ėmimo bausmę taip pat sumažinus pu-

Prl‘ au, išėjus iš lagerio, jam teks likti trem
ia8' tje dvejus metus. Taigi, laisvės atėmi- 
ifl,s o bausmė kunigui Tamkevičiui buvo su

ginta trimis metais. Kunigas Tamke- 
fius, kaip žinoma, buvo suimtas 1983- 

pačių 
dešinį

<!«- 
ąir
■ėW lis metais gegužės 5 dieną ir tų 
a*5' fetų gruodžio 2 dieną nuteistas 
ik8' M metų laisvės atėmimo. Kun. Tamke- 
gS lėtus yra jau iškalėjęs beveik puspenk- 
»«• j 
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metų.

(VAT.R.)

šia persikeliame į senąją Aušros Vartų 
šventovę Vilniuje, kur stebuklingas Gai
lestingumo Motinos paveikslas yra garbi
namas jau daugiau kaip keturi šimtme
čiai. Šiandien, Aušros Vartų Marijos 
šventėje, ten nuolat meldžiasi daug mal
dininkų iš visos Lietuvos ir iš kaimyni-
nių kraštų. Vienijamės su jais, dvasia da-
lyvaudami jų maldos, tikėjimo ir meilės 
kelionėje. Kupini pasitikėjimo, trokšta
me išmelsti Dievo Motinos globą ir už
tarimą lietuvių tautai; trokštame prie

SOVIETŲ KARINĖS IŠLAIDOS

Sovietų Sąjunga ateinančiais metais 
ginklavimosi reikalams numato išleisti 35 
kis milijardus dolerių, tai yra apie penkis 
procentus viso valstybinio biudžeto. Maž-
daug tokią pat sumą kariniam reikalam
sovietai buvo paskyrę taip pat ir šiais 
metais. Karinės išlaidos kasmet sudaro 
vieną svarbiausių Sovietų Sąjungos biu
džeto išlaidų.

V. BOGUSIO ATSAKYMAS
Atviras Vytauto Bogušio laiškas — at

sakymas Jaunimo Teatro vyr. režisierei 
Daliai Tamilcvičiūtei į jos 1987 rugsėjo 
19 straipsnį „Literatūroj ir Mene.
Atsiprašome skaitytojų, kad neturėdami 

to „Literatūros ir Meno“ numerio negalime 
perspausdinti D. Tamulevičiūtės straips
nio — Red.

Gerbiama režisiere, nors Jūs savo oa- 
skvilėlyje „Kieno vardu?“ atstovaujate 
teatro kolektyvui, bet nereiškiate nuotai
kų tų darbuotojų, kurie kalbėjo rugsėjo 
10 dieną KGB inspiruotame „pasmerki
me“, bet nepasmerkė nei manęs, nei pa
čios demonstracijos.

Jūs kalbat apie Pirosmanošvil'į — tai 
bemokslis žmogus, sukūręs meno šedev
rus. Aukštųjų mokslų nebaigė nei Že
maitė, nei Stalino ruporas M. Gorkis. O. 
T. Vaižgantui tai netrukdė dėstyti Vytau
to Didžiojo universitete. Rugpjūčio 23-ą 
dieną tikrai niekas neatstovavo ir nekal
bėjo bailiosios inteligentijos vardu, o kū
rybinė inteligentija „drąsiai“ reiškiasi 
spaudoje...

Tikrai neatstovavau Jūsų kolektyvui ir 
niekas ten darbo kolektyvams neatstova
vo — tai juk nevaldiška demonstracija! 
Apmaudu, kad bandos instinktas, baimė 
taip giliai įsišaknijo net ir kultūros kūrė
jų sąmonėje.

Puikiai žinot, kas man užkirto kelią į 
aukštąją. Bet geriau turėti vidurinės mo
kyklos atestatą, savo nuomone, princi
pus, sąžinę, negu aukštosios diplomą ir 
vykdyti svetimą valią...

Ir ką Jūs galit spręst, kokie žmonės bu
vo susirinkę paminėt Hitlerio-Stalino au
kų iš pigaus filmo-montažo, kuris tetru
ko nepilnas 5 minutes?!

Tik netvirtinkite, kad savo politiniu 
niekučiu nusipirkote valdžios leidimą iš
vykti gastrolėms į Ameriką. Supranta
mas „pasmerkimo" organizatorių tikslas 
— sutrukdyti Jaunimo teatrui garsinti 
Lietuvos vardą pasaulyje!

Teisinatės, kad vykdėte kažkieno va
lią, to reikalavo Jaunimo teatro, Lietu
vos interesai! O ar ne Tarybų Lietuvos in
teresų vardan šimtai tūkstančių lietuvių 
buvo ištremti į Sibirą, jų tarpe ir Jūsų 
motina, broliai?!

Pasakojote, kad Jūsų motina prakeikė 
tironą Staliną. Nemanau, kad esat tokia 
naivi ir nesuprantate, jog Jūsų simboliš
kas paskvilėlis — gėlių puokštė ant Sta
lino kapo!

Su pagarba:
Vytautas Bogušis,
Vilnius, 1987.9.23

lapkričio 6 dieną Vilniaus operos rūmuo
se, minint Spalio revoliucijos 70 metų su
kaktį. Baigdamas savo ilgą kalbą, P. 
Griškevičius mėgino pateisinti Sov. Są
jungos elgesį Antrojo pasaulinio karo iš
vakarėse, ypač TSRS — Nacių Vokietijos 
nepuolimo sutartį, pasirašytą 1939 m. 
rugpjūčio 23 dieną. P. Griškevičius visiš
kai „užmiršo" slaptus protokolus, ku
riais pasinaudodama Sov. Sąjunga oku
pavo Baltijos valstybes, o Hitleris puolė 
Lenkiją.

„Nepuolimo sutartis sudarė galimybę, 
— pasakė P. Griškevičius, — laimėti lai
ko šalies gynybai sustiprinti. Ji buvo 
reikšminga ir Lietuvai, ši sutartis atito
lino mirtiną pavojų ir nuo mūsų respu
blikos (sic!) Tokie yra nenuginčijami is
torijos faktai. Jie visiškai paneigia pik
tus antikomunistų prasimanymus". Pasa
kęs Šį melą, P. Griškevičius po 8 dienu 
mirė.

Dėl neseniai vykusių Vilniuje demons
tracijų, jis pasakė: „Tarybų Lietuvos dar
bo žmonės savo susirinkimuose ir spau
doje griežtai pasmerkė saujelę nacionalis
tinių elementų, kurie, prisidengę nepuo
limo sutarties metinių proga, mėgino Vil
niuje organizuoti antitarybinę provoka
ciją. šie Vakarų ardomųjų centrų inspi
ruoti atskalūnai, užsimoję klastoti istori
ją ir paskleisti nacionalistines nuotaikas, 
gavo deramą atkirtį.

Mes ir toliau turime ugdyti darbo žmo
nių, ypač jaunimo, politinį budrumą, duo
ti ryštingą atkirtį ideologinėms imperia
lizmo diversijoms, bet kurioms užma
čioms klastoti istoriją, sumenkinti respu
blikos darbo žmonių pasiekimus Tarybų 
valdžios metais". Toliau P. Griškevičius 
piktai pasisakė dėl Jungtinių Amerikos 
Valstijų kongreso ir jo narių pareiškimų 
Lietuvos laisvės klausimu.

Biržiečiai pagerbė Bictinj
Prie sodybos, kurioje gyveno knygne

šys Jurgis Bielinis ir jo šeima, pastatyta 
paminklinė skulptūra, kurią sukūrė skul
ptorius L. Juozonis. Bieliniu pirkioje bus 
įrengtas muziejus. Knygnešio Jurgio Bie
linio sūnus Kipras, miręs emigracijoje 
1965 m., buvo žymus Lietuvos socialde
mokratų veikėjas, kovotojas dėl krašto 
laisvės.

(steigtas Vaikų fondas
Spalio 14 d. Maskvoje įsteigtas Tarybi

nis V. Lenino vaikų fondas. (Kaip žino
ma, Leninas vaikų neturėjo. — Red.) 
Taip fondo valdybos narių — du lietu
viai: poetas Juozas Nekrošius ir vyskupas 
Juozas Preikšas.
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Maldonio kalba Maskvoje
Spalio 19 d. vykusioje TSRS Aukščiau

siosios Tarybos sesijoje, kalbėdamas 
Tautybių Taryboje, Lietuvos deputatas 
A. Maldonis pasakė kalbą, kokios ligšiol 
nedrįso pasakyti nei vienas Lietuvos ko
munistas.

Poetas A. Maldonis yra Lietuvos rašy
toju sąjungos valdybos pirmininkas ir 
LTSR Kapsuko rinkiminės apygardos de
putatas. Kaip pranešė TIESA (X.21), jis 
Taryboje kalbėjo aplinkos apsaugos klau
simu, nors palietė ir kitus lietuviams rū
pimus klausimus. Pažymėjęs patenkina
mus Lietuvos žemės ūkio produktų gamy
bos rezultatus, A. Maldonis pasakė, ta
čiau, kad kai kurios kitos ekonominio gy
venimo sritys „šiandien jaudina respubli
kos visuomenę". Tarp jų — kapitalinė 
statyba. Respublikos pagrindinės staty
bos organizacijos neįvykdė rangos darbų 
plano. Respublikos organai ne kartą krei
pėsi į Maskvą statybinių medžiagų tieki
mo reikalu, tačiau tas klausimas iki šiol 
tebėra atviras. Taigi, nėra medžiagų — 
neįgyvendinami statybų planai. „Mes la
bai susirūpinę, kad atsilieka socialinių 
objektų (gyv. namų) statyba“ — pasakė 
A. Maldonis.

„Ir dar viena labai aktuali problema. 
Lietuvoje sukurta galinga chemijos in
dustrija. Pagal mineralinių trąšų gamy
bą vidutiniškai vienam gyventojui mums 
tenka antroji vieta šalyje. Tačiau pažvel
kime į kitą medalio pusę. Nedidelėje res
publikos teritorijoje sutelkta nemaža 
stambių chemijos gamyklų. Jonavos, Ma
žeikių, Kėdainių rajonuose oro užteršimas 
daug kartų viršija visas leistinas normas. 
Nepaisydamos sveiko proto, sąjunginės 
ministerijos ir TSRS valstybinis plano 
komitetas chemijos komplekso plėtojimo 
perspektyviniuose planuose numato pa
leisti į darbą respublikos teritorijoje dar 
ir amoniako, kitų preparatų, tepalų ga
mybos pajėgumus. Ką šitai netolimoje 
ateityje žada mums ir mūsų vaikams? Op
timistišką šypseną iš po respiratoriaus?

Kol dar nerasta naujų technologinių 
sprendimų, neįstengiama kaip reikiant 
išvalyti kenksmingųjų išmetalų, reikia la
bai gerai apgalvoti, ar tikslinga toliau 
koncentruoti chemijos ir naftos perdirbi
mo pramonę nedidelėje tankiai gyvena
moje Lietuvos teritorijoje, kur kultivuo
jama intensyvi žemdirbystė ir gyvulinin
kystė.

Norėdamas tai pagrįsti, pateiksiu faktų. 
Šiandien vien tik Lietuvos VRE (jėgainė) 
kasmet išmeta į atmosferą daugiau kaip 
110000 tonų kenksmingų medžiagų. Vien 
aplink Jonavos „Azoto“ gamybinį susi
vienijimą žuvo 800 hektarų miško. Tokių 
dykviečių atsiranda ir prie kitų gamyklų.

Tiesioginio cheminio teršimo poveikio 
zonoje yra 25000 ha. miško.

Ekologinių komplikacijų atsiranda ir 
dėl to, kad nepakankamai kompleksiškai 
intensyvinama žemės ūkio gamyba. Res
publikos sanitarijos ir epidemiologijos 
tarnyba 1983-1986 metais nustatė, kad 25 
procentuose visų patikrintų bulvių ir dar
žovių buvo perdaug nitratų. Atrankinis 
patikrinimas parodė, kad nemaža dalis 
šulinių nitratais užteršta daugiau, negu 
leidžia norma. Kelia nerimą vis didesnis 
herbicidų ir pesticidų naudojimas. Tary
bų Sąjungoje gaminami pesticidai pagal 
skilimo trukmę, poveikio selektyvumą ir 
kitus rodiklius yra prastesni už užsienio 
analogus, šis klausimas turi būti nedel
siant išspręstas visoje Šalyje.

Aplinkos apsaugos būklė respublikoje 
kelia rimčiausią nerimą. Net ir žinant, 
kad numatytas aiškus pagerinimo kur
sas... Reikia nuo viršaus iki apačios ap
galvoti bręstančių sveikatai pavojingų si
tuacijų profilaktiką, ekologinių sąlygų 
kontrolę.

Savo kalbos pabaigoje Lietuvos rašyto
jų sąjungos pirmininkas A. Maldonis nu
siskundė dėl lietuvių spaudos nelygios pa
dėties su centrine. „Mes godžiai skaito
me centrinius laikraščius ii- žurnalus. De
ja, to negalima pasakyti apie Lietuvos 
spaudą, taip pat literatūrinę. Nors trafa
retinių frazių ir atsisakoma, bet vis dar 
nenorima atsisakyti paviršutiniško re- 
portažiškumo, einamųjų kalendorinių te
mų. Nušviečiant opias socialinio ir kultū
rinio darbo problemas, apmąstant sudė
tingus tiek praeities, tiek ir dabarties 
reiškinius, kol kas neatsikratyta tam ti
kro baikštumo, inercijos, tebesidairoma ir 
į viršų, ir į kairę, ir į dešinę“. Kalbėda
mas dėl kūrybinių sąjungų veiklos sąly
gų pagerinimo, A. Maldonis pasakė, kad 
Lietuvos rašytojų sąjunga materialinio 
aprūpinimo požiūriu kaip buvo, taip ir 
liko be šeimininko. Vyriausybė skatina 
ugdyti literatūrą ir meną, o kai eina rei
kalas apie materialinio aprūpinimo porei
kius, tai viena įstaiga siuntinėja pas ki
tą...

Po visų tų reikšmingų pasisakymų, de
putatas A. Maldonis savo kalbą baigė 
trafaretiniu pasižadėjimu: „Tarybų Lie
tuvos darbo žmonių ir savo vardu prita
riu šiai programai ir užtikrina jus, jog 
mes skirsime visas jėgas, kad ji būtų sėk
mingai realizuota“.

Ši A. Maldonio kalba rodo, kad Maskva 
visiškai nesiskaito su marionetinėmis 
„vyriausybėmis“ paskirose respublikose. 
Todėl labai abejotina, ar bus atkreiptas 
dėmesys ir į deputato, nors ir labai tei
singas, pastabas.

D.B.

Persekiojamas kun. Matulionis
ŠEŠIASDEŠIMT KETURI 

KONGRESMENAI UŽSTOJA 
KUNIGĄ MATULIONĮ

šešiasdešimt keturi JAV Atstovų rūmų 
nariai spalio 1 d. laišku kreipėsi į Religi
nių reikalų tarybos įgaliotinį Petrą Ani- 
lionį prašydami, kad jisai padėtų kali
namam Jonui Kastyčiui Matulioniui.

Kongresmenai sako, kad jų žiniomis, 
kunigas Matulionis buvo suimtas 1984 m. 
lapkričio mėnesį už tai, kad jis „dėjosi 
kunigu.“ Iš tikrųjų, jie tęsia, kunigas Ma
tulionis baigė pogrindžio seminariją. Jis 
tuo keliu nuėjo po to, kai sovietų val
džios pareigūnai jam neleido stoti į vie
nintelę valdžios aprobuotą seminariją 
Lietuvoje. Baigęs pogrindžio seminariją, 
kunigas Matulionis buvo įšventintas į ku
nigus apeigose, kurias aprobavo Katali
kų Bažnyčia ir pradėjo eiti klebono pa
dėjėjo pareigas Kybartų bažnyčioje.

Kongresmenai Anilioniui aiškina, kad 
specifinis kaltinimas prieš kunigą Matu
lionį buvo, kad jis pažeidė Lietuvos TSR 
kriminalinio kodekso pastraipą 199-3, 
draudžiančią viešosios tvarkos ardymą, 
kai jis suorganizavo religinę eiseną iš 
Kybartų bažnyčios į netoli esančias kapi
nes. Už tai jis buvo nuteistas kalėti tris 
metus generalinio režimo lageryje.

Toliau, kongresmenai atkreipia dėmesį 
į kunigo Matulionio paleidimą iš lagerio
1985 metais. Sovietams paskelbus amnes
tiją, kuri apėmė ir tuos kalinius pažeidu
sius pastraipą 199-3, kunigas buvo išleis
tas į laisvę birželio 19 d. Tačiau, birželio 
26 d. jis vėl buvo suimtas ir įkaitintas. 
Kongresmenai spėlioja, kad toks greitas 
Matulionio sugrąžinimas į lagerį įvyko 
dėl to, kad jis buvo amnestuotas be tam 
tikrų sovietų pareigūnų žinios.

Laiškos autoriai pažymi, kad kunigas 
turėtų būti paleistas lapkričio mėnesį. Ta
čiau, atsižvelgus į keistas aplinkybes, ku
riose jis buvo trumpam amnestuotas ir 
tada vėl suimtas, kongresmenai suabejo
ja, ar jis tikrai bus paleistas lapkričio 
mėnesį. Jie prašo Anilionio, kad jis da
rytų visa tai kas įmanoma, kad kunigas 
Matulionis būtų kuo greičiau paleistas. 
Kongresmenai savo prašymą grindžia ne 
tik įsitikinimu, kad kun. Matulionis buvo 
neteisėtai įkalintas, bet ir iš susirūpini
mo dėl jo silpnos sveikatos. Jie sako, kad 
vienu metu kunigo svoris legeryje buvo 
nukritęs net iki 40 kilogramų ir jis buvo 
laikomas invalidu.

Kongresmenai taip pat prašo, kad kai 
kunigas Matulionis bus paleistas, jam ne-
būtų trukdoma eiti savo pastoracines pa
reigas. Jie atkreipia dėmesį į tai, kad 
Anilionio viršininkui Konstantinui Kar- 
čevui besilankant JAV-ėse rugpjūčio mė
nesio gale, pastarasis teigė, kad praeityje

sovietų valdžia kai kada klaidingai pasi
elgusi su tikinčiaisiais ir kad dabai- sten
giamasi tas klaidas atitaisyti. Kongresme
nai laišką baigia reikšdami įsitikinimą, 
kad kunigo Matulionio persekiojimas bu
vo pavyzdys tos klaidingos politikos, ku- 
ios Gorbačiovo atvirumo bei demokratėji
mo politikos dvasioje reikėtų atsižadėti.

Pagrindiniai šio laiško autoriai buvo 
kongresmenai Edward Feighan iš Ohio 
ir John Miller iš Washngtono, kurie pir
mininkauja Lietuvos Katalikų Religinės 
Laisvės Grupei Atstovų rūmuose. Tai tie 
patys asmenys, kurie įvedė Atstovų rū
mų rezoliuciją 192, reikalaujančią religi
nės laisvės Lietuvos tikintiesiems.

Pažymėtina, kad šią rezoliuciją, kurią 
Atstovų rūmai priėmė rugsėjo 15 d. 400-0 
santykiu, sovietų spauda tuoj pat pasmer
kė. Rugsėjo 16 d. TASS pranešimas cituo
ja Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos 
prezidiumo vicepirmininkės Vandos Kli- 
kūnienės pareiškimą, jog rezoliucija esan
ti provokacija, kurios vienintelis tikslas 
yra nukreipti Amerikos publikos dėmesį 
nuo žmogaus teisių pažeidimų JAV-se. 
TASS pranešimas paneigia, kad Lietuvos 
katalikai diskriminuojami ir aptaria Lie
tuvos Mokslo Akademijos studiją tuo 
klausimu, kuri tą paneigimą neva patvir
tina. (LIC)

SOVIETŲ SĄJUNGA NEPILDO 
HELSINKIO SUSITARIMŲ

Italijos delegatas Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijoje Vienoje 
ambasadorius Traxler, kalbėdamas kon
ferencijos pilnaties posėdyje iškėlė Sovie
tų Sąjungoje vis dar esančius prieštaravi
mus tarp viešojo gyvenimo demonkrati- 
zazacijos ir politinių teisių paneigimo. 
Sovietų Sąjungoje pradėtas demokratiza
cijos procesas, kuris Vakaruose yra seka
mas su dideliu dėmesiu, pažymėjo Itali
jos ambasadorius, atrodo, dar nėra pa
lietęs kai kurias svarbias viešojo gyveni
mo sritis, kuriose kaip tik demokratijos 
vaidmuo yra labai svarbus. Pavyzdžiui, 
daugeliui mūsų yra sunkiai suprantama, 
tęsė ambasadorius, kaip galima konkre
čiai kalbėti apie demokratijos įgyvendi- 
mą valstybėje, kuri savo piliečiam panei
gia teisę nevaržomai išvykti iš krašto ir 
sugrįžti, arba teisę laisvai išpažinti sa
vo religinį tikėjimą ir jį nevaržomai per
teikti savo vaikams.

Helsinkio konferencijos baigiamuoju
aktu prisiimti įsipareigojimai, pastebėjo 
Italijos ambasadorius, saisto šį dokumen
tą pasirašiusias valstybes. Italijos amba
sadorius baigė savo kalbą Vienos konfe
rencijoje išreikšdamas viltį, kad sovieti-
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100 m. SUKAKTIS
Čikagos Lietuvių Jaunimo Centre bus 

surengtas kompozitoriaus Stasio Šimkais tij 
gimimo šimto metų sukakties minėjimą te 
Apie Šimkaus muzikinę kūrybą paskaita
skaitė Stasys Santvaras, sukūręs litai ki 
Šimkaus operai „Pagyrėnai“ ir Lonfi gi: 
Venclauskienė. Stasio Šimkaus kūriniu 
minėjimo metu atliko Emilijos Sakadob — 
kienės diriguojamas „Dainavos“ aiisan 
blis.
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kiečiu įsipareigojimu užtikrinti savo P
liečiam pagrindines teises bei laisves, jt 
tarpe religinę ir judėjimo laisvę, taip pk 
pasiryžimu apsaugoti piliečius nuo vf- 
džios savivalės.
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KRUVINA VASARA
APYSAKA-ROMANAS

-—Tėvynės interesai! Ar ta tėvynė 
taip labai rūpinasi manimi, kad aš tu
rėčiau rūpintis ja? O jeigu aš tiesiog 
atsisakysiu tos patriotinės pareigos ir 
spjausiu į viską ■— į vokiečių karinin
ką, į kvailas pasakas apie tėvynės 
meilę — ir dar šiandien naktį išnyksiu 
iš šio nuskurusio kaimo?

Arminas nusišypsojo, kaip šypso
mės klausydami užsispyrusio vaiko 
ginčų.

—- Jeigu... Nuo šiandien Juozai, 
jums ir jūsų draugams, galioja kiti 
įstatymai. Jūsų elgesys būtų pabėgi
mas iš grupės ir tokiu atveju laukia 
lik viena bausmė — sušaudymas.

Maironis staiga sustojo visai arti 
Armino, pakėlė akis į jį ir atrodė aki
mirkai sustingo pergalvodamas pasa
kytus žodžius. Atsiduso, vis dar nieko 
nesakydamas priėjo prie stalo, ranka 
perbraukė tamsų, metalu žvilgantį au
tomatą.

— Jūs pats žinote, kad aš neturiu 
kur bėgti. Viskas, kas buvo miela ir 
artima-palaidota ten, kažkur toli, ne
pažįstamoje palaukėje. Gal būt jūs 
ir gerai išrinkote. Tokie vieniši vilkai, 
kaip aš, neapkenčia žmonių ir jiems 
lengviau duoti įsakymą žudyti...

— Nusiraminkit Juozai. Niekas 
nedavinėja jums įsakymų žudyti. Mū
sų grupės užduotį aš nupiešiau trum
pais, paprastais žodžiais. Man neatro
do, jog tuose žodžiuose buvo tiek 
daug teiginių su kuriais nesiderintų 
mūsų moralė.

Klausiausi tos žodžių kovos lyg ne
bylus liudininkas. Maironis buvo ir
zlus, priekabingas ir visiškai savaip 
suprato naujas pareigas. Vokiečių ka
rinė vadovybė mums tikrai patikėjo

rimtą uždavinį, o jis ožiavosi ir galvo
jo apie pasitraukimą iš grupės. Irenos 
mirtis palaužė šį kietą, savimi pasiti
kintį vyrą ir man skaudu matyti, kaip 
jis pats kovojo su jo vidų draskančia 
nusivylimo bei kartėlio ugnimi.

— Gal būt ta žodžių kova būtų ir 
toliau tęsusi, jei mūsų kambaryje ne
būtų pasirodžiusi sena, bet vikri, 
raukšlėto veido moterėlė, nešina di
deliu garuojančios sriubos puodu. Net 
nekreipdama į mus dėmesio, ji pasta
tė puodą ant stalo ir piktai šūktelėjo:

— Marusia!
Marusia pasirodė esanti gelton

plaukė, šlakuoto veido mergina, ku
rios trumpa, šviesiai mėlyno šilko suk
nelė, rėkiančios raudonos spalvos 
aukštakulniai batukai ne tik kad ne
kalbėjo apie gerą skonį, bet ir įžūliai 
demonstravo jos norą žūt būt patikti. 
Nevikriai statydama į raudonuosius 
batus įspraustas kojas, mergina įkry
pavo paskui senę ir, peržvelgusi mus 
mėlynomis, primerktomis akimis, prie 
sriubos puodo pridėjo dvi lėkštes bei 
metalinius šaukštus.

Ir vėl netardamos nė žodžio, abi 
moterys išslinko iš kambario. Sekda
ma paskui senę, geltonplaukė ypatin
gai stengėsi kraipyti platų užpakalį ir 
šios pastangos darė ją panašią į nu
penėtą žąsį.

■— Po ilgos ir nepatogios kelionės 
bus nebloga užsrėbti viralo, — šypte
lėjo Arminas. — Prie konservų ir 
džiovintos duonos dar spėsite pripras
ti. Sėskitės ir valgykite. Aš dar turiu 
pasirūpinti kitais vyrais.

Pasakė ir dingo už durų. Matyti net 
patenkintas, kad pasirodžiusios 
moterys nutraukė nemalonų ginčą.

Maironis priėjo prie stalo, pažvelgė 
į garuojantį puodą ir įtraukęs sriubos 
kvapą, sumurmėjo:

— Barščiai, bet geri, su jautiena. 
Pripilti tau lėkštę?

Susėdome. Barščiai tikrai buvo 
skanūs, o mes abu išalkę lyg vilkai. 
Betuštinant antrąją lėkštę į kambarį 
vėl įėjo geltonplaukė mergina su ke
liomis didžiulėmis trupios, sausos 
duonos riekėmis.

— O, labai malonus patarnavimas! 
Kai baigiame valgyti, panelė atneša 
duoną, — sviedė kandžią pastabą 
Maironis, žvelgdamas į šlakuotą Ma- 
rusios veidą.

Mergina nekalbėjo. Pastūmė kiek 
į šalį automatą, kurio vamzdis buvo 
grasinančiai pasuktas jos pusėn ir pa
dėjo duonos riekes. Atrodė jos ranka 
palietė ne šaltą ginklo plieną, o įpras
tą, kasdieninį daiktą.

— Na ir duona! — piktinasi to
liau Maironis. — Turbūt ne iš rugių, 
o iš medžio piuvenų. Ech, gudas ne
moka net duonos iškepti...

Mergina nesuprato nė žodžio lie
tuviškai, o Maironis net nebandė kal
bėti lenkiškai. Nežinodama, ką Mai
ronis murma, ji tik kaltai šypsojosi, 
atverdama gražių, baltai blizgančių 
dantų eilę.

— Tau ir sekasi Tomai, — nusi
šypsojo Maironis, kai mergina vėl din
go iš kambario, — šlakuotoji taip ir 
nepaleidžia tavęs iš akių.

Kodėl ji turėtų tik manimi do
mėtis? Gal ir pats jai patikai...

— Na, jaunesnis visada gražesnis. 
Bet kas ją žino? Išsipuošė ir maivosi 
lyg beždžionė. Matyti seniai besidalijo 
vyrų draugyste. Nieko sau, nieko sau.

Krūtinę ir užpakalį ji turi, o ko dau
giau bobai reikia? Veidas antraeilis 
dalykas. Sako, kad lenkės labai karš
tos lovoje...

Maironis kalbėjo šaižiu, nepažįsta
mu balsu ir su tokia neslepiama pa
nieka bei kartėliu, taip grubiai, jog 
man darėsi nejauku jo klausytis. Ma
tau kaip jis susiranda Armino pasiū
lytą konjaką, kaip pripildo stiklą iki 
pat kraštų ir kaip vienu gurkštelėjimu 
ištuština jį iki dugno. Po jo sekė dar 
vienas ir dar vienas stiklas...

Noriu jį paklausti, ar galima už
gerti kartėlį, bet susitramdau ir tyliu. 
Maironis niūriai žvelgia į storapilvį 
butelį visai užmiršęs, kad čia pat, prie 
kito stalo krašto sėdžiu aš. Pamaži jį 
apima alkoholio svaigulys, jo pagie
žingos akys apsiblasia ir tarytum kiek 
suminkštėja.

Baigiu valgyti. Jaučiuosi nuvargęs., 
iškankintas neįprastos įtampos. Norisi 
išsitiesti lovoje ir pamiršti aplinkinį 
pasaulį. Bet Maironis?

Jis sėdi paniuręs, susimastęs, ner
vinga ranka beprasmiškai glosto žvil
gantį automatą. Kambaryje tylu ir tik 
karbido lempa nenustoja įkyriai 
šnypšti. Jos šviesa dar labiau paryški
na išbalusį Maironio veidą.

Net nepastebėjau, kada prie mūsų 
stalo vėl atsirado senė. Piktai šnairuo
dama į sudėtus ginklus, ji triūsė apie 
puodą ir lėkštes.

— O duonos ir nevalgėte ponai, — 
sako ji priekaištingai ir žvelgia į su
stingusį Maironį. Jos žodžių srovė pa
naši į lempos šnypštymą.

— Pats ryk tą pašlavų duoną! -— 
staiga sušuko Maironis ir nutvėręs au
tomatą, pasuka jo vamzdį senės link.

— Jėzus Marija! — suklinka išsi
gandusi senė ir numetusi šaukštus 
greitai persižegnoja plačiu kryžiaus 
ženklu.

— Užtenka paspausti gaidukų ir 
tavo vietoje liks tik kotletas, tu raga

na! Ponai permažai valgė... Svetin# 
duona ne mums skirta!

Tokio Maironio dar nebuvau ni:- 
tęs. žaižaruojančiomis akimis, pyk- 
čio perkreiptu veidu, virpančiomis 
rankomis. Kas žino, gal jis ir būtą 
paspaudęs gaiduką, jei prie durų ne
būtų pasigirdęs ramus, griežtas W 
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sas:
— Ginklas ne žaislas ir tikras vy

ras nekelia jo prieš persenusią mote
rėlę!

Drauge su Maironiu pasisukome j 
duris. Tamsiame trapdury stovėjo At
minas. Jo plačius pečius ir tiesų lie 
menį dengė blogai pasiūtas rudo milo 
švarkas. Dėvėjo tamsiai mėlyno satino 
marškinius, jo viršugalvį puošė tokio* 
pat spalvos kepurė su juodo lako 
lankeliu. Tokias kepures mielai ne 
šiodavo mūsų pajūrio žvejai. Kiek ap
dribusios, slepiamos spalvos kelnės 
buvo sukištos į aukštaaulius lenkų 
kavaleristo batus. Šioje margoje ap 
rangoje Arminas panašėjo daugiau i 
kaimo berną, nei į SS karininką.

Aštrus, įsakantis tonas lyg antausi* 
paveikė Maironį. Jis vėl padėjo auto
matą ant stalo ir niūrus pakilo nuo 
savo kėdės. Senoji moteris nutvėrė 
puodų bei lėkštes ir tarytum viesulas 
dingo iš kambario.

Padėtis vėl pasikeitė ir dar 
šiandien reikia pradėti vykdyti mūsą 
užduotį! Prieangy padėjau jutus 
abiems kitus rūbus. Tučtuojau persi 
renkite. Už valandos išvykstame.

Peržvelgė mus abu griežtomis aki
mis ir vėl dingo prieangyje.

— Trauk perkūnas tą SS ir visus 
tuos suktus vokiečių planus! Nebe
leidžia net pamiegoti, — murmėjo 
Maironis užkimusiu balsu ir nuėjęs 
ėmė raustis prieangyje numestoje rū
bų krūvoje.
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Minėjimas
Organizacija „AIDE A L'EGLISE EN 

DETRESSE (Pagalba Bažnyčiai sunku
muose). Spalio U d. kvietė visus maldi
ninkus, kurie gausiai renkasi Banneux 
maldykloje. Diege provincijoje, ne tik iš 
Belgijos, bet iš kaimyninių šalių, mels
tis su mūsų broliais lietuviais, jų 600 me
tų krikšto priėmimo jubiliejaus proga.

Maldykloje visiems išdalintos knygu
tės, su, ant viršelio Lietuvos žemėlapiu, 
viduje Aušros Vartų Marijos paveikslas, 
maža Lietuvos istorijos santrauka, da
bartinės Lietuvos Bažnyčios padėtis, ir 
ištrauka iš knygos „Un sourire au gou- 
lag" (Šypsena gulage) Nijolės Sadūnai- 
tės teismo epizodas 1975 metais.

Maldos pradėtos žodžiais: Švento Tėvo 
kviesti palaikykime savo maldomis mūsų 
brolius Lietuvius, kurie šiais laikais per
gyvena persekiojimų, grasinimą, ir ku
rie turi apleisti savo žemų, savo šeimas, 
iėl savo ideologinių įsitikinimų.

Spalio 18 d. Liege Katedroje, Liege 
tyskupas Albert Houssiaux su dvi dešim- 

I tais kunigų laikė iškilmingas mišias.

Jurgiui Barasui 65 m.
Vienas iš žymiųjų Vokietijos lietuvių 

! visuomenininkų Jurgis Barasas š.m. lap
kričio mėn. susilaukė 65 metų ir išėjo 
pensijon. Pokary pradėjęs dirbti prie 
amerikiečių armijos veikiančiose darbo 
kuopose, ilgiausiai išbuvo Kaiserslauter- 

' to darbo kuopoje, iš kurios dabar kaip 
pensininkas pasitraukia ir persikelia į 
savo nuolatinę gyvenamąją vietą Miun
chene. Kaiserslauterno apylinkės lietu
viai pajus Baraso pasitraukimą, nes su 
juo netenka lietuvių bendruomenės veikė- 

. jo ir lietuvybės žadintojo. Betgi Baraso 
visuomeninė veikla nesiribojo vien Kai- 
serlauterno lietuvių apylinke. Daugelį 

įmetu jis buvo renkamas ir į visos Vokie- 
t ijos Lietuvių Bendruomenės tarybą, ke- 
: etą metų buvo šios bendruomenės val- 
i iybos nariu, o dvejus metus ir pirminin- 
i tu. Daug prisidėjo, sukuriant Vasario 16 
' įimnazijos Kuratoriją, kurios valdyboje 
i teletą metų buvo kasininku. Tokiu būdu

Skaitytojų laiškai
NIDOS KASDIEN NUPLĖŠIAMO

' KALENDORIAUS LEIDĖJAMS
! Neatrodo, kad kreiptumėte dėmesio į 
Įskaitytojo norus bei pastabas, štai, iau 
i J-ėią kartą rašau jums, kad daugelio mė
giamas nuplėšiamas kalendorius nususo.

1 laksčiau buvusį redagavimo būdą atme
tęs, A. Bučys taip sugrafomanino visą 
turin'į ir prikimšo tiek klaidų, kad, jei ir 
toliau taip manote redaguoti, prašau jo

* Snan daugiau nesiųsti. Nenoriu palaikyti 
mūsų literatūros ir kalbos nemokšų.

. įštai, p. Bučys net tokį poetą išrado: 
Henrikos Nagys Niliūnas! Žiūr. rugsėjo 1 
Sienos lapelį. Gal mano giminė?..). Ne-I

Belgijoje
Pamoksle vyskupas kalbėjo apie krikš

čionybės pradus, jos išsiplėtimą Lietuvoje, 
minėjo visus Žemaičių ir Lietuvos vysku
pus ir kunigus, kurie nuo viduramžių 
skleidė krikščionybę Lietuvoje, iki šių 
dienų - Palaimintojo Jurgio Matulaičio. 
Priminė, kad Lietuva tapo Kryžių žeme, 
ištikima Kryžiaus ženklui.

Mišių metu giedojo choras St. Adelin 
iš Vise miestelio. Mišias pradėjo su „Pul
kim ant kelių“ ir baigė su Maironio mal
da „Apsaugok Aukščiausias“. Solistė Br. 
Spies giedojo giesmę, gautą iš Lietuvos, 
harmonizuoją kun. K. Senkaus — „Mari
jos ašaros“.

Katedros prieangy išdėstyta parodėlė 
labai domino gausius bažnyčios lankyto
jus.

Šiam jubiliejui švęsti daugiausiai pa
stangų įdėjo prelatas J. Petrošius, Pran
cūzijos ir Belgijos lietuvių kapelionas.

Mišiose dalyvavo nemažai lietuvių iš 
Liege ir Hainaut apylinkių.

S. Baltus

visi gimnazijos ūkio reikalai ilgą laiką 
gulė ant Baraso pečių. Veikliai reiškėsi 
ir Europos Lietuvių Fronto Bičiulių są
jūdyje, eidamas valdybos kasininko pa
reigas, talkindamas ruošiant Lietuviškųjų 
Studijų savaites.

Reikia džiaugtis, kad Barasas nėra iš 
tų visuomenės veikėjų, kurių vaikai ne
išmoksta lietuviškai ar nuo lietuvybės 
nusigręžia. Jo dukra Jūratė tokia nėra: 
ji baigė Vasario 16 gimnaziją, bet lietu
viškai be akcento ją išmokė jau Barasų 
šeima; ištekėjo už jauno literato Sauliaus 
Kubiliaus ir tuo būdu pratęs Barasų šei
mos nuširdžią lietuvybę.

Būtų puiku, kad Barasas, nors ir 
įskaudintas kitų lietuvybės veikėjų ne
teisingų puolimų ir dėl to pasitraukęs iš 
visuomeninės veiklos, vėl jon grįžtų ir 
jon įneštų daugiau gyvumo ir naujų idė
jų. Gyvenimas su 65 metais nesibaigia!

manau, kad tokiems kalendoriams reda
guoti negalite rasti tinkamesnio asmens.

O gal klystu. Gal jums tasai kalendo
rius taip prirašinėtas patinka? šiandien 
keistų dalykų mūsuose esama...

Jūsų skaitytojas Henrikas Nagys
Už kalendoriaus turinį ir formą, tuo 

pačiu ir padarytas klaidas, visa atsako
mybė tenka jo leidėjams. Atsiprašome už 
padarytas klaidas, kurių ateityje — 
vengsime.

1989 kasdien nuplėšiamą Nidos kalen
dorių redaguoja žinoma lietuvė rašyto
ja, publicistė Aurelija Balašaitienė.

Leidėjai

NEKROLOGAS
A.A. HYPATIA J. YČAS — ŽIŪRYS

Daktaro Jono Šliūpo duktė, gimė 1893 
m. Shenandoah Pa., JAV, mirė 1987 m. 
lapkričio mėn. 9 d. Albuguerque. N.M. 
sulaukusi 94 metų.

Apie a.a. Hypatiją jos gyvenimą, mei
lę ir darbus Lietuvai ir jos vaikams ga
lima prirašyti didžiulius tomus.

A.a. Hypatia augo ii- mokėsi Ameriko
je, savo tėvelio aušrininko dr. Jono Šliū
po, Lietuvos patrioto, įtakoje. Dažnai su
sitikdavo su svečiais iš Lietuvos kaip dr. 

I J. Basanavičių, M. Yčą ii- daugelį kitų at
vykstančių į Ameriką gauti moralinės ir 
materialinės paramos besikuriančiai Lie
tuvai.

Dar būdama studente, ištekėjo už Mar
tyno Yčo, kuris ją išsivežė Europon. M. 
Yčas jau buvo pilnai įsitraukęs į Tėvy
nės atstatymo darbą. Dėka plačių pažin
čių jam pavykdavo gauti materialinės pa
ramos besikuriančios Lietuvos iždui. Vo
roneže, drauge su kitais įsteigė draugiją 
pabėgėliams nuo I-jo pasaulinio karo, 
mergaičių ir berniukų gimnazijas, šelpė ir 
gelbėjo visus į vargą puolusius.

Prie visų šių ir daugelio kitų darbų a.a. 
Hypatia buvo M. Yčui dešinioji ranka.

Po karo grįžusi Lietuvon, gyveno ūky
je netoli Kauno, kur augino keturių vai
kučių šeimą.

A.a. Hypatia paprašyta, tuo metu pro
jektuojamam L.S.T. Korp. Neo-Lithua- 
nia rūmams paramos davė 1000 litų, — 
tapdama pirmąja LST Korp. Neo-Lithua- 
nia mecenate.

Gražus, ramus Nepriklausomos Lietu
vos laikotarpis praėjo auklėjant ir į 
mokslus leidžiant vaikus.

1940 metais, komunistinis Lietuvos oku
pantas žiauriai išdraskė normalų ramų 
gyvenimą. Yčų šeima, laimingai ištrūku
si iš gresiančio pavojaus, atsiduria Bra
zilijoje, kur patenka į vargus. 1941 m. 
Rio de Janerio mieste netikėtai miršta 
vyras, tėvas Martynas Yčas.

A.a. Hypatia nenuleidžia rankų, savo 
drąsa ir išmintimi, išsirūpinusi visus rei
kalingus dokumentus, kartu su vaikais 
atvyksta savo gimtojon Amerikon, čia, 
po kelių metų, išteka už inž. Pijaus J. 
Žiūrio ir vėl įsijungia į visuomeninį ir 
šalpos darbą. Abu Ziūriai aktyviai reiš
kėsi Lietuvai Vaduoti S-goj, ir kitose or
ganizacijose, amerikiečių i ir lietuvių, ku
rios siekė Lietuvai laisvės.

A.a. Hypatia su savo vyru Pijum ypač 
daug dirbo pakuojant siuntinius ir ra
šant kvietimus išvietintiems tautiečiams 
Europoje. Jiems vadovaujant, buvo iš
kviestas Čiurlionio ansamblis ir daug ki
tų.

1962 m. miršta jos antras vyras Pijus. 
Po jo mirties iki savo gyvenimo pabai
gos, gyveno savo vaikų globojama.

Tegul Dievas, a.a. Hypatijai — Ameri
kos ir Lietuvos dukrai suteikia ramybę ir 
užsitarnautą poilsį.

Vytautas Aleksandrūnas

Muzikos
Spalio 31 d. Hamburge lietuvių patal

pose, Holzdamme, įvyko Vilijos Mozūrai- 
tytės, Ramintos Lampsatytės-Kollars, įs
ės Raters ir Michaelio Kollars koncertas.

Hamburgo Konservatorijos absolventė 
Vilija Mozūraitytė ii- tos pačios Aukšto
sios Muzikos Mokyklos profesorė Dr. Ra
minta Lampsatytė-Kollars ką tik, po la
bai pasisekusių gastrolių, buvo grįžusios 
iš Lietuvos. Vilniuje V. Mozūraitytė dai
navo Bizet operoja „Karmen" ir be to 
kartu su profesore R. Lampsatyte-Kollars 
surengė kamerinės muzikos vakarus ne 
tik sostinėje, bet ir kituose Lietuvos mies
tuose (Kaune, Klaipėdoj ir k.). Lietuvos 
laikraščiai labai entuziastiškai atsiliepė 
apie jų pasirodymus tėvynėje. Anot jų 
Vilija Mozūraitytė reto grožio bei tem
bro, plataus galimybių diapazono mezzo- 
sopranas; ‘įspūdingas buvęs jos debiutas 
Karmen partijoj, kur pasireiškė jos me
ninė intuicija, ugningas temperamentas; 
tai ir Ramintos Lampsatytės-Kollars kon
certuose subtilus skambinimas, kupinas 
netikėčiausių minčių.

Profesorės Dr. Ramintos Lampsatytės- 
Kollars iniciatyva (ir tai ne pirmą kartą) 
buvo suruoštas aukščiau minėtas puikus 
muzikos vakaras Hamburge. Tik koks 
pusšimtis lietuvių (tiek tetalpina patalpos 
Holzdamme) galėjo jame dalyvauti. Vili
ja Mozūraitytė, be keletos lietuvių liau
dies dainų, nuostabiai gražiai padainavo 
kompozitorių Vlado Jakubėno, Juozo

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 — 1987

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 Loudon Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB England.

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

rome tokius siuntinius kaip klientas pageidauja.

vakaras
Gruodžio, Vytauto Barkausko kel. kūri
nių, Brundzaitės raudą.

Michaelis Kollars meistriškai smuiku 
atliko Brahmso kūrinį, tris Čiurlionio pre
liudus ir esto Arvo Parto (tik prieš kele
tą metų persikėlusi į vakarus kompozi
ciją „Fratres". Isė Raters, kuri dabar 
ruošia filosofijos daktaratą ir yra laimė
jusi Robert Stolzo bei „Weltmusikmessės“ 
lengvos muzikos konkursų pirmą prizą, 
padainaVo keletą Roberto Stolzo ir Web- 
berio miuziklų ištraukų.

Po koncerto, pasitiprinę šaltais užkan
džiais, Vilijos motinai Vandai Mozūrai- 
tienei vadovaujant ir akordeonu prita
riant, visi tą vakarą dar ilgai kartu dai
navo liaudies ir lietuvių kompozitorių 
dainas. Po tokio nuostabaus muzikos va
karo vėlai visi išsiskirstė.

Naujoji Hamburgo Lietuvos Bendruo
menės Valdyba — dažniau tokių kultūros 
vakarų!

Klaipėdiškis

KALĖDINĖ DOVANA
Nidos 1988 m. sieninis kasdien nu

plėšiamas kalendorius yra graži dovana, 
bet kur gyvenančiam lietuviui.

Sieninio kalendoriaus kaina 6 sv ir 50p. 
Užsisakyti jį galima: Nidos Knygų Klube, 
2 Ladbroke Gardens, London Wil 2PT.

1988 m. sieninį Nidos kalendorių reda
gavo A. Bučys.
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VI PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESE

id
Atstovo vadovasį

(Tęsinys iš pr. numerio)
.K

J
II PLJK-o NUTARIMAI

■i
U

Kongreso atstovai:
1. Steigia Pasaulio Lietuvių Jaunimo

Sąjungą (PLJS).
Steigia ryšių centrą prie PLJS.
Prašo Pasaulio Lietuvių Bendruome- 

11* lės (PLB) Valdybą ruošti lietuviškus 
reiklos talkininkus ir juos siųsti — kain 

ž iais laikais populiarius „Peace Corps“ 
I’ iarbuotojus — į Pietų Amerikos lietuvių 

kolonijas ii' Vasario 16-tos gimnaziją.
Pripažįsta lietuviškos šeimos svarbą 

iautos išlaikymui: skatina tėvus mokyti

Idą

......... .

įrašo p, 
' * brmacij

m
_________ _______________________

ir auklėti vaikus lietuviškai — ir prašo, 
Vj tad tam būtų parūpintos tinkamos prie- 
™ tonės; tuo pačiu, ragina „jungti mišrias 
, leimas į aktyvų lietuviškąjį gyvenimą“. 
. Lietuviško švietimo reikalu: duoda eil- 

d ( konkrečių siūlymų PLB Švietimo tary- 
ill‘ >ai; ragina kreipti rimtą demes'! į lietuviš 
■ tai nekalbančių lietuvių lituanistinį švie- 

• imą: duoda įdomų ir konkretų siūlymą 
3 Paruošti leidinį apibūdinantį „lietuvių ir 

litų baltų įnašus paskiriems gyvenamie- 
8ems kraštams ir pasauliui“, kuris tiktų 
'artoti lituanistinėse mokyklose.
Jaunimo kultūrinei veiklai skatinti 

—J paramos iš lietuvių fondų, bei in- 
. jos apie lietuvių kultūrinio gyve- 

Mtno platesnį skleidimą.
Politinėje srityje: skatina „visus lietu

kus šalinti tarpusavio nesutarimus“ ir 
ibngtis į kovą Lietuvos labui; ragina jau

nimą „domėtis pavergtos Lietuvos kūry
biniu gyvenimu bei objektyviai jį vertin
ti", atskiriant okupantą nuo okupuoto 
lietuvio; skatina prie PLJS steigti politi
nių reikalų komisiją: apeliuoja į pasaulį 
smerkti sovietinį okupantą, atkreipiant 
dėmesį į žmogaus teisių pažeidimus ir 
religinės laisvės varžymą Lietuvoje.

Visuomeninėje srityje: skatina jauni
mą sudaryti studijinius būrelius Lietuvos 
bei lietuvybės problemų nagrinėjimui; kel
ti Lietuvos vardą rašant į gyvenamo kraš 
to spaudą lietuviškomis temomis ir ver
žiantis į to krašto politiką ir kultūrą.

Nustato III PLJK-o vietą ir datą: Pie
tų Amerikoje gale 1975 m.

Šio kongreso nutarimai skiriasi nuo vi
sų kitų savo konkrečiais siūlymais ir aiš
kiomis gairėmis tuos siūlymus įgyvendin
ti. Juose atsispindi pozityvus jaunimo an- 
gažavimasis dirbti už lietuvybės išlaiky
mą išeivijoje naujos organizacijos rė
muose, blaiviai žvelgiant į nutautėjimo 
problemą ir pradedant tirti kaip ją spręs
ti. Sveikai nukreiptas dėmesys į lietuvy
bės išlaikymo išeivijoje konkrečius dar
bus: aktualios informacijos skleidimą, li
tuanistinio švietimo tobulinimą, bei ki
tus kultūrinius ir visuomeninius uždavi
nius. Neužmirštas ir Lietuvos išlaisvinimo 
idealas, duoti realūs siūlymai, kaip to 
idealo siekti (išeivijos jaunimo stipresniu 
politiniu organizavimusi, domėjimusi pa
vergtos Lietuvos kūrybiniu gyvenimu). 
Senoji karta dar sykį raginama atsikra
tyti senų, nesantaikas keliančių pažiūrų, 
kurios atstumia jaunimą nuo lietuviškos . 

veiklos, tuo būdu pagreitindamos jo nu
tautėjimą. (Vėlesni kongresai to ragini
mo nebekartoja: jaunimas savystoviai 
tvarkosi PLJS rėmuose).

Istorija patvirtina šio kongreso nutari
mų sėkmę: PLJS veikia, vystosi; talkinin
kų kadrų principą įgyvendino kun. An
tanas Saulaitis, S.J. ir kiti; veikia studi
jiniai būreliai (pvz. Didžiosios Britanijos 
„vakaronės"); mišrioms šeimoms ruošia
mos stovyklos. Ryšių centras, deja, kėlė 
nusivylimą, kol nesusilaukė rimtos revi
zijos V PLJK-o nutarimuose.

III PLJK-o NUTARIMAI

Kongreso atstovai:
Politinėje srityje: įpareigoja PLJS iš

laikyti Lietuvos bylą gyvą pasaulio aky
se; įpareigoja PLJS ir kraštų LJS valdy
bas paskirti politinės veiklos koordinato
rių (išdėsto aiškias gaires) ir įsteigti poli
tinės informacijos centrus.

Jaunimo bendradarbiavimo reikalu: 
steigia ryšininkų tinklą (duotos aiškios 
veiklos gairės); skatina tarpkraštinį ap
sikeitimą jaunimo vadovais, menininkais 
ir kūrėjais.

Jaunimo informacijos reikalu duota ei
lė gerų, konkrečių pasiūlymų: skatina 
jaunimą susipažinti su Lietuvos dabarti
ne padėtimi (pvz. užmezgant asmeninius 
ryšius su Lietuvos jaunimu); skaityti 
Pasaulio Lietuvyje spausdinamą skyrių 
„Pasaulio lietuvių jaunimas“; ragina Ry
šių centrą ruošti naują bibliografinį/in- 
formacinį vadovą: o, svarbiausia, steigia 
Informacijos teikėjų tinklą.

Švietimo reikalais: skatina PLB švie
timo tarybą ne vien parūpinti dabarčiai 
tinkamos mokymo medžiagos ir siekti to
bulesnio jos pristatymo, bet ir informuo

ti jaunimą apie savo veiklą (panašiai ra
gina Vasario 16-tos gimnaziją daugiau in
formuoti apie save); skatina lietuvių jau
nimą praktiškai domėtis lituanistinėmis 
temomis kaip mokslinių studijų objektu.

Ypatingas dėmesys skiriamas lietuviš
kai nekalbančiam jaunimui su visa eile 
gerų rekomendacijų kaip jį pritraukti 
prie lietuviškos veiklos laikyti jiems at
viras organizacijų duris; lietuviškuose 
leidiniuose spausdinti straipsnius gyvena
mo krašto kalba bei ta kalba ruošti lie
tuviškomis temomis medžiagą; organizuo
ti jiems specialius kursus, kurie supažin
dintų juos su Lietuva, jos kalba, kultū
ra ir veikla.

Ragina jaunimą remti parapijin'į — re
liginį gyvenimą.

Surašyta taip pat eilė smulkių nutari
mų liečiančių PLJ kongresų ir PLJ sąjun
gos tvarkymąsi, jų tarpe ypatingesnio 
dėmesio verti sekantys: LJ sąjungos pa
daliniai kasmet pateikia Bendruomenei 
bent vieną konkretų projektą ir jį kartu 
vykdo: LJS padalinius ragina „reikštis 
tokiose veiklos srityse, kuriomis nesirū
pina jau veikiančios organizacijos“.

Nustato IV PLJK-o vietą ir datą: Euro
poje 1979 m. liepos mėnesį. Baigia su PL 
JS Statuto pakeitimais, sveikinimais ir 
laišku Lietuvos jaunimui.

šio kongreso nutarimai: iškelia infor- 
mavimosi ir informacijos skleidimo būti
numą norint tobulinti išeivijos jaunimo 
lietuvišką veiklą; skiria rimtą dėmesį lie
tuviškai nekalbančiųjų (mišriose šeimose 
ir jaunimo tarpe) didėjančiai problemai 
ir bando ją spręsti; ir pabrėžia, kad kon
gresų užduotis yra užmegzti jaunimo 
tarpkongresinę veiklą, ir kad jos vykdy
mas užangažuoja kraštų LJS padalinius 
su PLJS valdyba.

čia verta padaryti pastabą, kad smul

kius PLJK-ų ir PLJS-os „ūkvediškus“ rei
kalus bei PLJS-os Statuto keitimus var
gu ar galima vadinti nutarimais. Geriau 
būtų rasti jiems atskirą vietą, nei didin
ti jais nutarimų pastraipų skaičių.

IV PLJK-o NUTARIMAI

Kongreso atstovai:

Politinėje srityje: patvirtina žmogaus ir 
tautų teises ir kaip skriaudos išimtiną 
pavyzdį pateikia Lietuvos sąžinės veikė
jų padėtį; remia Lietuvos pogrindžio 
spaudą bei bažnyčios veiklą, ragina jau
nimą informuotis, bei kitus (ypač kitatau 
čius) informuoti apie komunisto okupan
to lietuviams daromą skriaudą; skatina 
kelti jaunimo politinį sąmoningumą ir 
tam tikslui pateikia eilę konkrečių siūly
mų (susipažinti su Lietuvos istorija ir 
dabartine padėtimi; ugdyti politinį są
moningumą lituanistinėse mokyklose, šei
mose ir per tam reikalui skirtus kursus 
bei sąskrydžius; remti politinių mokslų 
studentus ir specialistus); remia „išvys
tymą dinamiško dialogo su Lietuvos jau
nimu“ kaip būdą informuotis ir infor
muoti apie esamą padėtį tiek Lietuvoje, 
tiek išeivijoje; ragina LJS „užmegzti po
litinius, kultūrinius ir visuomeninius ry
šius su pabaltiečių grupėmis“; skiria So
vietų Sąjungos valdžią nuo rusų tautos, 
skatina objektyviai svarstyti lietuvių-žy- 
dų santykius; įpareigoja PLJS valdybą 
rinkti informaciją, kuri tiktų keliauto
jams į Lietuvą; ragina jaunimą jungtis 
t gyvenamo krašto politinę veiklą; ragi
na PLJS politinės veiklos komisiją palai
kyti ryšius su PLB ir VLIK-u.

(Bus daugiau)
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KVIEČIAME I BAZARĄ

Pabaltiečių moterų tradicinis kalėdinis 
bazaras įvyks gruodžio 5 d., šeštadieni, 
Londono latvių namuose, 72 Queensbo- 
rough Terrace, Bayswater, W.2.

Tą dieną, 11 vai. ryto, jį atidarys Po
nia Anne Shelton. Bazaras veiks iki 6 
vai. vakaro. Bus turtinga loterija ir kavi
nė.

Turėsite gerą progą nebrangiai nusi
pirkti kalėdinių dovenėlių, įsigyti tauti
nių juostų, gintaro papuošalų ir kitų da
lykų.

Maloniai kviečiame visus atsilankyti, 
susitikti su pažįstamais, maloniai praleis
ti laiką ir tuo pačiu paremti dainaviečių 
vykdomą šalpos darbą.

Laukiame!
L.L.M. „Dainavos" Sambūrio valdyba

Londono Lietuvių Maironio Mokyklos 
KALĖDŲ EGLUTĖ

Pirmasis mokslo trimestras baigsis 
gruodžio 12-<tą, šeštadienį, Kalėdų Eglute. 
Renkamės 10 vai. iš ryto mokyklon, o 
10.30 prasidės Kalėdų Eglutės programa.

Į šią Kalėdų Eglutę kviečiami visi vai
kučiai, ir tie—kurie dar mokyklos nelanko.

Po Kalėdų pertraukos mokykla renkasi 
pamokom sausio 9 d. 10 vai.

Mokykloje vyksta lietuvių kalbos pa
mokos kiekvieną šeštadienį nuo 10 iki 12 
vai. Lietuvių Namuose Londone. Mokinių 
amžius — nuo mažiausio iki didžiausio. 
Visi mokomės lietuviškai.

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

KALĖDINĖ VAKARONĖ
Gruodžio 12 d. 7.00 vai. Lietuvių Na

muose įvyks tradicinė Kalėdinė Vaka
ronė.

Norintieji dalyvauti prašomi iš anksto 
užsirašyti pas Gajutę O'Brien 01-539 6749. 
įėjimas bus vien su bilietais. (1 sv. asme
niui).

Smagus ir įdomus vakaras su visais tra
diciniais Kūčių valgiais, kuriuos, daly
viai susitarę su Gajute, patys atsineša.

Laukiame visų, bet nedelskite užsirašy
ti, nes vietos ribotos.

LIETUVAITĖS SKULPTORĖS 
KURINIO PARODA

Nuo gruodžio 1-19 d., Unit 7 Galerijo
je, 36-38 Peckham Rd., London SE5, 12- 
4 vai., vyksta Londone gyvenančios lietu
vaitės skulptorės Elenos Gaputytės ir Ro
sie Leventon kūrinio-struktūros „Inter
val“ paroda.

TV FILMAS
Ryšium su pasklidusiais spaudoje gan

dais, kad planuojama pakeisti Britų kri
minalinių nusikaltimų įstatymus, kuriais 
būtų teisiami „'įtariami karo nusikalti
mais“, Lietuvių Namuose lankėsi BBC2 
stoties filmo vienetas, kuris nufilmavo 
Londono lietuvių ir DBLS-gos atkirtį 
šiuo klausimu, šis filmas bus transliuo
jamas gruodžio 4-tą, 8.30 vai. p.p. BBC2 
kanalu, „Out of Court" programos for
mate.

Visiems šio filmo dalyviams nuoširdžiai 
dėkojame.

Informacijos skyrius
IŠPARDUOTA KNYGA

Nidos Knygų Klubo leidykla praneša, 
kad Alės Rūtos knygos „Tarp ilgesio ir 
tėviškės" I-ji laida yra išparduota.
Ruošiama knygos II-ji laida. Norintieji 

ją įsigyti prašomi rašyti: Nidos Knygų 
Klubui, 2 Ladbroke Gardens. London 
Wil 2PT, Gt. Britain.

Knygos kaina: kietais viršeliais 8 sv. 
50p. Užsienyje 12.00 dol. (JAV).

KAS—KADA—KUR
Gruodžio 5 d. — Tradicinis pabaltiečių 

moterų bazaras Latvių Nomuose Lon
done. Lietuves moteris atstovauja „Dai
nava“.

Gruodžio 12 d. — Kalėdų Eglutė vai
kams 10.30 vai. (iš ryto) Lietuvių Na
muose Londone. Ruošia Londono lietu
vių Maironio mokykla.

Gruodžio 12 d. — Kalėdinė Vakaronė 
7.00 vai. Lietuvių Namuose.

Gruodžio 12 d. — Kalėdinė „Vienybės“ 
klubo vakarienė Lietuvių Namuose.

Gruodžio 31 d. — „Ramovės“ naujųjų 
metų sutikimas Manchesterio klube.

Gruodžio 31 d. — Naujųjų Metų Suti- 
mas Lietuvių Namuose Londone.

1988 m.
Sausio 9 d. — Londono lietuvių Mairo

nio mokykla pradeda antrąjį trimestrą. 
Pamokos vyksta kiekvieną šeštadienį 10- 
12 vai. Lietuvių Namuose.

Sausio 3 d., 3 vai. — Manchesterio Lie
tuvių Soc. Klubo metinis narių susirinki
mas.

Vasario 16 d. — Vasario 16-tos priėmi
mas Lietuvių Namuose su pakvietimais.

Vasario 20 d. — Pagrindinis Vasario 
16-<tos minėjimas Londone.

Vasario 20 d. — Centrinis Vasario 16- 
tos minėjimas Huettenfelde, Buergerhou- 
se, Vokietijoje.
Balandžio 30 — gegužės 1 d.d. — Motinų 

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

Liepos 30 — rugpjūčio 6 d.d. — 39-ji 
tradicinė skautų-čių metinė stovykla Lie
tuvių Sodyboje.

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

AUKOS SPAUDAI

Izid. Klumbys — 3.50 sv.
V.M. Žemaičiai — 3.50 sv.
Kun. V. Kamaitis — 3.50 sv.
D. Gintas — 6.50 sv.
S. Vitkus — 8.00 sv.
A. Kalvaitytė — 9.00 sv.
Vladė Šlyžienė — 3.00 sv.
Vaclovas Žukas — 11.00 sv.
O. Ramonienė — 1.50 sv.
A. Širvaitis — 3.50 sv.
J.W. Matzpreiksch — 26.00 dol.
N. žvirblis — 3.50 sv.
Z. Dzemyda — 8.50 sv.
Dr. J. Mockus — 30.00 sv.
J. Balčiūnas — 31.00 sv.
Visiems aukojusiams nuoširdžiai dėko

jame.

Londonas
LONDONO LIETUVIŲ MAIRONIO 

MOKYKLA
MOKYTOJŲ STAIGMENA

Sį rytą, kai atvykau 'į mokyklą, mane 
pasitiko nuostabūs aromatai. Sunku buvo 
galvoti apie pamokas žinant, kad dvi mo
kytojos Aldona Waterman ir Gidą Liepe- 
dė ruošia lietuviškus pietus. Pats didžiau
sias jaukas buvo plokštainis, kuris vylio- 
te visus vyliojo virtuvėn. Šiaip taip už
baigę kalėdų eglutei papuošalų darnus 
sugūžėjom prie gražiai papuoštų stalų ir 
laukėm puotos. Begalvojant apie ją man 
seilės burnoje netilpo, net gėda buvo 
prieš vaikus.

Susirinko ir kiti Lietuvių Namų gy
ventojai. Puota prasidėjo. Kirtom plokš
tainį. net akys raibo. Tai skanumėlis! Tai 
staigmena! Pavydėkite, kurie nesiteikėte 
mokyklon atvykti. Tik pagalvojusi anie 
plokštaini, ausytes ir kitus skanumynus 
aš šypsausi laiminga, kaip mėnulėlis.

Dvylikos pintinių likučiai atiteko tau
tinių šokių jaunimui, kurie po nesitikėtų 
vaišių, tikriausiai, dvigubai geriau šoko.

Ačiū mielom kolegėm, šeimininkėm, 
už tokias milžiniškas pastangas ir skanius 
pietus.

Žiogelis

PRANEŠIMAS
„EL“ Redakcijoje yra gautas teismo pa

reiškimo nuorašas, kuriame Antanas Ge
čas (Gecevičius) gyvenantis Škotijoje už 
melagingus šmeižtus paskelbtus „Times“ 
laikraštyje, to laikraščio leidėjus „Times 
Newspapers Limited" traukia į teismą ir 
reikalauja 50.000 sv. suma atsilyginti.

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

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Sodyba
KALĖDŲ ŠVENTĖS SODYBOJE

Kaip paprastai taip ir šiemet Sodybo
je rengiamos tradicinės lietuviškos Kū
čios. Po jų bus atnašaujamos Bernelių 
mišios. Per Kalėdas pamaldos vyks nor
malia tvarka.

Sodybos vedėjai pageidauja, kad norin
tieji praleisti Kalėdų Šventes Sodyboje, 
arba dalyvauti Kūčių vakarienėje užsi
sakytų vietą iš anksto.

Lietuviams yra šios kainos:
Kūčių vakarienė 7 vai. vakare, asme

niui. .10.00 sv.
Pirmos Kalėdų dienos 1 vai. p.p. 

pietūs asmeniui ...10.00 sv.
Vakarienė 6 vai. v., asmeniui . .6.00 sv. 
Nakvynė ir pusryčiai asmeniui..17.50 sv. 
Šioms dienoms bus specialiai parinkti 

valgiai.

* ♦
Per praūžusią, daugiausiai Pietų An

glijoje, audrą Sodyba taip pat gerokai 
nukentėjo. Be daugelio nulaužtų ir iš šak
nų išverstų medžių, Sodybos stogas tapo 
smarkiai apgadintas.

Šiuo metu taisomas stogas ir vyksta ki
ti remontai iš lauko, taip pat dekoruoja
mas ir pertvarkomas namo vidus. Pa
grindinai pertvarkytas ir pakeistas prieš 
Sodybos namą esantis akmenuotas gėly
nas.

Šiuos darbus, kurie užtruko ke
letą savaičių, dirbo kruopščiai nuola
tiniai mūsų Sodybos rajono priežiūros 
talkininkai: A. Ivanauskas, G. Ivanaus
kienė, J. Šlepertas, A. Tirevičius, L. Ci
cėnas, O Jeksnys ir B. Jeksnys.

Nuolatinis Sodybos gyventojas L. Gal- 
gauskas rūpinasi savo vasarnamiu ir pa
vyzdingo daržovių daržo priežiūra.

S. KaralevičiUs tobulina ir plečia savo 
sąžiningai globojamą gėlių sklypą.

Z.J.

Manchesteris
LIETUVOS KARIUOMENĖS 

MINĖJIMAS
Lapkričio 21 d. L.K.V.S-gos „Ramovės“ 

Manchesterio skyrius surengė Lietuvos 
kariuomenės minėjimą, kuris susidėjo iš 
dviejų dalių.

Pirmoji dalis vyko Mostono kapinėse, 
kur ramovėnai ir gausi visuomenė orie 
lietuvių paminklinio kryžiaus padėjo 
vainiką už Lietuvos laisvę žuvusiems ka
riams, savanoriams ir partizanams. Kan. 
V. Kamaitis perskaitė maldas ir pasakė 
platų žodį apie išvežtuosius. Pabaigoje vi
si sugiedojo Marija, Marija.

Antroji dalis vyko M. lietuvių klube, 
kur buvo paminėta Lietuvos kariuomenė. 
Minėjimą atidarė ir pravedė r. skyr. pirm.
K. Murauskas, kuris pasveikino susirin
kusius ir pakvietė visus tylos valandėle 
pagerbti žuvusius už Lietuvos laisvę. Pa
skaitai pakvietė V. Bernatavičių.

Prelegentas savo paskaitoje prisiminė 
mūsų kariuomenę ir jos svarbą ginant ir 
saugojant Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę, kartu buvo prisiminti savanoriai, 
partizanai ir visi tie, kurie prisidėjo prie 
Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo.

Meninėje dalyje J. Arbačiauskas, M. 
Ramonas ir A. Bruzgys padeklamavo ei
lėraščių. Daugiau nieko neturėta.

Po pirmininko padėkos minėjimas už
baigtas sugiedant Lietuvos himną. Po 
to vyko pasižmonėjimas, kuris nusitęsė 
iki vėlaus vakaro.

Ta pačia proga ramovėnų valdyba nuo
širdžiai dėkoja prelegentui už paskaitą, 
eilėraščių deklamatoriams, klubui už 
patalpas ir visuomenei už dalyvavimą 
kapinėse ir atsilankymą į minėjimą.

A. P-kis

RENGINIAI LIETUVIŲ KLUBE
Klubas I-mą Kalėdų dieną po pietų 

baro uždarymo laiko bus uždarytas: II-trą 
Kalėdų dieną bus atidarytas.

Naujųjų Metų sutikimas
L.K.V.S-gos „Ramovės“ Manchesterio 

skyriaus rengia M. lietuvių klube Naujų
jų 1938 Metų sutikimą. Pradžiai galite at
sinešti savo maisto, vėliau duos klubas. 
Bus galima įsigyti kepuraites.

Prašomi dalyvauti visi.
Ramovėnų valdyba

Klubo narių susirinkimas
Manchesterio Lietuvių Soc. klubo val

dyba šaukia 1988 m. sausio 3 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p. visuotiną metin'į narių 
susirinkimą, kuriame valdyba ir Revizi
jos k-sija padarys pranešimus ir bus 
svarstomi klubo einamieji reikalai.

Kvorumui nesusirinkus minėtą valan
dą, susirinkimas bus atidėtas vienai va
landai, o po to pravestas, neatsižvelgiant 
į susirinkusių narių skaičių.

Narius prašome būtinai dalyvauti.
Klubo valdyba

W oi verb am p tonas
SUSIRINKIMAS

DBLS Wolverhamptono skyrius gruo
džio 6 d. 12 valandą „Golden Eagle" sve
tainėje, Hordern Rd. Wolverhampton, 
šaukia skyriaus narių ir prijaučiančių 
susirinkimą.

Bus pasitarimas dėl numatomo paren
gimo „Naujųjų Metų" sutikimo ir kiti 
skyriaus reikalai.

Prašome skyriaus narius ir prijaučian
čius susirinkime dalyvauti.

Skyriaus valdyba

Škotija
„ŠKOTŲ“ SEKSTETO PADĖKA 

BRADFORDO LIETUVIAMS
Bradfordo DBLS skyriui, Vyties klu

bui ir brangiems lietuviams už taip malo
nų priėmimą ir vaišes mūsų 21 ir 22 lap
kričio viešnagės Bradforde metu. Nuo 
mūsų grupės labai nuoširdus lietuviškas 
ačiū.

Tuo pačiu prašome priimti nuošir
džius mūsų linkėjimus artėjančių šven
čių proga. Ramybės Kalėdose ir sėkmės 
Jūsų gyvenime ir darbuose Nauju Metų 
sulaukus.

Už grupę Klemensas Savonis

Švedija
REGINA ČALNARYTĖ VYKSTA J 

JAUNIMO KONGRESĄ 
AUSTRALIJOJE

Švedijos lietuvių jaunimo tarpe atsi
rado entuziastė Regina Čalnarytė. kuri 
aukoja atostogas ir sutaupąs, kad nuvyk
tų į jaunimo kongresą Australijoje. Ke
lionė ir 5 savaičių pragyvenimas Austra
lijoje jai kainuos apie 4000 dol. 1100 dole
rių ji tikisi gauti iš PLB-nės kasos, o 600 
dol. iš menkoko Švedijos L.B-nės iždo.

Regina Čalnarytė yra gražus pavyzdys 
visam lietuviškam jaunimui už Lietuvos 
ribų. Reikia pagirti ir jos tėvelius, Povi
lą Čelnarį ir Barbro Čelnarienę, kuri yra 
švedė, kad abu būdami jautrūs lietuviš
kiems reikalams pritarė Reginos tolimai 
ir svarbiai kelionei.

Regina Čalnarytė iš Stockholmo iš
skrenda gruodžio 13 d. Mes, visi Švedi
jos lietuviai ir lietuvių bičiuliai švedai, 
linkime mielai Reginai lamingos kelionės 
ir sėkmingo dalyvavimo Lietuvių Jauni
mo Kongrese Australijoje.

J. Kr.

JAUNIMO KONGRESO FONDE JAU 
VIRŠYJAME UŽSIBRĖŽTĄ 

5000 SV. SUMĄ.
DĖKOJAME VISIEMS 

AUKOJUSIEMS!
DBLJS-ga

JAUNIMO KONGRESO FONDE JAU 
5073 sv ir 64p.

FONDUI AUKOJO
A. Dziuvė (iš Frome, Somerset) —

20 sv.
J. Gipas (iš Londono) — 20 sv. 
DBLS-gos Bradfordo skyrius — 50 sv. 
Aukojusiems — nuoširdus ačiū.

A. Blinstrubas
DBLJS-gos Iždininkas

SVEIKINIMAI EUROPOS LIETUVYJE
Kalėdų ir Naujųjų Metų sveikinimai 

„Europos Lietuvyje“ yra geriausias būdas 
prisiminti savo gimines bei pažįstamus 
švenčių proga.

Sveikinimus spausdintume kalėdiniame 
„Europos Lietuvyje“, todėl nevėluokite, 
bet, pridėję auką spaudai, siųskite svei
kinimą Redakcijos vardu, kaip galite grei
čiau.

PAMALDOS
Bradforde — gruodžio 6 d., 12.30 vai.
Nottinghame — gruodžio 6 d., 11.15 v.
Coventryje — gruodžio 6 d., 14 vai., šv. 

Elzbietoje.
Leamingtone Spa — gruodžio 6 d., 16.30 

vai., šv. Petre.
Eccles — gruodžio 13 d., 12.15 vai., iš

pažintis.
Leedse — gruodžio 20 d., 13 vai.
Manchesteryje — gruodžio 25 d., 12.30 

vai.
Nottinghame — gruodžio 8 d., 8 vai. 

ryte. Židinyje.
Nottinghame — gruodžio 13 d., 11.15 v.
Huddersfielde — gruodžio 27 d., 13 vai.
Ketteringe — gruodžio 13 d., 14 vai.. 

Šv. Eduarde.
Northamptone — gruodžio 13 d., 18 v., 

šv. Lauryne.
ROŽINIS

Rožinis — 5 gruodžio, 4.30 v.p.p. prie 
Švč. Sakramento, 24-26 Meriadale Rd., 
Chapel Ash, Wolverhampton.

Kalėdos — melskimės už taiką ir ra
mybę mūsų Lietuvai.

N. Narbutienė

S/l VL YJE
Gorbačiovas sustos Britanijoje

Pakely į Wašingtoną Gorbačiovas sus
tos kelioms valandoms Britanijoje ir su
sitiks su Margaret Thatcher.

Gorbačiovo vizito Wasingtone tiksi# 1 
bus pasirašyti ribotų distancijų branduo- 
linių ginklų panaikinimo sutartį. Tai yra 
pirma tokios rūšies sutarties. Šios sutar- . 
ties vykdymą prižiūrės daugybė inspek- ‘ 
torių. Branduoliniai ginklai bus sunaikin. 
ti per tris metus.
Žudynės Zimbabve

Nepaprasto žiaurumo žudynės pareika
lavo 16 aukų. Kelios baltų misijonierų 
šeimos buvo su kirviu sukapotos ir tik du 
vaikai išsigelbėjo. Tai buvęs juodųjų kerš
tas. Zimbabvės vidaus reikalų ministeris 
ir pats Mugabe prižadėjo nusikaltėlius 1 
surasti ir juos nubausti.
Kardinolas — tarpininkas

Nikaragvos primatas ir vyriausybėj 
kritikas kardinolas Miguel Obando y t 
Bravo sutiko tarpininkauti tarp vyriau. ; 
sybės Sandinistų kariuomenės, kurią re- į 
mia Rusija ir Kuba, ir Contra sukilėlių, 1 
remiamų Amerikos. Kardinolas jau es# | 
gavęs pasiūlymus iš abiejų pusių ir mį. t 
gins surasti bendrą kalbą. a
Užmušti Izraelio kareiviai s

Izraelį supurtė palestiniečių — saviža- t 
džių ataka ant Izraelio Gabor bazės, še- j 
ši Izraelio kariai buvo nužudyti ir septy- j 
ni sužeisti. Palestiniečiai nusileido ii t 
Lebanono pusės sklandytuvais, apsigb ( 
klavę šautuvais ir granatomis. Jie abuir- 
gi buvo karių nušauti. į
Vengrai gali laisvai išvažiuoti

Po sausio 1 d. vengrai galės gauti ui- į 
sienio pasus ir važiuoti kur nori, jei Iii p 
turi pinigų. Tokios laisvės dar neturi it | 
Lenkija. Visur kitur Rytų Europoje iš- 
važiavimai yra labai apsunkinti. t 
Nėra taikos Persijos įlankoje

Nežiūrint JT ir arabų valstybių reiks- rf 
lavimų sustabdyti karo veiksmus, užpue ū( 
limai ant prekinių laivų tebesitęsia. Kaip 
Iranas taip ir Irakas bombarduoja tas- n 
klaivius. Britų minų gaudytojai jau su- sj, 
naikino 10 minų, tačiau belgų, olandų ir „ 
italų minų gaudytojai nerado nė vieno- m 
minos. y
Karo nusikaltėlių klausimas vėl atgijo <j

Po parlamentarinės karo nusikaltėli, ka 
grupės susitikimo su Britanijos vida# -jj 
reikalu ministeriu Douglas Hurd spaudo jp 
je vėl pasirodė bauginančių komentaru ju 
kad buktai ministeris sutikęs peržiūru ja 
tariamų nusikaltėlių bylas, pakeisti i| įų 
davimo sutartis, pagal ką britų piliečiai at; 
nustos savo teisių šiame krašte ir gales mi 
būti teisiami Sovietų Sąjungoje, ar nd vo
Izraelyje.

Balti) Tarybos pirmininkas užklausė 
vidaus reik, ministerijos vedėją Nigel N:- 
gler, kuris atsakė, kad ministerija dar te
besvarsto dokumentinę medžiagą, kurią 
Simon Wiesenthal centras pristatė vasa
ros pradžioje. Ministeris tai patvirtint 
parlamentinei grupei, kuri pas jį lankėsi 
lapkričio 17 d. Jis jiems pareiškė, kai 
ministerija dar tuo reikalu nepadarė joki? 
išvadų, bet tikisi tai greitai padaryti 
„Vidaus reik, ministeris tačiau jau dabar 
aiškiai pasakė, kad išdavimas Sovietą 
Sąjungai nebūtų tinkama priemonė svar
stant gautus kaltinimus“.
„D.T.“ pasmerkia karo nusikaltėlių 
gaudytojus

Rimtas Britanijos dienraštis „The Dai
ly Telegraph" lapkr. 27 d. laidoje įsidėjo 
savo nuolatinio bendradarbio Peter Sim
ple ilgoką aprašyma, kaip tie tariami na
cių karo nusikaltėliai yra persekiojami. 
Vidaus reik, ministeris planuojąs pakeis
ti dabar parlamente svarstomą kriminali
nių nusikaltimų įstatymo projektą, kai 
būtų galima „įtariamus nacių karo nusi
kaltėlius“, čia gyvenačius, teisti. Sovietų 
ambasada Londone ir Simon Wiesenthal 
centras Los Angeles yra davęs 30 asme
nų pavardes — lietuvių, latvių ir balta
rusių — kurie yra kaltinami bendradar
biavę su vokiečiais ir esą padarę žiaurius 
nusikaltimus karo metu. Pagal dabarti
nius įstatymus jie negalį būti teisiami 
čia, nes jų tariami nusikaltimai buvo pa
daryti kitur, jiems dar nesant britų pi
liečiais. Parlamentinė karo nusikalti^ 
grupė reikalauja, kad įstatymas būtų pa
keistas. Tada, sako tos grupės sekreto
rius, Greville Janner, bus atsiektas lai
mėjimas, kurio reikalauja publika“. Ko
kia publika? - klausia autorius. Tikrajai 
nesutikau nė vieno, kuris to reikalautų 
Karo nusikaltėlių teismai po 42 metų yra 
„moraliniai abejotini". Nejaugi nebus 
tam galo ir mes gaudysime senyvus as
menis šiame krašte, kurie čia ramiai &' 
vena ir per pusę savo amžiaus niekam 
nieko blogo nėra padarę. Kas vyko karo 
metu, verta prisiminti, kad nusikaltimus 
padarė ne viena pusė.

Teisti tuos žmones dabar eitų prieš bri
tų teisėtumą, nežiūrint kiek tas patiktų 
Sovietų Ambasadai ir p. Wiesenthal, bai
gia savo straipsnį „D.T.“.
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