
f Lietuvos \ 
į nacionalinė .
\ M.Maxvydo I

—1^^ \bibViotcky

LI ETŲ VIS
XLIINr. 13 (1998) Londonas, 1988 m. kovo 30 d.

MEMORANDUMAI VIENOS 
KONFERENCIJAI

Jungtinių Amerikos Valstybių Lietuvių 
Bendruomenė Vienos konferencijoje da
lyvaujantieji! 35 kraštų atstovam pasiun-
lė plačios apimties memorandumą apie 
Baltarusijai priskirtos Rytų Lietuvos, 
Karaliaučiaus srities ir Sibiro lietuvių 
persekiojimą ir rusinimą, šio memoran
dumo gausi dokumentinė medžiagą įrodo, 
rašoma įvade, kadi Sovietų Sąjunga aki
vaizdžiai pažeidžia Helsinkio Baigiamojo 
Akto 7-ąjį principą. 1939 metais Sovietų 
Sąjunga prie Baltarusijos teritorijos pri
jungė didelę Rytų Lietuvos dalį, kurią 
1920 metą sutartimi buvo pripažinusi Lie
tuvai. Prie Baltarusijos priskirtose Lie? 
tuvos žemėse šiandien gyvena apie 50 
tūkstančių lietuvių. Jie yra beatodairiš
kai diskriminuojami ir prievarta rusina
mi. Memorandume yra pateiktas Varana
vo rajono lietuvių pareiškimas užsienio 
lietuviam. Pareiškime yra nurodoma, kad 
yra pažeidžiamos Baltarusijos lietuvių 
pagrindinės žmogaus ir tautos teisės. Me
morandume skyriuje apie Mažąją Lietu
vą — Karaliaučiaus sritį yra pažymima, 
kad ši šiaurinė Rytprūsių dalis nuo am
žių buvo lietuvių apgyventa. Potsdamo 
konferencija Mažąją Lietuvą pavedė So
vietų Sąjungos administracijai iki taikos 
konferencijos. Po Antrojo pasaulinio ka
ro, rašoma memorandume, dauguma šio 
krašto gyventojų buvo sovietų išžudyti, 
ar ištremti į Sibirą ir Vokietiją. Taip va
dinama Karaliaučiaus sritis buvo apgy
vendinta rusais ir baltarusiais, šiame 
krašte tebegyvena apie 20 tūkstančių lie
tuvių. Kaip Baltarusijoje taip ir Kara
liaučiaus srityje, lietuviai patiria prievar
ta brukamą rusinimą. Karaliaučiaus sri
tyje nėra lietuviškų mokyklų, laikraščių, 
■knygų, kultūrinių organizacijų ir bet ko
kios lietuviškos veiklos. Apie 40 tūkstan
čių lietuvių tremtinių yra pasilikę Sibi
re. Jiem taip pat neleidžiamas lietuviškos 
mokyklos, neleidžiami laikraščiai ir or
ganizacijos. Lietuvoje tuo tarpu, rašoma 
memorandume, rusiškos mokyklos rusų 
kolonistų vaikam yra leidžiami rusiški 
laikraščiai, žurnalai, spausdinamos kny
gos, veikia teatrai, televizijos ir radijo 
programos rusų kalba. Memorandumą 
Jungtinių Amerikos Valstybių Lietuvių 
bendruomenė pasiuntė. Vienos konferen
cijos delegacijom ir japonų bei kinų 'įstai
gom, besidominčiom Centro ir Rytų Eu
ropos kraštų dabartine padėtimi.

(VAT.R.)

VELYKINIS 1988 M. SVEIKINIMAS
Mieli Broliai, Sesės,
Su džiaugsmingu Aleliuja švenčiame

buvo pakrikštyta 774,747 ir su 
nėmis apeigomis palaidota

Bažnyti- sustabdyti. Kada ateina pavasaris, ne- 
1,179,051 svarbu, kaip giliai yra 'įšalus žemė, pava

Velykas.
Velykos yra ne tik istorinio Kristaus 

prisikėlimo fakto minėjimas, bet ir gėrio 
prieš blogį, tiesos prieš melą, gyvybės 
prieš mirtį pergalės šventė. Velykų pa
slaptimi yra pagrįstas visas mūsų krikš
čioniškasis gyvenimas.

Pirmieji krikščionys savo nesvyruojan
tį tikėjimą į Kristų išreikšdavo pasisvei
kinimo žodžiais: „Jis prisikėlė“.

Kristaus priešai pajėgė žmogaus ori- 
gimtį prisiėmusĮį Dievo Sūnų prikalti prie 
Kryžiaus, bet buvo ir yra bejėgiai iš
laikyti Jį kape. Jie sugebėjo surasti Judą 
išdaviką ir papirkti kapą saugojusius ka
reivius: „Sakykite, kad jums bemiegant, 
atėję Jo mokiniai naktį Jį pavogė“ (Mt. 
28, 12-13), tačiau jie nepajėgė sustabdyti 
apaštalų liudijimo, jog Kristus, laisva va
lia prisiėmęs kančią ir mirtį, tikrai prisi
kėlė ir yra su mumis iki pasaulio pabai
gos (Mt. 28, 18-20).

Ši Didžiosios Savaitės ir Velykų ryto 
drama kartojasi žmonijos gyvenime iki 
pat mūsų dienų. Kartais net atrodo, kad 
blogis, melas ir mirtis laimi. Bet dviejų 
tūkstančių metų krikščionybės istorija 
liudija, kad tai yra normalus ideologinės 
kovos procesas, turįs atovaizdį net gam
toje. Kaip po kiekvienos gyvybę apmari
nusios šaltos žiemos ateina naują gyvybę 
nešantis pavasaris, taip ir po kiekvieno 
tariamo krikščionybės sunaikinimo ji at
bunda su nauju gyvastingumu.

1941 m. sausio 12 d. Sovietų valdžia 
uždarė paskutinę kunigų seminariją Lie
tuvoje. N.S. Pozdniakovas atvykusiam su 
skundu vyskupui V. Brizgiui patarė pra
dėti galvoti apie naujos profesijos įsigi
jimą, nes greit neturėsiąs ko veikti: „Kas 
buvo pasiekta Rusijoje per 20 metų, Lie
tuvoje bus atlikta dviejų-trejų metų lai
kotarpy“ (Liet. Archyvas, p. 61).

Po 45 metų okupacijos, minint mūsų 
tautos krikšto sukaktį, Lietuvos vysku
pai reiškė džiaugsmą kad „daugėja su
brendusių ir jaunų žmonių, aiškiai ir 
gražiai išpažįstančių savo tikėjimą“. 
(Jub. laiškas). O Konstantinas Kharchov, 
Sovietų religinių reikalų komiteto pirmi
ninkas, pripažino, kad po 70 metų ateistų 
pastangų tarp 10-20 nuošimčių visų So
vietų Sąjungos piliečių yra tikį žmonės ir 
kad pagal oficialią statistiką 1986 metais

(Nauka į religiya No. 11, 1987).
Uzbekijos komunistų partijos dienraš

tis „Pravda Vostoka“ faktais konstatavęs 
religinį atgimimą, ypač jaunimo tarpe, 
susirūpinęs klausia: „šiandien jaunave
džiai iš santuokos biuro eina tiesiai į 
bažnyčią. Rytoj krikštys savo vaikus, o 
kas atsitiks poryt?“ (Draugas 1986.V.24).

Atsakymą į ,,Pravda Vastoka“ pateikia 
ortodoksų kunigas disidentas Dimitrijus 
Dudko: „Religiją galima nustumti į gy
venimo užkampį, bet tam tikru momentu 
žmogus vėl grįžta prie Dievo, gyvybės 
šaltinio...“

„Jauni žmonės, kurie visuomet yra jau
trūs bet kokiam aktualiam gyvenimo pro
cesui, pradėjo domėtis religija, kuri res
pektuoja gyvenimą, ir to niekas nepajėgs

saris neišvengiamai ateis. Religinis pa
vasaris čia (Sovietų Sąjungoje) jau pra
sidėjo“ („Our Hope).

Kristaus asmeniniame gyvenime Didį
jį Penktadienį nuo Velykų ryto skyrė trys 
dienos. Koks metų skaičius skirtas mūsų 
tautos Didžiajai Savaitei težino tik vie
nas Dievas. Tačiau religinis atgimimas, 
besireiškiąs okupuotoje Lietuvoje ir vi
soje Sovietų Sąjungoje, mums teikia daug 
gražių vilčių.

Linkėdamas visiems džiugių ir viltin
gų Kristaus Prisikėlimo švenčių, prašau 
neužmiršti Lietuvos tikinčiųjų prašymo 
malda ir atgaila pagreitinti Lietuvos pri
sikėlimą.

Nuoširdžiai Jūsų
Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM

STALINO IR BERIJOS AUKOS
PAREIŠKIMAS AMNESTY 

INTERNATIONAL LONDONE

1941 birželio 24 Rainių miškelyje, ne
toli Telšių, Berijos budeliai nukankino 
daugiau kaip 70 Telšių kalėjimo kalinių. 
Tai buvo paprasti žmonės: darbininkai, 
amatininkai, tarnautojai, valstiėčiai, mo
kiniai. Jų vienintelė „kaltė“ buvo ta, kad 
jie labai mylėjo savo tėvynę Lietuvą ir 
neapkentė Stalino — Berijos kompanijos 
Lietuvoje 'įvestos teronijos. 1944 metais 
sugrįžę į Lietuvą, anie budeliai iškirto 
Rainių miškelį, suarė ir užsėjo žemę, ku
ri sugėrė minėtų kankinių kraują, šių 
metų, vasario 16 dieną, du jauni Telšių 
katedros zakristijonai Gediminas Lon- 
gaudis ir Egidijus Ričius nešė į kapines 
vainiką, kad j'į padėtų prie kankinių ka
pų. Šie buvo milicininkų suimti neva už 
chuliganizmą ir administracine tvarka 
nubausti po 15 parų arešto. Gediminas 
tris metus iš eilės, o Egidijus pereitais 
metais mėgino įstoti mokytis į Kauno 
Kunigų seminariją. KGB juos šantažavo, 
bet moraliai jų nesulaužė ir j seminariją 
nepriėmė. Visi juos pažįstą liudija, kad 
abu jaunuoliai yra aukščiausios moralės 
moką susivaldyti, nuoširdūs. Jų neteisin
gas apkaltinimas — KGB kerštas. Gedi
minas ir Egidijus tuoj pat, vasario 16 
dieną parašė Telšių prokurorui protesto

pareiškimą ir už neteisingą apkaltinimą 
paskelbė protesto bado streiką. Atkrei
piame Jūsų administracijos dėmesį 'į tai, 
kad Lietuvoje yra draudžiama taikiomis 
priemonėmis paminėti šimtus tūkstančių 
Stalino — Berijos aukų atminimą. Prašo
me Tamstų moralinės pagalbos ir iš anks
to dėkojime už ją. Linkime sėkmės kil
niame Jūsų darbe užstojant skriaudžia
muosius visame pasaulyje, tuos kurių vie
nintelis ginklas — Tiesa!

1988 vasario 24
Pasirašė: Kunigai: Vincas Velavičius, 

Edmondas Atkočiūnas, Vytautas Prajara, 
Antanas Gražulis, Kazimieras Gražulis, 
Rokas Puzonas, Gustavas R. Gudanavi- 
či'us, Jonas Kastytis Matulionis, Antanas 
Šeškevičius ir pasauliečiai: Robertas Gri
gas, Alfonsas Bumbulis, Povilas Pečeliū
nas, Jadvyga Bielauskienė, Jadvyga Pet
kevičienė, Jonas Petkevičius, Nijolė Sa- 
dūnaitė, Bronė Valaitytė, Vytas Jančaus- 
kas, Antanas Terleckas, Algis Vaišnoras, 
Jonas Volungevičius, Vytautas Bogušis, 
Petras Cidzikas, Bronius Poškus, Leonas 
Lauriukas Saulius Kelpšas, Aldona Rai
žyto, Regina Teresiūtė, Laima Truskaus- 
kaitė, Salomėja Benkevičiūto, Mečislovas 
Jurevičius, Vytautas Vaičiūnas.

(Paibaltiečių Tarybos Biuro Europoje 
žinia: 1988.III.23).

DERBY SKYRIUI 40 METU
Kovo 12 d. ukrainiečių klubo patalpose 

įvykusiame narių visuotiniame, metinia
me susirinkime atžymėtas DBLS Derby 
skyriaus veiklos 40-tis.

Juozas Levinskas — skyriaus pirmi
ninkas atidaręs susirinkimą pasidžiaugė 
susirinkusia didele lietuviška šeima ir 
pasveikino DBLS Centro Valdybos pirm. 
Jarą Alkį, ps. V. Gasiperienę su šeima ir 
svečius iš Mansfieldo ir kitur. Susirinku
siųjų — arti pusės šimto.

Į prezidiumą pakviesti: J. Maslauskas 
— pirmininkauti, Br. Zinkus — sekreto
riauti. Pirmininkas dėkojo už pasitikėji
mą ir sveikino gerbiamą ir mielą DBLS- 
gos pirmininką Alkį, dr. J. Mockų su po
nia, narius ir svečius. Pabrėžė, kiad DBL 
S-gos Centro Valdybos atstovo dalyvavi
mas skyriuje, dirbantiems teikia jėgų ir 
stiprybės tolimesniuose skyriaus veiklos 
darbuose ir jungia į DBLS-gos bendrą 
šeimą. DBLS-ga yra viena iš stipriausių 
organizacijų, remianti visas lietuviškas 
institucijas, esančias Sąjungos rėmuose, 
ekonomiškai. Visų dalyvių vardu išreiškė 
padėką tom skyriaus jėgom, kurios tem
pė skyriaus darbų naštą per visą 40-tį.

Prieš pradedant tylos minute ir galvos 
nulenkimu buvo pagerbti mirę nariai ir 
rėmėjai.

Perskaitytas kun. dr. S. Matulio, MIC 
sveikinimas, kuris Derby parapijiečius 
globoja dvasiniai.

Susirinkimo darbotvarkė buvo priimta.
DBLS Derby skyr. pirmininkas prane-

riaus valdybai ir nariams, kurie ištikimai 
rėmė skyriaus veiklos daubą.

DBLS-gos pirm. Jaras Alkis, Centro 
Valdybos vardu pasveikinęs s'usirinkusiuo 
sius, pasakė: čia yra mano antrieji na
mai, todėl man yra malonu dalyvauti na
rių metiniame susirinkime, minint Derby 
skyriaus garbingą darbų 40-tį. Apibudi
nęs pasaulio įvykius, Centro Valdybos 
darbus>, jis kvietė rasti būdą, kaip įjungti 
jaunimą į mūsų eiles, veiklos darbų tęs
tinumui užtikrinti. Nurodęs kad Londone 
jau veikia Maironio vardo savaitgalinė 
lietuvių kalbos mokykla, prašė, kad ir ki
tos lietuviškos kolonijos pasektų tuo pa
vyzdžiu. Jaunimo įjungimas į mūsų Są
jungos eiles ir lietuvių kalba yra išeivi
jos ateities pagrindinė veikla.

Revizijos komisija pranešė kad sky
riaus kasa yra vedama tvarkingai. Kaso
je iš narių mokeščio ir parengimų bei lo
terijos, randasi keli svarai ir jie naudo
jami, tik skyriaus nutarimu, svarbiems 
reikalams.

Diskusijose, skyriaus pirm. J. Levins
kas paprašė DBLS-gos paramos, norint 
įsigyti zeroksą. Dirbant skyriuje, DBLS 
Taryboje ir adlministruojant „Budėki
me“ pareikajauja daug rašymo, neturint 
priemonių kopijom pasidaryti. J. Alkis pa 
sižadėjo padėti zerokso 'įsigijime.

Br. Zinkui pasiūlius buvo vienbalsiai 
perrinkta senoji valdyba: J. Levinskas, J. 
Sadula, J. Valentinas, K. Kubilius J. Ma
slauskas ir narys Br. Zinkus. Į Revizijos

I

J. Maslauskas priminė, kad LSS-ga 
švenčia 70-ties metų lietuviško skautavi- 
mo Jubiliejų ir 7-ją Tautinę Stovyklą, ku
ri įvyks Amerikoje. O Anglijoje 39-ji 
skautų vasaros tradicinė stovykla Lie
tuvių Sodyboje.

Iš Britanijos vyks 14 reprezentantų. 
Vadovai: ps. V. Gasperienė ir V. O'Brien. 
Visi reprezentantai kalba lietuviškai. 
(Artimoje ateityje, manoma, „E.L.“‘ bus 
atspausdintos nuotraukos ir reprezentan
tų pavardės). Padėkojęs už ilgametį duos- 
numą ir įvairiausią paramą, nuoširdžiai 
kvietė paremti reprezentatin'į vienetą ir 
skautų stovyklą. Taip pat jis pakvietė į 
stovyklos uždarymo iškilmes, kurios 
įvyks liepos 30 d. ps. V. Gasperienė pa
pildė skautišką pranešimą.

Susirinkimą baigiant prezidiumo pirm, 
palinkėjo sėkmės naujajai ir padėkojo 
susirinkusiems: laikykimės drauge ir to
liau tęskime savo darbą, kaip iki šiol, gy
vendami už tėvynės ribų ir 40 metų dirb
dami lietuvybės išlaikymo ir Lietuvos 
laisvinimo darbą.

Susirinkimas, baigtas Tautos Himnu.
Po himno, J. Levinskas, paprašytas, ap

žvelgė skyriaus 40-čio veiklos prasmę ir 
pakvietė lietuviškoje šeimoje pasidžiaugti 
prie šeimininkių paruoštų užkandžių bei 
kavutės ir pasidalinti pašnekesiais tiek 
Sąjungos, tiek ir skautų reikalais.

Pravesta turtinga loterija ir skautų 
stovyklai lėšų rinkliava.

VYTAUTAS SKUODIS 
ITALIJOJE

Buvęs sąžinės kalinys Vytautas Skuodis 
prieš dvi savaites iš Jungtinių Ame
rikos Valstybių atvyko į Italiją. Vy
tautas Skuodis buvo pakviestas dalyvauti 
kovo 19-20 dienomis Bolonijoje rengia
mame studijų suvažiavime, tema: Kry
žiaus ir prisikėlimo tūkstantmetis. Suva
žiavimą rengė Italijoje veikiantis 
„Krikščioniškųjų Rytų ir Rusijos“ sąjū
dis, atžymėdamas krikščionybės įvedimo 
senojoje Kijevo Rusijoje tūkstantmetį. 
Studijų suvažiavime buvo apžvelgta Baž
nyčios ir, apskritai, religinė padėtis tiek 
pačioje Rusijoje, tiek jos valdomuose 
kraštuose bei Rytų Europoje. Vytautas 
Skuodis padarė pranešimą apie religinę 
padėtį Lietuvoje. Studijų suvažiame da
lyvavo ukrainietis kardinolas Lubachivs- 
kij, kiti Centro bei Rytų Europos tautų 
atstovai. Ukrainietis kardinolas vadovavo 
iškilmingom pamaldom rytų apeigomis, 
kurios buvo rengiamos sekmadienį vienoje 
Bolonijos bažnyčioje. Vytautas Skuodis 
iš Bolonijos, praėjusią savaitę, atvyko į 
Romą, kur kovo 25 dieną buvo rengiamas 
kitas studijų suvažiavimas apie religinę 
padėtį Sovietų valdomuose kraštuose. 
Skuodis taip pat ir šia proga skaitys 
pranešimą apie Lietuvą.

Vasario 21 d. prie Kauno Kateuros 
įvykusi demonstracija už Ražą praėjo 
taikingai. Jaunas Kauno poetas, Vytautas 
Statkevičius Ražo garbei padeklomavo iš
trauką iš savo kūrinių.

(Elta)

Nusikaltėliai sulaikyti
Kaip anksčiau buvo pranešta, vasario 

17 d. Druskininkuose nusikaltėlių grupė 
nušovė milicijos leitenantą V. Verbickį ir 
sunkiai sužeidė kapitoną V. Biekšą. Va
sario 22 d. buvo paskelbtos smulkesnės 
informacijos.

Įvykio naktį minėti milicijos pareigū
nai sustabdė patikrinimui atvažiuojantį 
automobilį ir paprašė vairuotoją parody
ti dokumentus. Mašinoje sėdėjo keturi 
vyrai. Vienas jų šovė iš automato ir mir
tinai sužeidė V. Verbickį. Automato smū
giu buvo apsvaigintas V. Biekša. Lavoną 
ir sužeistąjį pakrovė į milicijos mašiną ir 
nuvežė už miesto į miškelį. Automobilį 
susprogdino, bet Biekša sugebėjo išsiva
duoti iš liepsnuojančios mašinos. Po šū
vių ir sprogimų į įvykio vietą atvyko mi
licijos budintysis.

Nusikaltėliai buvo sulaikyti Kalinin
grade (Karaliaučiuje) ir jo apylinkėse. 
Tai broliai Vladimiras ir Anatolijus Mar- 
kevičiai, Igoris Ostapenka ir Pietras Fi- 
dirka. Nusikaltėliai Baltarusijoje apiplė
šė 87 metų gyventoją Ivaną Ubarą, kuris 
vertėsi avikailių išdirbimu ir buvo ne
mažai sutaupęs juodai dienai. Plėšikai 
atėmė 6000 rublių, kankino jo žmoną ir 
trylikametį anūką. Taip pat paėmė kelias 
caro laikų auksines monetas, auksinius 
žiedus, laikrodžius ir keturiolika avikai
lių.

Per susirėmimą Kaliningrade A. Mar
kevičius buvo nukautas, I. Ostapenka — 
nusišovė. Nustačius ir sulaikius nusikal
tėlius, pas juos surasta daug ginklų ir 
šaudmenų. Įvykio aplinkybės toliau ti
riamos.
Privačių namų statyba

Valdžia priėmė nutarimą „dėl priemo
nių individualių gyvenimų jų namų sta
tybos plėtojimui spartinti“. Respublikų 
ministrų taryboms pavesta panaikinti 
anksčiau priimtus aktus, kuriais buvo ri
bojama ar varžoma privačių gyvenamųjų 
namų statyba.
Pamaldos už kun. J. Zdebskį

Lazdijų rajono laikraštis „Darbo vėlia
va“ pranešė, kad vasario 8 dieną Ruda
minos bažnyčioje įvyko pamaldos, skirtos 
prieš dvejus metus tragiškai žuvusio kun. 
J. Zdebskio, šios parapijos klebono, at
minimo pagerbimui.

Komunistai nusiskundė, kad po pa
maldų grupė dalyvių pratęsė paminėji
mo apeigas šventoriuje prie mirusiojo ka
po, kur „atvykusieji bandė šmeižti mūsų 
santvarką“ ir net kalbėjo apie nepriklau
somybės šventės — Vasario šešioliktosios 
— pažymėjimą.
Privatūs automobiliai

1987 metais Lietuvoje buvo užregis
truoti 378.044 privatūs lengvieji automo
biliai. 1000-iui gyventojų tenka maž
daug 104 automobiliai. Pagal šį rodyklį 
Lietuva užima antrą vietą Sov. Sąjungo- 
jo. Pirmoje vietoje — Estija, trečioje — 
Latvija, o ketvirtoje — Gruzija.
Daug gaisrų

Praėjusiais metais Lietuvoje kilo per 
tris tūkstančius šešis šimtus gaisrų. Pa
daryta nuostolių daugiau kaip už puske
tvirto milijono rublių. Gaisruose žuvo 71 
žmogus. Ugnis sunaikino 395 gyvulius ir 
973 įvairios paskirties pastatus. 
Miestai turės herbus

LTSR kultūros ministerija atnaujino 
Respublikinės heraldikos komisijos vei
klą. Komisija organizuos miestų istorinės 
heraldinės medžiagos kaupimą ir studi
javimą. Peržiūrės senuosius herbus ir rū
pinsis naujų kūrimu. Nuspręsta, kad visi 
miestai gali turėti savo herbą. Pastebėta, 
kad yra pagamintas ir platinamas nie
kieno neaprobuotas Vilniaus herbas... 
Autobusų stotis Ukmergėje

Prie Vilniaus-Panevėžio plento, netoli 
šventosios, Ukmergėje pastatyta nauja 
autobusų stotis, kurioje yra keleivių lau
kiamasis kambarys, bilietų kasos ir kitos 
patalpos.

šė, kad metų laike nors ir praradome ke
lis skyriaus narius, tačiau veikla tęsiama. 
Suruošti tautiniai ir valstybiniai minėji
mai, dalyvauta didžiajame sąskrydyje ir 
kitų kolonijų parengimuose, surinktos au
kos jaunimui, skautams ir kitoms lietu
viškoms institucijoms. Jis padėkojo sky-

komisija išrinkti: L. Valentinįenė, A. Ti- 
revičius ir K. Jogaila.

DBLS-gos ir Akcininkų Suvažiavime, 
Debby skyrių atstovauti išrinkta Rūta 
Popikienė. Buvo išklausytas G. Zinku- 
vienės tolimesnių užmojų diskusinis pra
nešimas.

Nuoširdžiai dėkojame vakaro šeiminin
kams: L. Valentinienei, J. Valentinui, G. 
Zinkuvienei ir A. Tirevičiui už maisto pa
gaminimą ir ukrainiečių klubo valdybai 
už patalpas, kuriomis skyriaus valdyba 
naudojasi.

J.M.

Sveikinam Bendradarbius ir 
Skaitytojus Sv. Velykų proga
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Nori pagerbti mokytoja
Mokytoja Ona Razutienė 38 metus mo

kė Kalifornijos lietuvių jaunimą tautinių 
šokių ir lietuviškų dainų. Apie tiek pat 
metų ji dirbo lituanistinėje mokykloje, 
kad jos mokiniai mokėtų lietuvių kalbą ir 
mylėtų Lietuvą. Ir mirė ji bediriguodama 
viename jaunimo parengime 198" m. va
sario 28 d. Lietuvių Bendruomenės jauni
mo ansamblis „Spindulys", norėdamas 
pagerbti savo ilgų metų vadovę, nutarė 
parengti ir išleisti ilgai išliekančią knygą 
apie jos nuveiktus darbus, šios knygos 
redaktorium pakviestas sutiko būti rašy
tojas Algirdas Gustaitis.

Labai prašome paremti šios knygo s iš
leidimą aukomis, netgi stambesnėmis. 
Aukojusieji 1,00.00 dol. bus knygos leidė
jai, 500.00 dol. — mecenatai, 100.00 dol. 
garbės prenumeratoriai, iš anksto atsiun
tę nors 25.00 JAV dolerius — prenumera
toriai. Visų pavardės bus įrašytos kny
goje, kuri bus tuojau išsiuntinėta ją at
spausdinus.

Laukiame taip pat atsiminimų iš visų 
„Spindulio“ narių.

Duomenis ir aukas, čekius išrašant Ona 
Razutis Fund, prašome siųsti šiuo adre
su: 4113 Tracy St., Los Angeles. CA 
90027, USA.

IEŠKOMA DUOMENŲ APIE JAUNIMO 
ANSAMBLI „SPINDULI“ IR 

ONĄ RAZUT1ENŲ

Ruošiamai knygai apie Los Angeles 
Jaunimo ansamblį „Spindulys“ ir jo il
gametę vadovę Oną Dapkutę-Razutienę, g. 
1908 m. Jakaičių km., Šilalės valse., Tau
ragės aps„ ilgai mokytojavusią, jaunimo 
ansambliui vadovavusią Los Angeles, 
Calif., dar stokojama daugelio duomenų.

Kas žino apie jos veiklą Lietuvoje, 
Tauragės apylinkėse ir kitur, ar Vokie
tijoje, JAV-ėse malonėkite parašyti, at
siųsti su turimais duomenimis.

Prisiminimus prašomi parašyti įvairūs 
lietuviški ansambliai, tautinių šokių, dai
nų vadovai su kuriais O. Razutienė ben
dravo. Lauktina ir piniginės paramos 
knygos išleidimui.

Los Angeles Lietuvių ansamblis, Razu- 
tienei vadovaujant, 1977 metais lankėsi 
Europoje: Olandijoj, Vokietijoj, Šveicari
joj, Italijoj, Prancūzijoj, Anglijoje. 
Trūksta spaudos iškarpų, mačiusiųjų 
įspūdžių, nuotraukų.

1982-1983 m. jie buvojo Australijoje, 
koncertavo lietuviams ir svetimiesiems. 
Reikia iškarpų iš užsieniečių spaudos, 
nuotraukų, asmeninių prisiminimų.

1986 m. lankėsi, koncertavo Pietų Ame
rikoje: Brazilijoje, Urugvajuje, Argenti
noje. Reikia vietinės lietuvių spaudos iš

Gediminas Sukas

KRUVINA VASARA
APYSAKA-ROMANAS

(Tęsinys 43)

Ką čia žinosi... Tik tiek, kiek žmonės 
pasakoja.

— Žmonės? Yra netoliese kaimų?
— Kur tau, gražuolėli! Keli vienkiemiai ir tiek. 

Va pakelėje į Lipską, o ir Lomžos pusėje yra keli 
kaimai. Kartais sutinki vieną kitą kaimietį, kartais 
anūkė ką nors papasakoja tiek ir težinau.

Ir vėl ta dukraitė! Senoji Barbora išsisukinėjo, 
vengė kalbėti apie kokias nors pažintis, šlykščiais 
žodžiais piešė savąją aplinką.

Ji pasikelia nuo guolio, pastato dubenį ant 
krosnies ir. tarytum kalbėdamosi pati su savimi, 
murma:

— Gal tu ir sakai tiesą, gal taip viskas atsitiko...
— Galiu paklausti, kur esu'.’ kreipiuosi į 

Barborą.
— O kur čia būsi? Barboros žeminėje.. — sako 

ji. eidama atgal mano guolio link.
Tik išgirdęs senosios atsakymą susigaudau. 

kodėl patalpoje nėra langų. Žeminė — tai didesnė ar 
mažesnė duobė. įrengta žmonėms gyventi. Tokiose 
duobėse anuo metu gyveno sudegėliai. išbombar- 
duoti. slapstėsi pabėgę karo belaisviai ar partizanai.

— Ar pati ir iškasei žeminę?
— Ką tu. ponaiti! Tai mūsų rūsys. Aš tik 

uždengiau lentomis, užklojau velėna, primūrijau 
krosnį. Mano vyras, amžiną atilsį duok jam 
Viešpatie, buvo eigulys. Mes suvalkiečiai, dar 
aštuonioliktaisiais patekome po lenkais. Trys sūnūs 
ir Motiejus išėjo į karą su vokiečiais, bet taip ir 
nebegrįžo... Prieš dvejus metus vokiečių tankistai 
uždege namus, daržinę ir kluoną. Daug pavienių 
sodybų buvo taip sudegintos, girdi, kad nebūtų

karpų, svetimųjų spaudos pasisakymų, 
nuotraukų, prisiminimų.

Apie „Spindulio" koncertus įvairiose 
JAV-ių vietovėse nuo vakarinio iki ryti
nio krašto. Pageidautina spaudos iškar
pos, ypač iš užsieniečių laikraščių, žur
nalų.

Kiekvienu atveju malonėkite tiksliai 
užrašyti leidinio pavadinimą, numerį, da
tą. Prie nuotraukų—fotografą, vietovę, ir 
datą. Iškarpos be nuorodų yra bereikš
mės. Pageidautina dailininkų paveikslų, 
spalvotos nuotraukos apie lietuvių tauti
nius šokius, kaip ir tokios rūšies seni 
brėžiniai, aprašymai. Jūsų talka padės 
pilnesniam knygos paruošimui.

MIRĖ 
KOSTAS RUDAMINAS JURGĖLA

Vašingtone mirė žymus Amerikos lie
tuvių veikėjas, teisininkas ir istorikas 
Kostas Rudaminas Jurgėla. Velionis buvo 
gimęs prieš 84-veris metus Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Pirmojo pasaulinio 
karo metu su tėvais nuvyko į Lietuvą, 
kur gyveno iki 24-ųjų metų įsijungda
mas į visuomeninį ir žurnalistinį darbą. 
Buvo ką tik įsikūrusios nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės savanoris, vėliau 
Klaipėdos sukilimo dalyvis, įsteigė ir re
dagavo pirmąjį Lietuvos skautų žurnalą. 
Sugrįžęs į Ameriką įsijungė į Amerikos 
lietuvių patriotinį ir visuomeninį darbą, 
buvo įvairių lietuvių organizacijų narys ir 
vadovas, nuo 51-ų iki 74-ųjų metų buvo 
Amerikos Balso lietuvių tarnybos direk
torius, yra parašęs knygų ir daug straips
nių Lietuvos istorijos klausimais, pasku
tiniu metu rengė jo išleistos Lietuvos is
torijos anglų kalba naują, peržiūrėtą lei
dimą. Kostas Jurgėla palaidotas Vašing
tone kovo 4-ąją.

TARPTAUTINĖS MOTERS DIENA

Tarptautinės moters dienos proga Ita
lijos vyskupų Konferencija paskelbė pa
reiškimą, kuriame pažymi, kad šiais Ma
rijos Metais Moters Diena įgauna ypa
tingą prasmę. Jėzaus Kristaus Motina 
Marija mus veda „solidarumo, laisvės, 
teisingumo ir taikos keliu“, — rašo vys
kupai. Bažnyčia laiko savo pareiga pada
ryti visa, kas nuo jos priklauso, kad šiuo
laikinėje bendruomenėje būtų sudarytos 
sąlygos pilnai pasireikšti moters orumui, 
kad moterys galėtų drąsiai vykdyti savo 
misiją, skleisdamos meilės, gerumo, iš
minties turtus, kuriais Dievas yra jas ap
dovanojęs.

partizanams užeigos. Tik kai kur paliko kelias 
pirkias, kad lengviau būtų tikrinti „partizanų 
judėjimą". Koks ten judėjimas — ir vieni degina, 
plėšia, ir kiti... Neduok Dieve kokie laikai! Man tai 
nieko, aš sena. Gaila tik jaunų galvų... — pasakoja 
toliau Barbora, vėl sėsdamosi mano kojūgaly.
Taip ir gyvenu žemėje kaip kokia lapė. Esam netoli 
kelio į Lipską, bet jis prastas, šiuo metu niekas juo 
nevažinėja... Kas čia važinės neramiais miškais? 
Taigi, aplink tylu, nes visi žino, kad senoji Barbora 
čia gyvena. Žeminėje lengva pasislėpti nuo visų 
niekadėjų...

Klausausi šios daug vargų ir ašarų mačiusios 
moterėlės ir šiluma įsigauna į širdį: kas pats vargo, 
gali suprasti ir kitą.

Daug pergyvenai, močiut... — tarytum 
paguodą murmu savo žodžius. Į visą mano kūną 
įsigavo maloni šiluma, sąnariai vėl darosi tokie 
tingūs, akys vėl merkiasi.

Ką čia pergyvensi... Ne aš viena tokia...
O ką gi veikia partizanai? Ar taip ir leido 

vokiečiams viską sudeginti?
- Partizanai... — su kartėliu sako Barbora. - 

O kur jie yra? Kartais pasirodo vienas kitas būrys, 
bet mes slepiamės. Ką čia gali žinoti, kas jie toki? 
Štai Stavrovskis — garsus plėšikas ir tiek. Vaduoja 
Lenkiją! O nuo ko? Šaudo ne tik vokiečius, bet ir 
nekaltus žmones, kankina, paskutinį žiedą nuima 
nuo piršto. Tfu! — nusispjauna senoji. — Galvijai ir 
tiek. Ką manai, kaip man reikia slėpti dukraitę? O 
mergaitė juk viena, ji nori ir pasišnekėti, ir 
pasilinksminti. Prieš kurį laiką dar užeidavo 
Albertas, bet dabar jau keli mėnesiai nebesilanko...

Išgirdęs šį vardą krūptelėjau. Ar tai tik 
sutapimas? Albertas, mūsų būrio „baltoji uodega", 
kurį Maironis nesvarstydamas įrašė į išdavikų 
sąrašą...

Lyg rankai mostelėjus praeina nuovargis. Kiek 
galėdamas atsargiau klausiu Barborą:

Koks Albertas? Kaimynas?
Ne kaimynas... Miestietis, tarnautojas. 

Mano dukraitė dirbo vaistinėse Gardine ir Lomžoje. 
Ten ir susipažino. Labai jau sutaria su dukraite. Kai

karas baigsis, tai švęsime ir vestuves. — ne be 
pasididžiavimo šypsosi Barbora.

Man staiga dingo visas saugumo ir laisvės 
jausmas. Šalin iš guolio, šalin iš tos žeminės! 
Barbora sakė, jog netoli esąs kelias į Lipską. Jis veda 
ir kur nors toliau — į Gardiną, į Lietuvos pasienį, į 
Lazdijus, Veisėjus ar Druskininkus. Vidinis jausmas 
man sakyte sakė, kad ir čia. pas senąją Barborą, 
sėlino pavojai.

- Na. aš manau, kad man laikas pakilti. Gana 
gulėjau.

— Gink Viešpatie, gražuolėli! Dar toks silpnas 
ir išbadėjęs. Tau reikia gulėti, o ne šūkalioti. O ir 
rūbus reikia sutaisyti...

— O jei Stavrovskis ieško manęs?
Na, tegu ieško! Pas mus ne taip lengva 

surasti. Veik niekas nežino, kad mūsų dar čia esama.
— O juk Albertas tikrai žino.
— Albertas — savas žmogus. Nesibaimink, 

tavęs niekas neparduos. Ne tam tempiau tave iš 
miško...

Ir vos ji ištaria paskutiniuosius žodžius, kai už 
audeklo, atstojančio duris, pasigirsta nusitęsiantis, 
širdį veriantis riksmas:

— Aaaaaaa!
Nei žmogus, nei gyvulys. Barbora pašoka nuo 

guolio. Aš, lyg adatos įdurtas, atsisėdu patale.
Audeklas prasiskleidžia ir į vidų įslenka aukšta 

moteris. Nelabai gerai matau ją, prie krosnies 
tamsoka, tačiau ir to vaizdo užtenka, kad šiurpulys 
perbėgtų nugara.

Ilgi, susivėlusiomis sruogomis nukarę plaukai 
jau seniai nesušukuoti: išbalęs, tarytum negyvėlio, 
veidas nejaukiai boluoja žeminės prietemoje; dvi 
didelės, žaižaruojančios akys įsmeigtos kažkur 
tolyn, jos nė nepastebi manęs ir Barboros. Moteris 
stovi lyg iš akmens iškalta statula, lyg baisioji 
pasakų fėja, lyg užkeikta nusidėjėlė.

— Ir ko tu šauki, Jagusia? — pasigirsta ramus, 
motiniškas Barboros balsas. Ji kalba lenkiškai.

s (Rus daugiau)

Maskvoje svarstomos etninės problemos
Kovo 12-13 dienomis Maskvoje vyko se

minaras etninėm problem Sovietų Sąjun
goje apsvarstyti. Seminare dalyvavo apie 
septyniasdešimt asmenų, bet daugeliui 
kitų sovietinė milicija sutrukdė nuvykti į 
Maskvą. Vienas jo organizatorių, praėju
siais metais išlaisvintas buvęs politinis 
kalinys Lev Timofeyev pažymėjo, kad 
septyni žmogaus teisių gynėjai iš Lietu
vos, Estijos, Ukrainos ir Gruzijos buvo 
jau įsėdę 'į traukinius, bet prisistatę mi- 
licinkai juos jėga iš vagonų išsodino. 
Šiuo tarpu nėra žinomos pavardės tų lie
tuvių, estų ir kitų žmogaus teisių gynėjų, 
kuriem buvo sutrukdyta keliauti į Mas
kvą. Kiti kitaminčiai, kurie taip pat ruo
šėsi vykti į studijų seminarą Maskvoje 
buvo iš anksto milicijos įspėti, kad jei ke
liaus į Maskvą bus areštuoti. Kharkove 
gyvenantis armėnas žmogaus teisių gynė
jas Altunian visą savaitgalį buvo namų 
arešte. Studijų seminaro organizatoriai 
paskelbė pareiškimą, kuriame protestuo
ja prieš milicijos neleistiną elgesį uždrau- 
džiant kitaminčiam vykti į Maskvą.

Studijų seminaro etniniais klausimais 
dalyviai priėmė tris rezoliuci
jas, kurios bus įteiktos Kremliui. Pirmo
je rezoliucijoje sovietinė valdžia yra 
kviečiama pravesti plačias ir viešas dis
kusijas etninio įtempimo klausimais, sie
kiant geriau painformuoti visuomenę 
apie tautinio pobūdžio neramumų tikrą
sias priežastis. Antroje rezoliucijoje kvie
čiama plačiau apsvarstyti religinės lais
vės varžymus ir ateistinės propagandos 
klausimą, atkreipiant dėmesį, kad. religi
nės laisvės paneigimas neretai sukelia 
tautinio pobūdžio neramumus. Galop, 
trečioje rezoliucijoje sovietinė valdžia 
yra raginama leisti Krymo totoriam su
grįžtai atgal į savo gimtąją žemę iš ku
rios Stalinas Antrojo pasaulio karo metu 
juos jėga ištrėmė.

LIC žiniomis, kelią 'į Maskvą užkirto 
Antanui Terleckui, dr. Algirdui Statke- 
vičiui, Vytautui Bogušiui ir Andriui Tuč- 
kui, norintiems konferencijoj dalyvauti.

Antanas Terleckas ir Nijolė Sadūnaitė 
buvo iškviesti prokuratūron, kur tardy
tojas Kirilenka perspėjo Terlecką į Mas
kvą nevykti. Sadūnaitei kelionė atkrito 
dėl ligos, išsivysčiusios vasario 16 d. sau
gume, kur ji smarkiai peršalo, kai ją vi
są dieną tardė prie atviro lango.

Dr. Algirdas Statkevičius ruošėsi va
žiuoti kaip Lietuvos Helsinkio grupės na
rys, turintis Amerikos pilietybę bet jį 
KGB pulk, česnavičius sulaikė kovo 11 
Vilniuje prie pat traukinio su milicininkų 
ir saugumiečių palyda.

Statkevičių be sankcijos nuvežė į mili
ciją. padarė kratą, pardavė bilietą, grąži
no pinigus ir liepė sugrįžti namo.

Vytautas Bogušis ir Andrius Tuekus ir
gi nenuvyko, 'nes buvo aišku, kad tuos 
taip pat sulaikys.

Ši konferencijos dalis skirta tautybių 
klausimams buvo atkelta iš 1987 gruodžio 
mėn., nes ir tada sovietai sulaikė į Mas
kvą važiuojančius ar besiruošiančius va- 
žuoti tautybių atstovus, jų tarpe lietuvius, 
armėnus, ukrainiečius. Gruodžio . J1 d. 
Vilniaus traukinio stotyje sulaikė tada 
bevyksiančią Nijolę Sadūnaitę ir ją pa
lydinčius Vytautą Boguš'į ir Antaną Ter
lecką.

Kovo 12-13 d.d. tautybių konferencijoj 
susirinkusieji 70 dalyvių smerkė lietuvių 
bei kitų tautybių atstovų sudraudimą 
vykti Maskvon.

BUS PLATINAMA ŽMOGAUS TEISIŲ 
DEKLARACIJA

Tarptautinė Amnestijos organicija ko
vo trečią dieną pradėjo pasaulinę akciją 
už žmogaus teisių apsaugojimą. Akcija 
yra pravedama minint keturiasdešimties 
metų sukaktį nuo Visuotinės Žmogaus 
Teisių deklaracijos paskelbimo. Akcijos 
rėmuose Tarptautinė Amnestijos organi
zacija kreipsis į viso pasaulio valstybių 
vyriausybes jas kviesdama iškilmingai 
įsipareigoti gerbti pagrindines žmogaus 
teises bei laisves ir netrukdyti veiklos tų 
asmenų, kurie įvairiuose pasaulio kraš
tuose kovoja už pagrindinių žmogaus tei
sių įgyvendinimą ir apsaugojimą. Amnes
tijos organizacija milijoniniu tiražu at
spausdins į beveik visas pasaulio kalbas 
išverstą Visuotinę Žmogaus Teisių dekla
raciją, kuri bus platinama įvairiuose 
kraštuose. Amnestijos organizacijos akci
ja už žmogaus teisių apsaugojimą bus už
baigta šių metų gruodžio dešimtąją, Vi
suotinės Žmogaus Teisių deklaracijos pa
skelbimo keturiasdešimtųjų metinių pro
ga.

Skaitytoju laiškai
D.G.
Banalumu, špitole ir davatkėlių medi

tacijomis kvepia Jūšiškis kalendorius. 
Kaip toli nuo Ivinskio kalendorių.

Tegu Jums padeda visokios gerosios 
dvasios.

L. Dovydėnas, JAV
P.S. Kur dingo K. Barėno šviesūs, geri 

laikai? L.D.

TEMPELTONO PREMIJA PASKIRTA 
MUZULMONUI

Metinė Tempeltono premija už nuo
pelnus, skatinant religijos pažangą, šį
met pirmą kartą buvo paskirta muzul- 
monų religijos atstovui. Šia premija yra 
apdovanojamas 74-verių metų pakista
nietis Inamullah Khan. Jis yra pasaulinio 
muzulimonų Kongreso įkūrėjas ir genera
linis sekretorius. Be to, yra pasaulinės 
religijų Konferencijos taikos ugdymo pro
blemom vykdomojo komiteto pirminin
kas. Premijos paskyrimas buvo paskelb
tas trečiadienį Jungtinių Tautų Organi
zacijos Religiniame Centre New Yorke. 
Premija yra pati didžiausia iš visų meti
nių premijų, kurios yra skiriamos pasau
linėje plotmėje. 390 tūkstančių dolerių 
bus įteikti premijos laimėtojui Londone 
gegužės 10 d. Anksčiau Tempeltono pre
mijas yra laimėję šie asmens: Žmonių 
meilės misionierių vienuolijos 'įkūrėja 
vienuolė motina Teresė iš Kalkutos, eku
meninės krikščionių bendruomenės įkū
rėjas šveicaras brolis Roger Schutz, Bel
gijos kardinolas Leo Suenens, krikščio
niško gyvenimo židinių įkūrėja italė Kla
ra Lubich, prieš keletą metų į Vakarus 
ištremtas rusų rašytojas Aleksandras 
Solženicinas. Praėjusiais metais Temple- 
tono premija už nuopelnus, skatinant re
ligijos pažangą, buvo paskiita vengrų kil
mės vienuoliui benediktinui Stanley Jaki.

LITUANISTIKOS CENTRAS 
BELGIJOJE

Įsteigtas Lietuviškųjų Studijų Centras 
ir Maža Biblioteka. Jai prašau rašyti šiuo 
adresu: Liutauras Kazakevičius, Gemeen- 
tehuisstraat, 32, 3090 Kampenhout, Bel
gium.

Tel. 016-657542 arba 016-656083.
Lietuvių kalbos kursai

Liuveno Katalikiškajame Universitete, 
Faculteit „Letteren en Wijsbegeerte“, 
Biljde Inkomstraat, 21, 3000 Leuven, vei
kia Lietuvių kalbos kursai.

Trečiadieniais nuo 10.00 vai. ryto iki 
11.00 vai. ryto šeštadieniais nuo 9.00 vai. 
ryto iki 13.00 vai. Kreiptis į Lietuviškųjų 
Studijų Centrą.

GRIEŽTŲJŲ MOKSLŲ 
STIPENDIJA

A.a. biochemijos dr. Kazio Martinkaus 
(1953-1984) prisiminimui yra įsteigtas 
1985 m. jo tėvų, sesers ir artimųjų drau
gų stipendijos fondas, kuriuo gali pasi
naudoti visi laisvojo pasaulio lietuviai 
studentai, siekiantys magistro arba dak
taro laipsnio iš griežtųjų mokslų.

Dėl daugiau informacijos ir nor'į pra
šymų formų, rašyti šiuo adresu: Kristina 
Martinkus, Dr. Kazys Martinkus Memo
rial Scholarship Fund, 7120 S. Richmond, 
Chicago, Illinois, 60629 USA. Prašymų 
formos turi būti gražintos iki gegužio 20, 
1988.

STALINO TERORO AUKOS

Kaip praneša Italijos laikraščiai, sovie
tinė spauda pirmą kartą pateikė tiksles
nių duomenų apie stalininio teroro au
kas. Komunistinio jaunimo organas ,Ma- 
skovsky Komsomoletz“ šiomis dienomis 
atspausdintame straipsnyje rašo, kad 
penktojo dešimtmečio pradžioje — tarp 
1951 ir 1953-iųjų metų, — darbo lage
riuose Sovietų Sąjungoje buvo kalinami 
12-ka milijonų žmonių. Šį kalinių skaičių 
patvirtino tuometinis sovietinio saugumo 
viršininkas Ignatiev Stalinui pasiųstame 
slaptame raporte. Saugumo viršininkas 
raporte taip pat painformavo diktatorių, 
kad 20 milijonų žmonių, daugiausiai ūki
ninkų, tuo metu buvo saugumo įregis
truoti kaip „liaudies priešai“, o kitiem 42 
iem milijonam asmenų buvo atimti vi
daus pasai. Sovietų Sąjungoje, kaip žino
ma, be vidaus paso pilietis negali pajudė
ti iš vienos vietos ’į kitą, neturi teisės da
lyvauti balsavimuose nei pasinaudoti jo
kiomis kitomis pilietinėmis teisėmis, ta
čiau nėra atleidžiamas nuo darbo parei
gos, kuri yra privaloma ir vidaus paso 
neturinčiam piliečiui. Taigi, kaip pastebi 
Italijos laikraščiai, iš saugumo viršininko 
Stalinui pasiųsto raporto paaiškėja, kad 
penktojo dešimtmečio pradžioje beveik 
75-ki milijonai žmonių Sovietų Sąjungoje 
buvo vergam prilygstantys beteisiai pi
liečiai.

Saugumo viršininko Ignatievo Stalinui 
pateikti duomenys teliečia penktojo de
šimtmečio pirmuosius metus. Tiksliai vis 
dar nėra išaiškinta kiek žmonių buvo ka
linami ir nukankinti per visą Stalino val
dymo laikotarpį. Kai kurių Vakarų isto
rikų duomenimis, Stalino teroro aukų 
skaičius viršyja 50 milijonų.

(Giorn.N.)
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SPORTINIS GYVENIMAS
(tęsinys)

Visa eilė prelegentų patiekė savo pa
skaitas įvairiais klausimais. Pasaulio lie
tuvių bendruomenės pirmininkas Vytau
tas Kamantas, prof. T. Venclova, prof. A. 
Kabaila, R. Sakadolskis (Voice of Ame
rica, Lietuvių sekcijos vedėjas), E. Saka- 
dolskienė, prof. R. Misiūnas (autorius 
The Baltic States — Years of Depen
dence), G. Damušytė (LIC vedėja), V. 
Nakas (LIC vedėjas Vašingtone) ir kiti 
pravedė daug susidomėjimo ir svarstybų 
sukėlusias paskaitas.

Įdomumo ir šviežumo įnešė prof. Vy
tauto Skuodžio duktės Daivos Skuodytės 
asmeniški pasakojimai apie jų šeimos 
pergyvenimus vedant aktyvią rezistenci
ją prieš sovietinę valdžią Lietuvoje, per 
paskutinius dešimt metų. Daiva taip pat 
daug papasakojo apie Lietuvos jaunimo 
nuotaikas dabartinėje viešumo, atvirumo 
ir persitvarkymo atmosferoje. Jos daly
vavimas kongreso atstovus suartino su 
tautos problemomis savame krašte.

PLB pirmininkas V. Kamantas kon
gresui pasiūlė apsvarstyti dabartinę Pa
saulio lietuvių jaunimo sąjungos struk
tūrą ir pasvarstyti, ar nereikėtų jos vie
toje sudaryti ideologinių ir kitų veikian
čių lietuviškų jaunimo organizacijų są
jungą — federaciją, kuri tik ko-ordinuo- 
tų jų veiklą. PLJ Kongreso atstovai šį 
pasiūlymą rado nepriimtinu. Jei yra pro
blemų jaunimo veikloje, tai jų reikia ieš
koti ne Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun
goje, bet dabar vyraujančioje materia
listinėje, patogumų ieškančioje pasaulė
žiūroje, kuri nesiderina su patriotizmu, 
pasiaukojimu ir aukštesnių idealų sieki
mu.

Kongreso atstovai siūlo, kad PLB val
dyba panaikintų narį „jaunimo organiza
cijų reikalams“, nes tai sukelia neaišku
mų ir bereikalingų konfliktų. Visi jauni
mo reikalai turėtų būti palikti PLJS pir
mininkui, kuris savaime yra PLB valdy
bos narys.

Kongresas kreipiasi į šiaurės Ameri
kos Lietuvių bendruomenes, prašydamas 
remti jaunimo veiklą, padėti organizuoti 
Jaunimo sąjungos skyrius ir su jais ben
dradarbiauti. Taip pat kreipiamasi 'į ideo
logines organizacijas, kviečiant jas dirbti 
kartu su vietiniais jaunimo sąjungos sky
riais bendruose reikaluose. Iš lietuvių 
kalbos mokyklų ir kursų pageidaujama 
kad mokiniams jie teiktų daugiau infor
macijos apie dabartinę Lietuvą, pogrindį, 
jos politinę padėtį tarptautinėje plotmėje, 
šių laikų kultūrinius laimėjimus Lietu
voje. Taip pat pageidaujama, kad moky
klos skirtų daugiau dėmesio lietuvių ben
druomenės visuomeninei veiklai.

Bet „Prašome Lietuvių bendruomenės 
stengtis nediegti jaunimui įsisenėjusių 
vyresniosios kartos ginčų, atvirai svars
tyti naujo pobūdžio veiklos projektus ir 
siekti dirbti profesionaliau, vengiant be- 
pramiškų, nesibaigiančių posėdžių“, sako-

Australija priima mūsų jaunimą
(„Europos Lietuvio“ bendradarbio 

pranešimas po pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso)

ma kreipimusi į PLB valdybą.
Studijų dienos buvo apvainikuotos de

monstracija, kuri pasireiškė eisena nuo 
Australijos parlamento rūmų iki Sovietų 
ambasados Canbeiroje. Visi kongreso at
stovai, nešini plakatais ir kartodami šū
kius anglų kalba „Laisvė Lietuvai“, „Lais
vė Pabaltijo valstybėms“ ir panašius, ly
dimi policijos ir televizijos aparatų žy
giavo iki Sovietų ambasados būstinės, kur 
buvo sakomos kalbos, daromi pareiški
mai ir į Sovietų ambasados laiškų dėžutę 
'įdėta .peticija, reikalaujanti panaikinti 
1939 metų rugpjūčio 23 paktą tarp Stali
no ir Hitlerio, kurio pasekmė buvo An
trasis pasaulinis karas ir Pabaltijo kraš
tų sovietinė okupacija.

Keli televizijos kanalai rodė šią de
monstraciją vakarinėje žinių laidoje ir 
perdavė pasikalbėjimą su PLJS pirmi
ninku Gintaru Grušu. Gintaro nuosaikūs, 
gerai pergalvoti ir perduoti pareiškimai 
parodė jaunimo kongreso ir Pasaulio lie
tuvių jaunimo sąjungos subrendimą ir 
pajėgumą reprezentuoti lietuvių tautos 
ir valstybės reikalus tarptautinėje plot
mėje.

Studijų drenose buvo išrinkta Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos valdyba sekan
tiems keturiems metams. Pirmininku ta

KOLUMBIJOS LIETUVIAI
Bogotos lietuviai Lietuvos Nepriklau

somybės 70 metų paskelbimo sukaktuves 
atšventė ypatingu būdu. Į šią, mums iš
eiviams, svarbią šventę iš Jungtinių 
Amerikos Valstyvių atvyko Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės vice-pirmininkė ir 
Kultūros Kongreso Kanadoje pirmininkė 
Milda Lenkauskienė. Jos belauk
dama Bogotos Lietuvių Moterų Draugijos 
valdyba minėjimą atidėjo į 28 dieną va
sario. P.L.B. vice-pirmininkės apsilanky
mas minėjimui suteikė iškilmingumą. Be
gotos kolonija susideda iš 93 asmenų; 
iš suaugusių, vaikų, ir mišrių šeimų. 
Minėjime . dalyvavo 70 žmonių. Jų 
tarpe ir svečiai iš kitų Kolumbijos miestų- 
Vytas ir Danutė Lukauskiai, Simas ir 
Adela Lukauskiai su šeima ir Kęstutis 
Slotkus su šeima iš Villavicencio. Minėji
mas vyko Didžiulių ūkyje, 40 kilo
metrų nuo Bogotos su šia programa:

Šv. Mišias atlaikė ir patriotišką pa
mokslą pasakė kolonijos kapelionas kun. 
dr. Vytautas Mankeliūnas. Po mišių su
giedotas Tautos Himnas.
Milda Lenkauskienė įdomiai pa

pasakojo apie būsimus Kanadoje Kultū
ros Kongresą, Seimą, ir Tautinių šokių 
Šventę. Kęstučio Slotkaus padedama ro
dė skaidres atsivežtas iš Lietuvos. Jas 

po Alvydas Saplys, narės Daiva Kalen
drai tė, Monika Spud aite, Rita Rudaity tė, 
Mirga Šaltmiraitė ir Marytė Balaišytė. 
Visi iš Kanados. VII Pasaulio lietuvių 
kongresas įvyks Pietų Amerikoje 1991 
metais.

Sydnejus ir Canberra VI Pasaulio lie
tuviu jaunimo kongreso svečiams parodė 
tik vieną Australijos veido pusę: Sydne
jus, 3.5 milijonų gyventojų turintis me
tropolis, gamtiškai gražus, įdomus, ju
dantis, verdantis XX amžiaus miestas. 
Canberra sėslesnis, tvarkingesnis, lėtes
nis, valstybės tarnautojų gyvenamas 
miestas, modernus, parodąs, kad galima 
gyventi ir be rėkiančių reklamų, be skais
čių šviesų ir be ausį rėžiančių didmies
čio garsų miestas. Bet vistiek miestas.

Australijos plotas beveik 3,000,000 kva
dratinių mylių. Atstumas nuo Syd
ney, kuris yra rytiniame kontinento kraš
te ir kurį skalauja Ramusis vandenynas, 
iki Vakarų Australijos sostinės Perth prie 
Indijos vandenyno, yra 4,000 km. (2,500 
mylių). Panašus atstumas yra ir tarp 
Viktorijos sostinės Melbourne, pietryti
niame Australijos kampe ir Darwin, 
šiauriausio Australijos miesto. Kadangi 
Australija yra Pietiniame pusrutulyje, 
kuo toliau 'į šiaurę, tuo karščiau. Dar
win mieste vidutinė metinė temperatūra 
sukasi apie +30C, kai tuo tarpu pietuose, 
Tasmanijos saloje vidutinė temperatūra 
apie +15C.

(Bus (kinkiau)

bežiūrint dalyviai turėjo progą bent min
timis aplankyti mūsų gimtąjį kraštą. Pra
nešimą ir skaidrių paaiškinimus į ispanų 
kalbą vertė Barbara Rimbailaitė de Du- 
rana.

Dr. Stany Sirutis savo kalboje priminė 
didingą Lietuvos istoriją.

Dijana Stasiukynaitė, kuri pereitų me
tų gruodžio mėnesį buvo nuvykusi į VI 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą 
Australijoj, kaip jaunimo atstovė, prane
šė apie Jaunimo Kongreso svarstymus ir 
tikslus. Ji galvoja, kad Kolumbijos jauni
mas gali dirbti su senąja karta ir pa
brėžė tik vienybė padės mums išlaikyti 
lietuvių kalbą ir kultūrą išeivijoje. Taip 
pat priminė jaunimui, kad yra būtina pa
švęsti bent dalelę laivalaikio lietuviškos 
dvasios ugdymui.

Esant Bogotoje daug ispaniškai kalban
čio jaunimo minėjimas buvo pravestas 
lietuvių ir ispanų kalbomis.

Pasibaigus oficialiai daliai Bogotos Lie
tuvių Moterų Draugijos valdybos narės 
kvietė visus pietauti. Draugiškoj ir ma
lonioj nuotaikoj minėjimo dalyviai šne
kučiavosi iki vėlyvo vakaro.

N. Stasiukynienė

Nepavyko Kauno Žalgirio krepšinin
kams trečius metus iš eilės laimėti SS-gos 
krepšinio meisterio vardo. Mūsiškius 
baigmėje nugalėjo Maskvos kariškių CA 
SK klubas pasekmėm 80:87 (Kaune) ir 
66:94 (Maskvoje). Tikrovėje, Kaunas ko
vojo prieš SS-gos rinktinę, kadangi šie
met Kremlius norėjo būtinai meisterio 
vardą įrašyti į raudonosios armijos eiles, 
prisimindamas iš eilės net du pralaimė
jimus „mažytei“ Lietuvai. Tad šiemet, 
CASK klubas į savo eiles sutraukė iš 
įvairių klubų geriausius žaidėjus, štai jų 
pavardės: estas H. Ende iš Talino „Kale- 
vo“, J. Migliniekas iš Rygos VEF, ukrai
nietis V. Tkačenko iš Kijevo, V. Pankraš- 
kinas iš Rygos ASK ir 1.1. Tad kovoti be 
geriausio Europos krepšininko Arvydo 
Sabonio buvo labai sunku ir tikėtis per
galės nebuvo galima. Tiesa, pirmose rung
tynėse perpildytoje Kauno halėje (ji sta
tyta nepriklausomos Lietuvos) kaunie
čiai parodė stiprų pasipriešinimą, pralai
mėdami rungtynes tik septynių taškų 
skirtumu. Manding, pirmas kėlinys nu
lėmė kariškių pergalę, nes jį maskviečiai 
laimėjo net 23 tšk. skirtumu ii- tuoj pat 
antro kėlinio pradžioje, įsiverždami į 
priekį net su 56:28 tšk.

Daug kauniečių išvyko,, palaikyti“ Žal
girį Maskvoje. Deja, kauniečiai Maskvai 
lygiu priešu buvo tik iki 14 min., pirmau
dami 30:21. Po to, CASK krepšis liko 
kaip „užkerėtas“ — visiškai nesisekė mū
siškiams metimai. Tuo tarpu, kariškių 
taškai pasipylė kaip iš gausybės rago: 
tolimi latvio Miglinieko metimai buv. 
Rygos ASK žaidėjo, ruso Pankraškino 
tritaškiai pakėlė pasekmę iki 51:36 ir 
prieš rungtynių pabaigą net 84:61. Rung
tynės baigiamos 94:66 Maskvos naudai. 
Žalgiriečių kapitonas V. Chomičius, už
klaustas ar kitais metais, kai žais A. Sa
bonis, Žalgiris laimės meisterio vardą — 
trumpai atsakė „taip — laimėsime“. Ir 
mes linkime „Žalgiriui“ susigrąžinti ge
riausios komandos vardą, pratęsiant ne
priklausomos Lietuvos krepšinio tradici
jas bei į aikštę kuo greičiausiai sugrįžti 
Arvydui Saboniui.

Kada vakarų pasaulyje sporto krautu
vės yra perpildytos sportiniu inventorium, 
sportinėm prekėm, pavergtoje Lietuvoje 
jaučiamas jų trūkumas. Štai vilniškis 
„Sportas“ š.m. kovo mėn. 3 d. pirmame 
psl. patalpino atsišaukimą, kviesdamas 
sportininkus ir sporto mėgėjus rašyti ir 
skambinti redakcijai tuo reikalu, duo
dant sumanymus, patarimus, štai pilnas 
to atsišaukimo tekstas:

„Nedaug mūsų sportiniame gyvenime 
tokių opių, taip giliai įsišaknijusių pro
blemų, kaip sporto prekių kokybės ir de
ficito problema. Kur benuvažiuojame — 
į miestą ar kaimą, su kuo besikalbame —

Išsiuntinėti „Europos Lietuvio“ 1988 m. 
prenumeratos paraginimai

PRAŠOME ATSILIEPTI. AČIŪ 
„EL“ Administracija 

darbininkais, kolūkiečiais, tarnautojais ar 
besimokančiu jaunimu, bemaž kiekvieną 
kartą girdime: trūksta sporto invento
riaus... Beveik kiekvienąsyk esame apipi
lami klausimais: kada gi šis vežimas pa
judės į priekį šiuolaikiniais tempais kiek
gi galima laukti ir kodėl reikia laukti?

Mes gi sporto prekių nei gaminame, 
nei jomis prekiaujame, nei 
planuojame jų gamybą, nei tvarkome 
prekybą. Todėl nevisad žinome, ką atsa
kyti.

Tačiau šįkart, gerbiami sporto mėgė
jai, galite drąsiai klausti, ir Jums bus 
atsakyta. Į visus klausimus, liečiančius 
sporto prekes! Rašykite arba skambinkite 
mums, o mes pokalbyje „Prie apskrito 
stalo — atvirai ir tiesiai“ perduosime 
Jūsų klasimus Tarpžinybinei sporto pre
kių, įrenginių ir prietaisų gamybos vysty
mo, jų asortimento plėtimo bei kokybės 
gerinimo klausimų tarybai, kurios sudė
tyje darbuojasi respublikinių planavimo, 
lengvosios ii- vietinės pramonės, prekybos 
ir sporto organizacijų atstovai.

Būtų gerai, kad duotumėte ir savo pa
siūlymų, kaip galų gale išspręsti tą įsise
nėjusią problemą, ką reikėtų daryti ki
taip negu iki šiol.

Rašykite! Skambinkite! Mūsų adresas ir 
telefonai — ketvirtame puslapyje.

Laukiame iki kovo 10 dienos!“
Prasidėjo SS-gos futbolo pirmenybės 

Vilniaus Žalgiris žaidžia pietuose, pra
laimėdamas pirmas rungtynes Tbilisio 
Dinamo 1:2. Vilniečiai buvo lygiaverčiu 
priešu, tačiau laimė nusišypsojo gruzi
nams.

Ir pabaigai — liūdna žinia: kovo mėn. 
2 d. eidamas 76 m. mirė žinomas Lietu
vos sportininkas Vilhelmas Variakojis. 
Velionis pasižymėjo futbole, krepšinyje 
(buvo Europos meisterio eilėse), tačiau 
didžiausius ir gražiausius taurus nusky
nė stalo tenise, būdamas Lietuvos rinkti
nės nariu, kai mūsų valstybė 1939 m. 
Egipte laimėjo ketvirtą vietą pasaulyje.

Dar karo metus, raudonarmiečiams užė
mus Šiaulius, jis paskiriamas to miesto 
sporto komiteto pirmininku, vėliau dides
nę savo sportinio gyvenimo dalį, praleis
damas Panevėžyje.

Velionis padėjo SS-gai stalo teniso pa
matus, iškeldamas ją į pirmaeiles valsty
bes pasaulyje tapdamas kaitų 1949-1951 
m. meisteriu ir užaugindamas gražią Lie
tuvos paminą, kuri taip pat skyrė gra
žius laimėjimus, neturėdama sau lygių 
visoje SS-goje. Už nuopelnus Lietuvos ir 
SS-gos stalo tenisui jis buvo apdovanotas 
medaliais ir garbės raštais.

Gaila, kad LE savo skiltyse neatžymė
jo šį žymųjį Lietuvos sportininką. Tik 
XXXI t. A. Kt. (a.a. Andrius Keturakis), 
rašydamas apie stalo tenisą keletą kartų 
mini V. Variakojo pavardę, bei jo nuo
pelnus nepriklausomai Lietuvai, paverg
tai tėvynei bei žaidžiant SS-gos rinktinė
je.

K. Baronas

KANADOS
KANADOS HAMILTONAS

Aštuntoji laisvojo pasaulio lietuvių tau 
tinių šokių šventė yra rengiama Kanados 
Hamiltone š.m. liepos mėn. 3 d. Organi
zacinis komitetas, sudarytas iš veikliau
sių kolonijos lietuvių (susilaukęs taip pat 
paramos iš kaimyninio Toronto) jau iš 
anksto išnuomavo puikų V. Copps kolise- 
jų (mirusio burmistro vardu pavadinta 
ledo ritulio halė), talpinanti virš 17.000 
žiūrovų, sales parodoms, pobūviui ir 1.1. 
Nenuostabu, kadangi laukiama virš 2-jų 
tūkstančių šokėjų iš JAV. Kanados, Pietų 
Amerikos, Anglijos, Europos ir gal net iš 
Australijos bei Lenkijos ir gal 12 tuksi, 
svečių.

Kanaciiškame Hamiltone (Hamiltono 
miestai randami JAV, Australijoje, Ber- 
mudose) išgyvenau 31-nus metus, tad no
rėčiau vykstančius į šią šventę trumpai 
supažindinti su miesto istorija, Hamilto
no įdomesnėm vietovėm bei jo apylinkėm.

Palyginus su senais Europos miestais 
Hamiltonas yra dar kūdikis kaip ir visa 
Kanada, atžymėjusi 1966 m. savo 100-tąjį 
gyvavimo sukaktį. Tiesa, 1668 m. pran
cūzas mokslininkas ir tyrinėtojas La Sal
le su grupe nuotykių ieškotojų-avantiū- 
ristų buvo įplaukęs į šiandieninį Hamil
tono uostą (tonažu jis užima trečią vietą 
Kanadoje). Trumpai pabendravęs su vie
tos indėnais, jis šias apylinkes paliko ra
mybėje, tikriems šio krašto gyventojams, 
neturėdamas jokių užkariavimo — paver
gimo tikslų. Tie prancūzai ir buvo pirmi 
baltosios rasės atstovai, pasiekę šiandie
ninio Hamiltono m. ribas. Sakoma, kad ši

K. Baronas
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ronto per Burlingtono tiltą arba pasikė-j kęs! beveik 28 milj. dol. kapitalą ir skir
tus į Hamiltono „mountains“ — kalną) į damas iš savo pelno gražias sumas įšeivi- 
jo apylinkes, kur pasistato sau gražius, j jos lietuviškai veiklai. Šią paramą jaučia 
vienos šeimos namus (pamėgtas „rezi- Hamiltono lituanistinė mokykla, sporto

europiečių grupė, paliko krašto autochto
nams kiek dovanų bei praktiškų gyveni
mo patarimų. Ar pasinaudojo indėnai 
europietiška kultūra ir civilizacija — sun
ku pasakyti, nes jų gyvenimas ėjo toliau 
kasdienine vaga — medžiokle bei apsi
saugojimu nuo šaltų žiemų.

Indėnams priklausė žemė ii- jos turtai. 
Jie buvo krašto šeimininkai iki JAV ne
priklausomybės paskelbimo, kada britai 
— lojalistai buvo „jankių“ nugalėti. Da
lis jų atvyko į Hamiltono apylinkes ir 
čia įsikūrė. Istoriniai šaltiniai sako, kad 
1791 m. šiandieninio Hamiltono m. ribo
se gyveno 30 šeimų.

Kilęs 1812 m. karui anglas Jurgis Haffl- 
miltonas su šeima pasiekė Hamiltoną 
ir nupirkęs už 3 tūkst. dol. šiandieninį 
miesto centrą, pradėjo jį skirstyti skly
pais ir žemę pardavinėti atvykusioms 
emigrantams. Gatves jis pavadino savo 
šeimos ar giminių vardais. Tad kiekvie
nas, aplankęs miesto centrą, ras jame 
John Str. James Str., Catherine Str., Ma
ry Str., Augusta ir kt. vardais pavadintas 
gatves. 1813 m. Jurgio Hamiltono nu
pirkta žemė gavo Hamiltono m. (town) 
vardą ir 1846 m., pasiekus 6.832 gyvento
jų skaičių, Hamiltonas buvo inkorporuo
tas kaip miestas. Taigi, šiemet, Hamilto
nas švenčia savo 142-ąji „gimtadienį“.

Šiandieninis Hamiltonas skaito 310 
tūks. gyventojų, o jo „metropolitan“ virš 
500 tūkst. Mat šis Ontario miestas yra 
Kanados plieno „širdis“, tad . gyventojai 
bėga iš dūmuose skęstančio miesto (tą 
vaizdą galima matyti, važiuojant iš To

dencijos vardas), kadangi susisiekimas į 
darbovietes yra labai patogus ir greitas.

Patį miestą reikėtų suskirstyti į ketu
rias dalis: rytinį ir vakarinį (skiria James 
g-vė), pietinį ir šiaurinį (skiria Main g- 
vė), tad ir, prie gatvių pavadinimų, būti
nai pridedamos So, N, E, W raidės. Mat, 
ilgiaušioši.Hamiltono King ir Main g-vės 
(jų ilgis apie.18-20 km) turėtų dešimtis 
tūkst. nr., sudarydamos daug keblumų. 
Tą'būtinai turi atsiminti kiekvienas eks
kursantas, pirmą kartą aplankęs Hamil
toną. Tiesa, toks didesnis miestų ir jos 
gatvių padalinimas yra beveik visoje Ka
nadoje bei JAV, kadangi milijoninės gy
venvietės nėra susispaudusios kaip senu
tėje Europoje. Tokios „topografijos“ prie- 

ižastimi reikia laikyti milžiniškus plotus 
ir ilgiausias gatves, prie kurių Kanados 
gyventojai (taigi kartu ir lietuviai) yra 
pripratę, labai dažnai matuodami nuoto
lį ne myliom ar km., bet automašinos va
žiavimo laiku.

Kaip ir visa Kanada taip ir Hamiltonas 
yra graži įvairių tautybių mozaika. Jame 
•gyveno anglai, škotai, airiai, kiniečiai, 
prancūzai, ukrainiečiai, lenkai, vengrai, 
vokiečiai, žydai, latviai, estai ir kt. tauty
bės. Oficialus gyventojų surašymas Ha
miltono „metropolitan“ ribose surado 
2.200 lietuvių. Jie čia įstaigė lietuvišką 
Vilniaus Aušros Vartų parapiją (58 Dun
duli! St. N.), įvairias lietuviškas organi
zacijas, dirbančias tautiniai — kultūrinį 
darbą. Tiesa, be stiprios finansinės para
mos šis lietuviškas darbas būtų neįmano
mas. O tuo turtinguoju „dėde“ yra Ha
miltono lietuvių bankelis, 1987 m. pasie- 

klubas, Vasario 16-sios gimnazija, didesni 
rengimai. Važiuojant Main g-ve, tarp 
CHML radio stoties ir Gage parko mato
mas gražus namas su Gedimino stulpais. 
Ten ir randasi bankelis „Talka“. Nemo
kantieji anglų kalbos, atlikdami pinigines 
operacijas, galės gauti įvairią informaci
ją. Išsiilgę vokiškų gaminių, ga
lės juos 'įsigyti (ir vokiškai kalbėti) di
delėje miesto centre „Denninger“ parduo
tuvėje, pavalgyti „švarcvaldo“ restorane. 
Anglijos lietuviai ras savo gyvenamo 
krašto prekyvietes „pub“ aludes ar „fish 
and chips“ restoranus, įvyniuojant šį ska
nėstą į vietos „Spectator“ dienraščio lapą, 
Įdomesnės lankomos vietos: Botanikos so
das, Dunduru pilis, Lloyd Jackson apsi
pirkimo centras, meno galerija, prie 
miesto rotušės — amerikaniško futbolo 
muziejus (Canadian Football Hall of 
Fame, kur yra vieno lietuvio A. Stuko rū
bai ir nuotrauka), „Greater Hamilton 
shopping centre — didelis apsipirkimo 
centras su milžiniška automašinom pasta 
tyti aikštele, Hamiltono orauostis, kuria
me randasi antrojo karo Kanados lėktu
vai ir kt.

Negalima apleisti tik už 15 km. esan
čio Kaledonijos (Caledonia) miestelio ir 
kiek toliau indėnų rezervato. Tiesa, teks 
kiek nusivilti, kadangi raudonosios rasės 
atstovai gyvena ne palapinėse, bet mūri
niuose ar mediniuose namuose, dėvi „bal
tųjų“ rūbus, sėdi Kaledonijos aludėse, 
gurkšnodami alų kartu su jų krašto pa
vergėjais, gaudami kiekvienais metais ge
gužės mėn. 23 d. kasdienės Viktorijos nu
statytą dovaną — 1 dol. ir sūrį. O dar 

taip neseniai Kanados įstatymai draudė 
alkoholinių gėrimų pardavimą indėnams. 
Kada šis įstatymas buvo nuimtas nuo in
dėnų pečių — negalėčiau pasakyti.

Įdomus yra senas, lietuvišku vardu 
skambantis Dundas miestelis. Vienu me
tu, jis savo tekstilės pramone norėjo nu
konkuruoti Hamiltoną. Tačiau pastaraja
me, įsteigus plieno fabriką „The Steel Co. 
of Canada“ (čia dirbo virš 150 lietuvių), 
Dundas miesto gyventojų skaičius pradė
jo smulkti, kadangi ir kt. plieno įmonėse 
buvo didelis darbininkų pareikalavimas 
su geresniu atlyginimu. Taip pat, verti 
dėmesio Burlingtono ir Stoney Creek 
miesteliai ir už jo — platūs vynuogių 
laukai. Turint kiek daugiau laiko, nepa
tarčiau važiuoti Queen Elizabeth (su
trumpintai QE) autostrada, bet penktuo
ju keliu, kuris kerta miestelius bei gra
žias apylinkes.

Negalima pamiršti Niagaros krioklio, 
netoli jo „senojo“ Niagaros miestelio, gė
lių laikrodžio ir kt. įdomesnių vietų. Į 
Niagarą nepatarčiau važiuoti savaitgalį, 
kadangi Queen Elizabeth autostrada yra 
užpildyta automašinom ir tuos 68 km. 
teks važiuoti 2-3 vai. Ir pats miestelis yra 
perpildytas turistais. Perėjimui per 
„Peace“ tiltą į amerikiečių pusę reikalin
ga JAV viza. Kiti nuotoliai nuo Hamilto
no: Buffalo — 102 km., Chicago — 784 
km., Detroit — 322 km., Montreal — 607 
km., Ottowa — 467 km., Toronto — 68 
km.

Linkime Europos lituviams gražių die
nų netik svetingame Hamiltone, bet ir vi
same Klevo lapo krašte, tačiau neduoda
mas jokių vaistų nuo karštu, ir tvankių 
Kanados dienų. Su širdies negalavimais 
nepatarčiau ten skristi.

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

Balandžio 23-24 d.d. — baltų savaitga
lis Cathorpe (Baltic weekend).

Balandžio 23 d. — Londono Lietuvių 
Maironio mokyklos vasaros trimestro 
pradžia.

Balandžio 29 — Gegužės 2 dienomis 
pavasario Lithex Sodyboje.
Balandžio 30 — gegužės 1 d.d. — Motinų 

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

Gegužės 14 d. — Baltijos Tautų 70 Me
tų Nepriklausomybės sukaktuvėms pa
minėti Boltono pabaltiečių koncertas-šo- 
kiai Ukrainiečių Klube, 99 Castle St., 
Bolton. Pradžia 6 vai. vak.

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

Birželio 24-27 dienomis — Toronte Ka
nadoje vyks PL IV Kultūros Kongresas.

Birželio 28-30 dienomis — Toronte, Ka
nadoje vyks PLB-nės 7-sis Seimas.

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

Liepos 3 d. — Hamiltone, Kanadoje 
Tautinių šokių šventė.

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 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.

ARKIVYSK. J.V. BULAITIS 
LONDONE

Arkivyskupas Jonas V. Bulaitis atvyko 
atostogų į Londoną aplankyti savo ar
timųjų. Velykų ryte 8 vai. jis vadovaus 
prisikėlimo procesijai ir atnašaus šv. Mi
šias.

AUKOS SPAUDAI
K. Vaitekaitienė — 1.50 sv.
D. Adams — 1.00 s v.
M. Pause-Simaniukštytė — 5.00 sv.
St. Aleknavičius — 3.00 sv.
P. Grenda — 8.50 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

„DAINAVA“ PAAUKOJO:
Vasario 16-tai Gimnazijai 1000 sv.
L.K.R. Fondui — 300 sv.
Parėmė ligonius — 91 sv.
„Dainava“ taip pat yra sumokėjusi 5- 

kių pensininkų „Europos Lietuvio“ meti
nę prenumeratą.

LONDONO LIETUVIŲ MAIRONIO 
MOKYKLA

Žiema, pilna kaprizų ir oro nenuosaiku 
mų, aiškiai jau perleidžia valdžias jau
nam pavasariui. O su nauju pavasariu 
nauji darbai, nauji rūpesčiai pasitiks 
Londono liet. Maironio mokyklą.

Kovo 27 d. mokykla užbaigė antrąjį 
darbo trimestrą. Jei pirmasis buvo už
baigtas eiliniu, pasakos inscenizavimu ir 
paties Kalėdų Senelio atbildėj imu, ta'i šio 
pabaigtuvės buvo atšvęstos žiūrint video 
juostą, suktą video mėgėjo — turisto 
1985 m. Lietuvoje. Tai pynė asmeniškų 
įpūdžių iš jo viešnagės tėvynėje.

Šalia mokinių, džiugu buvo matyti se
ses ir brolius skautus puikiose, tvarkin
gose uniformose — pietinės Anglijos Ge
ležinio Vilko mišrią draugovę.

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.

Dėl priekabingų gripų ir dėl aukščiau 
prasidėjusių Velykų atostogų anglų mo
kyklose, mokinių skaičius buvo išretėjęs, 
užtai skautų ir poros svečių atsilankymas 
visokeriopai paįvairino bei praturtino tas 
kelias bendrai praleistas valandas.

Grįžkim prie video — jis, kaip ir dau
guma jų, atsigabentų iš Lietuvos, prasi
dėjo tautiniais šokiais. Nors nebuvo pa
aiškinta daug kas, ’bet nujautimas mums 
aiškiai sakė, kad tai šaunusis Mataičių 
etnografinis ansamblis grakščiai ir in- 
tryguojančiai užiminėjo svečius iš užjū
rių, greičiausiai, „Lietuva“ viešbutyje.

Atlikėjai vaizdavo atsitiktinį linksmo 
pobūdžio šventvakarį, neabejotinai vyks
tantį vešliame Lietuvos kaime, greičiau
siai 1950 m. pabaigoje, kur senė ir jaunė, 
bajoraitės ir kaimo jaunimas (tą bylojo 
apranga!) linksminosi, žaizdami, tarmiš
kai dainuodami senolių dainas, pašokda
mi retai ar niekad dar nematytus šokius. 
Jie pynė praeities gyvenimą į vieną mar
gą vainiką. Dalinai ir gerai, kad video 
autorius žiūrovui nieko nekomentavo. 
Taigi, mūsų vaizduotė liko nepažabota, ir 
kiekvienas galėjom savaip į viską žiūrėti, 
ir savaip iki soties gėrėtis.

Po šokių viešbutyje „išsileidome“ tu
ristiniu autobusu į kelionę Vilnius-Kau
nas. „Kelias tolimas, bet mielas“, norėjo
si užtraukt. Laike lijo, o autobuse gidė 
„raizgė ir maizgė“ angliškai viską, kas 
ant liežuvio pakliuvo: geografija, istori
ja, ekonomika, pažanga, ir t.t. ir tra-ta- 
ta. Salėje vieni atlaidžiai šypsojos, o kiti 
ėmė žaisti. Atvažiavę į Kauną, pasimuistę 
po senamiestį, prie Maironio paminklo 
„atsisveikinome“ su video juosta, kuri 
dar ilgai galėjo suktis. Laikas buvo išgert 
puodelį kavos, užsikandant Gajutės „ran
kų darbo“ pyragu. Dar fotografavomės, 
šposinome ir palinkėję vieni kitiems gra
žių Šv. Velykų ir šilto oro, sakėme sudie 
ir iki pasimatymo 23 balandžio. Tai tre
čiojo trimestro pirmoji diena, kuri pra
sidės įprastiniu laiku — 10 vai. Lietuvių 
namuose.

Atleiskit, nė žodžio apie margučius?! 
Juos marginome ir ridenome savaitę 
anksčiau, kada mokykla buvo pilname 
darbo įkarštyje.

Leiskite palinkėti visiems bet kuo pri
sidėk usiems bei prisidėsiantiems ateity- 
prie mokyklos puoselėjimo linksmų šven
tų Velykų ir — lietuvišką Ačiū!

Žiogeliai
P.S. — Mokyklos energingai koordina

torei Živilei Šlekyttei-Stanton ir Tomukui 
linkime laimingos kelionės ir gero poilsio 
Floridoj. Iki greito pasimatymo — tie pa
tys Žiogeliai.

Bradfordas
MARGUČIŲ KONKURSAS

Balandžio 4, Velykų II d., 2.30 v.p.p., 
rengiamas margučių konkursas.

Skiriamos 3 premijos suaugusiems ir 3 
premijos vaikams už gražiausius margu
čius.

Užkandžiai ir kavutė.
Kviečiame gausiai dalyvauti.

Vyties klubo valdyba

PAIEŠKOJIMAS
Steponas Brazdauskas sūn. Juozapo, 

gimęs 1912 m. Mažeikių rajone, išvyko iš 
Lietuvos 1944 m. iš Ruzgų km. Mažeikių 
rajono.

Ieško sesuo Aldona.
Prašau rašyti:
J. Maziliauskas, 106 Evelyn Grės., To

ronto M6P 3E1. Canada.

A.A. Stellai Kaufmanaitei-Nowak, 
mirus, jos vyrą, ,sūnų ir dukrą, 
taip ipat ir gimines Danijoje ir

Lietuvoje {širdingai užjaučiame ir 
S kartu liūdime.

D. ir R. šovai

Manchesteris
RENGINIAI

Velykų 1-mą dieną M. lietuvių klube 
įvyks gražiausių margučių ir kepuraičių 
varžybos. Laimėjusieji gaus premijas.

Kviečiame visus atvykti į klubą ir at
sinešti margučių ir kepuraičių.

Klubo Valdyba

Balandžio 30 — gegužės 1 d.d. į Man- 
chesterio lietuvių soc. klubą atvyksta 
Anglijos skautai-ės ir turės savaitgalio 
stovyklėlę. Ta pačia proga paminės Mo
tiną.

Daugiau apie tai bus paskelbta klubo 
skelbimų lentoje.

Prašome atvykti visus pabendrauti su 
Skautais ir paminėti Motiną.

Rengėjai

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
Kovo 5 d. MLK Bendrija surengė M. 

lietuvių klube šv. Kazimiero minėjimą, 
kuriame dalyvavo apie 40 žmonių.

Minėjimą atidarė ir pravedė Bendrijos 
sekr. A. Podvoiskis, kuris pasveikino su
sirinkusius, tarė įžanginį žodį ir pakvie
tė kan. V. Kamait'į paskaitai.

Prelegentas savo paskaitoje bendrais 
bruožais nusakė šv. Kazimiero kilmę, jo 
viešąjį gyvenimą ir pasiektą altoriaus 
garbę, išryškindamas jo asmens gerąsias 
savybes, kurios gali būti pavyzdžiu, sie
kiant šventumo. Paskaita buvo išklausyta 
su giliu dėmesiu.

Minėjimas baigtas sugiedant Marija, 
Marija. Po to vyko bendras pasižmonėji- 
mas.

Ačiū prelegentui už paskaitą, klubo 
valdybai už patalpas ir paramą ir atsi
lankiusiems į minėjimą.

A. P-kis

Boltonas
SKYRIAUS VEIKLA

Boltoniškiai kovo 12 d. buvo susirinkę 
savo einamųjų reikalų aptarti. Skyriaus 
pirmininkas H. Vaineikis davė susirin
kimui praėjusių paba’ltiečių šokių apy
skaitą ir išdėstė ateities veiklos gaires, 
ragindamas visus dalyvauti lietuviškose 
Velykų rekolekcijose Manchesteryje. Jis 
paminėjo DBL Sąjungos suvažiavimą ir 
Išvežtųjų Minėjimą, birželio mėnesį. Jis 
taip pat pasiūlė rengti antros Velykų 
dienos tradicinį pobūvį. Jo pasiūlymas 
buvo priimtas ir Boltono šeimininkės su
tiko paruošti pobūvio vaišes.

Toliau savo pranešime pirmininkas iš
aiškino Boltono Baltijos Tautų Komiteto 
planus dėl rengiamo koncerto, kuris įvyks 
gegužės 14 d. Baltijos valstybių 70 metų 
Nepriklausomybės Paskelbimo sukaktu
vėms paminėti. Į koncertą yra pakviestas 
vietinis parlamento narys, pabalitiečių 
valdybų Anglijoje vadovai ir meninių 
pajėgų atstovai, kurie atliks koncerto 
programą. Po koncerto bus šokiai. Pla
nai yra ambicingi ir Boltono lietuviai ti
kisi, kad apylinkės tautiečiai šį svarbų 
įvykį gausiai parems.

Susirinkimas gražiai pasivaišinus, kaip 
ir visada, pasibaigė draugiškoje nuotai
koje.

PADĖKA
Šv. Onos draugija Londone dėkoja už 

paramą loterijai, kuri įvyko kovo mėn. 
27 d.

PAMALDOS
DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDOS 
LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE LONDONE

Did. ketvirtadienį — kovo 31 d. 5 vai. 
vakare.

Did. penktadienį — bal. 1 d. 3 vai.
Did. šeštadienį — kovo 2 d. 7.30 vai. v.
Velykų ryte —- bal. 3 d. 8 vai. procesija 

ir Mišios. Suma — 11 vai.

Lietuvių bažnyčioje Londone kun. 
Aleksandras Geryba Did. penktadienį — 
bal. 1 d. klausys išpažinčių nuo 2 vai. ir 
pasakys pamokslą per pamaldas 3 vai.

Did. penktadienį yra privalomas pas
ninkas.

Nottinghame — kovo 31 d., Did. Ket.
19 vai. Židiny. Balandžio 1 d. Did. Penk.
15 vai., bal. antrą dieną Did. šešt. 20 vai. 
Velykom bal. 3 d. 11.15 vai., antrą d. 
Velykų 11.15 vai.

Bradforde — Velykų I dieną, 12.45 vai.
Boltone — Velykų II dieną, 11 vai.
Wolverhamptone — Velykose, 16 vai., 

24-26 Meriadale Rd., Chapel Ash.
Eccles — balandžio 10 d., 12.15 vai.
Nottinghame — balandžio 10 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Manchesteryje — balandžio 24 d., 12.30 

vai.

Rochdale
Kovo 13 d. DBLS Rochdalės skyrius 

turėjo savo susirinkimą, valdyba padarė 
savo pranešimus ir aptarė einamuosius 
reikalus.

‘Pirmininkas D. Banaitis pranešė, kad 
1987 metai surinkta 100 sv. jaunimui nyk
stančiam 'į kongresą Australijoje paremti 
ir išplatinta už 25 sv. loterijos bilietų. 
Taip pat skautams surinkta 40.75 sv. 
Skyrius dar turi 30 narių.

1988 metų valdybą sudaro: D. Banaitis 
— pirmininkas, V. Motuzą — sekretorius, 
S. Aleknavičius — kasininkas.

Revizijos komisiją sudaro, S. Jankaitis 
ir O. Žilinskas (Mrs). Sėkmės naujai val
dybai!

V.M.

Škotija
LIETUVIAI ŠKOTIJOJE

Škotijos lietuviai padėję viską į šalį 
sekmadieni, 6-tą kovo, suvažiavo iš arti 
ir toli šveęsti Šv. Kazimiero dieną.

Šv. Luko bažnyčioje Glasgowe susirin
ko 100 lietuvių išklausyti kun. J. Andru- 
šio aukojamas iškilmingas Mišias. Visa 
bažnyčia giedojo: Pulkim ant Kelių.

Škotijos skautų „Vytauto draugovės“ 
Matas Julius pasirūpino procesija; skau
tai nešė Škotijos, Lietuvos, Šv. Tėvo ir 
„Vytautės draugovės“ vėliavas. Buvo gra 
žu ir malonu matyti tiek daug jaunimo. 
Kunigas pasakojo apie Šv. Kazimiero gyve 
nimąį apie jaunimą ir skatino mylėti arti
mą, kaip Dievas mylėjo visus ir gyventi 
artimai, lyg šeimoje.

Mišioms pasibaigus sustojom ir visi su 
džiaugsmu giedojom šv. Kazimiero gies
mę.

Po mišių susirinkom bažnyčios salėje, 
kur Glasgowo šeimininkės pavaišino su
muštiniais ir vyno taure, šv. Kazimiero 
gaubei. Komitetas visoms dėkojo už tokį 
didelį darbą.

Koncertas prasidėjo: mergaitės padai
navo keturias dainas, ir pašoko tris tau
tinius šokius, baigė „Sėjau rūtą“ visiems 
dainuojant. Keletą dainų akordeonu pa
grojo Mark Pautney. Kunigas Andružis 
padėkojo visiems už tokią gražią dieną 
ir loteriją.

Aušros šokėjos pagerbė Petrą Kubilską- 
Miller, kuris dalyvaus Londono balandžio 
mėn. maratone, šokėjai nupirko marški
nius su Lietuvos Vyčiu ir papuoštais rau
dona, žalia ir geltona, spalva. Juos 'įteikė 
P. Rugienienė. Aušra ir visi dalyviai lin
kime Petrui daug sėkmės ir džiaugiamės, 
kad trečiu kartu maratone dalyvauja lie
tuvis.

Šv. Kazimiero valdyba taip pat vis
liems dalyviams dėkoja.

K. Rugienienė

PADĖKA Iš SKOTUOS
Aušros Vartų Madonos šventykla Ško

tijoje, Marijos Metų proga, jau atstatyta. 
Šiam reikalui paprašiau 2000 sv., kuriuos 
jūs sudėjote. Todėl Škotijos lietuviams, 
jų giminėms ir draugams Anglijoje, Ka
nadoje ir JAV-bėse, visiems aukojusiems 
aš dėkoju. Tegul jus Dievas laimina už 
dosnumą. Už jus aš aukosiu Šv. Mišias.

Ačiū. Kun. Juozas, Škotijoje

Belgija
Kovo 6 d. nemaža grupė lietuvių iš 

Belgijos ir Olandijos susirinko Lieže. Pa
maldas laikė Prel. J. Petrošius iš Pary
žiaus, kurių metu maldos buvo skirtos 
Lietuvai, jos 70 metų Nepriklausomybės 
Paskelbimo Jubiliejui.
Simboliniai, didžiojo poeto Maironio dva 

sios išlikimo tautiečiuose, sugiedota Mi
šių metu „Lietuva brangi“, kas sujaudi
no visą būrį lietuvių, kurie gyvenimo iš
tremti mažajame Belgijos kampelyje vis 
jaučiasi lietuviais, priklausančiais išeivi
jai ir tautai, nors amžius ir buities sąly
gos išretino jų gretas.

Po pamaldų susirinkime įvyko prane
šimai, pokalbiai, svarstymai bendruo" 
menės ateities klausimu. Buvo patvirtina 
senoji valdyba.

Atstovui siųsti į PLB Seimą, vykstantį 
Toronte šią vasarą, nėra pinigų.

Liuveno Universiteto patalpose Liutau
ras Kazakevičius, diplomuotas slavistikos 
profesorius, duoda lietuvių kalbos pamo
kas du kartus į savaitę: trečiadienių ir 
šeštadienių popiečiais. Kviečiu tautiečius 
šiomis pamokomis pasinaudoti. Pamokos 
yra nemokamos. Svarbu norinčiųjų skai
čius. Nesusirinkus pakankamam skaičiui 
— pamokos negalės išsilaikyti.

St. Baltus

Dukteriai Birutei mirus, jos tėvus 
seserį, brolius jr gimines 

liūdesio valandoje užjaučia
L.K.V.S-gos „Ramovės“, 

Manchesterio Skyr. Valdyba ir nariai

PA S A V L, YJE
LONDONE PRISIMINTOS 1949 METŲ 

DEPORTACIJOS
Penktadienį, kovo 25 d. 3.30 vai. p.p., 

Baltų Taryba padėjo vainiką prie Jaltos 
paminklo Londone su užrašu „prisimini
mui 150.000 estų, latvių ir lietuvių, de
portuotų 1949 m. kovo m. į Sibiro vergų 
stovyklas“. Tą įvykį tą pačią dieną Radio 
Free Europe ir Radio Liberty perdavė į 
Estiją,, Latviją ir Lietuvą su įkalbėtais 
sveikinimais iš Londono trijomis kalbo
mis.

Kaip praneša korespondentai iš Stock- 
holmo vainikų padėjimo ceremonijos tuo 
pačiu laiku įvyko Taline, Rygoje ir Vil
niuje. Demonstracijos buvo taikingos, bet 
Rygoje 15 dalyvių buvo areštuoti.

Izraelis elgiasi „kaip naciai“
Tokį kaltinimą padarė jėzuitų laikraš

tis „La Civilita Cattolica“. Laikraštis su
lygina Izraelio elgesį prieš palestiniečius 
su nacių nusikaltimais, vykdant holokos- 
tą. Protestuojančių ar tik šiaip stebinčių 
palestiniečių nužudymai ar sužalojimai 
yra „aiškūs nusikaltimai prieš žmogišku
mą“, pažymi laikraštis.
Lenkijos primatas lankysis Lietuvoje?

Krikščionybės į Rusiją tūkstantmečio 
įvedimo proga Lenkijos primatas, kardi
nolas Glemp, gavo pakvietimą dalyvauti 
iškilmėse. Sakoma, kad jis norėtų pakvie
timą priimti ir net susitikti su vyriausy
bės asmenimis. Taip pat jis norėtų 
susitikti su Lietuvos, Ukrainos ir Balta
rusijos katalikais.

Ir Čekoslovakijoje neramu
Prisiminęs Stalino klausimą, kiek di

vizijų turi popiežius, vienas anglų lai
kraštis po antraštę „Popiežiaus divizijos 
Prahoje“ aprašo neramumus Čekoslova
kijoje. Po daug metų žiaurios priespau
dos katalikų bažnyčia priešinasi vyriau
sybei. Katalikų paticiją, reikalaujančią 
daugiau laisvės, pasirašė 300.000 žmonių 
— katalikų, žydų, protestantų ir ateistų. 
Disidentai irgi pradeda atsigauti ir kal
basi su žurnalistais.

Kariuomenė nugali glasnost
Nežiūrint Gorbačiovo taikingų gestų 

riaušės Armėnijoje nesiliovė ir kariuo
menė turėjo perimti tvarkos palaikymą 
sostinėje Yerevan. Korespondentams bu
vo neleidžiama važiuoti nei į Armėniją, 
nei į Azerbeidžaną. Ginčas eina apie 
Azerbeidžano valdomą sritį Nagorno-Ka
rabakh, kur gyvena krikščionys armėnai 
ir kurie reikalauja prisijungti prie Armė
nijos. Nemanoma, kad Gorbačiovo „de
mokratija“ leistų tą padaryti, nes tas ga
li atidaryti duris kitokiems reikalavi
mams: ukrainiečiai, kazokai ar lietuviai 
gali pradėti reikalauti sienų pakeitimų! 
Gorbačiovas esąs susirūpinęs tautybių 
klausimu, bet kol kas be kariuomenės pa
galbos tas klausimas neišsprendžiamas. 
Neramumams numalšinti sovietai siun
čia kareivius iš kitų respublikų. Taip 
kaip demonstracijas Pabaltijo valstybėse 
malšino kariai iš centrinės Azijos.

BRITŲ PABĖGĖLIŲ TARYBA 
(British Refuge Council)

Šių metų lapkričio mėnesyje, Olandijo
je, įvyks svarbi ir plataus pobūdžio kon
ferencija apie vyresniojo amžiaus pabėgė
lių padėtį, kurie po antrojo pasaulinio 
karo įsikūrė Didžiojoje Britanijoje arba 
kituose Vakarų Europos kraštuose.

Įvairios pabėgėlių organizacijos, agen
tūros, kurios rūpinasi pabėgėlių reikalais 
yra prašomos paruošti šio krašto vyres
niojo amžiaus pabėgėlių bendrą apybrai
žą. Atskirų kraštų atstovai taip pat yra 
prašomi paruošti pranešimus, platesnio 
masto apie savo tautybės vyresniojo am
žiaus pabėgėlių padėtį jų gyvename kraš
te.

Kad Didž. Britanija būtų tinkamai at
stovaujama šioje konferencijoje, tam tiks
liu! šių metų kovo 11 d., Britų Raudono-, 
jo Kryžiaus organizacijos globoje įvyko 
vienos dienos specialus seminaras.

Įvairių tautų atstovai davė pranešimus 
apie savo tautiečių, vyresniojo amžiaus, 
gyvenimo sunkumus, jų susitvarkymą ir 
kokios yra daugiau sunkiai išsprendžia
mos problemos tai tautybei. Po praneši
mų ir svarstymų prieita išvados, kad vi
sų, tai yra Rytų ir Vidurio Europos pa
bėgėlių sunkumai yra panašūs.

Svarbesni būtų šie: butai, bendri na
mai vyresniojo amžiaus asmenims, svei
kata, tiek fizinė tiek protinė, psichologi
nės problemos, socialiniai reikalai, pen
sijos ir pridėtinė finansinė parama, san
tykiai su šeimom, kalbos problema, san
tykiai su vietiniais valdžios atstovais. 
Dar viena sunkiai išsprendžiama proble
ma yra ta, kada vyresniojo amžiaus as
muo nebegali savęs prižiūrėti ir susidaro 
sunkumai, kurie kartais ilgai užtrunka, 
kol pavyksta surasti tinkamą vietą to
kiam asmeniui apsigyventi.

Didžiosios Britanijos lietuviams šiame 
seminare atstovavo ir pranešimą padarė 
Zigmas Juras.
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