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PETRO GRAŽULIO TEISMO 
KALTINAMOJI IŠVADA IR JO 
ATVIRAS LAIŠKAS GYNYBOS 
MINISTRUI IR TIKINTIESIEMS 

PASIEKĖ VAKARUS

Vakarus pasiekė 1988 vasario 2 d. Kap
suke nuteisto Petro Gražulio kaltinamoji 
■išvada ir jo prieš-teisminis laiškas TSRS 
Gynybos Ministrui Jazovui bei kreipima
sis j tikinčiuosius. Gražulis atlieka 10 
mėn. bausmę bendro režiimo lageryje už 
atsisakymą atlikti mokamuosius prati
mus kariuomenėje, kuri jo žodžiais „yra 
užkariavusi ir mano Tėvynę Lietuvą“ Pa
teikiame pilnus šių dviejų dokumentų 
tekstus be pakeitimų.

ŠAUKIMAS. Baudžiamoje byloje Nr... 
1988 m. — Tamsta šaukiamas atvykti tei
siamuoju 'į Kapsuko raj. 1988.01.26, 10 
vai. byloje BK 211 str. 1 d. — Gražulis 
Petras, Antano. Teismo sekretorius (pa
rašas neįskaitomas),

SUTINKU. Kapsuko m. VRS viršinin
kas milicijos papulkininkis P. VALIU
KAS, 1988 sausio 20 d.

TVIRTINU: Kapsuko Tarprajoninis pro 
kuroras jaun. justicijos patarėjas R. JA
NUŠKA, 1988 sausio...

KALTINAMOJI IŠVADA
Kaltinant Gražulį P.A.S., baudž. byloje 

Nr. 64-1-008-88, pagal LTSR BK 211 str. 
1 d.

1988 sausio 14 Kapsuko vidaus reikalų 
skyriuje yra iškelta baudžiamoji byla 
Gražuliui Petrui, Ant. S., pagal LTSR 
BK 211 str. 1 d., dėl vengimo atlikti mo
kamuosius pratimus.

Atlikus šioje baudžiamoje byloje Kvo
tą nustatyta, kad Gražulis P., A., būda
mas karo prievolininkas, 1988.1.5. pagal 
Kapsuko m. jungtinio karinio komisaria
to raginimą vengė atlikti mokamuosius 
pratimus.

1987.XII.28, Gražuliui buvo įteiktas ra
ginimas, kad jis 1988.1.5 privalo atvykti 
į Kapsuko karinį komisariatą, taip pat, 
jam buvo išaiškinta, kad jis turi atvykti 
laiku, raginimo paminėtą dieną. Apie ra
ginimo gavimą Gražulis P., A. pasirašė 
jo šaknelėje. Tačiau jis 'į komisariatą nu
vyko sausio 11, tai darė vengdamas at
likti mokamuosius pratimus.

Pateikus kaltinimą ir apklausus jį kal
tinamuoju pagal LTSR BK 211 str. 1 d., 
Gražulis P.,A. save kaltu nepripažino ir 
paaiškino, kad jam baudžiamoji byla iš
kelta nepagrįstai ir jis visiškai atsisako 
sovietinės armios. Toliau jis paaiškino, 
kad 1987.XII.28 jam buvo įteiktas ragini
mas, kurį įteikė Kapsuko r., Sasnavos 
apyl. VK pirmininkas, ant kurio šakne
lės jis pats pasirašė, taip pat jam buvo 
išaiškinta, kad jis 1988.1.5 privalo nuvyk
ti į Kapsuko jungtinį karinį komisariatą, 
atlikti mokamuosius pratimus. Nurodytą 
dieną, t.y. sausio 5 d., į komisariatą ne
nuvyko, kadangi, jis iki to laiko nebuvo 
parašęs pareiškimo dėl įstojimo iš sovie
tinės armijos gretų. Todėl jis nuvyko į 
komisariatą tiktai sausio 11 d., pavėluo
tai ir nebuvo išsiųstas į mokamuosius pra 
timus, jis paaiškino, kad į būtinas sovieti
nės armijos gretas buvo pakviestas tar
nauti 1977-1979 m. Tarnybą atliko pilnai 
ir kariniame dalinyje priėmė priesaiką— 
b-1.

Kad Gražulis P.,A. padarė anksčiau mi" 
nėtą nusikaltimą byloje pilnai įrodyta 
liudytojų: KAŽAMĖKAIČIO b-1 — . 
SŪVOROVO b-1 — . DRAZDIENĖS b-1 
— parodymais, bei kita byloje esančia 
medžiaga b-1 —.

Gražulis P., A. Kapsuko r. Sasnavos 
apylinkės VK charakterizuojamas neigia
mai.

Atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra 
ta, kad Gražulis Petras nusikaltimą pa
darė iš savanaudiškų paskatų, atsakomy
bę lengvinančių aplinkybių baudžiamojo
je byloje nėra.

Remiantis virš išdėstytu:
Gražulis Petras, Antano, gim. 1958 spa

lio 28, Alytaus r., Merkūnų kaime, Lietu
vos, TSRS pilietis, nepartinis, išsilavini
mas vidurinis, nevedęs, kilęs iš valstie
čių, karo prievolininkas, kuris dirbo Kap
suko r. Sasnavos bažnyčioj, neteistas, gy
venąs Kapsuko r. Sasnavos apyl. Sasna
vos kaime.

Kaltinamas tuo, kad jis būdamas karo 
prievolininkas, tyčia be pateisinamos prie’ 
žasties vengė atlikti mokamuosius prati
mus, t.y. pagal 1988.1.5 raginimą šių pra
timų atlikimu neatvyko į Kapsuko jung
tinį karinį komisariatą.

Atsisakau
Gražulio Petro, Antano, gyv. Kapusuko 

raj., Sasnavos kaime, atviras laiškas 
Gynybos Ministrui Jazovui ir kreipimasis 
į tikinčiusius.

Po Rygoje įvykusios 1987 m. lapkričio 
18 d. demonstracijos į Vilniaus saugumą 
buvo iškviestas Petras Cidzikas. Ten jis 
buvo baramas už dalyvavimą Rygos de
monstracijoje. Saugumas liepė perduoti 
Nijolei Sadūnaitei, Robertui Grigui, Vy
tautui Bogušiui, Antanui Terleckui ir kt., 
kad Lietuvoje 1988 m. vasario 16 d. jo
kios demonstracijos nebus. Visus akty- 
vuosius izoliuosime, o jei reiks, tave už
darysime priverstiniam gydymui į psi
chiatrinę ligoninę.

Kaip pavyzdys, kad tikintys jaunuo
liai KGB yra izoliuojami nuo visuomenės 
prisidengus kariniais apmokymais, yra 
Saulius Kelpšas, gyv. Kauno raj., Garlia
voje, Pažangos II. Būdamas sąmoningu 
lietuviu ir kataliku, jis imamas į apmo
kymus religinių-tautinių minėjimų, tikin
čiųjų teismų metu. Buvo apmokymuose ir 
lapkričio 1 d., minint Maironio 125-ąsias 
gimimo metines, taip pat sutinkant grį
žusį iš lagerio kun. Joną-Kąstytį Matu
lionį.

Iš saugumo darbuotojų pasakymo Pet
rui Cidzikui visiškai pasidaro aiškus šau
kimo į karinius apmokymus tikslas. Ka
rinis komisariatas yra paklusnus KGB 
tarnas, vykdant jų slaptus ir klastingus 
sumanymus.

Iš Kapsuko miesto komistro, gavęs šau
kimą 1988 m. sausio 5 d. vykti į spec, ap
mokymus trims mėnesiams, supratau, kad 
pradėta ruoštis vasario 16 d. Tai yra KGB 
patvarkymas, todėl vykti į šiuos apmo
kymus atsisakau. Atsisakau ir dėl že
miau išvardintų priežasčių.

1. Valstybės persekiojami tikintieji, ka
linami kunigai Alfonsas Svarinskas, Si
gitas Tamkevičius ir kt. Vyskupui Juli
jonui Steponavičiui jau 26 metai be tei
smo nuosprendžio ištremtam į Žagarę, ne
leidžiama eiti vyskupo pareigų. Iš tikin
čiųjų atimta ir išniekinta daug bažnyčių. 
Ypač ddelė skriauda tikintiesiems pada
ryta, atimant Lietuvos krikščionybės lop
šį — Vilniaus Katedrą, pavertus ją pa
veikslų galerija ir vienintelio Lietuvos 
šventojo Kazimiero bažnyčią išniekinant, 
įsteigus joje ateizmo muziejų.

Kaip dar galima reikalauti, kad tikin
tysis gintų tokios valstybės interesus.

2. Reikalavimai, kuriuos buvau išdės
tęs lapkričio 23 d. pareiškime, tik svajo
nės ir iliuzijos. Nėra ko tikėtis, kad so
vietinėje armijoje būtų skaitomasi su ti
kinčiųjų teisėmis. Yra pagrindo manyti, 
kad apmokymų metu su manimi gali bū
ti klastingai susidorota. Tą įtarimą kelia 
dviejų jaunuolių, tarnavusių sovietinėje 
armijoje, kurie ypatingai pasižymėjo ir 
išsiskyrė iš kitų savo sąmoningu tautišku-

Tokiu būdu Gražulis Petras, Antano, 
padarė nusikaltimą pagal LTSR BK 211 
str. 1 d.

Remiantis LTSR BPK 35, 232 str. bau
džiamoji byla Nr. 64-1-608-88 — persiun 
čiama Kapsuko Tarprajoniniam prokuro
rui kaltinamosios išvados tvirtinimu ir 
bylos persiuntimui pagal teismingumą.

Kaltinamoji išvada surašyta Kapsu
ko ms. Vidaus reikalų skyriuje.

1988.1.20. Kapsuko MR VRS vyr. kvo
tėjas milicijos kapitonas V. VAŠČEGA

Sąrašas (asmenų šauktinų į teismo po
sėdį):
1. Kaltinamasis Gražulis Petras, Antano.
2. Liudytojai: KAŽAMĖKAITIS Vytau
tas, Petro (Sasnavos apyl. pirmininkas) 
gyv. Kapsuko r. Puskelnių kaime. SŪVO- 
ROVAS Pavelas, Nikalojaus (komisaras), 
gyv. Kapsuko m. DRAZDIENĖ Irena, Di- 
mitrevo (komisariato darbuotoja) Anga- 
viečio 113a-405 gyv. Kapsuko m. Anga- 
viečio 113C-484..

PAŽYMA. 1 Baudžiamoji byla iškelta 
1988.1.14 2. Civilinis reiškinys byloje ne
pareikštas. 3. Daiktiniai įrodymai — ra- 
ninimas ir šaknelę prijungti prie bylos b- 
-1—. 4. Kaltinimas Gražuliui P., A. pa
reikštas 1988.01.20, jam pareikšta kardo
moji priemonė — rašytinis pasižadėji
mas neišvykti b-1 —. 5. Baudžiamoji by
la užbaigta 1988.1.20.

Kapsuko MR VRS vyr. kvotėjas mili
cijos kapitonas V. VAŠČEGA.

(LIC)

būti sovietines armijos kariu
mu, gražiu ir doru elgesiu bei giliu tikė
jimu, neaiškūs mirties atvejai. Tai Griš- 

kirenda.
Kad tai saugumo darbas paaiškėjo ir 

iš vėlesnių tardymų, kurie prasidėjo li
goninėje, vos pradėjus sveikti. Buvau 
klausinėjamas, kokiu tikslu susitikdavau 
su kitais tikinčiaisiais, ką su jais kal
bėdavau, kas tuos susitikimus organiza
vo, jų tikslas ir pan. Buvo bandoma įro
dyti, kad tikintiesiems kariuomenėje tar
pusavyje bendrauti yra nusikaltimas. 
Stebėjausi, iš kur tokia smulki informaci
ja epie mane ir kitus tikinčiuosius. Iš 
tardymų supratau: tikintieji, o ypač jų 
dvasiniai vadovai-lkunigai — yra laikomi 
CŽV (ČIA) agentais arba jų pagalbinin
kais, teikiančiais šmeižikiškas žinias į 
vakarus.

Grįžęs iš ligoninės nesuradau nei vieno 
tikinčiojo, išskyrus čikirendą Volodią, 
kuris papasakojo, kad po to, kai mane 
apdegino, pradėjo tikinčiuosius saugu
mas tardyti, ko pasėkoje visus išskirstė 
po atskirus dalinius.

Persekiojimai nesiliovė ir grįžus iš so
vietinės armijos, kratomis, tardymais ir 
kitokiais būdais. Pavyzdžiui, buvau su
laikytas Alytaus VAI viršininko Brusoko, 
neva padaręs autoavariją. Tai buvo ap
gaulė, nes VRS nebuvo nei sudaužytos 
mašinos, nei „nukentėjusio“ asmens.

Apgaulingas iškvietimo tikslas buvo 
apkaltinti mane, kad rinkdamas parašus 
už kalinių išlaisvinimą II Alytaus baž
nyčioje, keikiausi ir trukdžiau tikintie
siems melstis. Kokia nesąmonė, juk aš 
niekada nesikeikiu, o tuo labiau bažny
čioje. Ir rinkėjų buvo apie 20 asmenų, 
kurie galėjo tai paliudyti. Tačiau saugu
mo nurodymus teisėjas privalo beatodai
riškai vykdyti, nes kitaip pats nukentės, 
ir todėl teismo pirmininkas Sabeckis ma
ne nubaudė 10 parų arešto.

Taip pat buvau sulaikytas šakiuose. 
Sulaikymo motyvas-įtarimas dalyvavus 
garažų apiplėšime. Tačiau tardymo metu 
per dvi su puse paros kriminalinės paieš
kos skyriaus viršininkas majoras nė pu
se žodžio neužsiminė apie garažų apiplė
šimą. Darydami asmeninę, mašinos ir 
draugui kratas, nepateikė prokuroro 
sankcijos, kratų neprotokolavo.

Kratų metu ieškojo tekstų su parašais 
ir tardymo metu gąsdino, kad daugiau 
parašų nerinktume, nes tai yra nusikalti
mas. Kaip matome, visur klasta, apgaulė, 
melas. Sulaikytas vienu motyvu, tardo
mas visiškai kitu. Dangstytis, dirbti ne 
savomis rankomis — tai KGB metodas.

1987 m. vasario mėn. teko dalyvauti 
kunigo J. Zdebskio mirties metinėse. Po 
metinių vežiau į Žagarę vyskupą J. Ste
ponavičių. Atsikabinus automašinos vai
ro traukei, vos neįvyko avarija. Norėda
mas pašalinti gedimą, pastebėjau, kad ir 
kita vairo traukė atšplintuota. Kadangi 
vairo traukės atsikabinimo priežastis — 
atšplintuota ir atsukta veržlė, tai savai
me atsitikti negalėjo. Tuo labiau, kad ma
sino važiuoklė ir stabdžių sistema prieš 
porą dienų buvo patikrinta Alytaus au
toservise, man pačiam stebint. Šią nelai
mę norėjo suruošti kažokios neaiškios 
piktos jėgos, kurios nori atsikratyti vys
kupu J. Steponavičiumi ir manimi.

Sovietinėje sistemoje tikintys žmonės 
niekinami, laikomi nepilnaverčiais ir ne- 
pilnateisiais piliečiais. Jiems gi nelei
džiama turėti savo pasaulėžiūrinės spau
dos, savo mokyklų. Religingiems žmo
nėms saugumas neleidžia dirbti atsakin- 
gesnių darbų. Pvz., Vilkaviškio puiki
mokytoja Brilienė buvo pašalinta iš dar
bo, kadangi buvo uoli katalikė.

Mano tėvas buvo pašalintas iš kolūkio 
pirmininko pareigų, kada mano brolis An
tanas įstojo į Kunigų Seminariją.

Ir mano tėvo minties aplinkybės kelia 
įtarimą, ar tai ne KGB darbas. Kai tė
vui buvo daroma sunki širdies operacija 
operacinėje dingo elektros srovė, švie
sos nebuvo apie dvi valandas. Vilniaus 
centrinės klinikos—tai ne kaimo ligoninė: 
sunku patikėti, kad čia šviesa galėjo už
gesti atsitiktinai, sutrikus elektros tink
lui. Be to, tokiose operacinėse yra gene
ratoriai, kurie gamina srovę, sutrikus 
elektros tinklo srovei. Mano tėvas po to
kios operacijos nebeatgavo sąmonės ir 
maždaug po pusantros paros numirė.

(Nukelta į 4 psl.)

kaičio Ričardo, Romo, gyv. Kybartuose, 
Komjaunimo 36-54, nužudymas paka
riant (palaidotas Kybartuose 1987 m. 
spalio 29 d.). Taip pat Svinkūno Antano, 
Antano, gyv. Alytaus raj. Daugirdų kai
me, nužudymas. (Palaidotas Krokialau
kyje 1987 m. lapkričio 17 d.) Esą jie pa
tys pasikorė, bet jų kūnų sunkūs sužalo
jimai ir dūriai kelia abejones. Taip pat 
savižudybė nesuderinama su krikščionio 
morale. Kažkokia nematoma jėga slepia 
tikruosius kaltininkus. Žmonės viešai 
kalba, kad tai KGB darbas.

Tikintieji sovietinėje kariuomenėje per
sekiojami. Tai liudija Grigo Roberto, 
Kiauklių parapijos zakristijono, pavyz
dys. Nekartą tarnybos metu jis buvo mu
šamas, jam buvo grąsinama mirtimi, Af
ganistanu, iš jo tyčiojamasi. Sergant de- 
zinterija, keturias paras buvo laikomas 
karceryje ant cementinių grindų, specia
liai negydant. Jis sako, kad su juo taip 
elgtis buvo saugumo įsakyta.

Man pačiam tarnaujant privalomoje 
tarnyboje Padolske darožnyje učebnyje 
voiska 1977-1979 m. buvau diskriminuo
jamas, grąsino susidoroti, jei viešai išpa- 
žinsiu tikėjimą. Buvo atimtos religinės 
knygos. Pašalinant iš seržantų mokyklos 
paaiškino, kad tikintysis sežantu negali 
būti. Todėl buvau išvežtas į Brianską 
1270 VSO darbo baitalijoną. Kad kariuo
menėje buvau pastoviai sekamas KGB, 
sužinojau iš draugo, kuris, kaip jis pats 
pasakojo, buvo saugumo įpareigotas ma
ne sekti. Jo nuomone įpareigotų seklių 
buvo ir daugiau. Todėl įspėjo, kad ypa
tingai saugočiausi. Apie tai jis prašė 
niekam nepasakoti, nes saugumas jam už 
pasakymą skaudžiai atkeršytų. Todėl jo 
pavardės minėti neįgaliu. Buvo bandoma 
mane nužudyti. Siekiant sudaryti tam 
sąlygas, pervedė dirbti į naują vietą, kur 
buvo sufabrikuotas nelaimingas atsitiki
mas, numetant iš viršaus ant manęs pil
ną bidoną (apie 30 kg. svorio) verdan
čios smalos. Ačiū Dievui, kad likau gy
vas, tačiau gavau III laipsnio nudegimą. 
Apdegimo randai pasiliko visam gyveni
mui. Jeigu tai būtų ne KGB suplanuota, 
tai dalinio vadovybė, kaip ir anksčiau, 
šiose sąlygose dirbti būtų neleidusi, nes 
tai draudžia saugumo technika. O dabar 
tai įsakė.

Saugumo užverbuotas Trūsovas Serge
jus, tarnavęs sanitarinėje dalyje, būda
mas neblaivus, man dažnai prasitardavo, 
kad jeigu tikėsiu Dievą, ir toliau taip 
tarnausiu, namo negrįšiu. Jo žodžių pra
smę supratau tik po šio incidento.

Volodia Čikirenda man pirmas dar li
goninėje pasakė, kad mano apdeginimai 
tai KGB darbas. Tai paaiškėjo ir dėl ap
laidaus gydymo, su tikslu jį užtęsti iki

JAV-BĖS NEPRIPAŽĮSTA 
LIETUVOS OKUPACIJOS

Šiais metais Amerikos Kongreso spe
cialiame posėdyje atžymint Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo sukaktį apie 
Lietuvą kalbėjo šeši senatoriai ir 31-nas 
kongresmenas. Jų pasakytos kalbos yra 
atspausdintos oficialiame Kongreso leidi
nyje „Congressional Record“. Senatoriai 
ir kongresmenai išreiškė solidarumą Lie
tuvai ir lietuvių tautai, ypatingu būdu 
pabrėžė Lietuvos prievartinio įjungimo į 
Sovietų Sąjungą neteisėtumą, pažymėda
mi, kad Jungtinės Amerikos Valstybės šio 
įjungimo niekada nepripažins. Senatorių 
ir kongresmenų kalbose buvo taip pat 
prisiminti lietuviai sąžinės ir politiniai 
kaliniai, pažymint, kad Kongreso nesi
liaus rūpinęsis jų išlaisvinimu. Buvo at
kreiptas dėmesys į Atstovų Rūmų priim
tą rezoliuciją, kuria reikalaujama, kad 
tikintiesiem būtų sugražinta Vilniaus ka
tedra. Senatoriai ir kongresmenai pabrė
žė neginčijamą lietuvių tautos teisę gy
venti laisvu ir nepriklausomu gyvenimu. 
Kiti Kongreso nariai laiškais išreiškė sa
vo solidarumą Lietuvai. Senatorius Ken
nedy, pavyzdžiui, Amerikos Lietuvių Ta
rybai atsiųstame laiške pažymėjo, jog 
nesiliaus rūpinęsis reikalauti, kad Pa
baltijo kraštuose būtų gerbiamos pagrin
dinės žmogaus teisės ir Pabaltijo tautom 
būtų duota laisvo apsisprendimo teisė.

(Dr)

tainybos pabaigos, kad nebendraučiau su 
pasilikusiu dalinyje tikinčiu Volodia Či-

METUypjĘ
M.K. Čiurlionio pianinas

Lietuvių visuomeninė kultūros draugi
ja, veikianti Lenkijoje, padovanojo Kau
no valstybiniam M.K. Čiurlionio dailės 
muziejui seną pianiną „Sponagel“, ku
riuo skambino kompozitorius ir dailinin
kas Konstantinas Čiurlionis, šis muzikos 
instrumentas priklausė artimam šeimos 
bičiuliui gydytojui Juozui Markevičiui, 
bet juo daug metų naudojosi MK. Čiur
lionis, tuo laiku studijavęs Varšuvos mu
zikos konservatorijoje.
Ežerų ir upių teršimas

Melioracijos ir vandens ūkio ministeri
jos duomenimis, Lietuvoje per pastarąjį 
trisdešimtmetį žymiai padidėjo paviršu
tinio ir pogrindžio vandens užteršimas. 
Nitratų ir amonio padaugėjo 10 kartų, 
fosfatų — 5-10 kartų, ištirpusių organi
nių medžiagų — 2-3 kartus. Vešli ežerų 
pakrančių augalija „įbrido“ į vandenį. 
Užaugo daugelis mažųjų upelių, sumažė
jo ežerai. Pavyzdžiui, Žuvinto ežeras per 
pastaruosius dešimtmečius sumažėjo nuo 
1039 iki 880 hektarų.

Daugiausiai nukenčia upeliai ir melio
racijos grioviai, tekantys per laukus, trę
šiamus mineralinėmis trąšomis iš lėktu
vų. Todėl dabar uždrausta naudoti avia
ciją trąšoms barstyti ežeringuose rajo
nuose ir kaikurių upių baseinuose. 
Galvijų epidemija
Veterinarijos įstaigos praneša, kad Lie

tuvoje išplito galvijų leukozė, nešanti di
džiulius ekonominius nuostolius. Jau yra 
kritusių gyvulių. Susirgimas kelia neri
mą ir socialiniu aspektu. Leukoze ser
gančių karvių piene atsiranda kenksmin
gos medžiagos, kurios neigiamai veikia 
žmogaus organizmą. Todėl leukoze ser
gančių karvių pieną naudoti žmonių 
maistui yra draudžiama.
Iškilmingas sutikimas

Tik kovo 2 dieną Vida Vencienė, Kal- 
gario čempijonė, pasirodė Vilniuje. Lėk
tuvo iš Maskvos kelias valandas laukė 
būrys jaunimo ir žurnalistų. Iškilmingas 
pagerbimas turėjo būti vėliau Maskvoje, 
tad Vilniaus aerodroman didieji ponai 
neatvyko. Bet dukters nekantriai laukė, 
atvykusi iš Ukmergės, jos motina Anelė 
Mogenienė.
Kas remia Kultūros fondą?

Tautiečiai, gyvenantys užsienyje ir 
jaučiantys prielankumą Tarybų Lietuvai, 
remia Lietuvos kultūros fondą. Taip tvir
tina Petras Želvis „Tiesoje“ (III.5), pra
nešdamas, kad neseniai Lietuvoje lankėsi 
kanadietė Audra Kairienė, turistinių ke
lionių biuro „Audra travel“ savininkė. Ji 
apsilankė Lietuvos kultūros fonde ir pa
aukojo Vilniaus pilies atstatymui 500 ru
blių. V. Adamkus iš JAV Vilniaus Žemu
tinės pilies atstatymui įnešė 100 dolerių. 
Naujas filmas

Lietuvos kino studija kartu su bulgarų 
kinematografininkais sukūrė naują fil
mą „Prieš šimtą metų“.

Filmo siužetas — Dr. Jono Basanavi
čiaus gyvenimas. Vienas žymiųjų lietu
vių tautos atgimimo veikėjų Jonas Basa
navičius, baigęs Maskvoje medicinos 
mokslus ir negavęs teisės verstis gydyto
jo praktika Lietuvoje, 1880 metais išvyko 
į Bulgariją ir ištisus 25 metus dirbo ten 
gydytoju.

Lietuvos kino studijos darbuotojai ap
lankė tas vietas, kuriose prieš 100 metų 
gyveno ir dirbo įžymus mūsų tautietis. 
Filme taip pat patiekta plati šiandieni
nės Bulgarijos panorama. Žiūrovai galės 
matyti Basanavičiaus namą Varnoje ir 
jo vardu pavadintą gatvę.

Deja, dar turbūt ilgai lauks eilės paga
minamas kitas filmas „Dr. Jonas Basa
navičius — Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo akto signataras“.
Geriausias popierius

Kauno J. Janonio popieriaus fabrikas 
Petrašiūnuose yra specializuota popie
riaus gamybos įmonė. Šiame fabrike ga
minamas aukščiausios kokybės popierius: 
rašomasis, magnetografinis ir kitoks, čia 
pagamintas popierius naudojamas enci
klopedijoms, įvairiems žodynams ir ki
tiems prabanginiams raštams leisti. De
ja, daug brangaus gaminio nueina nie
kais. Pavyzdžiui, paskutiniu laiku gautas 
užsakymas popieriui, kuris bus naudoja
mas Lenino raštams lenkų kalba spaus
dinti.
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VASARIO i6 STOCKHOLME
Vasario 13 d. 'į Stockholmą susirinko 

apie 80 asmenų, vietinių ir iš tolimų Šve
dijos vietovių, į metinį Liet. B-nės susi
rinkimą. Kartu paminėjo ir Neprikl. 
šventės 70 m. jubiliejų.

Susirinkimas buvo pradėtas tylos mi
nute pagerbiant mirusiuosius.

Pirmininkauti susirinkimui buvo iš
rinktas A. Batvinis, o sekretoriauti Ona 
Janzonienė. Bendruomenės pirmininkas 
Kl. Gumauskas padarė metinę veiklos 
apžvalgą ir paskelbė rinkliavos rezulta
tus Vasario 16-tos Gimnazijai remti. G. 
Būga revizijos pranešimu pasakė, kad pra 
eitais metais turėta nuostolių, bet jis .am 
rado pateisininimų ir palinkėjo tą pačią 
veiklą tęsti toliau. Po diskusijų, dėl šve
diško pavadinimo bendruomenei, buvo 
išrinkta nauja valdyba 3 metams: Kl. Gu
mauskas, Regina Čalnarytė, Ona Janzo
nienė, Valentinas Vilkenas ir Irvis Schey- 
nius.

Po trumpos pertraukos, visiems persi
kėlus i didesnę salę prie valgiais padeng
tų stalų, buvo pravestas Vasario 16-sios 
minėjimas dalyvaujant estų, latvių ir 
švedų svečiams. Minėjimas, primininkau- 
jant A. Gumauskui, pradėtas Tautos 
Himnu. Po to skaitė paskaitą Irvis Schey- 
nius apie Lietuvos Neprikl. paskelbimą. 
Estų — latvių ir švedų atstovai savo kal
bose perdavė svekinimus ir linkėjimus 
Lietuvai atgauti Nepriklausomybę. Regi
na Čalnarytė padarė pranešimą apie Pa
saulio Lietuvių Jaunimo kongresą Aus
tralijoje, o Eug. Budrys papasakojo savo 
įspūdžius iš Krikščionybės Įvedimo Lie
tuvoje 600 m. jubiliejaus šventės Romoje.

Visi buvo geroj nuotaikoj ir susti
prinę lietuvišką dvasia skirstėsi, žadė
dami vėl po metų pasimatyti.

BIRŽELIO 14-TOJI 
GEDULO DIENA

Rygoje veikianti latvių žmogaus teisių 
gynybos grupė „Helsinkis-86“ pranešė, 
kad yra nutarusi birželio keturioliktąją 
paskelbti Latvijos gedulo diena. Kasmet 
tą dieną birželio keturioliktos dienos ma
sinių trėmimų aukom prisiminti, prie Lais 
vės paminklo Rygoje, bus padedamos gė
lės. Mes turime vilties, pažymima pareiš
kime, kad valdžios organai prisidės prie 
to pagerbimo, neuždrausdami prisiartinti 
yrie Laisvės paminklo ir pasirūpindami 
tvarkos palaikymu. Mes tikimės, rašo Hel
sinkio grupė, kad mūsų gėlės prie Lais
vės paminklo bus ne . vienintelės. Kaip 
žinoma, jau praėjusiais metais dalyvau
jant daugeliui žmonių Rygoje, prie Lais
vės paminklo, buvo taikingai prisimintos 
birželio keturioliktosios trėmimų aukos.

GEDIMIN \S ŠI.IK \s

KRUVINA VASARA
APYSAKA-ROMANIAS

(Tęsinys 44)

Nusiramink, juk viskas praėjo ir viskas bus 
gerai. kalba toliau senoji Barbora, prieina prie los 
laukinės ir glosto jos pečius. Jagusia pavadintoji 
nieko neatsako, stovi lyg akmuo, o akys vis dar 
įbestos į tolį. Bet ji nebešaukia. Leidžia save glostyti 
tarytum mažas vaikas, tarytum žmogus, niekada 
nepatyręs glamonės.

Moters akys dabar veriančiai pasisuka į mano 
nuogus pečius ir liesų kūnų. Ir los akys tarytum 
klausia, tarytum nori tave sudeginti: jose žaižaruoja 
pyktis ir nuožmurnas, jos nepanašios į žmogaus akis. 
Ir... o, dangau! Moteris dėvi žalio šilko suknelę su 
gilia iškarpa ant krūtinės, kuri papuošia baltais 
nėriniais! Nelaimingoji suknelė... Aš vėl girdžiu 
dundantį traukinį, vėl juntu, kaip prie manęs 
spaudžiasi Stefanija, kaip jos šokoladinės akys... Tik 
prieš mane dabar ne Stefanija, o Jagusia 
pakartojo Slobodkos žmona!

Lyg užburtas negaliu atitraukti nuo jos akių. Ji 
stovi baisi, bejausmė prieš mane ir tarytum pati 
mirtis šaltais pirštais spaudžia man gerklę. Basa, 
purvinomis, suskelėjusiomis kojomis, atlapa, 
nuoga krūtine.

Barbora pasisuko į mane.
- Neišsigųsk. ponaiti. Tai Jagusia. tolimo 

kaimyno žmona. Prieš kelias dienas pas juos siautėjo 
Stavrovskio gauja. Varu išžagino vargšę visas būrys, 
o vyrų plėšikai pakorė ir liek. Sako susidėjęs su 
vokiečiais. Padegė namus, kad neliktų nė pėdsakų... 
Suradau nelaimingųjų su vaiku ki timuose. Iš siaubo, 
iš padarytos nuoskaudos jai susimaišė protas. Ištisas 
valandas sėdi. tyli. O staiga pašoks ir šaukia nesavu

balsu.. Negelbsti nei mano žolių nuoviralai. nei 
žodžiai. Dukraite paėmė jos Vronkų į miestų, ten yra 
gerų žmonių išmaitins. išauklės.Čia jai vistiek 
nėra vietos. Jagusia trankosi po miškus. Dingsta 
keliom dienom ir vėl pasirodo... Manęs ji gal 
nepažįsta, bet klauso...

Išprotėjusi Slobotkos žmona. Aš nestisigau- 
džiau. kų reiškia Barboros žodžiai ..varu išžagino" ir 
tik vėliau supratau, jog ji atvirai kalbėjo apie 
išprievartavimų

Eikš. Jagusia. eikš. Ponui reikia pailsėti, jis 
toks silpnas, toks silpnas... taikingai kalba 
Barbora. Ir Jagusia leidžiasi išvesti nieko 
nesakydama, nesigindama.

Ar ji pažino mane? Gal jos akyse tebuvo tik 
priekaištas, kad mūsų būrys taip ilgai nepaliko jos 
kiemo ir kad po mūsų įsiveržę partizanai turėjo 
geriausių prielaidų terioti tų šeimų, sudeginti jų 
trobesius, pakarti vargšų Slobotkų. Tokio siaubingo 
likimo nenusipelnė nei jis. nei jo žmona, nei duktė.

Sunkiai krentu atgal j savo patalų. Mano 
silpnas kūnas ir įtempti nervai sunkiai pakėlė tuos 
kankinančius vaizdus ir beviltiškas mintis. Į galvų 
vėl Įsirėžė svaigulys, skruostai kaito nenatūraliu 
karščiu. Užteko ir menko medicininio patyrimo, 
kad suprasčiau. jog buvau dar per silpnas žygiui į 
Lietuvos pasienį. Užmerkiau akis ir pasidaviau 
likim ui

Aš pamečiau bet kokių laiko nuovokų. 
Vienodai blankia šviesa degantis Barboros žibintas, 
nuolatine prietema žeminėje susiliejo į vienų, be galo 
ilgų naktį. Pabusdavau iš sunkaus miego, o gal ir 
apsvaigimo, senoji Barbora įduodavo man dubenį 
sriubos ar gabalų mėsos, puodelį pieno ar karčios 
žolių arbatos. Po to vėl paskęsdavau sapnų 
karalystėje. Nemalonūs buvo tie sapnai, pabus
davau šaukdamas, prakaito išlietas.

Kažkada drugys praėjo, dingo nemalonūs 
sapnai, jaučiausi liek sustiprėjęs, jog nutariau pakilti 
iš patalo. Barbora ir nebedraudė. Ji atnešė man 
svariai išplautus baltinius, dailiai susintus švarkų ir 
kelnes, kuriuos sudraskė spygliuota viela. Raiščiai 
nuo rankų jau buvo nuimti. Tik rausvi dryžiai

Teko pastebėti džiuginančių ženklų, 
lietuviškas jaunimas vis daugiau ir 
daugiau įsijungia 'į lietuvišką veiklą ir 
dalyvauja parengimuose ir diskusijose. 
Mes vyresnieji turėtume labai atsar
giai elgtis su jaunimu, kaip su gėlės už
simezgančiu žiedu, kad jų pasiryžimai 
nebūtų sužaloti. Tebūnie pavyzdžiu VI 
Pas. Liet. Jaunimo Kongresas Australi
joj, kur visi buvo maloniai ir su pridera
ma pagarba priimti. Juk gi jaunimo geri 
nonai yra mūsų ateitis.

P.Č.

REIKALINGAS PARAMOS
RATUKAS važiuoja ’į 8-ją Tautinių šo

kių šventę Hamiltone (liepos 3 d.) šūkiu: 
„Tautinio šokio judesy, Tėvyne, mums 
gyva esi“!

RATUKAS jau yra dalyvavęs 4-je ir 
6-je taut, šokių šventėje Chicagoje. šiuo 
metu nelengva yra sulipdyti 16 šokėjų 
grupę, ypač, kad ne visi gali važiuoti. Bet 
į pagalbą atėjo mūsų kaimynai, Mem- 
mingeno šokėjai. Penkiese jie atvažiuoja 
į repeticijas ir jau susidraugavo su mū
siškiu jaunimu. Jiems didelis dėkui!

Be didelių įžangų ir įrodinėjimų, Ra
tukas prašo savųjų tautiečių finansi
nės paramos šiai kelionei. Reikia page
rinti tautinius drabužius, turime nedir
bančių šokėjų. Prašoma tautinio solida
rumo, paremiant jaunųjų ryžtą, įverti
nant aukojamą jų laiką, išliejamą pra
kaitą repeticijose. Tik bendrai sutelktos 
jėgos neša gražių vaisių.

KURIAMAS 
NEPRIKLAUSOMAS UNIVERSITETAS 

MASKVOJE

Sovietų Sąjungoje grupė asmenų, Mask 
voje, pranešė apie sumanymą įkurti ne
priklausomą universitetą, kuris veiks pa
gal Vakarų universitetų demokratinius 
dėstymo metodus. Įvairių užsienio uni
versitetų dėstytojai bus kviečiami skai
tyti paskaitas asmeniškai arba pasiųsti 
video įrašus. Valdžia šio projekto dar nė
ra patvirtinusi, bet organizatorių įsitiki
nimu oficialus leidimas nepriklausomam 
universitetui Maskvoje įkurti nėra būti
nas. Studentų skaičius bus apribotas iki 
70 asmenų. Nuo balandžio pirmos prasi
dės anglų kalbos kursai, o mokslo metų 
eigoje bus įvestos ir kitų mokslo šakų pa
skaitos — matematikos, fizikos, literatū
ros teologijos. Dėl bendradarbiavimo su 
nepriklausomu universitetu Maskvoje jau 
yra susitarta su Jeruzalės, New Yorko 
Long Island bei keliais Prancūzijos uni
versitetais.

Pastangos padėti P. Gražuliui
Ateitininkų Federacijos valdyba specia

liu pareiškimu kreipėsi į Amerikos ir ki
tų laisvojo pasaulio kraštų lietuvių vi
suomenę, kviesdama malda ir veiksmais 
išreikšti solidarumą visiem tiem Tėvynė
je, kurie nebodami asmeniškos baimės ir 
galimų persekiojimų bei kančių, prieši
nasi svetimųjų smurtui ir kovoja už val-

EUROPOS PARLAMENTARAI 
APLANKĖ ŠVENTĄJĮ TĖVĄ

Popiežių Joną Paulių II-jį aplankė apie 
trisdešimt Europos Tarybos parlamenti
nės asamblėjos narių. Pasidžiaugęs kvie
timu spalio mėnesį aplankyti Strasburgą, 
kuriame veikia Europos Parlamentas, Jo
nas Paulius II-sis savo žodyje iškėlė Eu
ropos Tarybos svarbų vaidmenį ugdant 
Europos vienybę, ginant žmogaus asmens 
teises ir stiprinant demokratiją Tarybai 
priklausančiuose kraštuose. Popiežius 
taip pat priminė Europos Tarybos priim
tą žmogaus teisių konvenciją, kuri di
džiai padėjo Europos kraštų visuomenei 
įsisąmoninti, jog žmogaus asmens oru
mas yra neliečiamas ir kad pagarba žmo
gaus teisių gynimas ir žmogaus asmens 
orumo saugojimas yra nuolatinis, nesi
baigiantis uždavinys, ypač dabartiniais 
mokslo ir technologijos spartaus vysti- 
mosi laikais. Jonas Paulius II-sis pabrėžė 
būtinumą, kad Europa iš naujo atrastų 
savo tikrąją tapatybę, kuri visada rėmė
si krikščioniškomis ir humanistinėmis 
vertybėmis. Tik tomis vertybėmis besi- 
remiant galės būti sėkmingai kuriama 
Europos tautų vienybė.

(Dr)

Anglijos choro gastrolės
Į mano miestelio kultūrinį gyvenimą 

gražią prošvaitę įnešė iš Anglijos Potters 
Bar Mount Grace mergaičių choras, atli
kęs vietos gimnazijos salėje beveik dvie
jų valandų koncertą. Tai nebuvo Vien tik 
muzikinis 40 mergaičių pasirodymas, bet 
kaip visai teisingai koncerto programos 
'įžangoje dirigentė įrašė — susitikimas, 
pabendravimas ir tautų pasižinimas, kuris 
išplaukia iš Viernheimo ir Potters Bar 
„susigiminiavimo“.

Choras man kiek priminė Hamiltono 
Kanados lietuvių mergaičių chorą „Ai
das“. Tačiau mano nuomone, savo muzi
kiniu lygiu, lietuvaitės su vad. Vaclovu 
Verikaičiu ar Jonu Govėdu, stovėjo žy
miai aukščiau už Anglijos salos atstoves. 
Tiesa, nedėkinga salė su žemom lubom 
(ir dar žemesnėm scenoje), nevisuomet į 
salę atnešdavo dainuojamus žodžius, ka

stybinę ir religinę laisvę. Tų žmonių drą
sa, pasišventimas bei nepalaužiamas pa
siryžimas, nusagstytas aukomis, pažymi 
pareiškime Ateitininkų federacija, tepa- 
skatina laisvėje gyvenančius lietuvius 
vienokiu ar kitokiu būdu įsijungti į ne
lygią kovą už tautos teises. Federacija 
ypatingai ragina užsienio lietuvius kuo 
plačiausiai supažindinti svetimšalių vi
suomenę, politinius veiksnius, užsienio 
spaudą be informacijos centrus su Lie
tuvoje vykstančiais persekiojimais, bru
talia elgsena teismuose, neteisingais ap
kaltinimais bei naudojama jėga užgniauž
ti bet kokį laisvės troškimą ai- tikėjimo 
išpažinimą. Yptingu būdu jaunimas yra 
kviečiamas įsijungti į šią akciją. Fede
racija atskirai pamini 29-nerių metų am
žiaus Petrą Gražulį, kuris už atsisakymą 
tarnauti sovietinėje kariuomenėje buvo 
nuteistas 10 mėnesių kalėti darbo stovy
kloje. Ateitininkų federacija kviečia už
sienio lietuvius protestuoti prieš šio jau
no lietuvio nuteisimą, per atitinkamas 
valdžios įstaigas reikalauti, kad jam būtų 
panaikinta paskirtoji laisvės atėmimo 
bausmė. (Dr.)

NAUJIEJI TREMTINIAI
Kovo 3, prancūzų žinių agentūra (Fran

ce Presse) pranešė, kad sovietinė valdžia 
iš Estijos ištrėmė estą, žmogaus teisių 
gynėją Heiki Ahonen. Manoma, kad 
drauge su Ahonen į Stokholmą atvyks ir 
Aervi Orula, vienas iš neseniai Estijoje 
'įsisteigusio sąjūdžio už Estijos nepri
klausomybę vadovų. Orula nenorėjo iš
vykti iš Estijos, bet sovietinė valdžia jį 
privertė.

dangi jie „dingdavo“ jau pačioje scenoje.
Pertraukos metu, parodžius „Press 

Card“ teko trumpai pasikalbėti su jauna 
dirigente — muzike (choras išpildė kelias 
jos aranžuotas dainas) Kathleen E. 
Shanks (ačiū už autografą programoje!). 
Visą savaitę jaunos anglės (jų amžius 13- 
18 metų) buvo privačiai apgyvendintos, 
lankė 'įdomesnes vietas. Vokietija labai 
patiko, numato ir ateinančiais metais vėl 
atvykti į Hesseno kraštą.

Pasisakiau esu „Lithuanian“ iš Kana
dos, keletą kartų aplankęs Londoną, 
tenykščius lietuvius, Ladbroke Gardens 
esančius lietuvių namus. Apie Lietuvą ir 
lietuvius dirigentė skaitė spaudoje ir ži
nojo kurioje Londono ap. randasi lietuvių 
namai. Potters Bar yra 12 mylių Londono 
šiaurėje.

K. Baronas

žymėjo tas vietas, kurias buvo sužeidęs astrus 
metalas.

Gavau ir nedidelį veidrodėlį. Pažvelgus į jį. į 
mane spoksojo saulėje [degęs, bet jau labai liesas, 
pirmąja barzda apžėlęs, veidas. Barbora davė man ir 
jos vyro skustuvų, bet aš nemokėjau juo naudotis. 
Kiek šviesa ir mano apsukrumas leido, apkarpiau 
barzdų žirklėmis, nusiprausiau šaltu vandeniu ir 
mano tualetas buvo baigtas.

Senosios Barboros lydimas pajudėjau išėjimo 
link. Už duris atstojančio audeklo buvo dar viena 
patalpa, tik mažesnė ir žemesnė. Jos pasieniais 
stovėjo suolai nugriosti kastuvais, šakėmis, 
grėbliais, metaliniais, sulankstytais kibirais bei 
kitais padargais. Iš prieangio į laukų vedė laiptelių 
pavidalo kopėčios.

Barboros padedamas pro didelę, kvadratinę 
skylę išsikrapščiau į laukų. Mane tiesiog apakino 
žėrinčios saulės spinduliai.

Stovėjome ant nedidelės, kur-ne-kur kuprotais, 
surambėjusiais ąžuolais apaugusios, kalvelės. Čia 
pat dar žymėjo gaisravietė, bet ji jau slėpėsi po 
ilgastiebėmis arkliarūkšlėmis. kuokštais suaugusio
mis dilgėlėmis. Tik pamatų akmenys, vietomis 
pajuodę, vielomis nepaprastai balsvi, dar styrojo iš 
po žolių, nebyliai pabrėždami, jog kadaise čia būta 
didelės pirkios. Po vienu žemaūgiu, išsikerojusiu 
ąžuolu dar stovėjo suirusi, veik besloge kietis, kurios 
įėjimo vieta žiovavo tik didele, juoda skyle. Tai jos 
durimis buvo užklojama anga į požeminę Barboros 
karalystę.

Mėlyname danguje ne vieno debesėlio. 
Aplinkui dūzgia vabzdžiai, virpa, šokinėja įkaitęs 
oras. Kalveles papėdės kairėje ir dešinėje, kiek akys 
užmato dunkso miškas, tačiau priekyje, pro 
pavienių medžių kamienus matyli boluojanti 
smėlėto kelio juosta. Barbora neperdejo: netoliese 
buvo kelias, vedus iš miško.

Iš kažkur atbėgo rudas, susivėlęs šuo ir prilupę 
prie Barboros kojų. Tai Sargis, kuris prie krosnies 
saugojo mane

duuumu

EUROPOS PARLAMENTO 
REZOLIUCIJA

Europos Parlamentas Strasbourge di
dele balsą dauguma priėmė rezoliuciją, 
kuria Sovietų Sąjunga yra įsakmiai ra
ginama suteikti savo piliečiam daugiau 
asmeninių ir politinių laisvių, ikad išven
gus tekių neramumų, kaip tie, kurie pa
skutiniu metu įvyko Armėnijoje ir Azer
baidžane. Masinio pobūdžio protesto 
riaušės Azerbaidžane kilo dėl to, pažy
mima rezoliucijoje, kad sovietinė valdžia 
brutaliai slopina tame krašte etninių ma
žumų teises, varžo tautinių bendruome
nių savitą kultūrą ir religinį tikėjimą. 
Ekonominio ir administracinio persitvar
kymo pastangos Sovietų Sąjungoje, pa
žymima rezoliucijoje, negalės būti sėk
mingos, nesuteikus žmonėm daugiau pi
lietinių ir politinių laisvių.

Skaitytoju laiškai
Gerbiamieji,
Neseniai Paryžių pasiekė PLB-nės 

lankstinukas prancūzų kalba. Deja, kai 
kurios žinios apie Lietuvą, yra netikslios 
arlba blogai prisitatytos.

1) Teigimas, kad Lietuva yra minima 
1-mojo šimtmečio kronikose, yra stebėti
nas. Tokiu atveju, yra būtina pacituoti 
kroniką, nes iki šiol, istorikų žiniomis, 
Lietuvos vardas minimas anksčiausiai 
10-tojo šimtmečio kronikoje.

2) Lietuvos metinės temperatūros vi
durkis pažymėtas -6", tai gali suklaidinti 
skaitytoją. Būtų tiksliau buvę: 6" ar + 6°. 
Bet tokia informaciją nieko nesako, nor
maliai yra duodamas žiemos temperatū
ros vidurkis ir vasaros temperatūros vi
durkis.

3) Revenu per capita: 25.000 frankų, 
o angliškam tekste 2500 dol.! Kuris iš tų 
dviejų skaičių yra tikras? Šiuo metu 
(1988 m. pradžioje) 2500 yra apie 14.300 
prancūziškų frankų. Ar nebūtų buvę ge
riau tą skaičių pristatyti rubliais ir, even
tualiai duoti rublio vertę?

4) Įdėtame žemėlapyje Baltijos kraš
tai yra be sostinių! Buvo vietos įrašyti 
Vilnių, Rygą, Taliną, Stockholmą ir Hel
sinkį. Užsieniečiams būtų buvę daug aiš
kiau. Be to, ar verta klaiointi skaityto
jus, prijungiant prie Lietuvos Rytprūsius 
ir Karaliaučių? (angliškam tekste tokios 
„aneksijos“ nėra!) Užrašas „Lituanie mi- 
neure“ — prancūziškai nežinomas. Turė
tų būti „Prusse orientate“.

5) Bibliografijoj suminėtos tik 2 kny
gos prancūzų kalba. Tai absurdas, buvo 
galima prirašyti net keliolika leidinių.

Reikia apgailestauti ir dėl kai kurių 
nuotraukų, kurios netipingos Lietuvai, 
kaip pav. moderniški Trakų pilies vartai 
yra banali kopija. Nuotrauka, vaizduo
janti 1 tanką ir 6 rusus pėstininkus, da
ryta nežinomoje vietoje, irgi ne daug ką 
sako.

Yra ir keletą nevartojamų išsireiški
mų, pav. „temperature mėdiane“ vietoj 
„temperature moyenne“; population 
„nombre“ nesisako. Prancūziškai rašo
ma: Population ir duodamas gyventojų 
skaičius.

Šiomis keliomis pastabomis nenoriu nu
vertinti PLB valdybos pastangų suteikti 
prancūzų kalba informacinių žinių apie 
Lietuvą. Priešingai, džiaugiuosi šia leidė
jų iniciatyva! Tačiau vien gerų norų ne
užtenka! Mūsų bičiuliai prancūzai ir ki
tų kraštų prancūziškai kalbantieji yra 
šiandien reiklūs: jie laukia patrauklių 
leidinių su kruopščiai parinktais ir tiks
liais daviniais apie mūsų kraštą. Užtat 
yra būtina atidžiai ir taikliai parinkti 
duomenis leidiniams, skirtiems svetimie
siems.

Turime viltį, kad dabartinis lankstinu
kas prancūzų kalba apie Lietuvą susi
lauks netolimoje ateityje naujos laidos su 
reikalingomis pataisomis ir papildomais 
duomenimis. Mūsų bičiuliai nelietuviai 
yra verti užsitarnauto dėmesio ir mūsų 
pagarbos!

Su pagarba,
F. Klimas, Prancūzija

„Europos Lietuvy“ Nr. 12 š.m. kovo 23 
d. tilpęs straipsnis paimtas i'š LKB Kro
nikos — Kreipimasis į visus pasaulio ša
lių geros valios žmones, — neturėtų pa
likti vien tik lietuviškuose laikraščiuose. 
Jis turi rasti vietos visuose angliškuose 
laikraščiuose ‘šiame krašte, taip pat ir ki
tuose kraštuose, tų kraštų kalbomis. Eu
ropa pirmoje vietoje, o Amerikos konti
nentas (įskaitant ir lotyniškąjį) neturė
tų atsilikti nuo mūsų, žinoma, jei dar ne
pradėjo Jei kitaip negalima prasiskverbti 
į tų krašitų spaudą, — talpinti apmokėtus 
puslapius. Pinigų tam reikalui turi atsi
rasti ir jų sukaupimas turėtų būti tuč
tuojau pradėtas. Jei mes to nepadarysim, 
mums nedovanos mūsų broliai Tėvynėje, 
mums nedovanos ateitis.

Nedelskime, nes laikas nestovi vietoj.
K. Vilkonis, Anglija
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DERBY SKYRIUI 40 METU
M

DBLS-gos Pirmininko Pranešimas
Praūžus antram pasaulinių! karui, iš 

DP stovyklų, Vokietijoje, britai pirmieji 
pasirūpino pasiieškoti sau reikalingos 
darbo jėgos, kurios jiems trūko ligoninė
se, žemės ūkyje, tekstilės pramonėje ir 
anglies kasyklose.

Pirmieji į Derby gyventi 1947 m. atsi
kėlė Vaitkevičiai ir Galibuogiai. Iki tų 
metų pabaigos dar prisidėjo 4 tautiečiai 
ir tuomet, kai susidarė aštuonetas lietu
vių, K. Vaitkevičius pradėjo galvoti apie 
sąjungos skyriaus steigimą. Tačiau, tuo 
metu, net tokiam mažam būreliui, nebu
vo kur susirinkti. 1948 m. vasario 16 die
nos išvakarėse J. Galbuogis gavo savo 
šeimininkų leidimą pasinaudoti gyvena
mo buto kambariu. Susirinko derbiečiai 
D. Bertienė, A. Tarvydas, G. Tarvy
dienė, J. Žilinskas, K. Vaitkevičius, E. 
Vaitkevičienė, J. Galbuogis ir E. Galbuo- 
gienė. Išklausę K. Vaitkevičiaus Vasario 
16-osios paskaitą, įsteigė DBLS Derby 
skyrių ir išsirinko valdybą: K. Vaitkevi
čių — pirm. J. Gaibuogį — sekret. ir ka
sim — D. Bartienę. Tolimesni valdybos 
posėdžiai vyko kavinėse ir restoranuose, 
o nuo pavasario — parkuose, ši data ir 
skaitoma DBLS Derby skyriaus įsteigi
mu.

Nežiūrint tuo metu buvusių nepalankių 
sąlygų, energinga valdyba pravedė liku
siems Vokietijoje lietuviams saldumynų 
ir muilo rinkliavą. O jau 1948 m. Derby
je tekstilės pramonėje dirbo 16 lietuvių 
ir visi jie priklausė skyriui.

Daugėjant lietuvių skaičiui Derbyje 
skyrius plėtėsi nariais ir veikla.

1948 m. energingas skyrius pasirodė 
vietinės tekstilės fabriko „British Cela- 
neese“ parodoje. Lietuviai savo skyriuje 
rodė B. Daunoro tautinių darbų rinkinį, 
papildytą skyriaus narių atsivežtaisiais. 
Parodos pasisekimas buvo didelis ir su
traukė apie 10.000 žiūrovų, o lietuvių 
skyrių fotografavo ir aprašė vietinė ang
liška spauda.

1949 m. pradžioje Derby skyrius turė
jo 25 narius, ruošė minėjimus, su paskai
tomis ir menine programa. Minėjimai ir 
parodos didėjo ir gražėjo. Juose dalyvau- 
vo aukšti anglų pareigūnai, žymūs latvių 
ir ukrainiečių asmenys ir DBLS CV at
stovai. Parodomis rūpinosi ir daug šir
dies įdėjo: Popikai, G. Zinkuvienė ir 
daug kitų derbiečių.

Taip pat Derby skyrius yra suorganiza
vęs daugelį ekskusijų ir aplankė visas di
desnes lietuvių kolonijas: Lietuvių So
dybą, skautų stovyklas ir dalyvavo Sek
minių sąskrydžiuose. Pati įžymiausia iš
vyka buvo į Londoną, kur aplankėme 
Lietuvos Pasiuntinybę, Lietuvių Namus; 
„Nidos“ spaustuvę, lietuvių šv. Kazimie
ro bažnyčią, socialinį ir sporto klubą.

Skyriaus pastangomis bendrose kapi
nėse įsigytas lietuviškas kampelis, kuria
me jau prisiglaudė daugelis narių.

F. Ramonis padovanojo savo rankų 
darbo skydą, drožinį su įrašu „Lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais turime ir 
būt“... šį skydą, kaipo simbolį, naudoja
me visuose skyriaus susirinkimuose ir 
parengimuose.

Prie skyriaus veikė Šalpos komitetas, 
kurio tikslas buvo Kalėdų proga aplanky
ti gyvenančias šeimas ir apdovanoti vai
kus dovanėlėms, kad įtraukti į skyriaus 
veiklą. Vienu laiku Kalėdų eglutėje da
lyvavo net 40 vaikų, šiam tikslui daug 
širdies ir darbo yra įdėję E. Vaitkevičie
nė, VI. Šližienė, M. Raulinaitienė, M. Sta- 
naitytė ir F. Čepinskienė.

1953 m. rugsėjo 12 d. po antikomunis
tinių demonstracijų K. Vaitkevičius pa
statė „Už tėvynės laisvę“ vaidinimą an
gliškai. Dar paminėti 1955 m. suvaidintas 
K. Vaitkevičiaus veikalas „Dvi širdys“. 
Per pirmąjį veiklos dešimtmetį dramos 
būrelis suvaidino „Tėviškės namus“, 
„Onutės jaunikius“ ir daug mažesnių 
dalykėlių. Paskutiniu metu I. Venckie
nės suorganizuotas „Tėviškėlės“ jaunimo 
būrelis irgi pasireiškė tiek skyriaus pa
rengimuose tiek už skyriaus ribų.

Vyrų chorą 1954 m. suorganizavo F. 
Ramonis iš 15 asmenų. Choras giedoda
vo bažnyčioje ir dainuodavo vietiniuose 
lietuvių parengimuose Derbyje ir kitose 
lietuviškose kolonijose. F. Ramonis reiš
kėsi ir kaip dainininkas ir drožinėtojas. 
Jis piešdavo sceninių pastatymų dekora
cijas ir įvairiausius drožinėlius, skydelius 
skautų vienetams ir kitiems.

Tapybos darbais Derbyje reiškėsi P. 
Bugailiškis. Jis dalyvavo vietinėse anglų 
dailininkų parodose, ruošė savo darbų 
parodas, o 1972 ir 1974 m. Chicagoje su
ruoštoje parodoje buvo įstatyta virš šim
to jo paveikslų. Turėjo gražių atgarsių ir 
daug paveikslų pardavė. Jo tapybos „Vy
tį“ gavo DBLS CV kaipo dovaną.

Bažnytinis komitetas rūpinosi į koloni
ją atsilankančiais kunigais ir parapijie
čių gerbūviu. 1954 m. pamaldų laikyti ir 
dvasiniai globą teikti atvažiuodavo kun.

J. Kuzmickis, nuo 1959 m. pasikeisdami 
atvažiuodavo kun. A. Kazlauskas, kun. 
Pr. Dauknys, vėliau Nottinghamo Jauni
mo Židinio kunigai,- o daugiausiai ir il
giausiai — kun. dr. Steponas Matulis, 
MIC, ir evangelikų kun. Aldonis Putcė.

Lietuvių katalikų parapijinė bendruo
menė organizuodavo motinos dienos 
minėjimus, aplankydavo mirusiųjų kapus 
ir juos sutvarkydavo, lankydavo ligo
nius. šiame bažnytiniame komitete dar
bavosi: J. Sližys, S. Sarapinienė, J. Staus
kas, P. Popika, o ilgiausiai — J. Levins- 
kas ir Br. Urbanavičius.

Lietuvių Atgimimo Sąjūdžio (LAS) 
grandžiai 1961 m. vadovavo P. Sarapinas. 
1966 m. grandis atšventė savo veiklos 
dešimtmetį. Grandies pirm. P. Sarapinas 
patiekė darbų apyskaitą, o Nottinghamo 
skautės išpildė to vakaro programą — 
dainomis prisidedant V. Zinkui ir Br. 
Zinkui.

Derby miestas yra vienas svarbiausių
jų lietuviškosios skautybės centrų Brita
nijoje. čia gyveno ir iš čia skautybės or
ganizacinį darbą dirbo iki savo mirties
K. Vaitkevičius. Čia gyvena kiti du va
dovai — Gilma ir Bronius Zinkai. Čia 
buvo redaguojamas ir spausdinamas 
skautiškas leidinys „Budėkime“. Jį 
ilgus metus administravo Br. Zinkus o 
dabar — J. Levinskas.

Šitose apylinkėse lietuviai skautai tu
rėjo pirmąją, antrąją ir dviliktąją skau
tišką stovyklą. Čia turime kelis anglų 
aukštus skautų pareigūnus, kurie įvai
riausiai padėjo ir rėmė lietuviš
kos skautybės sąjūdį. Jie buvo LSS atžy
mėti — pagerbti aukštais ordinais. Su 
jais ir dabartyje palaikomi tamprūs ryšiai 
ir glaudžiai bendradarbiaujama taip kaip 
ir su ukrainiečių skautais ir vadovais.

1959 m. dalis lietuvių, dėl nuomonių 
skirtumo, atsiskyrė ir suorganizavo klu
bą. Klubo valdybos ruošė parengi
mus — minėjimus: trėmimų, karuomenės, 
Kalėdų eglutės ir nepriklausomybės šven
tes su paskaitomis ir programa. Klubas 
ilgai neegzistavo. Jam užsidarius, 
klubo nariai vėl jungėsi į DBLS Derby 
skyrių.

Derbyškiai didžiuojas! ir džiaugiasi 
turėdami savo eilėse lietuvį daktarą Joną 
Mockų, kuris daug padėjo lietuviams. Dr. 
J. Mockus ir žmona remia lietuviškas in
stitucijas ir skautų judėjimą. Jiems pri
klauso mūsų visų nuoširdi padėka.

Keitės! rankos ir veidai, tačiau užsi
brėžti tikslai, gyvenant už tėvynės ribų, 
nesikeitė ir su ryžtų yra tęsiami, gal 
su mažesnėmis jėgomis, bet su ryžtu ir 
pasitikėjimu išlikti ištikimiais Lietuvai, 
bažnyčiai, DBLS Derby skyriui. DBLS-ga, 
yia pagrindinė organizacija remianti lie
tuviškas institucijas. DBLS Derby sky
rius atšventė garbingą 40-tį kovo 12 d. 
Derbyje, ukrainiečių klubo patalpose, su 
DBLS CV pirm. J. Alkiu ir svečiais.

Per 40 metų skyriui vadovavo šie as
menys: K. Vaitkevičius, Pr. Makūnas, J. 
Blinstrubas, P. Popika, Br. Zinkus, P. 
Sarapinas, J. Zokas, VI. Junokas ir J. 
Levinskas, kuris ir toliau uoliai, sistemin 
gai, visa širdimi atsidavęs, rūpinasi sky
riaus gerbūviu.

Tai trumpa ir suglausta Derby skyriaus 
veiklos apžvalga, minint 40 metų veiklos 
sukaktį. Pagarba ir padėka visiems ir 
visoms, kurie vienokiu ar tai kitokiu bū
dų prisidėjo prie skyriaus veiklos ir dar
bų. Ačiū visiems ir gražiausi linkėjimai.

J.M.

PAS MANCHESTERIO LIETUVIUS
Kovo 19 d. Manchesterio lietuviai savo 

klube paminėjo Lietuvos atgimimo pra
našą, žymųjį lietuvių poetą ir tautos ža
dintoją Joną Mačiulį-Maironį, jo gimi
mo 125 metų sukakties proga.

Nors lietus visą popietę lijo, bet į mi
nėjimą buvo gana daug atsilikę.

Minėjimą atidarė klubo pirmininkas 
Arkadijus Podvoiskis. Trumpai paaiški
nęs minėjimo reikšmę jis pakvietė die
nos paskaitininką Antaną Bruzgį.

Paskaitininkas savo kruopščiai paruoš
toj paskaitoj, plačiai nupasakojo Mairo
nio gyvenimą, tautinę sąmonę žadinusią 
jo kūrybą ir jo išpranašautą Lietuvai 
laisvę. Atrodo, prelegentas į savo pas
kaitą idėjo ne tik daug laiko, bet ii' savo 
širdį. Todėl klausytojai atsidėkojo jam 
gausiais plojimais.

Po jo, Viktoras Motuzą paskaitė Mai
ronio baladę „Šatrijos Kalnas“. Matomai 
Viktoras yra mėgėjas poezijos ir gražia 
intonacija pavedžiojo klausytojus Po ža
liąją Žemaitiją, pro Žarėnus ir Kuršėnus 
ir Dubysos slėniais iki Šatrijos kalno, kur 
dvasios po žeme vaitoja“.

Jam baigus Martynas Ramonas paskai
tė „Kur bėga Šešupė“, „Lietuva Brangi“ 
ir baladę „Čičinskas“. Ramonas yra daž

Žengiame į 41-uosius Sąjungos veiklos ( 
metus. Ateinantis dešimtmetis bus labai | 
svarbus mūsų organizacijai ir bendruo
menei ir galima sakyti, kad tolimesnė lie
tuviškos veiklos ateitis D. Britanijoje 
priklausys nuo to kaip mes sugebėsime 
užtikrinti mūsų institucijų tęstinumą, 
įjungti jaunąją kartą į savo eiles, su
teikti, sudaryti jauniems veikėjams pa
lankias sąlygas dirbti organizacinį darbą.

Nepaslaptis, kad nors mūsų gretos ma
žėja, bet tiek skyrių, tiek narių skaičius 
mažai pasikeitė. Mūsų tarpe taip pat yra 
apsčiai tokių, kurie dar nėra įsijungę į 
mūsų veiklą. Juos įtraukus į aktyvų dar
bą, mūsų jėgos sustiprėtų. Žinoma, atei
tis yra jaunimo ir CV yra paruošusi pro
jektą, pagal kurį, drauge su Jaunimo Są
junga, mes žvelgiame į ateitį norėdami 
atpažinti ir sutvirtinti mūsų tikslus, iš
aiškinti problemas, arčiau pažvelgti į tu
rimas organizacijas bei institucijas ir 
koordinuoti veiksmus, kurie vestų DBLS 
į 21-ąjj šimtmetį.

Šį projektą jau pradėjome vykdyti ir 
pasitarimuose tarp DBLJS ir Centro val
dybų, pirmuoju uždaviniu, žvelgiame į 
mūsų organizacijos Britanijoje struktū
rą, norėdami pritaikinti ją prie naujų rei
kalavimų. šiuo reikalu numatomi ir vieši 
simpoziumai visuomenei.

Jaunimas ir skautai
PLJ Kongresas Australijoje praėjo ir 

grįžę mūsų atstovai numato atlikti pla
čius pranešimus keliose vietovėse. Yra 
susuktas filmas apie Kongreso įvykius ir 
jis bus rodomas tuose pranešimuose. C.V. 
yra dėkinga skyriams ir visuomenei už 
aukas, kurios viršijo pageidautą 5,000 
sv. sumą. Tai įrodo mūsų vyresnės kartos 
pritarimą ir pasitikėjimą jaunųjų dar
bais, kas, esu tikras, bus tinkamai įver
tinta. Šiuo metu DBLJS pirmininku yra 
A. Blinstrubas.

Skautiškoji veikla, kaip ir praeityje, 
nenuilstamai vystoma Europos mastu, va 
dovaujant Anglijos lietuvių skautų vado
vams. Šie metai yra jubiliejiniai ir į Tau
tinę Stovyklą, Clevelande, vyksta 14-os 
skautų ir skaučių vienetas. Reikia tikėti, 
kad Britanijos lietuviai ir juos finansi
niai parems.

Skautiškosios praeities veiklai atžymėti 
Rajonas išleido albumą. Spausdino Nidos 
spaustuvė. Tam reikalui DBLS paskyrė 
2,500 sv. sumą.

Dažnai tenka išgirsti pageidavimų 
iš jaunųjų tarpo. Norėtų didesnio bendra
darbiavimo tarp Jaunimo Sąjungos ir 
Skautų vadovybės. Tai būtų naudinga, 
nes mūsų jaunimas dalyvauja abejose or
ganizacijose ir todėl būtų tikslu telkti 
jėgas bendram lituanistiniam auklėjimui.

Lituanistinėje srityje vis dar esame 
silpni, nežiūrint to, kad Londone gražiai 
veikia „Maironio“ šeštadieninė mokykla. 
Tai yna pavyzdys ką gali pasišventę tė
vai atlikti. Todėl skyrių pareiga ir būtų 
nuolat ieškoti galimybių įsteigti jaunesnio 
amžiaus vaikams panašiais mokyklas sa
vo vietovėse.

Kiekvienas skyrius turėtų paruošti sa
vo apylinkėje gyvenančių jaunų šeimų ir 
jaunimo sąrašus, pagal kuriuos būtų ga
lima arčiau susipažinti su padėtimi ruo
šiant planus ateičiai.

Kultūrinė veikla
Nuo sausio 1-mos C.V. narys E. Šova 

rūpinasi lituanistinio ir kultūrinio darbo 
reikalais. Jo žinioje yra Kultūrinės Vei- 

nas poezijos skaitytojas Manchesterio lie
tuvių parengimuose ir šį kartą, giliu įsi
jautimu jis perdavė Tautos Pranašo žo
džius, pristatė mums gyvą Maironį.

Juozas Arbavičius perdavė Australijos 
lietuvių sveikinimą ir paskaitė savo pa
ties eilėraštį „Lietuvos Didvyriams“. Jo 
poezija kaip tik tiko tos dienos dvasiai.

Tikrai, Maironis buvo gyvas tarp mū
sų tą vakarą Manchesteryje ir jo poezi
jos skaitytojai buvo gausiai apdovanoti 
karštais plojimais.

Gal tik Manchesterio lietuvių kolonija 
tokius minėjimus gali suruošti.

Tai tikrai nuostabiai gražiai susigyve
nusi lietuvių kolonija. Būdamas tarp jų, 
jauti lyg jie būtų artimi giminės, ar
ba vienos šeimos žmonės. Todėl ten ir 
lietuviškas veikimas eina pilnu tempu. 
Nėra kitos kolonijos, kur tiek visokių 
tautinių parengimų būtų suruošta, kaip 
Manchesteryje. Jie turi savo klubą, ten 
veikia net 5-kios lietuvių organizacijos ir 
leidžia puikų, 52-jų puslapių „Biuletenį“.

Puiku! Dėkojam jums visiems už malo
nų vakarą ir lietuvišką širdį.

Kazimieras ir Angelė Vilkonai, 
iš Sheffieldo 

klos Komisija bei lituanistinių mokyklų 
reikalai. Jam yra reikalinga visų mūsų 
pagalba.

DBLS ansambliu rūpinasi Vida Gaspe- 
rienė. Praeitų metų bėgyje buvo suruošta 
virš 12 svarbesnių parengimų. Be to an
samblis atliko meninę programą šešiuose 
koncertuose, jų tarpe latvių ir estų publi
kai, Leeds ir Leicesteryje.

Europos Lietuvių Studijų Savaitė Lon
done praėjo sėkmingai. Didelė padėka 
priklauso rengėjams už atliktą darbą.

Ateinančią vasarą, Britanijoje lanky
sis „Volungės“ ansamblis iš Kanados. 
Koncertai numatyti Škotijoje, Nottingha- 
me ir Londone. Dar nesame nutarę kur 
vyks š.m. D. Brit. Liet. Sąskrydis. Tiki
mės pasiūlymų iš suvažiavimo.

Europos Lietuvių Dienos įvyks 1989 
m. birželio 23-25 dienomis Huettenfelde, 
Vokietijoje. Mūsų meninės pajėgos ruo
šiasi Dienose dalyvauti.

Pageidautina, kad kuo daugiau lietuvių 
iš Britanijos dalyvautų tame Europos 
lietuvių sąskrydyje.

Lietuviškosios kultūros puoselėjimas 
mums buvo ir yra ypatingai svarbus ir 
nepamainomas lietuvybės išlaikymo šal
tinis. Kultūrinei veiklai buvo išleista apie 
1700 sv.

Kultūros Kongresas
Jis “įvyks birž. 24-27 dienomis, Toronte, 

Kanadoje. Panašaus įvykio išeivijoje ne
buvo jau bent 20 metų. Dabar vyresnie
siems kultūrininkams pasitraukiant ky
lą rūpestis dėl lietuviškos kultūros atei
tyje. Bus svarstomas lietuvių kultūrinis 
gyvenimas išeivijoje bei Lietuvoje. Kon
grese bus diskutuojamos kultūrinės gali
mybės sekantiems 5-10 metų. Kongrese 
DBLS atstovaus jos pirmininkas.

PLB Seimas
šis, septintasis PLB seimas įvyks To

ronte, Kanadoje, birž. 28-30 d.d. DBLS 
gali siųsti 5 atstovus ir CV pirmininką. 
Suvažiavime turėsime išrinkti atstovus 
ir patiekti jiems savo pageidavimus arba 
pasiūlymus seimui. Lietuviškoji išeivija 
vis dar pergyvena PLB ir VLIKo nesuta
rimus, tikimasi, kad gal Kanadoje bus 
rastas kelias į vienybę.

Tokiai padėčiai esant CV praeitais me
tais nedalyvavo PLB politinėje Konferen
cijoje, Washingtone, nei VLIKo seime, 
Montrealyje. Tai buvo padaryta protes
tuojant dėl vienybės trūkumo, ypač 
turint omenyje paskutinius protesto įvy
kius Lietuvoje.

Nežiūrint to, mes sieksime ir toliau ben 
dradarbiavimo su PLB ir VLIKu kiek 
tai liečia kultūrinę bei politinę veikla, 
tikėdami, kad jie ir toliau kreips didelį 
dėmesį į įvykius Europoje.

Europos Bendruomenių pasitarimai
Praeitų metų rugpjūčio 4 d. Londone 

įvyko PLB Europos kraštų pirmininkų 
pasitarimai. Buvo susipažinta su padėti
mi kraštuose ir nutarta sustiprinti kultū
rinį bendradarbiavimą: pradedant su „L. 
Dienomis“, tobulinant Studijų Savaites 
ir- ruošiant kito pobūdžio bendrus rengi
nius. Atkreipiant dėmesį į spaudą, ypač 
„Eur. Lietuvį“ ir sustiprinant pabaltie- 
čių veiklą ir bendravimą Europoje, ypač 
kai liečiami politinio pobūdžio reikalai.

Politinė veikla
Šie metai yra ypatingi, nes švenčiame 

70 metų Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo sukaktuves. Visi mūsų parengi
mai turėtų vykti šių sukaktuvių ženkle. 
Šie metai yra skelbiami kaipo Europiečių 
Laisvės Metai ir paminimi 1917 m. įvy
kiai, kada daug tautų atgavo laisvę, bet 
taip pat daug tapo Rusijos komunistinės 
revoliucijos aukomis. Mes, lietuviai, Eu
ropoje šiuo metu jaučiame geresnę ko
ordinaciją politinėje veikloje, ypač žinių 
bei informacijų pristatyme.

Eltos biuletenio leidimas anglų kalba 
Nidoje tapo stipriu įrankiu skleidžiant 
žinias apie Lietuvą. Labai didelį vaidme
nį atlieka VLIKo ir Paibaltiečių Santalkos 
Biuras Strasburge, kurio vedėjui A. Kli- 
maičiui pavyko atsiekti daug svarbių lai
mėjimų Europos Parlamente. Iš kurių 
svarbiausias būtų, sudarymas parlamen-

Lietuvi, atmink, kad:

Kun. Alfonsas Svarinskas, 
Kun. Sigitas Tamkevičius, 
Viktoras Petkus, 
Balys Gajauskas, 
Povilas Pečeliūnas, 
Gintautas Iešmantas 
ir kiti neša nelaisvės pančius, 
kad tu galėtum laisvai gyventi 
ir tikėti. 

tarų grupės Pabaltijo Kraštų reikalams 
ginti.

Londone Baltų Taryba vis stipriau 
reiškiasi politinėje arenoje. Praeitų metų 
išvežtųjų minėjimas Londone su pamal
domis ir eisena praėjo įspūdingai, šiais 
metais yra numatomos dar ypatingesnės 
iškilmės. Ruošiama didesnio masto de
monstracija į kurią kviečiami pabaltie- 
čiai ir iš tolimesnių vietovių.

Pabaltiečių Diena Londone buvo netik 
politinio bet ir kultūrinio pobūdžio “įvy
kis ir manoma, kad praėjo su pasiseki
mu ir ateityje jis taps tradiciniu.

Konferencija Muensteryje
Kovo mėn. Latvių Namuose, Munste- 

ryje įvyko Europos pabaltiečių pasitari
mai dalyvaujant atstovams iš Švedijos, 
Vokietijos, Britanijos ir Prancūzijos. At
stovaujama buvo ir Pasaulio Pabaltiečių 
Santalka. Nebandyta įkurti kokią nors 
naują organizaciją, bet tai buvo pirmos, 
po daugelio metų, pastangos suderinti 
pabaltiečių veiklą Europoje Santalkos rė
muose.

Informacijai ir ryšių palaikymui su 
pavergtais kraštais buvo skirtas didžiau
sias dėmesys. Be to, apsvarstyti planai 
tolimesniam bendradarbiavimui politi
niuose darbuose. DBLS-igai atstovavo jos 
pirmininkas.

Įvykiai Lietuvoje aiškiai įrodo mūsų 
tautos nekantrumą ir stiprų ryžtą atsipa
laiduoti nuo bent kokių ryšių su Sovietų 
Sąjunga, o kas svarbiausia, tai kaip nors 
apsisaugoti nuo rusinimo, kas laikui bė
gant atneštų tragiškų rezultatų

Politinėje veikloje, mūsų veikėjai tu
rėtų atsiminti, kad mūsų svarbiausias už
davinys yra skelbti vakarų pasauliui 
mūsų tautos valią, siekimus ir pageida
vimus. Dėlto ryšių palaikymas su už gele
žinės uždangos esančiais yra labai svar
bus.

Bendravime su tauta ir atvykusiais iš 
„anos pusės“ CV vadovaujasi VLIKo ir 
PLB nustatytais principais. Bent kokie 
ryšiai ar susitikimai L. Namuose ar kitur 
nepažeidžia mūsų tikslų ir idėjų ir jie 
yra grynai lietuviški ir nepataikaują oku
pantui.

Įvairiems politiniams bei organizaci
niams reikalams praeitų darbo metų 
bėgyje išleista 5,200 sv. To nebūtų įma
noma atlikti jei L.N. Bendrovė nebūtų 
parėmusi Sąjungą 4,700 sv. suma.

„Nacių nusikaltėlių“ ieškojimas
Britų Vyriausybė paskyrė specialią ko

misiją, kurios uždavinys yra vienų metų 
bėgyje ištirti turimą kaltinamąją medžia
gą ir surinkti, jei tokių būtų, naujų kal
tinimų D. Britanijoje gyvenantiems pi
liečiams ir nepiliečiams, kurie tariamai 
nusikalto Vokietijoje ir vokiečių okupuo
tuose kraštuose II-jo pasaulinio karo me
tu.

Pilnų apkaltintųjų sąrašų dar neteko 
matyti, bet yra žinoma, kad juose yra ir 
lietuvių. CV dėjo įvairias pastangas ap
saugoti mūsų bendruomenę nuo bjaurių 
ir neteisingų apkaltinimų spaudoje ir te
levizijoje. Be to CV pirmininkas ir se
kretorius pasimatyme su virš minėta ko
misija pareiškė jai CV nuomonę su pa
stabomis ir pasiūlymais, kas tai liečia 
kaltinimus, kurie ateina iš tautų kalėjimo 
— Sovietų Sąjungos.

Mūsų organizacijos
DBLS ir LNB yra mūsų veiklos pama

tai. Reikia reikšti pasitenkinimą, kad tų 
dviejų institucijų darbai papildo vienas 
kitą, nors ir jautėsi finansiniai negalavi
mai, ypač Sodyboje. To pasekmėje Ben
drovė turėjo sunkius metus.

Europos Lietuvis ir Spaudos Skyrius, 
Vlado Dargio priežiūroje, sustiprėjo ro
do pažangą. Reikia pasidžiaugti, kad 
skaitytojų skaičius auga, tai iš dalies ir 
pateisina Bendrovės didelę subsidiją 
laikraščiui.

Tautinės Paramos Fondas sustiprėjo 
dėka vieno stambaus palikimo. Paramos 
darbas Lietuvoje nukentėjusiems yra tę
siamas toliau ir čia ypatinga padėka ten
ka J. Benderiai už didelį jo pasiaukojimą 
tam paramos darbui. Finansų niekad nė
ra perdaug, dėlto prašome ir toliau rem
ti Fondą aukomis.

Tenka apgailestauti, kad jaunosios kar
tos projektas nupirkti namus Nottingha- 
me nesusilaukė pritarimo iš apylinkės 
lietuvių. CV buvo sutikusi tą reikalą sti
priai paremti finansiniai ir yra nustebu
si dėl Nottinghamo lietuvių tokios laiky
senos. Mes turime teigiamai žiūrėti į mū
sų ateities uždavinius ir remti jaunosios 
kartos sugebėjimus, planus ir siekius.

Reikia tikėtis, kad šis suvažiavimas, 
dar kartą apžvelgęs ateities uždavinius, 
nukreips mus lietuviškos veiklos D. Bri
tanijoje tęstinumo keliu.

J. Alkis, Pirmininkas
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Kronika
KAS—KADA—KUR

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.

40-to METINIO SUVAŽIAVIMO 
DARBOTVARKĖ

šeštadienis, 1988 m. balandžio 16 d. 
13.00 vai.
1. Suvažiavimo atidarymas
2. Rinkimai

a. Prezidiumo
b. Sveikinimų komisijos

3. Pagerbimai ir sveikinimai
4. Darbotvarkės priėmimas
5. 39-to Suvažiavimo protokolo priėmimas.
6. Pranešimai

a. Centro Valdybos pirmininko
b. Centro Valdybos iždininko
c. Tarybos pirmininko
d. Tautos Fondo atstovo
e. Tautinės Paramos Fondo atstovo
f. DBL Jaunimo Sąjungos atstovo
g. Revizijos Komisijos

7. Diskusijos ir pranešimų priėmimas
8. Mandatų komisijos pranešimas
9. Įstatų pakeitimai 
17.00val.

Lietuvių Namų Akc. B-vės akcininkų 
susirinkimas 

19.00 vai.
Vakarienė

20.30 vai.
Autobusas į Sodybą

Sekmadienis, 1988 m. balandžio 17 d. 
8.00 vai.

Pamaldos Sodyboje
8.30 vai.

Autobusas iš Sodybos 
10.00 vai.
10. Nominacijų komisijos pranešimas
11. Rinkimai

a. Centro Valdybos 2-jų narių
b. Tarybos 2-jų narių
c. Revizijos Komisijos 3-jų narių
d. Sekančio Suvažiavimo Mandatų ir 

Nominacijų komisijos 3-jų narių
e. PLB Seimo 5-kių atstovų

12. Skyrių ir organizacijų pranešimai
13. Klausimai ir sumanymai

a. Rekomendacija Suvažiavimui bal
suoti už DBLS-gos kandidatus LNB-vės 
rinkimuose 
11.00 vai.

Lietuvių Namų Akc. B-vės direktorių 
rinkimai .
11.30 vai.
14. Rezoliucijos

a. Revizorių paskyrimas bei atlygi
nimas .

b. Iš anksto paskelbti rezoliucijų 
projektai.
15. Suvažiavimo sveikinimai 

Suvažiavimo uždarymas — 
Tautos Himnas.
40-tasis DBLS-gos metinis narių suva

žiavimas vyks Lietuvių Namuose Lon
done.

CV-ba

AUKOS SPAUDAI
P. Mulerčikas — 3.00 sv.
J. Kunigiškis — 3.00 sv.
B. Banys — 3.00 sv.
A. Kasparavičius — 3.00 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

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.

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 3d. — 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.

AUKOS TAUTOS FONDUI

S. Gailiūnas — 10 sv.
Per Vasario 16 Nottinghame T.F. su

aukota — 175 sv.

TARĖSI DĖL SPAUDINIŲ

Petras Bernotas iš Čikagos lankėsi Lie
tuvių Namuose Londone. Jis yra stam
bios bendrovės direktorius ir dažnai at
važiuoja 'į Angliją prekybos reikalais. 
Lietuvių Namuose jis jau 12-tą kartą. 
Petras sako, kad šie namai Londone jam 
esą antrieji namai.

Ateityje jis numato įsteigti Londone sa
vo bene rovės atstovybę. Dėl įvairių spau
dinių jis tarėsi su Nidos vadovybe.

Linkime jam sėkmės ateityje.

Ketteringas
PRIEŠ SUSIRINKIMĄ

DBLS-gos Corby-Kettering skyriaus Val
dyba negalėdama sušaukti visų sk. narių 
į metinį sk. susirinkimą, kovo mėn. 19 
d. pakvietė galinčius atvykti pas sk. pir 
mininką V. Uogintą. Susirinko keli senu
kai su lazdomis. Iš Londono atvažiavo 
DBLSgos Centro Valdybos pirmininkas. 
Jis susipažino su sk. padėtimi ir atsakė 
į jų klausnmus. DBLS-gos Centro Valdy
bos pirmininkui už tai reiškiame nuošir
džią padėką. Po pokalbio ponia Uogin- 
tlenė visus susirinkusius skaniai pavaiši
no. už ką sk. nariai jai yra labai dėkingi. 
Vėliau Centro Valdybos pirmininkas su 
sk. pirmininku nuvyko į Ketteringą ir ten 
aplankė kelis senus narius. J.P.

Manchesteris
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

SUDARYDAMI TESTAMENTĄ

Nepamirškite „Europos Lietuvio'. Pa
remdami vienintelį savaitraštį yĖuropoje 
lietuvių kalba, užtikrinsite jo leidimą at
eityje. Testamentu paskirti pinigai bus 
išimtinai naudojami lietuviškai spaudai.

PAMALDOS
Eccles — balandžio 10 d., 12.15 vai.
Nottinghame — balandžio 10 d., 11.15 

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

vai.

SKAUTŲ,-ČIŲ SAVAITGALIO 
STOVYKLA IR MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS MANCHESTERYJE
Broliai ir sesės,
Balandžio mėn. 30 d. — gegužės mėn. 

1 d. Manchestery, Lietuvių Socialinio 
Klubo patalpose, 121 Middleton Rd.,'įvyks 
sikautų„-čių savaitgalio stovykla.

Kviečiu visus skautus, skautes ir vadus 
gausiai dalyvauti. Renkamės šeštadienio 
popietei 1-mą vai. p.p. Prašome atsivežti 
pilnas uniformas ir miegamus maišus, 
taip pat ką nors dėl mūsų numatytos lo
terijos.

Skautiškoji pareiga yra dalyvauti skau
tiškuose parengimuose, maloniai prašy
čiau į tai atkreipti dėmesį. Būtų gerai, 
kad visi, kurie vyksta į Tautinę Stovyk
lą Amerikoje, atvyktų į Manchester!.

Maisto parengimo reikalu, vienetų va
dus, ir pavienius skautus, prašau man 
pranešti dalyvaujančių skaičių ne vėliau, 
kaip 23-čio balandžio 1988, šiuo adresu: 
— S.B. Vaitkevičius, 325, Eastfield Road, 
Peterborough, Cambs. PEI 4RA. Tel. 
0733-41705.

Iki pasimatymo Manchestery.
Tuo pačiu laiku turėsime ir Rajono 

Vadijos posėdį, visi skautininkai kviečia
mi dalyvauti.

s. S.B. Vaitkevičius
LSS Europos Rajono Vadas

ATSISAKAU BŪTI SOVIETINĖS 
ARMIJOS KARIU

(Atkelta iš 1 psl.)
Visa tai nesuderinama su bet kokiu 

žmogiškumu. Tokios sistemos, kuri kėsi
nasi į tautų ir žmonių gyvybę ir laisvę 
kariuomenės nariu būti negaliu.
Solženicinas knygoje „Straipsniai ir po

kalbiai“ rašo: „Jau Dostojevskis dar 
prieš 40 metų pranešavo, kad socializmas 
Rusijai kainuos 100 milijonų aukų. Taigi, 
Dostojevskis apsiriko, tačiau ne į mažą
ją pusę. Pagal šią knygą socializmas Ru
sijai kainavo nuo 1917 m. iki 1959 m. 
110 milijonų aukų. Kas suskaitys, kiek 
socializmas aukų pareikalavo pasaulyje. 
Sovietinė armija ir dabar pastoviai veda 
grobikiškus karus.

1) Toliau liejasi nekaltų žmonių krau
jas Afganistane.

2) Tęsia Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
okupaciją.

4) Viena dar labai svarbi priežastis, 
kurią esu minėjęs lapkričio 23 d. pareiš
kime, yra Lietuvos okupacija, įvykdyta 
1940 m. Šio gėdingo Molotovo ir Riben
tropo pakto, žinomo visame pasaulyje, 
nuslėpti neįmanoma, ir kol bus pavergtos 
Pabaltijo tautos nuolat jis primins pasau
liui, kokiu būdu „‘įstojo" šios tautos i 
Tarybų Sąjungos sudėtį.

Taigi, Lietuvoje yra okupacinė kariuo
menė ir okupanto priežiūroje statytinė 
valdžia, teismai ir visos kitos organiza
cijos neatspindi savo elgesiu teisingumo, 
bet vykido užkariautojo valią.

Motyvuodamas aukščiau išdėstytais 
faktais, išstoju iš sovietinės okupacinės 
armijos, kuri yra užkariavusi ir mano 
Tėvynę Lietuvą. Ir nuo šios dienos, t.y. 
1988 m. sausio 11 d. prašau mane nelai
kyti jos nariu. Karinį bilietą, raudonais 
viršeliais, kuris atspindi sovietinės ideo
logijos veidą, gražinu.

Parašai, kurie dabar yra renkami ga
myklose, įstaigose, organizacijose, kad 
Lietuva liktu okupuota, neturi jokios 
juridinės galios. Nes žmonės, pasakę kito
kią nuomonę, bus persekiojami, su jais 
bus susidorota, jie laisvai išreikšti savo 
nuomonę neturi teisės. Tai gali ryžtis tik 
tas, kuris nebijo lagerių, psichiatrinių li
goninių ir kitokių represijų.

Kad parašai būtų galiojantys, iš Lietu
vos turi būti išvesta sovietinė okupacinė 
kariuomenė, pravestas referendumas 
Suvienytų Nacijų Organizacijos globoje 
slaptu balsavimu.

Tautų išstojimą iš sovietų sąjungos ga
rantuoja Konstitucija, bet visa tai tik 
dar didesnė svajonė ir iliuzija, negu lauk
ti, kad sovietinėje armijoje būtų gerbia
mos tikinčiojo teisės.

Laisvė dovanai nedalinama, ją reikia 
išsikovoti.

Daugelis nesupras ir nepritars mano 
raštui, sakydami, ką tuo laimėsi, tik bū
si sunaikintas.

Šiame rašte pasakiau tiesą ir tikrą tie
są. O kokia jinai brangį ir kiek verta 
tiesa, kiek už ją galima mokėti, tai su
prato ir tarybinis poetas Jevtušenko. Jis 
rašo: „Palik ramybę, šilumą, namus, pa-

SENATORIUS LEVIN IŠKELIA 
VYSKUPO STEPONAVIČIAUS IR 

KALINAMŲ KUNIGŲ BYLAS 
MASKVOJE

JAV senatorius Carl Levin pasimaty
me su Sovietų Sąjungos užsienio reikalų 
ministru Eduard Shevardnadze ir kom
partijos centro komiteto sekretorium 
Anatoly Dobrynin iškėlė vyskupo Julijo
no Steponavičiaus ištrėmimą bei kunigų 
Sigito Tamkevičiaus ir Alfonso Svarins
ko įkalinimą, kaip religinės laisvės sto
kos pavyzdžius.

Senatorius Levin Maskvoj lankėsi kovo 
7-12 d.d. kartu su JAV senatorių bei 
mokslininkų delegacija. Amerikiečių 
grupė susitiko ne tik su Shevardnadze ir 
Doforyninu, bet taipogi Ir su pačiu gene
raliniu sekretorium Mikhail Gorbačiovu 
bei su įvairiais disidentais, ju tarpe An
drei Sakharov.

Senatorius Levin išreiškė susirūpini
mą dėl sovietų įstatymų, pagal kuriuos 
religinė veikla varžoma. Jis ne tik davė 
persekiojamų Lietuvių dvasiškių pavyz
džius, bet paminėjo ir Ukrainos katalikų 
bei neregistruotų baptistų padėtį.

Senatoriui Levin šį reikalą iškėlus, ki
ti JAV delegacijos nariai įsijungė į po
kalbį. Anot Levin asistento, JAV dele
gacija religinės laisvės klausimą detaliai 
aptarė ir nemažai laiko jam buvo pas
kirta. Tuo tarpu, nors Shevardnadze ir 
Dobrynin nepriešaravo senatoriaus pasi
sakymams ir pareiškė, kad jie suprato 
keliamus rūpesčius, tačiau išklausė JAV 
delegacijos narių nuomonių.

Vėliau, tai pačiai delegacijai susitikus 
su Gorbačiovu, senatorius Levin vėl iš
kėlė religinės laisvės klausimą.

Senatoriui Levin besiruošiant vykti į 
Maskvą informaciją apie vyskupą Stepo
navičių ir kunigus Svarinską bei Tam- 
ke vilčių parūpino Lietuvių Informacijos 
Centro skyrius Washingtone.

(LIC)

ŽYDAI EMIGRUOJA I VAKARUS
Tarptautinio Emigracijos komiteto Že

nevoje praneštais duomenimis, praėju
siais metais apie aštuoni tūkstančiai So
vietų Sąjungos žydų gavo leidimus emi
gruoti į Vakarus. Žydai emigrantai iš 
Sovietų Sąjungos paprastai atvyksta į 
Vieną, kur yra įsteigtas jų globos cen
tras. Iš Vienos kai kurie toliau keliauja 
į Izraelį, kiti nusprendžia įsikurti Vaka
rų Europos kraštuose arba Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Iš praėjusiais me
tais emigravusių aštuonių tūkstančių so
vietų žydų, tik apie du tūkstančius įsikū
rė Izraelyje. Per pastaruosius kelioliką 
metų emigracijos leidimus gavusių sovie
tų žydų skaičius kasmet buvo labai ne
vienodas. Tarp 75-ų ir 77 metų kasmet 
vidutiniškai iš Sovietų Sąjungos išvyk
davo apie 15-ka tūkstančių žydų, 81-ais 
metais, apie 9.500, o vėliau jų skaičius 
palaipsniškai mažėjo: 86-ais metais, pa
vyzdžiui, emigracijos leidimus tegavo 
apie devyni šimtai sovietų žydų. 87-ais 
metais, kaip minėta, žydų emigrantų skai
čius vėl paaugo ligi aštuonių tūkstančių.

lik linksmybę tuščią, tačiau kalbėk nors 
keletą tiesos minučių, po to tegu tave 
užmuš“. Visa, ką šiame rašte išdėsčiau, 
yra tiesa, dabar jie tegu daro su manimi 
ką nori, jų rankose valdžia, jėga, psichia
trinės ligoninės, lageriai ir aš.

Brangūs tikintieji, kreipdamasis į jus 
visų pirma noriu nuoširdžiai padėkoti už 
maldas, kurių susilaukiau po pirmo ma
no pareiškimo. Uiž tai esu visiems be ga
li dėkingas.

Po šio pareiškimo nežinau, kokias kan
čias Dievas parinks per suklaidintų bro
lių rankas, kurie dėl ramaus šio žemiško 
gyvenimo pardavę tėvynę ir savo sąži
nes, besąlygiškai vykdo užkariautojų 
nurodymus.

Gal kelią kaip kun. J. Zdebskio, kun. 
B. Laurinavičiaus, kun. Šapokos, kun. 
Mažeikos ir kitų nužudytų. Gal psichia
trinių ligoninių kančias, gal Sibiro lage
rius ar kokias naujas nepramatytas kan
čias. Todėl dar kartą prašau jus, melski
te Dievą, jėgų visa pakelti, nepalūžti kan
čioje. O jeigu kartais, neduok Dieva, iš
girstumėte mane atšaukiant šį raštą, ne
tikėkite, tai ne aš kalbėčiau, tai kalbė
tų mano lūpomis tarybinės medicinos ar 
nepernašamų kančių sulaužytas žmogus.

Tegu mano kančia bus tas lašas kančių 
jūroje už tautos prisikėlimą iš dvasinės 
moralinės ir fizinės vergijos.

Indų tautos išlaisvintojas Mahat-Gandi 
kalbėjo, kad vieno nužudyto už tiesą vie
toje stoja 100 naujų. Jie daugiau nieko 
negali, tik nužudyti mane. Nužudę jie 
turės tik mano nužudytą kūną, bet ma
no dvasios, mano idėjų jie niekada nenu
žudys.

Kiekvienas smurtas, prievarta, nete“ 
sylbė, kiekvienas tironas anksčiau ar vė
liau kenčia krachą, o tiesa ir meilė nu
gali.

P. Gražulis

PAŠA ULVJE
Shamir nei taip, nei ne

JAV sekretorius Shulzas pareiškė, kad 
jis yra patenkintas pokalbiu su Izraelio 
ministeriu pirmininku Shamir, nors jis 
nepasakęs nei taip, nei ne. Jie buvo su
sitikę vakar Jeruzalėje, balandžio 4 d. 
dviem valandom ir tarėsi Izraelio oku
puotų arabų žemių ir taikos reikalu.

Vis dai- nėra susitarimo dėl 
Afganistano

Ženevoje vykstančios derybos dėl so
vietų kariuomenės pasitraukimo iš Af
ganistano ir naujos vyriausybės sudary
mo buvo pakibę ore, JT atstovo pastan
gomis deramasi toliau, bet sunkumai nė
ra nugalėti. JAV nenori nuvilti sukilė
lių Mujahideen, o sovietai nenori apleis
ti Kabul vyriausybės. Pakistanui kelia 
rūpesčių Afgano pabėgėliai, kurie dabar 
gyvena Pakistane ir bijo grįžti į savo 
kraštą. Be to Pakistanas dar turi ginčų 
su Afganistanu dėl sienų.

Nauja valdžia Gibraltare
Po daug metų konservatyvios vyriau

sybės Gibraltare buvo išrinkta nauja so
cialistų vyriausybė, kurios Vyriausias 
Ministeris (toks jo pavadinimas) Joe Bo- 
ssano nenori derėtis su Ispanija dėl Gi
braltaro. Derybas pradėjo Britanijos vy
riausybė, pritariant buvusiam Vyriau
siam Ministeriui. Jis sako mielai susi
tiks su Ispanijos užs. reik, ministeriu, bet 
deryboms į Briuselį nevažiuos.

Paliaubos Nikaragvoje
Derybos tarp Nikaragvos Sandinistų 

vyriausybės ir Amerikos remiamų Con
tra partizanų buvo beveik nutrukusios, 
bet atsigavo, kai Amerika pasiuntė savo 
parašiutininkus į Hondūrą, prie Nikarag
vos sienos. Amerikos kongresas jau anks 
čiau nutraukė paramą kontra partiza
nams. Buvo sutartos šešių savaičių pa
liaubos, kurių metu bus toliau tariamasi. 
Vyriausybė prižadėjo įvesti daugiau de
mokratinių pakeitimų, o JAV partiza
nams teiks tik humanitarinę paramą.

Panamos diktatorius nesitraukia
Nežiūrint generalinio streiko ir didelio 

Amerikos spaudimo gen. Noriega vistiek 
nepasitraukia, nors kraštas yra visiškam 
bankrote. Net ir kareiviai negauna algų. 
Kol Noriega neišvažiuos į Ispaniją, JAV 
nerems Panamos.

Pagerėjo santykiai tarp Kinijos ir 
Taiwano

Po to kai Taiwanas (buvusi Formoza) 
palengvino žmonių susisiekimą su Kini
jos žemynu, santykiai pradėjo gerėti ir 
po 38 metų pertraukos buvo atnaujinti 
prekybiniai ryšiai.

JT sekretoriatas pilnas sovietų šnipų
Pagal JT santvarką visi tarnautojai tu

ri būti neutralūs tarptautiniai valdinin
kai, bet Sovietų Sąjunga pavertė visą JT 
sekretoriatą ‘į šnipų lizdą, taip teigia Eu
ropos saugumo ir strateginių studijų in
stituto raportas. Trečdalis sovietų bloko 
tarnautojų dirba kaip šnipai savo vyriau
sybėms, renkant informacijas, pavogiant 
dokumentus, kliudant diplomatinę veiklą 
ir p. Prie to pragaištingo darbo prisideda 
ir kai kurių „trečio pasaulio“ valstybių 
tarnautojai. Institutas ragina JT sekreto
rių imtis žygių tokiai veikliai sustabdyti.

NEPRIKLAUSOMŲ PROFSĄJUNGŲ 
FEDERACIJOS TARPTAUTINIS 

KONGRESAS AUSTRALIJOJE
Melbourne, Australijoje, vyko nepri

klausomų profesinių sąjungų tarptautinės 
federacijos keturioliktasis kongresas. Ja
me dalyvavo aštuoni šimtai delegatų iš 
daugiau kaip šimto įvairių kraštų. Kon
greso tema buvo: „Kaip vykdysime pa
keitimus, kurių iš mūsų reikalauja gyve
nimas?“ Savo darbuose kongreso daly
viai į šią problemą pažvelgė pasauliniu 
mastu, turėdami prieš akis vis ryškiau iš
kylantį ūkinio bendradarbiavimo reikalą 
būtiną paramą ūkiniai besivystantiem 
kraštam, taikos užtikrinimą apsaugojant 
pagrindines asmenų ir tautų teises. Kon
grese dalyvauja ir Lenkijos nepriklauso
mos profsąjungos „Solidarumas“ delega
cija, nors jos pirmininkui Valensai Len
kijos valdžia nedavė leidimo nuvykti į 
Australiją. Dalyvauja daugumos Lotynų 
Amerikos kraštų laisvų profsąjungų de
legacijos. Vis gausėja laisvų profsąjungų 
delegacijos iš Azijos ir Afrikos kraštų. 
Gausiausios ir veikliausios delegacijos 
yra iš Vakarų Europos kraštų. Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir Kanados. Nepri
klausomų profesinių sąjungų tarptauti
nė federacija vienu iš pagrindinių savo 
tikslų laiko pagrindinių žmogaus teisių 
ir profesinių bei politinių laisvių gynybą. 
Šiuo reikalu Federacijos vadovai yra lan
kęsi Sovietų Sąjungoje, Lenkijoje, Čilė
je, Pietų Afrikoje, Jungtinių Tautų Or
ganizacijoje. Nepriklausomų profsąjungų 
Federacijai priklauso 90 milijonų narų.
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