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ATSISAKO SOVIETŲ PILIETYBĖS

Minint 1918-jų 70-tasias metines penki 
lietuviai atsisakė sovietų pilietybės.

Mindaugas Simbūnis telefonu iš Kau
no pranešė, kad penki lietuviai sausio 28 
d. pareiškė norį atsisakyti sovietų pilie
tybės. Mindaugas Simbūnis ir jo žmona 
Ona Virginija, Borisas Razas, Aurelius 
Piezinas ir Aleksandras Dragilov savo pa
reiškimą pakartojo vasario 16 d. Prie jų 
dar prisijungė Rimas Samukas ir jo žmo
na Rita.

Mindaugas Simbūnis yra Krishnos reli
ginės sektos narys. Pabaltiečių Helsinkio 
grupės nariui Stockholme jis pareiškė: — 
Mes esame įsitikinę, kad vienos partijos 
režime demokratija ir prisilaikymas žmo
gaus teisių nėra įmanomas. Mes netikime 
perestroika ir demokratizacija. Tai tėra 
tik vaidinimas! Mes netikim socialisti
niam komunizmui ir nenorime ant jo sta
tyti savo ateities. Todėl mes atsisakome 
sovietų pilietybės ir reikalaujame mus 
išleisti iš Sovietų Sąjungos.

Pabaltiečių Pasaulinė Taryba

Petro Gražulio Pareiškimas

UŽDRAUSTA PRISIMINTI

Kodėl sovietai žada trauktis tiktai iš 
Afganistano? Ir kodėl ne iš Baltijos kraš
tų? Tokį klausimą stato visi patriotai 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Stalinas savo paktu su Hitleriu užėmęs 
Baltijos valstybes, leido sušaudyti jų va
dovybę ir virš trečdalio gyventojų depor
tuoti. Atsigrūdę rusai kelia nuolatinę ne
santaiką ir chaosą.

Bet ar nėra nuostabu, kad nežiūrint 
daugelio metų okupacijos, šiandieninis 
jaunimas, nežiūrint ar jų tėvai būtų bal
tai ar rusai, reikalauja istorijos aiškumo? 
Jaunimas nori priklausyti lietuviais.

Sekmadienį, virš 100,000 tikinčiųjų, ka
talikiškoje Lietuvoje lankė Mišias už Tė
vynę. Buvo melstasi už religiją ir laisvę 
Lietuvai. Kaune prieš katedrą, (kur bu
vo susirinkę apie 4000 žmonių) įvyko su
sidūrimas su milicininkais. Tikintieji ir 
patriotai formavosi į vieną procesiją, 
žygiui prie katalikiško tautos poeto Jo
no Maironio paminklo. Tačiau lai
mėtojais tapo guminės sovietų „nagai- 
kos“...

Kaip anuomet Varšuvoje, Krokuvoje ir 
Dancige, visus organizuotus subuvimus 
norėta pravesti taikingai su gėlėmis, bet 
valdžia juos kaltino „antisovietine pro
vokaciją“ o gėlių ceremonijas pavadino 
„kriminaliniu valstybę žolojančiu“ planu.

Jeigu rusams jau galima diskutuoti 
apie jų praeitį, tad aukštai talentingiems 
baltiečiams to paties negalima uždrausti.

Ir jei kada ateitų galimybė, (Dievas te- 
linki to) toms trims okupuotoms tau
toms patiems balsuoti, tad jau dabar ga
lima įsivaizduoti, kad nebūtų jokių apsi
sprendimo abejonių.

Viena iš daugelio straipsnių ištrauka 
paskutiniu laiku pasirodžiusių žymioje 
tiroliečių spaudoje). Irena J.

„Prašau viso pasaulio tikinčiuosius 
melstis už mane? Kad Dievas ir toliau 
suteiktų jėgų likti ištikimiems savo 

sąžinei“.

Vasario 2 d. sovietiniam Kapsuko teis
mui nuteisus Petrą Gražulį dešimt mėne
sių bendro režimo lagerio, užsienio spau
da skelbia nuteistojo pareiškimą.. Spaus
diname sutrumpintą pareiškimo tekstą:

Aš Petras Gražulis, sąjūdžio už pasiti
kėjimo tarp Vakarų ir Rytų atstatymą 
dalyvis, su pilnu atsakingumu pareiškiu, 
kad, sąžinės balso vedamas, atsisakau 
nuo visų karinių šaukimų, nuo anksčiau 
per jaunatvišką esmės nesupratimą pa
darytos karinės priesaikos... Prašau nie
kada manęs nelaikyti sovietinės armijos 
atsargos kariu. Nebenoriu būti dalyviu so" 
vietinės karinės mašinos, kurios nežabota 
agresija — rašo Gražulis — aiškiai ma
toma. ši agresija turi būti visuotinai pa
smerkta. Jau daugiau kaip 47-neri metai 
mano tauta prarado laisvę. Į kraštą įžen
gus okupacinei sovietinei kariuomenei, 
ji -tapo aneksijos auka. Mūsų tautos vai
kai yra privesti tarnauti sovietinėje armi
joje, dalyvauti susidorojimo veiksmuose 
krašto viduje ir už Sąjungos ribų, ši ar
mija žudo afganų tautą, jos laisvę ir re
ligiją... Mane kaip tikintį liūdina tai, kad 
mano tautos sieloje yra naikinamas am
žinybės troškulys, kad yra užgrobtos ir 
išniekintos bažnyčios, uždrausta religinė 
spauda. Mūsų kunigai — Alfonsas Sva- 
linskas ir Sigitas Tamkevičius — tebelai
komi lageryje. Vyskupas Julijonas Ste
ponavičius jau 27-neri metai be jokio 
teismo nuosprendžio yra laikomas trem
tyje. Eiliniam tikintiesiem yra neleidžia
ma užimti jokių atsakingesnių vadovau
jamų pareigų. įstatymais yra draudžia
mas vaikų katekizavimas. Be KGB leidi
mo jaunuoliai negali įstoti į Kunigų Se
minariją... Tokiu būdu esu privestas būti 
aklu sistemos 'įrankiu ir nenorams daly
vauju etninių, dvasinių ir kultūrinių savo 
tautos vertybių naikinimo politikoje. Ir 
paties sunkiausio nuosprendžio atveju — 
rašo toliau Petras Gražulis — noriu iš
reikšti begalini dėkingumą Dievui, su
teikusiam man jėgų bei ryžto ginti sąži
nės padiktuotus įsitikinimus. Niekas ma
nęs neprivers sutikti, kad jūsų nuospren
dis, baudžiantis mane, yra užtarnautas ir 
teisingas. Ypač yra skaudu pajusti, kad 
mane teisia broliai lietuviai. Tai yra di
džiausias dabarties tragizmas: jūs, už
gniaužę savo tautinę sąžinę, teisiate ma
ne pagal jėga mum primestus įstatymus, 
prieštaraujančius ne tiktai teisingumui 
ir demokratijai, bet aplamai visom ben- 
dražmogiškom normom bei vertybėm...Esu 
dėkingas visiem, kurie malda ir solida
rumo veikla rūpinasi mano likimu. Su pa
sitikėjimu ir dideliu dėkingumu pasivedu 
Dievui ir visų geros valios žmonių solida
rumui. Jų dėka esu pilnai įsitikinęs savo 
kelio teisingumu. Prašau viso pasaulio ti

kinčiuosius melstis už mane ir už visus, 
kad Dievas suteiktų jėgų likti ištikimiem 
savo sąžinei — Dievo balsui.

šį pareiškimą Petras Gražulis pasiuntė 
Kapsuko VRS viršininkui. Nuorašai bu
vo pasiųsti TSKP Generaliniam sekreto
riui Gorbačiovui, LTSR prokurorui ir 
Kapsuko miesto KGB viršininkui.

PETRU GRAŽULIU SUSIRŪPINO 
AMNESTY INTERNATIONAL

Tarptautinis žmogaus teisių gynybos 
sąjūdis „Amnesty International“ kreipiasi 
į pasaulio viešąją opiniją reikalaudamas, 
kad lietuvis sąžinės belaisvis Petras Gra
žulis būtų tuojau pat ir besąlyginiai iš
laisvintas. Specialiu laišku Amnesty In
ternational prašo, kad telegramomis ir 
laiškais būtų kreipiamasi ‘į pareigūnus Lie 
tuvoje, Sovietų Sąjungoje ir sovietinėse 
ambasadose visame pasaulyje dėl Petro 
Gražulio išlaisvinimo. Petras Gražulis va
sario 2-ą dieną buvo nuteistas 10 mėnisių 
kalėti dėl to, kad sąžinės sjumetimais at
sisakė vykti į karinius apmokymus, rašo

Amnesty International. Kadangi sovieti
nis įstatymas nepramato karinei tarnybai 
alternatyvinės veiklos, Amnesty Interna
tional Petrą Gražulį laiko sąžinės kaliniu. 
Tarptautinis žmogaus teisių sąjūdis taip 
pat praneša, kad yra tiriami pranešimai 
apie Kapsuko teismo salėje įvykusį fizi
nį susidorojimą su Petru Gražuliu.

Petras Gražulis, rašoma Sąjūdžio laiš
ke, vasario 16-25 dienomis yra paskelbęs 
bado streiką už Lietuvos dvasinį ir tau
tinį atgimimą. Vasario 16-oji, pažymi Są
jūdis, yra Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo šventės diena. Telegramose ir 
laiškuose Amnesty International kviečia 
prašyti kad sovietiniai pareigūnai nedel
siant ir be jokių sąlygų išlaisvintų Petrą 
Gražulį ir, kad ištirtų, kodėl teismo salėje 
Petras Gražulis buvo saugumo pareigūnų 
sumuštas. Savo pranešime „Amnesty In
ternational“ sąjūdis pateikia sąrašą so
vietinių pareigūnų adresų, kuriais galima 
kreiptis dėl Petro Gražulio išlaisvinimo. 
Telegramas ir laiškus, prašo Amnesty In
ternational, reikia išsiųsti artimiausiu lai
ku.

Vasario 16-toji Vilniuje ir Kaune
PAPILDOMOS ŽINIOS

Vasario 16 d. Sadūnaitė, Cidzikas, Bo
gušis ir Terleckas buvo iš ryto nuvežti į 
Saugumo rūmus, kur jie buvo išlaikyti vi
są dieną atskiruose kambariuose, tardyti, 
vėliau paleisti. Šiuo metu Vilniuje suimtų 
nėra. Užsiminta, kad iš Maskvos į Vilnių 
atvežtų korespondentų pranešimai, kad 
viskas praėjo ramiai, neatitiko tikrovę — 
korespondentus greičiausia vežė į parink
tas vietas ir jie nesusigaudė kur jie ve
žami. Demonstracijos vyko ir jose daly
vavo dešimtys tūkstančių žmonių.

Pranešėjas vasario 16 d. dalyvavo eise
noje į Rasų kapines, kurioje buvo labai 
daug žmonių; prie Basanavičiaus ir kitų 
Lietuvos nepriklausomybės veikėjų kapų 
padėtos gėlės, uždegtos žvakės.

Vilniuje prieš piet. (Vasario 16) matėsi 
iš visos Lietuvos atvykusių autobusų at
vežusių mažiausiai porą šimtų jaunuolių. 
Tą vakarą, 19:30 vai. šv. Mikalojaus baž
nyčioje buvo laikomos šv. Mišios, bažny
čia buvo perpildyta. Išsirikiavę milicinin
kai stebėjo susirinkusius, karts nuo karto 
traukdavo iš minios kokį dalyvį. Viena 
jų pagriebta moteris ištrūko iš jų rankų 
ir pabėgo. Tai buvo bauginimo taktika. 
Mišioms prasidėjus, 'į bažnyčią ėjo ir1 
KGBtai. trukdytojai, kurie kunigui lai

kant Mišias pradėjo balsiai kalbėti, saky
ti „ar nepavargot jūs nuo politikavimo“ ir 
panašiai. Bažnyčioje susirinkę pasipikti
no, sakydami, „gėdykitės, trukdote mūsų 
Mišioms". Atmosfera nebuvo šventiška. 
Mišioms pasibaigus, žmonės pradėjo 
traukti link Adomo Mickevičiaus pamin
klo, sugiedotas Tautos Himnas. Visur 
knibždėjo milicija ir „draugovininkai“, 
jie pradėjo žmones mušti ir bandė iš
sklaidyti.

Vasario 16, pradėjus temti, viena žmo
nių minia ėjo nuo Mickevičiaus paminklo 
į Gedimino aikštę, kita grupė — nuo Kry
žiaus kalno į Gedimino aikštę. Susirinko 
pilna aikštė žmonių ir milicijos. Sugiedo
tas Tautos Himnas, milicija vėl žmones 
mušė ir bandė išsklaidyti. Keli buvo su
imti, vėliau paleisti.

Vasario 1 d. Terleckas ir Bogušis (ku
rie ištisą praėjusią dieną buvo sulaikyti), 
ėjo į Rasų kapines padėti, kaip paprastai, 
gėles prie Basanavičiaus paminklo. Ir šią 
dieną kapinės buvo pilnos žmonių, taipgi 
milicijos ir kariuomenės.

Vilniuje gauta informacija iš Kauno, 
kad ten vyko aštrūs susirėmimai, apie 3 
tūkstančiai žmonių ėjo iš Vytauto Didžio
jo bažnyčios link Katedros. Kaune buvo 
daug suimtų. (Elta)

Vasario 16-tos priėmime Lietuvių Namuose Londone. Sir Frederick Bennett, 
DBLS-gos pirmininkas J. Alkis ir Lady Bennett.

AMERIKOS JUNGTINIŲ VALSTIJŲ PREZIDENTO

PROKLAMACIJA
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

DIENA, 1988

Prieš septyniosdešimit metų, 1918 m. 
vasario 16-tąją Lietuvos Taryba paskelbė 
Lietuvos nepriklausomybę ir įsteigė Lie
tuvos Respubliką. Tą Lietuvos severenu-

klausomybės 70-ųjų metinių didingo bei 
iškilmingo minėjimo ir drauge su viso pa
saulio žmonėmis dvasia ir viltimis esa
me kartu su lietuvių tauta, kai ji mini 
šią dieną. Lietuvių tautoje laisvės dvasia 
yra nepalaužta — dvasia tikro tautos di
dvyrio — Nijolės Sadūnaitės — kurios pa-

A. Gromyka Vilniuje

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 
70 metų sukakties išvakarėse, vasario 3 
d. į Vilnių staiga atvyko Andrei Gromy
ka, TSRS Aukščiausiosios tarybos prezi
diumo pirmininkas, vienas sovietų impe
rialistinės politikos šulų. Jam dalyvau
jant, vasario 5 d. Vilniuje paskubomis 
buvo sušauktas „tarybinių organų vado
vaujančių darbuotojų“ pasitarimas. Jame 
pranešimą „kaip respublikoje vykdomas 
persitvarkymas“ padarė LTSR ministrų 
tarybos pirm. V. Sakalauskas. Jis tarp 
kitko palietė laibai opų respublikoje gam
tos apsaugos ir ekologijos klausimą. Jis 
nusiskundė, kad kai kurios sąjunginės 
ministerijos priima nutarimus statyti Lie
tuvoje naujus chemijos fabrikus, ar plės
ti veikiančius, ir tuo būdu didina aplin
kos užterštumą, kuris kai kuriose vietose 
jau dabar yra neleistinai didelis. Iš kitos 
pusės, V. Sakalauskas padėkojo Maskvai, 
kad „parėmė respublikos Ministrų Tary
bos ir plačiųjų visuomenės sluoksnių rei
kalavimus nutraukti naftos gamybos plat
formos statybą Baltijos jūroje šalia ku
rortinės zonos“.

A. Gromyka, išklausęs V. Sakalausko 
pranešimą ir kelių dalyvių pastabas, pa
sakė ilgesnę kalbą. Pažymėjęs, kad tas 
pokalbis yra „partinis, o ne koks nors 
kitoks“, jis kalbėjo apie įvairius trūku
mus ir spragas respublikos ūkio persi
tvarkyme, ir pasakė, jog šio pokalbio 
tikslas — rasti būdus ir metodus padėčiai 
pagerinti. Bandydamas nuraminti nepa
tenkintus sovietine santvarka, A. Gromy
ka panaudojo „ir morkos, ir botago takti
ką". Pradžioje jis pasakė sukviestiems: 
„Jūs gaunate medvilnės, automobilių, 
traktorių, anglių, naftos“ iš kitų respu
blikų O, baigiant kalbą, jis ragino vie
tos komunistus „aktyviai veikti, kad ne
būtų taikstomas! su jokiu nacionalizmu 
arba tarybų valstybės interesų nepaisy
mu. Būtina be kompromiso kovoti su tais, 
kurie patriotizmo jausmą paverčia smul
kaus parapijinio politikieriškumo objek
tu." Jis perspėjo: „Pastaruoju metu su
stiprėjo ideologinės diversijos prieš Tary
bų Lietuvą ir kitas mūsų Pabaltijo res
publikas. Priešiška buržuazinė propagan
da, naudodamasi atskirais antivisuomeni
niais elementais, mėgina sukurstyti na
cionalinę nesantaiką...“

Tą pat dieną A. Gromyka atskirai posė
džiavo su YKP CK biuro nariais ir kan
didatais. LKP CK pirmasis sekretorius R. 
Songaila padėkojo jam už „patarimus ir 
rekomendacijas“, patiektas respublikos 
partiniam ir ūkiniam aktyvui. Netrukus 
tais patarimais apsčiai pasinaudojo sau
gumo organai, neleidę lietuvių patriotams 
garbingai paminėti Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sukaktį.

mo atstatymą pripažino visas pasaulis — 
1920 metais net Sovietų Sąjunga. 1921 
metais Lietuva buvo priimta į Tautų Są
jungą ir per sekančius du dešimtmečiu 
lietuviai naudojosi laisve ir apsisprendi
mu, turėdami vyriausybę, kuri puoselėjo 
visiems piliečiams politinę ir religinę lais
vę.

Tačiau 1940 m. birželyje, vieneriems 
metams praėjus po Molotovo-Ribbentro- 
po pakto pasirašymo, Sovietų Sąjunga įsi
veržė į Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes 
ir neteisėtai jas okupavo. Jungtinės Ame
rikos Valstijos griežtai pasmerkė tą val
stybės suverenumo ir tautinio integralu
mo pažeidimą, ir nuo to laiko mūsų nusi
statymas yra tvirtas. Mes niekad nepri- 
pažinome Lietuvos prievartinio įjungimo 
į Sovietų Sąjungą ir niekad nepripažinsi- 
me.

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
sukakties minėjimas amerikiečiams, ku
rie kasmet iškilmingai švenčia savo Ne
priklausomybės šventę, yra įgimtas. Ame
rika ilgus metus buvo Lietuvai vilties 
švyturiu, nes amerikiečiai brangina savo 
apsisprendimą, asmens laisvę ir nepri
klausomybę — Dievo duotas teises, ku
rias ir lietuvių tauta siekia atgauti, nepai
sant religinio ir politinio persekiojimo, 
priverstinos rusifikacijos ir etninio mai
šymo. Todėl mes privalome parodyti lie
tuvių tautai savo solidarumą.

Mes prisidedame prie Lietuvos nepri-

sišventimas kraštui ir sąžinei taip drąsiai 
tęsiasi ligi šios dienos, ir kuri yra para
šiusi iš Gulago: „Mūsų trumpas gyveni
mas žemėje yra skirtas ne poilsiui, 
bet kovai, kad daugelio širdys 
būtų laimingos“; Lietuvos sos
tinės Vilniaus ir Kauno demonstrantų 
dvasia; visų laikų ir vietų dvasia, kur 
drąsūs sūnūs ir dukterys prisimena savo 
tautos tradicijas ir jos aukščiausius idea
lus.

Kad parodžius mūsų bendrą įsiparei
gojimą laisvės bylai, Kongresas, priėmęs 
Senato jungtinę rezoliuciją Nr. 39, nutarė 
1988 m. vasario 16-ąją pavadinti „Lietu
vos Nepriklausomybės Diena“ ir 'įgaliojo 
bei prašė Prezidentą paskelbti šią prokla
maciją šios dienos atžymėjimui.

Todėl dabar aš, Ronald Reagan Jungti
nių Amerikos Valstijų prezidentas, šiuo 
skelbiu 1988 m. vasario 16-ąją kaip Lie
tuvos Nepriklausomybės Dieną. Kviečiu 
Jungtinių Amerikos Valstijų gyventojus 
atžymėti šią dieną atitinkamomis iškil
mėmis ir veikla’, patvirtinant mūsų pasi
šventimą visų tautų teisėtoms aspiraci
joms į apsisprendimą ir laisvę.

Viršminėto patvirtinimui, šiandien, va
sario 11 dieną tūkstantis devyni šimtai 
aštuoniosdešimtaštuntais mūsų Viešpaties 
metais ir Amerikos Nepriklausomybės du 
šimtu dvyliktais metais, aš čia pasirašau.

Ronald Reagan

Mirė prof. A. Gučas

Sausio mėn. mirė Vilniaus universiteto 
profesorius, psichologas Alfonsas Gučas.

Gimęs 1907 m. gruodžio 4 d. Vidugirių 
km., Saločių vis., Biržų apsk., Alfonsas 
Gučas 1937 m. baigė V.D. universitetą, 
1937-1939 m. gilino studijas Vienos ir Je
nos universitetuose. Prieš karą redaga
vo Barbo Balsą, Mūsų Kelią, žaizdrą, ben
dradarbiavo „Kultūros“ žurnale, „Visuo
menėje" ir kt. spaudoje. Vėliau buvo Vil
niaus universiteto psichologijos katedros 
vedėjas, profesorius. Parašė keletą knygų 
iš auklėjimo ir psichologijos srities .

Išeivių poezijos vakaras

Gruodžio 28 d. Vilniaus meno darbuo
tojų rūmuose įvyko lietuvių išeivių poe
zijos vakaras. Gausiai susirinkę klausy
tojai šiltai priėmė aktorių Laimoną No
reiką, kuris skaitė B. Brazdžionio, J. 
Aisčio, K. Bradūno, S. Santvaro, A. Gus
taičio, H. Radausko, H. Nagio, L. Sute
mos, V. Bogutaitės, A. Nykos-Niliūno, J. 
Meko ir A. Mackaus eilėraščius. Kiekvie
nas šių poetų buvo pristatytas keliais, ne
retai programiniais kūriniais, siekiant 
parodyti kaip savita, individualaus tem
bro kūrybinė individualybė,- Antra ver
tus, programa turėjo ir vienijančią ašį: 
tai atsiskyrimo nuo tėvynės, nenumal
domo jos ilgesio motyvas.
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Sutryptas Lietuvos Suverenitetas Alvydo Vainoro Pareiškimas
ATVIRAS LAIŠKAS! TSKP 

GENERALINIAM SEKRETORIUI 
MIKHAILUI GORBAČIOVUI

Lietuvių Informacijos Centras praneša. 
(1988 vasario 10), kad Vakarus pasiekė iš 
Lietuvos atviras laiškas Gorbačiovui dėl 
Vasario 16-tosios. Laiške prašoma, kad ne
būtų trukdoma Vasario 16-tos dieną pa

1794 m. Yekaterinos II generalisimas 
Suvorovas žiauriai numalšinęs T. Kos
ciuškos vadovaujamą Lietuvos ir Lenki
jos sukilimą, įjungė į Rusijos imperijos 
sudėtį beveik visą etnografinę Lietuvą. 
Likusią dalą aneksavo Prūsija. Tokiu bū
du rusų ir vokiečių kareivių batais buvo 
sutryptas valstybinis Lietuvos suvereni
tetas. Du kartus lenkai ir lietuviai buvo 
sukilę, tačiau nepavyko atstatyti respu
blikos. Lietuva ir Lenkija nešė sunkų Ru
sijos jungą beveik 124 metus. Leninas, 
straipsnių rinkinyje apie tautų teisę į ap
sisprendimą, tokiais bruožais charakteri
zavo politinę Rusijos būklę.

1) Ne rusai imperiją sudarė 57 oroc. 
visų gyventojų.

2) Ne rusai gyveno imperijos pakraš
čiuose.

3) Ne rusų priespauda daug sunkes
nė negu jų brolių, patekusių į Rusijos kai
myninių valstybių Austro-Vengrijos ir 
Prūsijos jungą.

Leninas vadino didžią-rusų tautą —■ 
prispaudėją. Kiekvienos tautos naciona
lizme, jis įžiūrėjo demokratinį turinį, nu
kreiptą prieš tą didžiarusišką priespaudą. 
Lenino žodžiais, visam civilizuotam pa
sauliui, tipiškas, normalus reiškinys yra 
suverenios tautinės valstybės sukūrimas, 
šiandien konstatuojamas faktas, SNO na
riai yra 159 valstybės. Tautinių savaran
kiškumu valstybinio suvereniteto idėja 
lietuvių tautos sąmonėje ypač sustiprėjo 
1863-1864 m. sukilimo metu: išreikšdama 
lietuvių tautos valią Lietuvos valstybės 
taryba 1918 vasario 16 paskelbė Lietuvos 
nepriklausomybę nuo kaimyninių valsty
bių.

Tarybinė Rusija buvo pirmoji valstybė 
1920 liepos 12 Maskvos sutartimi pripa
žinusi Lietuvą de jure. Šia sutartimi Le
ninas amžiams atsisakė bet kokių Rusi
jos teisių į Lietuvą. Kiekvienų metų va
sario 16-tąją tarybinė vyriausybė sveikin
davo Lietuvos vyriausybę nepriklausomy
bės proga. Esame įsitikinę, kad politinio 
Lietuvos statuso pakeitimas 1940 m. nega
li ištrinti iš pasaulio istorijos Vasario 16- 
tosios fakto. Suomija, nepriklausoma nuo 
Rusijos, pasiskelbė 1917 gruodžio 16-tąją, 
o Lenkija — 1918 lapkričio 11-tąją. Šios 
datos Suomijoje ir Lenkijoje laikomos 
tautinėmis šventėmis, šiomis dienomis 
Lietuvoje buvo organizuota daug iškil
mingų renginių Suomijos nepriklausomy
bės 70 metinių proga, šiandien TSRS vy
riausybė vėl pasveikino Suomiją naciona
linės šventės proga. Stalinui nepavyko 
aneksuoti visos Suomijos — jai pasisekė 
išsaugoti savo valstybinį suverenitetą.

Lenkija, tuo tarpu, yra socialistinės 
sandraugos šalis. Tačiau Lenkijos valsty
bės vadovams nekyla mintis uždrausti pa
minėti lapkričio 11—tąją. 1987 m. lapkri
čio 11 „Zycie Warszawi“ dėstė tokias min 
tis:

„Lenkiškumas buvo visada gyva verty
bė, nors ir neegzistavo Lenkijos valsty
bė. Visų pirma, jis gyveno lenkų namuo
se. Šios tvirtovės niekada neįveikė ir ne- 
už valdė nei vienas iš trijų Lenkijos oku
pantų. Lenkiškumas, dešimties metų sau
gomas ir slaugomas, prasiveržė atminti
ną lapkričio 11 d. didžiuliu nepriklauso
mybės troškuliu. Tų metų lenkų kartos 
išmintingumui reikia laikyti tai, kad ji 
išnaudojo lenkų tautos naudai visas iš
orines aplinkybes, visų pirma Rusijos re
voliuciją. 1918 lapkritis buvo Lenkijos 
nepriklausomybės triumfu“.

Prieš karą taip pat patriotiškai apie 
Lietuvos nepriklausomybės dieną rašy
davo ir mūsų spauda. Pvz. minint 10-sias 
metines ateitininkų vyriausios valdybos 
prezidiumo atsišaukimas, tarp kitko, rašė:

„Gyventi visada reiškia kovoti, nes tas, 
kuris nurimsta gyvenimo bangose, ne
išvengiamai merdi ir žlunga“.

Kovoje lietuviai už savo valstybinę ne
priklausomybę Kražiuose, kovoje už tau
tinę lygybę laimi, dažniausia ne tas, kas 
yra materialiai stipresnis, bet tas, kieno 
teisės yra šventos.

Bene gražiausią kalbą pasakė Lietuvos 
universiteto studentas ateitininkas Stani
slovas Lūšys.

„Ilgą laiką mūsų tauta prikalta Prome- 
tėjaus kančias kentėjo. Pagaliau prisikė
lė ir paskelbė pasauliui, jog yra gyva ir 
ryžtasi laisvu nepriklausomu gyvenimu 
gyventi, šį įvykį minės ateinančios lietu
vių kartos. Lietuvos nepriklausomybė di

dėti gėles prie lietuviam ypatingos reikš
mės turinčių paminklų ir kad Gorbačio
vas sudraustų dalyvių terorizavimą. Kai 
šio laiško originalą š.m. sausio 8 konfis
kavo Vilniuje pas Petrą Cidziką, buvo 
apie 125 parašų. Dabar yra pasirašę apie 
200. Pirmieji, kurie pasirašė, yra pakarto
tinai kviečiami tardymams. Jų tarpe: An
tanas Terleckas, Vytautas Bogušis, Ro
bertas Grigas. Jadvyga Bieliauskienė, Po- 

džiausio pasiaukojimo ir sunkiausių kovų 
išdava. Pasiaukoję tėvynės reikalams bu
vo pirmieji tautinės minties žadintojai: 
vysk. Valančius, Simonas Daukantas, 
vysk. Antanas Baranauskas, Vincas Ku
dirka, Dr. Jonas Basanavičius, kun. Jo
nas Maironis, ir visa eilė kitų. Daugelis 
ateitininkų sudėjo ant tėvynės aukuro 
brangiausią savo turtą — gyvybę, kad jų 
kaulai būtų granitu ant kurios visos Lie
tuvos nepriklausomybės rūmas būtų pa
statytas“.

Tarybiniai Lietuvos politiniai ir vals
tybiniai veikėjai ieško progos įtikinti 
tautą, kad šiandien ji kaip niekad suve
reni, nes jos nepriklausomybę saugo gin
klu galingoji Rusija. Deja, mes nesupran
tame, kodėl į Vasario 16-tąją žiūri Rusi
ja kaip į baubą, primenantį buržuazinį 
nacionalizmą. Išeina, kad nacionalizmas 
Lenino laikais buvo pažangus reiškinys, 
o šiandien įkūnija regresą, pavojų socia
lizmui TSRS.

Kodėl socialistinė Lenkija mini savo 
atsiskyrimo metus ir jubiliejų, o socialis
tinės Lietuvos šios šventės minėjimas pri
lyginamas kriminaliniam nusikaltimui? 
Kuo visa tai paaiškinti? Kuo Vasario 16- 
toji gali būti pavojinga vienai iš dviejų 
super-valstybių?

Lietuviškasis KGB keletą mūsų jau 
įspėjo nešvęsti Vasario 16-tosios pagrą- 
sino represijomis, iš anksto pranešame, 
kad Vasario 16-tąją Lietuvos nepriklau
somybės 70 metinių proga mes padėsime 
gėles tose vietose, kur buvo kalinami, 
šaudomi ir kariami 1830, 1831, 1861, 1863 
m. mūsų sukilėliai, ant 1918, 1920 nepri
klausomybės karių kapų. Vilniuje padėsi
me gėles ant Vasario 16-tos akto signa
taro Jono Basanavičiaus kapo, prie Ado
mo Mickevičiaus paminklo, prie Lietu
vos šventovės — Vilniaus katedros, kur 
ilsisi religinių ir politinių Lietuvos vei
kėjų palaikai — jų tarpe, Vytautas Di
dysis. Padėsime gėlių prie Naručio vieš
bučio, Pilies 26, kur buvo paskelbtas Ne
priklausomybės aktas. 19:30 Šv. Onos ir 
Šv. Mikalojaus bažnyčiose pasimelsime už 
žuvusius už Lietuvos laisvę.

1919-1939 m. Lietuvos sostinė buvo 
Kaunas. Net vokiškieji okupantai nelie
tė visų bevardžių Lietuvos didvyrių sim
bolio Nežinomo kario kapo, staliniečiai po 
karo nugriovė šį kapą — Laisvės statulą. 
Jau po XX TSKP suvažiavimo stalinie
čiai sunaikino Kauno miesto kapines. 
Ten buvo išniekinti daugelio mūsų tautos 
didvyrių palaikai. Anie sunaikino net la
kūno Dariaus ir Girėno mauzoliejų. Kau
niečiai padės gėles buvusių miesto kapi
nių vietoje, Lietuvos savanorių kapinėse, 
buvusiame Kauno muziejaus sodelyje, 
prie Maironio paminklo, o vakare melsis 
Vytauto Didžiojo bažnyčioje.

Atitinkamai bus paminėta Vasario 16- 
toji ir kitose Lietuvos vietose. Prašome 
Generalinį Sekretorių sudrausti savo ad
ministraciją Lietuvoje, tiek rusiškai, tiek 
lietuviškai kalbančią, kad toji neteroii- 
zuoitų išdrįsusius švęsti Lietuvos nepri
klausomybės dieną.

Pasirašė: (sąrašas nepilnas) Nijolė Sadū- 
naitė, Juozas Kazalupskas, Liudas Simu
tis, Marytė Pakrasnevičienė, Alfonsas 
Bumbulis, Kun. Antanas Šeškevičius, 
Kun. E. Bartulis, Salomėja Menkevičiūtė, 
Laima Truskauskaitė, Petras Gražulis, 
Antanas Pipiras, Dominikas Čefas(?), 
Antanas Terleckas, Gediminas Jarmalavi
čius, Viktoras Stukelis, Andrius Paulaus
kas, Irena Vaškevičiūtė, Vytautas Bogu
šis, Daiva Tumasonytė, Petras Cidzikas, 
Vaclovas Ralys, Vita Žvikaitė, Jonas Sta
šaitis, Liucija Kulvietytė, Giedrė Sironie- 
nė, Jonas Petkevičius, Jadvyga Petkevi
čienė, Juozas Šileikis, Mečislovas Jurevi
čius, Sigitas Baranauskas, Vincas Danie
lius, Albertas špokas, Balys Galdikas, 
Leonas Laurinskas, Kun. Juozas Razman- 
tas, Bronislovas Poškus. Kun. Kazimie
ras Gražulis, Vytautas Vaičiūnas, Monika 
Gavėnaitė, Regina Teresiūtė, Saulius 
Keipša, Kun. Edmundas Atočiūnas, Al
girdas Žyprė, Romualdas Ragaišis, Kun. 
Kąstytis Krikščiukaitis, Kun. Rokas Pu- 
zonas, Juozas Kančys, Vytautas Prišman- 
tas, Vytautas Jančiauskas, Kęstutis Pakš
tas, Vaclovas Bulota, Vidas Pranekevi- 
čius, Kun. Jonas-Kąstytis Matulionis, 
Bronė Valaitytė, Algis Vaišnoras, Henri
kas Sambora, Kazimieras Tutkus, Algis 

vilas Pečeliūnas, Liudas Simutis, Laima 
Truskauskaitė, Vaclovas Ralys, ir kt. Pas 
kun. Kąstytį Krikščiukaitį buvo net at
važiavę į namus. Petrui Cidzikui pasakė, 
kad turi pakankamai medžiagos jį paso
dinti. Daugumas iš kviečiamųjų nenuėjo 
pas KGB ir, turimomis žiniomis, nė vie
nas savo parašo neatšaukė. Laiškas buvo 
oficialiai įteiktas Gorbačiovo įstaigoje 
Maskvoje. Pateikiame laiško pilną tekstą.

Dalikonis, Viktoras Kaiceivas, Narūnas 
Mateika, Vacys Andriejūnas, Aušra Gum- 
baitė, Petras Grigonis, Rimas Julinskas, 
Romas Kinka, Jonas Višnevskis, Kazimie
ras Orvydas, Antanas Medelis, Žilvinas 
Bubanius, Algis Pipiras, Albertas Šedui
kis, Artūras Keneiva, Dalia Limoniuk, 
Dana Kilvytytė, Jonas Kaladžius, Virgi
nija Idzelytė, Vytautas Račkys, Jane Ci- 
bulskaitė, Valė Marcinkevičiūtė. Modestas 
Grigaliūnas, Andrius Mažeika, Dalia 
Dambrauskaitė, Kleopą Budzytytė, Algis 
Statkevičius, Kun. Antanas Lėsas, Mary
tė Jonutienė. Jadvyga Bieliauskienė, Kun. 
Vytautas Prajara. Kun. Antanas Gražu
lis, Kun. Jonas Boruta, Regina Verteikai- 
tė, Kun. Gustavas Gudanavičius, Kun. 
Vincas Vėlavičius, Irena Bartusevičienė, 
Marija Šaukienė, Vita Kubilienė, Ona 
Butkelienė, Bronė Kubilienė, Jonas Kum- 
skis, Jurgis Pivaščiūnas, Nausėdienė, 
Kun. Leonas Kalinauskas, Valerija Grin- 
cevičiūtė, Bernadeta Jogintienė, Elena 
Kryževičienė, Kazimieras Kryževičius, 
Karolina Juozapaitienė, Juozas Rauba, 
Julė Raubienė, Jurgis Rastenis, Joną Sin
kevičienė, Vida Sakalauskienė, Paulius 
Šlabždys, Joana šlapšienė, Genė Bene- 
šienė, Dalia Bernotienė, Linas Drąsutis, 
Petras Klimas, Jovita Klimaitė, Romas 
Jasinskas, Marytė Jesinskienė, Vitas Vai
tiekūnas, Valė Vai'tiekūnaienė, Teofilius 
Šukaitis, Julius Olišauskas, Rūta Retke- 
laitė, Adomas Rutkauskas, Gražina Sa
dauskienė, Lina Valtonytė, Jane Žilienė, 
Barbora Žukienė, Elena Rudokaitė, Gie
drė Rudytė, Vilius Matulis, Kazė Matu
lienė, Gintas Matulaitis, Valė Gutauskie- 
nė, Nijolė Džiugaitė, Morta Bulotienė, 
Milda Jagminaitė, Nemira Kondrotienė, 
Juozas Kondrotas, Vilius Juozėnas, Milda 
Vaitiekūnienė, Julė Žvirblienė, Leonas

GEDIMINAS ŠUKAS Tęsinys (39)

KRUVINA VASARA
---------------------------------------------------- APYSAKA-ROMANAS -----------------------------------------------------
Mano nustebimui jis neklausinėjo 

manęs daugiau apie Stefaniją ir aš 
džiaugiausi, jog nereikėjo pasakoti 
apie mano nelaimingus santykius su 
ja.

Po gerokos pertraukos mes išdrįso- 
me įeiti į Slobodkos kiemą, kuris ir 
dabar buvo visiškai tuščias, be jokio 
gyvybės ženklo. Tik tvarto pusėje kar
tas nuo karto girdėjosi vištų kudake- 
nimas. Atidžiai dairydamiesi priartėjo
me prie tvarto.

— Eime j vidų, gal Slobodkos pri
siglaudė čia... — negarsiai sako Mai
ronis ir stipria ranka lėtai praveria 
sukrypusias tvarto duris.

Įeiname vidun. Tas pats pūvančių 
šiaudų ir pasenusio deguto kvapas, ta 
pati paslaptinga prietema. Pro prai
rusius sienų rastus ir lentas vidun ver
žiasi šviesos rėžiai, kurie bent pasie
niais nuvaiko šalin nemalonią tamsą, 
tarytum žaisdami bėga tolyn, raibu
liuoja ant šiaudų krūvos, ant seno, iš
kepusio vežimo, ant suverstų padar
gų. Žvelgiu į šviesos žaismą ir man 
norisi išbėgti lauk, pasveikinti tekan
čią saulę, pasidžiaugti jos spinduliais.

Ant mano peties sunkiai nusileidžia 
Maironio ranka ir aš girdžiu, kaip jis 
griežia dantimis.

— Laikykis tvirtai, Tomai, — sako 
jis man kažkokiu užkimusiu, svetimu 
balsu ir aš ne tuojau suprantu jo pasi
keitusią laikyseną. Tik kai pakeliu 
akis ir pažvelgiu tiesiog tvarto vidun, 
pajuntu, kaip šaltas virpulys perbėga 
mano nugara. Vos prislopinu iš krūti
nės besiveržiantį riksmą...

Ant pakrypusio tvarto balkio kabo 
visai nuogas pakaruoklis. Lieso, su
džiūvusio vyro veidą dengia tamsos 
šešėliai, bet ir jie nesugeba paslėpti iš 
kaktos iššokusių akių, šlykščiai iš
kreiptos burnos, sustingusių, išgąsčiu 
ir skausmu pažymėtų bruožų.

Vargšas Slobodka... Piršto storumo 
virvė buvo aštriai įsirėžusi į jo kaklą, 
bėgo pro smilkinį balkio link, kur bai
gėsi keliais grubiais, nevykusiai su
rištais mazgais. Antrasis virvės galas 
buvo nukritęs ant jo išdžiūvusios krū
tinės, ant sustingusios kojos ir karojo

Lietuvių Informacijos Centras praneša, 
kad Vakarus pasiekė Alvydo Vainoro iš 
Lazdijų pareiškimas, kuriame jis protes
tuoja tikinčiojo jaunimo grupelės perse
kiojimą ir jam asmeniškai priskirtą ne
teisėtą piniginę pabaudą už dalyvavimą 
Aušros Vartų atlaiduose. Pateikiame pil
ną tekstą.

TSRS Centro Komitetui
Nuorašai:
Teisingumo Ministerijai
Lietuvos Vyskupams ir Vyskupijų 
Valdytojams

Nuo Alvydo Vainoro, 
gyvenančio Lazdijuose, Komjaunimo 48

Pareiškimas

1987 lapkričio 15, sekmadienį, 4.30 vai., 
Lazdijų autobuso stotyje susirinko tikin
čio jaunimo grupelė, kokia trisdešimt as
menų, kad nuvykus į Vilnių galėtume 
dalyvauti Marijos Aušros Vartų Gailes
tingumo Motinos atlaiduose. Primenu, 
kad ši jaunimo grupė į atlaidus vyko tė
vams sutinkant. Grupėje buvo ir keletą 
suaugusiųjų, jų tarpe parapijos darbuo
tojas Alvydas Vainoras. Mums susirinkus 
prie Lazdijų autobuso stoties jau laukė 
nepilnamečių reikalų inspekcijos viršinin
kė Valė Jakulevičienė ir Lazdijų viduri
nės mokyklos direktoriaus pavaduotojas 
Jonas Malinauskas. Vėliau mokytojas Jo
nas Malinauskas įėjo į autobuso stoties 
dispanserinę. Ten užgesinęs šviesą stebė
jo grupę atpažinimo tikslais. Autobusas 
išvyko 5 vai. Kartu su grupe įsėdo ir di
rektoriaus pavaduotojas Jonas Malinaus
kas. Nepirkdamas bilieto važiavo iki Ža
rijų miestelio. Vėliau sužinojome, kad nuo 
Žerijų atgal į Lazdijus parvežė mokytojas 
Gorbchovenka. Nuvykus į Vilnių ir išli
pus iš autobuso, slapstydamasis už kolo-

Valaitis, Jurgita Valaitytė, Genutė Da- 
nytė, Aldona Dapkienė, Birutė Labanaus
kienė, Petras Vaitonis, Sigitas Kairys, 
■Salomėja Kairienė, Marija Petronienė, 
Julė Žilinskaitė, ir kiti.

Lietuva
1987 gruodžio 6 d.

žemyn lyg nebylus žiauraus nusikalti
mo liudininkas. Ne tik Slobodkos nu
gara, bet ir visas kūnas buvo nusėtas 
naujais žaizdų dryžiais, sukrešėjęs 
kraujas biauriomis dėmėmis dengė ne
gyvą, pageltusią odą.

— Tai štai koks galas laukia ta
vęs kartais, — pašnabždomis murma 
Maironis, lyg kalbėdamas pats su sa
vimi, lyg norėdamas man pasakyti, jog 
ir mūsų laukia toks pat likimas.

— Taip susidoroja partizanai su iš
davikais, — pasigirsta staiga užpaka
ly mūsų ir mes lyg įgelti pasisukant 
atgal.

Tvarto tarpdury stovi Kurtas, ty- 
riančiu žvilgsniu permesdamas Slo
bodkos lavoną.

— Mums tuojau reikia dingti iš 
čia. Labai galimas dalykas, jog mes 
visą laiką esame sekami partizanų 
žvalgų.

— O kas bus su Slobodka? Reikė
tų bent krikščioniškai palaidoti... — 
kreipiasi į Kurtą Maironis.

— Slobodkai dabar vistiek ar jis 
bus užkastas žemėn, ar liks taip ky
boti. Pati didžiausia klaida dabar bū
tų parodyti, kad mes esame Slobod
kos draugai.

— Kokie čia draugai. Tačiau negi 
galima taip leisti kyboti tam vargšui 
žmogui?

— Savąjį kailį gelbėti dabar yra 
kur kas protingiau. Eime!

Kurto balsas kietas, įsakantis ir mes 
ne neatsigręždami pasekame jo ilgus 
žingsnius. Vėl dangstydamiesi, slėp
damiesi už krūmų ir medžių, pasuka
me atgal į mūsų stovyklos vietą.

— Kas gi atsitiko su jo žmona ir 
dukra? Neapsidairėme, gal jos buvo 
kur nors netoli ir joms labai reikalin
ga žmogiškoji pagalba —... pašnabž
domis klausiu priartėjęs prie Mairo
nio.

— Kuo mes galime padėti? Pats 
girdėjai: išgelbėti savąjį kailį kur kas 
svarbiau. Gyvenkime drauguži, kol gy
venasi! — pašaipiu balsu sako man 
Maironis.

Grįžtant miškas vis labiau šviesėjo. 
Užpakaly mūsų liko degėsių krūva, 

nų, grupę sekė mus važiavęs autobuso 
vairuotojas. Sugrįžus į Lazdijus 21:40 pa
sitiko tikinčiuosius Gorbchovenka ir di
rektoriaus pavaduotojas Jonas Malinaus
kas.

1987 lapkričio 16 jau prasidėjo mokinių 
nuodugni apklausa. Kur, kada, kokiu tik
slu važiavote į Vilnių ir panašiai. Kelio
likai dienų praslinkus Lazdijų vidurinės 
mokyklos septintos-D klasės auklėtoja 
Snieguolė Vilgodskaiitė pareikalavo už
pildyti vardines anketas, kuriose buvo 
šie klausimai: Kas einate į bažnyčią, ką 
veikiate bažnyčioje, dėl ko einate į bažny
čią. Įpareigojo ‘į tuos klausimus atsakyti 
sąžiningai, be jokių melagysčių, pasira
šant savo vardą ir pavardę. Lapkričio 11 
d. mane iškvietė Lazdijų miesto vykdo
mojo komiteto pirmininkas Greiza, ap- 
klausinėjant įvykį apkaltino organizavi
mu išvykos į atlaidus ir liepė pasirašyti 
po kaltinamuoju aktu. Pasirašyti atsisa
kiau kadangi jokio nusikaltimo nepada
riau. Tada perdavė šį reikalą spręsti ad
ministracinio nuobaudo eismo komisijai 
vadovaujamai Leonovagovo Lazdijų ra
jono vykdomojo komiteto pavaduotojui. 
Ši komisija mane nubaudė 50 rublių bau
da.

Pasirašė Vainoras, Alvydas
1987 gruodžio 10

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGUOS 
PREMIJA

Geriausiai 1987 metų dailiosios litera
tūros knygai atrinkti Lietuvių Rašytojų 
draugijos valdyba sudarė komisiją iš 
Chicagoje gyvenančių rašytojų ir literatų. 
Komisijon sutiko įeiti: Julija Gylienė — 
Švabaitė, Aušra Lilevičienė, dr. Alfonsas 
Šešplaukis-Tyruolis, Juozas Toliušis ir 
Nijolė Užubalienė — Jankutė. Autoriai 
arba leidėjai 1987 metų datos knygų po 
penkis egzempliorius prašomi atsiųsti A. 
Liulevičienės („Draugo“) adresu: 4545 
W. 63 Str. Chicago, IL. 60629. Paskutinė 
išsiuntimo data 1988 gegužės 1 d. Komisi
ja svarstys tik atsiųstas knygas.

Kasmetinis premijos mecenatas Lietu
vių fondas.

be laiko miręs žmogus ir dar kažko
kie, neišskaityti žiaurios tragedijos 
pėdsakai.

Miške, kuris kol kas dar slėpė mus, 
t ebuvo girdėti patrankų gausmo, ne
sigirdėjo lėktuvų ūžimo, nesproginė
jo granatos, tačiau ir čia siautėjo ka
ras. Jis buvo dar šlykštesnis, nes sėli
no, kėsinosi į tave už kiekvieno me
džio ir už kiekvieno krūmo.

Ir ką turėjo išspręsti ši kova? Ar 
nebuvo Maironis teisus, sakydamas, 
kad reikėtų palikti šią grupę, visiškai 
negalvojant apie tėvynės gynimą? Už 
tėvynę čia mes tikrai nekovojome... 
Nuoga tikrovė buvo visai kas kita, nei 
pasakojimai ir svajonės apie didvy
riškumą, taurumą bei nepalaužiamą 
valią...

Tačiau svarstyti ir gilintis į manąją 
padėti, nebuvo laiko. Kurtas sparčiu 
žingsniu spraudėsi pro krūmus į prie
kį, kaip galėdamas vengė senojo ke
lio provėžų ir tik kartas nuo karto pa
naudodavo jį orientavimuisi. Aš se
kiau jį, užpakaly sunkiais žingsniais 
ėjo Maironis.

Kai mes pasiekėme stovyklą, vyrai 
ką tik buvo pradėję pusryčiauti. Ta
čiau užteko kelių Kurto žodžių ir Ar
minas įsakė baigti valgyti, surinkti 
daiktus ir pasukti pietų link. Man ir 
Maironiui Heinrichas įdavė keletą 
sausainių. Kaip įmanydami malšino
me mūsų alkį pakeliui. Gaila buvo 
tik kavos, kurios mums abiems jau 
nebeteko.

Vyrai buvo rimti, paniurę. Mūsų 
žygį labai trukdė miško tankmė, nuo
latinė baimė būti užkluptiems, nuo
latinis dairymasis aplinkui. Virš mū? 
sų galvų ošė rytinio vėjo kedenamas 
miškas. Aukštas, didingas jis vėl pri
ėmė mus savo prieglostin ir šviesią 
dieną jis buvo kur kas artimesnis.

Tik gaila, kad iš mano vaizduotės 
nenorėjo dingti žaizdotas Slobodkos 
lavonas. Liesas, sudžiūvęs kūnas ir 
šiurkšti, aštriai į raumenis įsirėžusi 
virvė...

(Bus daugiau)
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Lietuviškoje Spaudoje SPORTINIS GYVENIMAS
ŠAKA, ANT KURIOS
LIETUVYBĖ LAIKOSI

JAV Liet. Bendruomenės Kultūros ta
ryba paskelbė gruodį lietuviškos spaudos 
mėnesiu. Šia proga pagyrė mūsų laikraš
čius, kad „savo misiją spauda išeivijoje 
atlieka sąžiningai. Ji mus informuoja ob
jektyviai ir gana greitai“. Paragino lietu
vių visuomenę bei organizacijas ją rem
ti.

Tai, žinoma, labai gerai. Reikia džiaug
tis, kad bent viena mūsų institucija krei
pė dėmesį į reikalą padėti mūsų spaudai. 
Bet praktiškai reikia bijoti, kad šis atsi
šaukimas nebūtų tik „tyruose šaukiančio 
balsas“. Panašių „spaudos mėnesių“ mū
sų netolimoje praeityje buvo gana daug, 
tačiau iš to lietuviškoji spauda realios pa
ramos nesusilaukė. Kiekvienas mūsų lai
kraštis turėjo ir dabar turi laikytis savo 
jėgomis, it tas skęstantis, kurį susirinku
siųjų būrys moko, kaip reikia laikytis 
vandenyje, o tačiau nė vienas neištiesia 
rankos, nepadeda.

Nuo pirmojo Amerikos lietuvių laikraš
čio „Gazietos Lietuwiszkos“, kuri pasiro
dė 1879 m., taigi prieš 108 metus, buvo 
leidžiama šimtai laikraščių ir tik nedau
gelis teišliko ligi šių dienų. Štai poros pa
skutinių metų bėgyje „nuskendo“ dar po
ra senųjų laikraščių. Vargšė „Vienybė“ 
('įsteigta 1886 m., tada „Wienybe Lietuw- 
ninkų“) išgyveno net 99 metus, tačiau, 
nesulaukdama iš lietuvių visuomenės sti
presnės pagalbos, nebeįstengė išleisti nė 
paskutinio sukaktuvinio numerio ir atsi
sveikinti, tegu kad ir su negausiais skai
tytojais. Panašaus likimo susilaukė ir 1914 
m. Chiragoje pradėtos leisti „Naujienos“, 
kurias ligi savo mirties (1969 m.) redaga
vo žinomas JAV lietuvių visuomenės vei
kėjas dr. Pijus Grigaitis. Tai buvo socia
listinės krypties, artimas ir draugiškas 
valstiečių liaudininkų grupei bei libera
lams dienraštis. Dr. Grigaičio ir šio laikraš 
čio dėka kairieji Amerikos lietuviai apsiva 
lė nuo komunistų. Nors „Naujienos“ nebu

vo didelis „Draugo“ draugas, bet P. Gri
gaičio laikais buvo laikraštis pozityvus, 
lietuviškos dvasios dienraštis ir jo nueitą 
kelią reikia vertinti teigiamai. Kitaip įvy
ko, kai po dr. P. Grigaičia mirties dien
raštis pateko į nešvarias rankas, virto 
šmeižtų, apkalbų bei nepozityvių diskusi
jų bei plepalų indu. Tai ir pakirto jo gy
vybę. Tačiau didžioji dalis „Naujienų“ 
bendradarbių bei skaitytojų, atsipalaida
vę nuo nebe lietuvių reikalams tarnaujan
čių „Naujienų“, 'įsteigė atskirą savo dvi
savaitinį „Lietuvių balsą“.

Nūdien laisvajame pasaulyje leidžiama 
keliasdešimt laikraščių, jų skaičiuje vie
nas dienraštis, keli savaitraščiai, iš kurių 
ypač išsiskiria „Tėviškės žiburiai“, „Dir
va“, „Darbininkas“, „Nepriklausoma Lie
tuva“, „Europos Lietuvis“. Australijoje 
išeina du savaitraščiai: „Tėviškės aidai“ ir 
„Mūsų pastogė“, nors, tiesą pasakius, už
tektų ir vieno. Yra leidžiama keletas žur
nalų, dešimtys profesinio pobūdžio leidi
nių, periodinių biuletenių.

Bet leisti lietuvišką laikraštį, ypač dien
raštį ar savaitraštį labai sunku. Pirmiau
sia laikraščius labai vargina aukštos spau
dos technikos brangumas, dideli pašto 
mokesčiai, popieriaus išlaidos, aukštos 
spaudos patarnavimų kainos. Tai „nepa
taisomi“ dalykai — tenka su viskuo su
tikti, už viską brangiai mokėti. Blogas 
pašto patarnavimas jau nuvarė į kapus 
daugybę šio krašto tvirtų laikraščių 
bei žurnalų, turėjusių net milijoni
nius tiražus, daugybę gerai apmokamų 
reklamų. Ir pas lietuvius susidarė lyg ir 
tokia nemaloni „tradicija“, kad mūsų 
spaudos išlaikymu turi rūpintis patys jų 
leidėjai ir niekas kitas. Mūsų spauda ne
gauna nei valstybinių, nei privačių pašal
pų.

Reikia apgailestauti, kad mūsų centri
nės organizacijos, veiksniai, nori tik iš 
mūsų spaudos gauti ir nesirūpina jos iš
laikymu bei parama. Jų vadovai stengia
si, kad organizacijų pranešimai bei atsi
šaukimai būtų mūsų laikraščių nemoka
mai skelbiami. O ir moralinė parama bū
na labai menka, atmestina. Neremia mūsų 
spaudos ir gausūs fondai. Tik „milijonie
rius“ Lietuvių fondas paskutinių poros 
metų bėgyje sulaužė šią negeistiną „tra
diciją“, šiek tiek paremdamas kai kuriuos 
laikraščius bei žurnalus, žinia, tai labai 
gerai, bet parama nepakankama.

* *
Ko gi reikia mūsų spaudai? Pirmiausia, 

redakcijos nuolat gauna labai daug iš sa
vo skaitytojų pamokymų, pamokslų, nu
rodymų, kas reikia ir ko negalima rašy
ti. Surašomos net neturinčios reikšmės 
korektūros klaidos. Redakcijos kaltina
mos teikiančios blogą, netikslią, negreitą, 
klaidingą informaciją. Primetamos ir 
prieš daugelį metų padarytos „nuodė
mės“. Tačiau beveik niekada niekas ne
paklausia, kaip mūsų laikraščiams eina
si, kaip jie verčiasi, kokių turi sunkumų, 
kiek skolų, kokios pagalbos reiktų leidė
jams bei redaktoriams. Dažnai pritrūksta 
ir kvalifikuotų redaktorių, nes nė vienas 
mūsų laikraščių leidėjas neįstengia mokė
ti jiems tinkamo atlyginimo. Stokoja ir 
bendradarbių, nes vyresnioji žurnalistų 
bei politikų karta ju baigia trauktis iš 
visuomenininio gyvenimo, o viduriniosios 
kartos veikėjai turi aibes kitų pareigų. 
Jaunoji karta, nors ir išmokslinta, pasie
kusi aukštas kvalifikacijas, yra deja lie
tuviškai spaudai „mažaraštė“, o dažnai ir 
visiškai „beraštė“. Tik nedidelė jų dalis 
skaito mūsų laikraščius.

Čia reikia iškelti dar dabar rašančius, 
renginius lankančius ir juos aprašančius 
spaudos darbuotojus, dažnai dirbančius 
sunkų, nedėkingą ir finansiškai nuostolin
gą korespondentų darbą. Taigi reikia juos 
tinkamai įvertinti, pagerbti, dėkoti, res
pektuoti, padėti.

Kuo gi dar reikia spaudai padėti? Ge
riausia ir tinkamiausia padėka yra nau
jas prenumeratorius. Mūsuose yra dar ne
maž lietuvių, kurie savo laikraščio nepre
numeruoja. Organizacijos ir spaudos bi
čiuliai turėtų tokius „išaiškinti“, patarti

— prikalbėti laikraštį užsisakyti.
Nereikia pamiršti mūsų jaunųjų. Pa

prastai jie, gyvendami pas tėvus lietuviš
ką laikrašt'į dar retkarčiais paskaito, bent 
pavarto, bet kai išsikelia gyventi į uni
versitetų bendrabučius ar šiaip jau kur 
nors kitur, jų ryšiai su lietuviška spauda 
nutrūksta. Tėvų pareiga jiems užsakyti 
lietuvišką laikraštį, sumokant atskirą 
prenumeratos mokestį. Tokią dovaną vai
kams ar šiaip jau kitiems jaunuoliams 
ypač patartina suteikti dabar švenčių ir 
lietuviškos spaudos mėnesio proga.

Visi geros valios lietuviai, jų organiza
cijos ir ypač mūsų veiksniai turi suprasti, 
kad lietuviška spauda yra šaka, ant ku
rios lietuvybė laikosi. Taigi jos nenukirs- 
kime.

b. kv. „Draugas“

Vladas Šlaitas

OMAR KHAJANO 
RUBAJATAI

Taip viskas eina ir praeina, 
kregždžių tušti lizdai palangėje. 
Taip viskas eina ir praeina, 
tiktai Omar Khajano rubajatai, 
taip amžinai ir nepraeina.

1988.11.23

LIETUVIAI BADAUJA

Ottavos mieste, Kanadoje, grupė lietu
vių vasario 15 d. paskelbė trijų 
dienų bado streiką solidarumo ženklan su 
Lietuvoje vasario 16-sios Lietuvos nepri
klausomybės 70-čio minėjimo dalyviais.

Vokietijos Lietuviai demonstruoja
Vasario 14 d. Vokietijos Lietuvių Jau

nimo Sąjunga demonstravo prie sovietų 
pasiuntinybės Bonnoje Vakarų Vokietijos 
sostinėje. Sekmadienio rytą susirinko apie 
50 lietuvių: 25 buvo mokiniai iš Vasario 
16 gimnazijos, kiti suvažiavo iš įvairių 
Vokietijos miestų.

Demonstracija prasidėjo 11 vai. ryto ir 
baigėsi 8 vai. vakare. Demonstracijoje 
prie sovietų pasiuntinybės vantų praleido 
me 8 vai. su trispalvėm ir' plakatais.

Demonstracijos tikslas buvo priminti 
70 metų Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo dienos sukaktį, ir paminėti šią 
šventę su kitais lietuviais, ypatingai Lie
tuvoje esančiais, kuriems gręsia šiuo metu 
daug pavojų, švenčiant Vasario 16-tą. Be 
to, pranešame vokiečių spaudai ir Bon
uos apylinkės gyventojams apie Lietuvos 
katalikų bažnyčios padėtį bei žmonių tei
sių pažeidimus Lietuvoje. Taip pat na- 
skleidėme naujausias žinias apie įvykius 
Lietuvoje, pv: Petro Gražulio teismą ir 
apie sustiprintą milicijos veiklą Lietuvoje 
Vasario 16-osios proga. Demonstraciją 
pradėjome liturginėmis pamaldomis, jų 
metu buvo pasidalinta vynu ir duo
na. Buvo skaitomi įvairūs skaitiniai, poe-

Lietuvos uždarų patalpų lengvosios at
letikos pirmenybės 'įvyko Vilniuje, atsie
kiant keletą neblogų pasekmių. Ir taip, 
500 m. bėgimą nauju Lietuvos rekordu 
laimėjo buv. pasaulio meisterė A. Am- 
brarienė, parodydama 1 min. 8,6 sek. lai
ką. „Sulietuvėjusi“ rusė (jos mergautinė 
pavardė Kasteckaja) yra ištekėjusi už dr. 
Ambrazo ir augina sūnų, kuriam duotas 
lietuviškas Algirdo vardas.

Tačiau to vakaro „žvaigždė“ buvo Lai
mutė Baikauskaitė, atsiekdama rekordą 
2000 m. bėgime — 5 min. 50,7 sek. ir 
1000 m. įveikdama taip pat rekordiniu 
laiku — 2 min. 35,5 sek. Kitos pasekmės: 
60 m. G. Šiančiulytė — 7,2 sek., 200 m. 
Oženko — 23,6 sek. 60 m. barj. N. Un- 
tonaitė — 8,3 sek, aukštis A. Gavelytė — 
1,80 m. Palyginimui pasekmių duodu vo
kiečių varžybas, įvykusias vasario 7 d. 
Karlsruhe m. 60 m. — 7,07 sek. (Lietu
voje 7,2 sek.) 60 m. barj. — 7,89 sek. 
(Liet. 8,3), tačiau vokietės pasekmė buvo 
kartu naujas Vakarų Vokietijos halės re
kordas.

Vyrų pusėje: 60 m. E. Skrobulis — 6,5 
sek. (vokietis 6,72 sek), 200 m. E. Skra- 
bulis — 21,7 sek. (vokietis — 20,94 sek), 
60 m. barj. — J. Jakštys 7,7 sek. (vokie
tis 7,72 sek). Metimai vyko lauke. Rutulio 
stūmimą laimėjo K. Kleiza — 18,43 m., 
diską — V. Kidykas 59,74 m. — A. Kri
vickas 68,54 m., kūjį — B. Viluckis — 
73,12 sek.

Gražūs Lietuvos stalo teniso laimėji
mai liko toli praeityje. Šiandieną reikia 
pasitenkinti randant lietuvišką pavardę 
antrame dešimtuke, ko įrodymu buvo 
SS-gos pirmenybės Vilniuje, kadangi in-

zija ir dainuojamas lietuviškos dainos. 
Nupynę spygliuotą vainiką, bandėme jį 
įteikti sovietų pasiuntinybei. Gaila, kad 
„dovanos“ įteikimas nepavyko, kadangi 
sovietai bijojo mus įsileisti.

Sužinoję, kad šiomis dienomis Lietuvo
je daug kas paskelbė bado streiką, mūsų 
demonstracijos dalyviai nutarė prie jų 
prisidėti.

Šios šventės proga Vasario 16-tosios 
gimnazijos mokiniai susirinko ilgam mal
dų vakarui į Huettenfeldo bažnytėlę. Kun, 
Dėdinas laikė šv. Mišias. Paskui dar dvi 
valandas mokiniai meldėsi, kalbėjo roži
nį skaitė įvairius skaitinius, poeziją, gie
dojo ir rodė skaidres apie gimnaziją ir 
Lietuvą.

Po to dar visi ėjo Kryžiaus Kelius gim
nazijos parke. Visi nešėsi savo padarytus 
kryžius, degančias žvakes, kurias kunigas 
šv. Mišių metu pašventino, šių solidaru
mo dienų nuotaika ir maldos įnešė nau
jos dvasios, kuri dar labiau mus suartino 
su Tėvų žeme.

Klaus Žulys

Red. Pastaba: Klaus Žulys yra Vasario 
16 gimnazijos abiturientas. 

dividualinėse varžybose mūsiškė J. Prū- 
sienė buvo net 13-ta! Tiesa ji savo aukštą 
klasę parodė dvejetuose, užimdama miš
riame dvejete pirmą vietą ir moterų dve
jete — trečią. Apie aukštą (praeities) 
Lietuvos stalo tenisininkų klasę kalba 
tokie skaičiai: iki šiol, Sov. Sąjungos pir
menybėse, lietuviai laimėjo 150 medalių 
(Lietuvą lenkia tik Maskva — 205 med), 
Sov. Sąjungos sostinė laimėjo taip pat 
daugiausiai meisterių titulų — 71, antro
je vietoje lietuviai — 51.

Vilniaus „Žalgirio“ futbolininkai, besi
ruošdami naujam sezonui, treniruotes 
praveda Sov. Sąjungos pietuose, kartu 
žaisdami draugiškas rungtynes. Paskuti
niame susitikime jie pralaimėjo Maskvos 
Dinamo vienuolikei 0:1. Vilniečių eilėse 
nežaidė Ivanauskas ir Baranauskas, at
stovaudami Sov. Sąjungos olimpinę rink
tinę Indijoje, vykstančiose Neru taurės 
žaidynėse, žaidžiant prieš Lenkiją, vieną 
įvartį įkirto Baranauskas. Į Sov. Saj. 
jaunių rinktinę pakviesti trys lietuviai — 
N. Kalinauskas, iš Alytaus bei vilniečiai 
D. Spetyla ir A. žemėnas.

Trumpam persikelkime į nepriklauso
mos Lietuvos sportinį gyvenimą ir pasi
žiūrėkime kas joje vyko prieš 50 metų. 
Štai keletą žinučių: 1938 m. sausio mėn. 
17-18 d.d. Švedijoje įvyko tarpvalstybinės 
stalo teniso rungtynės Lietuva — Švedi
ja. Skandinavai nugalėjo lietuvius 5:0, ta
čiau Kaunas įveikė Stockholmą 4:1. Lie
tuvai ir Kaunui atstovavo Variakojis ir 
Dzindziliauskas. Iš Skandinavijos abu 
žaidėjai išvyko pasaulinėms stalo teniso 
pirmenybėms Londone, kur jų laukė 
Kaunas Makabi žaidėjas Duškes ir CJSO 
Nikolskis. Esant dideliam dalyvių skai
čiui, valstybės buvo padalintos į dvi gru
pes. Lietuva savo grupėje nugalėjo Olan
diją 5:0, Prancūziją 5:4 Egiptą 5:2, Bel
giją 5:0, bet pralaimėjo Jugoslavijai 2:5 
Čekoslovakijai 2:5, Vengrijai 1:5. Popu
liariausiu pirmenybių žaidėju, dėl savo 
skambios pavardės buvo lietuvis Dzin- 
dzilauskas. žiūrovai ir spauda jį sutrum
pintai vadino „Dzindzi“. Vasario mėn. 5- 
6 d.d. Kaune lankėsi Prahos UNCAS krep 
šinio komanda. Pirmas rungtynes prieš 
CJSO baigė lygioms 26:26, tačiau sekan
čią dieną ją nugalėjo mūsų rinktinė 37:16.

Vasario mėn. Prahoje įvyko pasaulinės 
ledo ritulio pirmenybės. Dalyvaujančios 
valstybės buvo padalintos 'į tris grupes. 
Lietuva pralaimėjo Šveicarijai 0:15, Len
kijai 1:7, Vengrijai 1:10, tačiau įveikė 
Rumunija 1:0.

Vasario 26 d. Paryžiuje įvyko tarpval
stybinės krepšinio rungtynės Lietuva — 
Prancūzija. Stebint 30 tūkst. žiūrovų, 
pirmą kartą buvo prancūzų nugalėtas 
Europos meisteris pasekme 25:18.

Lietuvos stalo teniso pirmenybes, įvy
kusias vasario mėn. 26-27 d.d. vyrų gru
pėje laimėjo Nikolskis prieš Duškes, mo
terų — Astrauskaitė, vyrų dvejete Ado
mavičius — Meilus, moterų Koževaitė- 
Verbickaitė ir mišriame Vitartaitė — Ni
kolskis. Dalyvavo 100 stalo tenisininkų.

K.B.

(Tęsinys iš pr. numerio)

KANADOS LIETUVIAI
Patekau geležinkelio darbams Cana

dian Pacific Railway kompanijoje kartu 
su kitais devyniais lietuviais: a.a. Jonu 
Bulionui (mirė Hamiltone), a.a. Jonu 
Juknevičium (mirė Sudburyje), a.a. Vac
lovu Skrebutėnu (mirė Toronte), B. Au
gustinu, A. Dūda (Florida?), Gurkliu 
(Toronto) Jonu Jonikiu (Toronto), Jur
giu Vidžiūnu (Čikago). Vasario mėn. visi 
atvykome į Diepholzą ir po kelių savaičių 
įkėlėme kojas į Bremerhafeno uoste sto
vintį amerikiečių SS Sturgis laivą. Pas
kirtas buvau 'į virtuvę, pas tamsiaodį vi
rėją. Jau pirmą vakarą susidraugavau 
gaudamas po daugelio metų skanią vaka
rienę, bananų, apelsiną.

Audringas buvo Atlantas kovo mėn., 
tad Kanadą pasiekėme tik po 11 ar 12 
dienų, išlipdami snieguotame ir šaltame 
Halifakso uoste 1948 m. kovo mėn. 6 d. 
Vargingai atrodėme prieš uniformuotus 
Kanados imigracijos tarnautojus, civi
liais rūbais vaikščiojančius kanadiečius. 
Muitinėje atidarėme savo pustuščius 
kartoninius ar medinius lagaminus (ar 
reikalinga buvo ta procedūra?), o užant
spaudavus mūsų laikinus dokumentus ir 
gavę po tris dėžutes „Players“ cigarečių 
(jas rūkiau iki 1976 m. liepos 15 d.) ir 
■tiek pat stipraus „Old Chum“ tabako, bu
vome palydėti į geležinkelio stotį. Su lie
tuviais, į tą patį Vinipego miestą, vyko 
dar 10 latvių ir 10 buv. Anderso karių. 
Nuo Halifakso iki Vinipeko CPR vagonai 
vežė mus berods tris naktis ir dvi die
nas (4 tūkst. km.), stebėdami per langą

K. Baronas

Kanados gamtovaizdį (miškai, uolos, tik 
po kelių valandų vienas — kitas namelis, 
koks skirtumas prieš Vokietijos!) bei 
„traukdami akutę“, papildydami banko 
kasą cigaretėm ir tabaku.

Vėlų vakarą pasiekėme Manitobos 
prov. sostinę. Mūsų namai — prekių sto
tis ir žibalinėm lempom apšviesti vago
nai, kuriuose stovėjo dviaukštės lovos. 
Mūsų gyvenimas ir „sukosi“ apie vagonus: 
valgykla vagonas, darbo įrankiai sudėti 
vagone, maisto sandėlys, virtuvė vagonas, 
•prausykla su mažais dubenėliais — vago
nas ir 1.1. Taigi, nemažas sąstatas. Pava
sarį ii- rudenį, pramušę statinėse ploną 
ledelį, nusiprausdavome kiek padoriau 
lauke. Gavome „extra gang" vardą, ka
dangi mūsų darbo paskirtis buvo plati 
Manitobos provincija (Manitoba — 650 
tūkst. kv. km.) ir joje CPR geležinkelio 
bėgių taisymo darbai, tačiau dirbome 
maždaug 200-300 km. spinduliu nuo Vini
pego.

Sekančią dieną po pusryčių (vienas 
lenkas atsiekė rekordą, suvalgė 15 kiau
šinių!) pasipylėme į miestą. Pirmas 'įspū
dis mediniai stulpai, ant jų elektros ir 
telefono laidai, pilnos lentynos prekių. 
Stebėjome praeivius, bet jie mus dar 
daugiau, kadangi buvome pirma tokia di
delė „dypukų“ grupė su UNRA drabužiais 
ar vokiečių karių dažytais apsiaustais.

Šiltais žieminiais rūbais aprengė mus 
ukrainiečiai ir žydai prekybininkai (visi 
jie kalbėjo rusiškai, lenkiškai, ukrainie- 
tiškai), vėliau atskaitant iš algos. Kovo 

mėn. spirginant šalčiams geležinkelio tai
syti negalėjome. Buvome nukreipti valyti 
gyvulių transportui skirtus vagonus ar 
kapoti atviruose vagonuose užšalusio sto
ro sluoksnio žemę. Kovo mėn. 15 d. gavo
me trijų dienų uždarbį. Pietų metu atly
ginimą mokėjo kasininkas, stebint darbų 
prižiūrėtojui, kompanijos atstovui ir dar 
kažkokiam „viršininkui“. Algalapyje rei
kėjo pasirašyti. Kiekvienas lietuvis, lat
vis ir lenkas be jokių sunkumų, lengvai 
ir „švariai“ pasirašė. Tik vėliau sužinojo
me, kodėl tiek daug „viršininkų“ susirin
ko prie algos mokėjimo. Mat CPR kom
panijoje, sunkiausią ir „juodžiausią“ dar
bą atlikdavo ateiviai lenkai ir ukrainie
čiai. Daugumas jų mažaraščiai, mokėjo 
tik didelėm raidėm ir „su prakaitu" savo 
pavardę ant algalapio padėti...

Dirbome šešias dienas, devynias valan
das, gaudami 55 centus į valandą. Už 
maistą ir „butą“ kompanija į dieną at
skaitydavo 1,25 dol. Mums likdavo 3,70 
dol. Bet tuo metu, geri pietūs su bonka 
alaus 75-95 centai, angliškas „London 
fog“ apsiaustas — 20 dol., gera vyriška 
eilutė 30-40 dol., bonka „Seagram VO“ 
— 2.75 dol. ir 1.1.

Vieną vakarą, po ilgesnių diskusijų — 
pasikalbėjimo, nutarėme prašyti dar vie
no vagono, kuriame galėtume parašyti 
laiškus, pasėdėti, paskaityti laikraščius. 
Buvau lietuvių įgaliotinis, tad jau kitą 
dieną, ukrainiečiui prižiūrėtojui lenkiškai 
ir rusiškai išdėsčiau mūsų prašymą. Il
gai laukti nereikėjo. Jis atėjo po dienos 
ir savaime aišku — neigiamas. Girdi, no
rite rašyti ir skaityti, geriau galvokite 
apie darbą ir poilsį ir t.t. ir t.t. — Bet 
kai po kelių mėnesių „time keeper“ pra

dėjo mums nešti pundus spaudos ir laiš
kų, vadovybė pakeitė savo nusistatymą 
ir vieną popietę garvežys prie mūsų sąs
tato „pridūrė“ dar vieną vagoną. Atvykę 
dailydės įrengė jame stalus ir suolus. Dė
kui Dievui, „miegamajame“ pasijutome 
kiek laisviau, nes dalis gyvenimo persi
kėlė jau J mūsų „saloną“. Nusipirkome 
baterijinį radio aparatą, nusipirkome ir 
kamuolį, kurį spardydavome po darbo 
lygioje pievoje, žaisdami „tarpvalstybi
nes“ futbolo rungtynes Lietuva — Latvi
ja ar Lietuva — Lenkija. Tik dabar CPR 
vadovybė pastebėjo, kad mes daug kuo 
skiriamės nuo prieškarinių ateivių...

Balandžio mėn. pradžioje Vinipego sto
tyje dar valėme sniegą, tačiau po kelių 
savaičių, staiga atšilus orui, nakties me
tu buvome su visu sąstatu išvežti į Rosen- 
heimo vietovę, netoli JAV sienos (daug 
vokiečių ir sektantų — menonitų). Van
duo paplovė bėgius, reikėjo skubiai juos 
sutaisyti. Dirbome dvi savaites nuo sep
tynių ryto iki septynių vakaro, negauda
mi jokio viršvalandinio atlyginimo. O 
dirbti reikėjo „iš peties“, nes be prižiūrė
tojo buvo dar kiti viršininkai. Be to, mū
sų tarpe (lietuvių, latvių ir lenkų) sklido 
gandai, kad tinginiai bus grąžinti atgal į 
Vokietiją. Už paleistas paskalas (tik vė
liau sužinojome iš kokio darželio tie ak
menėliai krito) atsilyginome liepos mėn. 
1 d. Kanados Dominion Day šventės pro
ga. Daugumas darbininkų buvo laisvi, 
gaudami pilną atlyginimą, o kas dirbo, 
kompanija mokėjo 1-į kanto. Mes, tą nedar
bo dieną, turėjome trumpam ruože pakeis 
ti senus bėgius ii- tai ant pagrindinio Vini

pego — Reginos miestų kelio, už darbą at
lyginant kaip už paprastą,, eilinę dieną. Nu
tarėme sustreikuoti (tai buvo didelė rizi

ka!). Tuoj po pusryčių, atsigulėme 'į lo
vas. Septintą vai. ryte niekas nepasirodo 
lauke. Darbų prižiūrėtojas ukrainietis 
Hary įbėga į lietuvių vagoną, prie mano 
lovos ir keikdamas rusiškais žodžiais 
(rusų kalba turtinga keiksmažodžiais!) 
klausia manęs, kodėl neiname į darbą. 
Ramiai atsakau, kad blogai jaučiuosi, o 
dėl kitų — jis turi pats klausti. Išbėgo ir 
greičiausiai skambino viršininkams, nes 
pietų metu jų atsirado bent trys. Jie nie
ko „nepešė“, o atpirkimo ožiu palikau aš, 
paskiriant jau sekančią dieną prie ne
švaraus darbo — rinkti senus pabėgius, 
dėti ant vagonėlio, juos išvežti, sudeginti 
atvežti naujus „smaluotus“ ir išmėtyti 
abiejuose bėgių pusėse. Karšta Kanados 
vasara (temperatūra siekė virš 30° C), 
„volens-nolens“ versdavo dirbti be marš
kinių, tad į „namus“ grįždavau išsitepęs 
derva, kurią nuvalydavau tik su benzinu.

Vinipege gyveno keletas šimtų anks
tyvesnės — prieškarinės išeivijos lietuvių. 
Deja, pasaulinės krizės metu, dalį jų pa
gavo „raudona meškerė“. Mums, mačiu
siems ir pergyvenusiems komunizmą, tas 
buvo nesuprantama. Susitikę Lietuvių 
klube, ne vieną kartą diskutuodavome su 
jais Lietuvos pavergimą ir patį komuniz
mą. Vieną kartą, sušaukėme bendrą susi
rinkimą, paminėjome Tautos šventę su 
vaidinimu ir šokiais. Gyvendamas Hamil
tone žadėjau aplankyti Vinipegą, kuriame 
įsikūrė beveik 500 lietuvių, įsteigdami šv. 
Kazimiero parapiją, KLB Vinipego ap. ir 
kt. lietuviškas organizacijas. Deja, dau
gumoje praleistos atostogos Europoje, 
neleido įgyvendinti užsibrėžto tikslo.

(Bus daugiau)
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Kronika
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Kovo 27 d. — balandžio 10 d. —- Vely
kų atostogos Vasario 16 gimnazijoje.

Balandžio 16-17 dienomis — DBLS-gos 
ir LNAB-vės suvažiavimas Londone.

Balandžio 23-24 d.d. — baltų savaitga
lis Cathorpe (Baltic weekend).
Balandžio 30 — gegužės 1 d.d. — Motinų 

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

Gegužės 29-30 d.d. — pavasario Lith- 
ex Sodyboje.

Birželio 27 — liepos 11 d.d. — atos
togos Nidos spaustuvėje.

Liepos 9-24 — Lietuvių vaikų vasaros 
stovykla Huettenfelde, Romuvoje. Su vai
kais galės vasaroti ir tėvai.

Liepos 23 — 30 d.d. — 39-toji tradicinė 
skautų, skaučių metinė stovykla Lietuvių 
Sodyboje.

Liepos 31 — rugpjūčio 7 — 35-ji Euro
pos lietuviškųjų savaitė Vasario 16 gim
nazijoje, Romuvoje: Lituanisches Gyna- 

sium, 6840 Lampertheim 4—Huettenfeld.
Liepos 31 — rugpjūčio 7 d.d. — 35-ji

Europos Lietuviškųjų Studijų Savaitė, 
Vokietijoje, Vasario 16-sios Gimnazijoje.

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

Spalio 14-16 d.d. — Lietuvių kultūros 
instituto suvažiavimas ir mokslinė konfe
rencija Romuvoje,

AUKOS TAUTOS FONDUI
Škotijos Lietuvių klubas — 100 sv.
Škotijos DBLS skyriaus nariai — 50 sv.
J. Kuliukas ir E. Budrys — po 20 sv.
A. Mameniškis, Stefa Barančiukienė, P. 

Kamarauskas, V. Gabraiitis, P. Liesis ir 
Alb. Miliūnas — po 10 sv.

Ild. Meilus — 6 s v.
A. Mažeika, P. Vičas, B. švalkuvienė ir 

Alf. Jaloveckas — po 5 sv.
Jugis Plepys, A. Petruševičius ir V. 

Geležinis — po 3 sv.
Jok. Plepys — 2 s v.
St. Šimkus ir J. Trimirka — po 1 sv.
Dr. J. Mockus sumokėjo 12 sv. už „El

tos“ biuletenį siunčiamą anglų informaci
jos biurui.

Nuoširdžiai dėkoja,
TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
K. Bardzil — 3.50 sv.
K.L. Vaznoniai — 10.00 sv.
A. Mameniškis — 3.50 sv.
P. Urneža — 10.00 sv.
J. Bliudžius — 10.00 sv.
M. Linkevičius — 3.50 sv.
K. K. Kirk — 4.00 sv.
P. Liesis — 13.50 sv.
J. Jakimačius — 3.50 sv.
J. Jakimavičius — 4.50 sv.
A. Podvoiskis — 7.50 sv.
C. Budrys — 18.50 sv.
St. Lauruvėnas — 3.50 sv.
W.F. Schulte — 9.50 sv.
B. Totoraitis — 13.50 sv.
M. Mozūras — 1.50 s v.
S.B. Vaitkevičius — 2.50 sv.
Ild. Meilus — 4.00 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

PADĖKA
VI. Šlaitas dėkoja Stasei Smalinskienei 

ir Detroito Lietuvos Dukterų draugijai už 
laišką, linkėjimus ir 100 dol. auką.

Jis atsiprašo, kad dėl nusilpusių akių, 
negali pats atsakyti ir padėkoti.

VI. Šlaito dabartinis adresas: Alexander 
House, 23 Courtfield Gardens, London 
SW5. Gt. Britain.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomas Joną s Žeglys, žaidęs stalo 

tenisą Bad Nauheim, Frankfurte ir kt. 
Vokietijos miestuose. Žinantieji prašomi 
pranešti: K. Baronas, Franconville Str. 
16, 6806 Viernheim, W. Germany.

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.

A.A. J. SNABAITIS
Vasario 28 d., Basingstoko ligoninėje 

mirė, buvęs Sodybos vedėjas, Justinas 
Snabaitis.

Laidotuvės įvyks penktadien'į, kovo 4 
d., 10.30 vai. iš ryto.

Londonas
PASKAITA LATVIŲ NAMUOSE

Kovo 9 d., trečiadieni, Latvių Namuose, 
72 Queensborough Terrace, London, W2, 
prof. Geoffrey Hosking skaitys paskaitą, 
„Šiandieninės tautinio indentiteto proble
mos Sovietų Sąjungoje“.

Prof. G. Hosking dėsto Slavonikos ir 
Rytų Europos mokslus Londono Universi
tete.

Paskaitą ruošia Baltų Sąjunga. Po pa
skaitos bus siūlomi užkandžiai. Įėjimas 
nemokamai.

PRIĖMIMAS ESTIJOS 
PASIUNTINYBĖJE

70 metų Estijos Nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktuvių proga vasario 24 d., 
šauniuose Estijos Pasiuntinybės namuose 
įvyko priėmimas. Svečius priėmė pasiun
tinybės tarnautoja Ponia A. Tarų. Prie-, 
mime dalyvavo Lietuvos Atstovas Vincas 
Bąlickas su Ponia, kun. J. Sakevičius 
MIC, DBLS-gos pirm. J.- Alkis, valdybos 
narys Z. Juras, Petras Varkala su Ponia 
ir Baltų Tarybos pirm. M. Bajorinas.

Anglų laikraščiai rašė, kad Estijoje -tą 
dieną įvyko labai didelės demonstracijos, 
o policija, ne taip kaip Lietuvoje, į de
monstracijas nesikišo, bet surengė prie
šingas demonstracijas.

VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS 
LONDONE

Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 
70 m. sukakties šventę Londono lietuviai 
pradėjo vasario 16-tą Lietuvių Namuose 
Londone oficialiu kitataučių ir lietuvių 
priėmimu. DBLS-gos pirmininkas J. Al-,, 
kis priėmė Lietuvos Atstovą V. Balicką 
su Ponia, Sir Frederick Bennett ir Lady 
Bennett, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Al
banijos, Jugoslavijos, Įvairių organizaci
jų ir spaudos atstovus, lietuviškosios ben
druomenės veikėjus bei svečius.

Pagrindinė Vasario 16-tos šventė buvo 
minima sekmadienį, vasario 21 d. Šv. Ka
zimiero lietuvių bežnyčioje. šv. Mišias at
našavo parapijos klebonas kun. J. Sake
vičius, MIC ir šventės proga pasakė pa
mokslą. Mišioms giedojo J. Černiaus va
dovaujamas lietuvių bažnytinis choras. 
Po pamaldų bažnyčios svetainėje buvo 
priėmimas, o 2 vai., Bishopsgate Institu
to salėje vyko oficialioji dalis ir koncer
tas.

DBLS-gos vicepirmininkas Z. Juras su
sirinkusius pasveikino, atsiprašė, kad dėl 
nenumatytų priežasčių pavėlavo ir pa
kvietė Lietuvos Atstovą V. Balicką tarti 
žodį. (Jo kalbą atspausdinome „EL“ Nr. 
8, 1988.11.24).

Po oficialiosios dalies prasidėjo kon
certas. Scenoje poromis ir pavieniui pa
sirodė trisdešimt tautiniais rūbais pasi
puošusių merginų ir vaikinų, „Leiskit į 
Tėvynę“ dainos inscenizacija jie užpildė 
nedraugišką scenos tuštumą ir laukimo 
šaltį pakeitė džiaugsmu ir šiluma. Tai DB 
LS-gos dainų ir šokių ansamblis, jau ne 
vieną kartą mus stebinęs, vėl Tėvynės 
garsais pripildė akustiniai nedėkingą In
stituto salę. Kompozicijos keitėsi, dainų 
nuotaika ir tempas tai greitėjo tai liūdė
jo. O tų šokėjų šmaikštumas ir šokių 
komplikuotos choreografijos išpildyme ir 
lietuviško charakterio užakcentavime sau 
lygių, nebent pačioje Lietuvoje paieško
jus, niekur neatrastų. Dabar šokių gru
pei vadovauja K. Markevičiūtė-Harmes. 
Gandai pasiekė, kad šokėjai į Toronto 
Tautinių Šokių šventę šiais metais neva
žiuos? Kaip gaila! O tiek darbo: ‘įdėta.

Aiškiai matosi. Visi keturi šokiai „Audė
jėlė", „Landytinis“, „Lenciūgėlis“ ir 
..Subatėlė“ neišdildomą įspūdį paliko. 
Šokėjams akordeonu grojo Julie Harwell.

Solo dainomis išryškėjo Vida Gasperie- 
nė, o jai pininiu akompanavo dukrelė Ri
ma Gasperaitė. Neatsiliko ir sūnus, Algis 
Gasperas deklamuodamas Maironio eilė
raštį — „Poeto noras“. Filmų ir televizi
jos aktorė Živilė Šlekytė-Roache dekla
muodama V. Mačernio „šeštoji vizija“ ir 
K. Bradūno „Prierašai prie LKB Kroni
kos“ įtikino žiūrovą, kad lietuvių kalba 
yra gražiausia, kai talentas ir širdis susi
lieja į vieną — meilę Tėvynei.

Elenos Vainorienės kanklininkės pa
grojo „Šviesus mėnulis“ ir „Per Klausu
čių ūlytėlę“. Vincentas O'Brien išmokė 
dainas ir jas scenoje pravedė. Už režisū
rą atsakominga — Vi'da Gasperienė.

Po koncerto DBLS-gos pirmininkas J. 
Alkis dalyviams ir dalyvavusiems padė
kojo ir pakvietė pasivaišinti Veronikos 
Jurienės paruoštais užkandžiais ir vyne
liu.

ELR

Manchesteris
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 13 d. DBLS Manchesterio sky
rius surengė M. lietuvių klube Vasario 16 
minėjimą, į kurį atsilankė labai daug 
žmonių, kurie vos sutilpo salėje. Dalyva
vo ir kan. V. Kamaitis. Gausiai susirin
kusi publika rodė, kad mums jau žinomi 
programos atlikėjai yra populiarūs.

Minėjimą atidarė DBLS Manchesterio 
skyr. pirm. A. Podvoiskis, kuris pasveiki
no susirinkusius ir pažymėjo, kad šiais 
metais sukanka lygiai 70 metų nuo Lietu
vos Nepriklausomybės atgavimo ir 48 
metai nuo jos praradimo.

Paskaitą skaitė H. Vaineikis, kuris ben
drais bruožais priminė mūsų tautos svar
besnius istorinius įvykius, labiau pami
nėdamas Lietuvos laisvės atgavimą ir pa
siektus laimėjimus ‘įvairiose srityse ne
priklausomybės . metu ir išreiškė viltį, 
Had Lietuva savo laisvę vėl atgaus. Visi 
norime, kad tai įvyktų kuo artimiausiu 
laiku.

Po to sekė meninė dalis, kurią prave
dė A. Jakimavičius.

Meninę dalį atliko Nottinghamo moterų 
duetas „Rūta“, G .Aleknavičienė ir B. 
Bishop ir su jomis V. Aleknavičius.
Pradžioje atliko montažą „Lietuva Bran

di“ (Maironio) ir padainavo 8 dainas; iš
traukas iš lietuvių tautosakos; G. Alek
navičienė padeklamavo vieną A. Bučio 
eilėraštį. - Dar vieną K. Radvilėno eilėraš
tį „Laisvės kovos“ padeklamvo M. Ramo
nas.

Pirmininkas A. Podvoiskis padėkojo 
paskaitininkui už įdomią paskaitą, meni
nės programos atlikėjams ir atsilankiu
siems į minėjimą. Dainininkės buvo ap
dovanotos gėlėmis.
Tą pačią dieną pasitaikė kan. Valentino 

Kamaičio vardadienio išvakarės. Buvo vi
sų į minėjimą atvykusių pasirašyta ben
dra sveikinimo kortelė, kurią jam įteikė 
pirm. A. Podvoiskis. Visi jam sugiedojo 
Ilgiausių metų.

Minėjimas baigtas sugiedant Lietuvos 
himną. Vėliau vyko pasižmonėjimas prie 
vaišių stalo ir bare bei pravesta loterija.

A. P-kis

RENGINIAI

Kovo 5 d., šeštadienį, 6 vai. v. MLK 
Bendrija rengia M. lietuvių klube, Šv. 
Kazimiero Minėjimą.

Paskaitą skaitys kan. V. Kamaitis.
Prašome visus dalyvauti.

Bendrijos Komitetas

Rochdale
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Kovo 13 d. (sekmadienį), 12.30 vai., 
ukrainiečių klube. 80 Molesworth Street, 
Rochdale, šaukiamas DBLS-gos Rochda- 
lės skyriaus susirinkimas.

Dienotvarkėje skyriaus valdybos, revi
zijos komisijos ir atstovo į DBLS-gos su
važiavimą rinkimai.

Visus narius kviečiame dalyvauti.
Skyriaus valdyba

W olverhamptonas
SUSIRINKIMAS

Šių metų kovo mėn. 6 dieną 2 valandą 
Ukrainiečių Klube, Merridale St. West, 
Wolverhamptone, DBLS-gos Wolver- 
hamptono skyrius šaukia metinį-visuoti- 
nį susirinkimą.

Bus renkama skyriaus valdyba, revizi
jos komisija jr atstovas į DBLS atsto
vų suvažiavimą Londone. Be to bus svars
tomi ir kiti skyrių liečianti reikalai. Visus 
skyriaus narius ir prijaučiančius malo
niai • prašome dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

Derby
SUSIRINKIMAS IR ŠVENTĖ

Šiuo pranešame kad š.m. kovo mėn 12 
d. DBLS-gos Derby Skyrius šaukia meti
nį skyriaus narių susirinkimą, kuris 'įvyks 
ukrainiečių klubo patalpose, 27 Charn- 
wood Str. Derby, 5.30 vai. p.p.

1988 m. LSS švenčia 70-ties metų Lie
tuviško Skautavimo Jubiliejų. Ta proga 
JAV įvyks VII-toji Tautinė Stovykla, į 
kurią iš Anglijos — Škotijos vyks net 14 
sesių ir brolių. Tuo pačiu, kaip ir kiek
vienais metais, mūsų Sodyboje vyks tra
dicinė skautų vasaros stovykla, kurioje 
dauguma sesių-brolių vykstančiųju į 
Tautinę Stovyklą stovyklaus ir su mumis. 
Kaip ir kiekvienais metais mūsų skautų 
rėmėjai, DBLS skyriai, klubai, organiza
cijos nepailstamai rėmė mus, tad tikimės, 
kad ir šiais metais duosniai mus parems 
Sodyboj stovyklaujančius ir vykstančius 
į JAV.

Su pirmaisiais vyturėliais, per s. Eimu
tį Šovą, pasiekė mus DBLS Maidenhead 
skyriaus narių auka 39 sv., su linkėji
mais skautauti, stovyklauti ir dirbti Lie
tuvos naudai. Aukotojai: — DBLS Mai
denhead skyrius 10 sv.; P. Girnys 5 sv.; 
J. Kvietkauskas 5 sv.; Z. Kurtinaitienė 5 
sv.; P. Rakauskas 5 sv.; P. Tričys 5 sv.; J. 
Eigminas 2 sv.; Samajauskas 2 s v.

Poetas L. švalkus ir Ponia iš Nort- 
hamptono su geriausiais skautams linkė
jimais atsiuntė 10 sv. auką.

Maidenhead skyriaus pirmininkui, na
riams, L.B. Švarkams už aukas nuoširdus 
skautiškas AČIŪ. s. S.B. Vaitkevičius

LSS Europos Rajono vadas

MALDOS DIENA
Kovo 5 dieną, ukrainiečių moterų drau

gija, už persekiojamus tikinčiuosius So
vietų Sąjungoje, skelbia maldos diena.

Maldos diena įvyks St. Martins in the 
Field bažnyčioje, (Trafalgar square) Lon
done, 2 vai. pjp. Giedos ir ukrainiečių cho
ras.

Iš Kanados atvyks Yosyo Terelya 
žmona. Yosyp Terelya yra vienas iš pa
grindinių tikėjimo ir žmogaus teisėms 
ginti grupės steigėjų.

Maldos dienoje sutiko dalyvauti įvai
rios anglų ir pabaltiečių tikinčiųjų orga
nizacijos.

Lietuviai yra kviečiami dalyvauti baž
nyčioje. Prisiminsime įkalintus kun. Si
gitą Tamkevičių, kun. Alfonsą Svarinską 
ir kitus. ,

A.A. JUSTINUI SNABAIČIUI mirus, 
žmonai Bernadetai, sūnui Andriui, 

dukrelei Justinai, uošvei Navickienei, 
gilaus liūdesio valandose reiškiam 

nuoširdžiausią užuojautą, 
Domas, Vaidotas, Heidi, Christina ir 

Angela Banaičiai

Mielam bičiuliui 
JUSTUI SNABAIČIUI mirus, 

jo žmonai Bernadetai, sūnui, 
dukrelei ir močiutei, 

reiškiu gilią užuojautą ir 
kartu liūdžiu

Stasys Bosikis

PAMALDOS
Nottinghame — kovo 4 d„ Šv. Kazi

miere, 8 vai. ryte, Židinyje.
Bradforde — kovo 6 d„ 12.30 vai.
Nottinghame — kovo 6 d„ 11.15 vai., 

Židinyje.
Stoke on Trente — kovo 6 d„ 14.30 vai., 

St. Wulstan's.
Nottinghame — kovo 13 d. 11.15 vai., 

Židinyje.
Eccles — kovo 13 d., 12.15 vai., su Iš

pažintimi.
Ketteringe — kovo 13 d., 14 vai., Šv. 

Eduarde.
Northamptone — kovo 13 d„ 18 vai., šv. 

Lauryne, Craven St.
Derbyje — kovo 19 d„ šeštadienį, 14 v., 

Bridge Gate, rekolekcijos. Praveda kan. 
V. Kamaitis.

Nottinghame — kovo 19 d„ 19 vai. ir 
kovo 20 d., 11.15 vai. rekolekcijas prave
da kan. V. Kamaitis. Visur išpažintys 
anksti prieš pamaldas.

pi *•» ft yje
Neramumai Armėnijoje

Armėnai demonstruoja reikalaudami sa
vo žemių, kurios Azebeidžano buvo prijung 
tos prie respublikos. Armėnai tvirtina, kad 
ten gyvena jų tautiečiai krikščionys, ku
rie nenori nieko bendro turėti su azerbei- 
džaniečiais muzulmonais. Demonstracijos 
numalšinti sovietai pasiuntė kariuomenę 
su tankais. Gorbačiovas asmeniškai krei
pėsi į Armėnijos gyventojus prašydamas 
nutraukti demonstracijas.

Pabaltijo valstybėse irgi vyksta de
monstracijos, bet ne už žemę, o už nepri
klausomybę. Didelės demonstracijos vyko 
Taline vasario 24 d„ bet policija nešikišo.

Izraelis nenori konferencijos
JAV valstybės sekretorius Schulzas, 

lankydamasis Izraelyje, susitiko su prem
jeru Shamir ir tarėsi kaip sušaukti tarp
tautinę konferenciją Izraelio okupuotų 
kraštų reikalu. Shamir Shulzo pasiūlymą 
atmetė, o palestiniečiai Shulzo vizitą boi
kotavo.

Popiežiaus enciklika
Popiežiaus enciklikoje daug dėmesio 

kreipiama į trečiojo pasaulio vargus. Jis 
ragina, katalikų bažnytines vyriausybes 
parduoti nereikalingas vertybes, kad „pa
rūpinus maisto, atsigėrimo, apsirengimo 
ir apgyvendinus tuos, kurie to neturi“.

Popiežius galvoja progresyviai sociali
niais reikalais, bet lieka konservatyvus 
teologiniuose.

Vasario 20 d. popiežius Jonas Paulius 
II audiencijoje priėmė Raudonosios Ar
mijos meno ansamblį, atvykusį iš Sovie
tų Sąjungos ir koncertuojantį Italijoje. 
Grupę sudarė apie 130 asmenų. Ansamblis 
Šv. Tėvo akivaizdoje atliko keletą rusų 
ir italų muzikos kūrinių. Savo žodyje 
Raudonosios Armijos kariam popiežius 
pabrėžė didelę įvairių kultūrų susitikimo 
reikšmę, ugdant pavienių žmonių ir tau
tų tanpusavio pagarbą, nuoširdų susipra
timą ir draugystę.

Gorbačiovas gina reformas
Komunistų partijos plenume, Gorbačio

vas gynė savo reformas ir pražadėjo toliau 
tęsti „demokratizacijos“ politiką. Jis pri
pažino, kad žmonės yra kiek pakrikę dėl 
jo drąsių ekonominių ir socialiniu pakei
timų, taip greitai įvestų. Jis kaltino savo 
pirmtakūnus, kad jie nepajėgė įgyvendin
ti Lenino paliktų principų.

Gorbačiovas paminėjo, kad jo atviru
mo ir ekonominio persitvarkymo politika 
iššaukė tautinį žmonių susipratimą kito
se respublikose, ypač Pabaltijo valstybė
se, kur pradėjo pasireikšti anti-rusiški 
nusistatymai. Jis siūlo tų reikalų svarsty
mui paskirti sekantį, birželio mėn., ko
munistų partijos plenumą.

Howe patenkintas Maskvos vizitu
Nežiūrint gana aštrios Britų užs. reik, 

ministerio kalbos, derybos su Sovietų 
užs. reik, ministeriu ir pačiu Gorbačiovu 
vyko labai darbingoje ir draugiškoje nuo
taikoje.

Sir Geoffrey Howe, viešėdamas Mask
voje, iškėlė religinės laisvės reikalus ir 
sutarė sudaryti tų dviejų valstybių darbo 
komitetą peržiūrėti žmogaus teises abie
jose valstybėse. Prieš užs. reik, ministe- 
riui išvažiuojant į Maskvą, Londono Bal
tų Taryba pasiuntė jam laišką su kelių 
pabaltiečių sąžinės kalinių aprašymais, 
prašant jo intervencijos, tuos kalinius 
išlaisvinti. Iš lietuvių pusės buvo duotos 
šios pavardės: Balys Gajauskas, Viktoras 
Petkus, kun. Alfonsas Svarinskas ir kun. 
Sigitas Tamkevičius.

Britų-Sovietų televizijos-tiltas
Kovo mėn. Sovietų Sąjungos ir Brita

nijos televizijos tiltu vieni kitiems oer- 
duos T.V. programas, kuriose bus gali
ma statyti klausimus apie ką tik kas no
ri. Sovietų televizija rodys angliškus skel
bimus, ir pirmuoju iš jų būtu skelbimas 
apie Vladivar vodką, kuri yra gaminama 
Warringtone, Anglijoje. Savininkai džiau
giasi galėsią parodyti carų gėrimą komu
nistams.

Sunkumai su pasitraukimu iš 
Afganistano

JAV valstybės sekretorius Shultzas lan
kėsi Maskvoje ir, tarp kitų reikalų tarėsi 
dėl Sovietų pasitraukimo iš Afganistano. 
Dabar vykstančiose derybose Pakistanas 
reikalauja, kad būtų sudaryta koalicinė 
vyriausybė, kuri būtų priimtina Mujahi
deen sukilėliams ir trims milijonams na- 
bėgėlių, kurie dabr gyvena Pakistane. So
vietams tai nepatinka. Jie nori pradėti 
trauktis gegužio 15 d„ nežiūrint, kokia 
ten bus sudaryta vyriausybė.

Shultzas Maskvoje taip pat aptarė 
Reagano būsimą vizitą, kurio metu bus 
pasirašyta antra branduolinių ginklų su
tartis.

PAIEŠKOMA KNYGA
Turintieji Sofijos Oželienės „Dienų Vi

tražai“ romaną, prašomi parašyti „E.L.“ 
Redakcijai. Būsime dėkingi.
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