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PETRAS GRAŽULIS 
PRAVIENIŠKIŲ LAGERYJE

Lietuvių Informacijos Centro žiniomis" 
Petras Gražulis jau yra pervežtas į Pra
vieniškių lagerį kur, jam yra skirta at
likti dešimties mėnesių bausmę už atsi
sakymą atlikti karinius apmokymus oku 
pacinėje sovietų kariuomenėje. Vilniaus 
Lukiškių kalėjimo vadovybė Gražuliui 
primetė dar vieną kaltinimą. Jis buvo 
apkaltintas kalinio taisyklių pažeidimu, 
nes vasario 8 d. pasimatymo metu savo 
šeimos nariam pasakojęs kaip buvo pri
muštas tuoj po nuosprendžio teismo salė
je. Kaip žinoma, vasario 2 d. Kapsuko 
teismo salėje išklausęs nuosprendį, Pe
tras Gražulis pasįkelbė bado streiką už 
Lietuvos religinį ir tautinį atgimimą, čia 
septyniasdešimties stebėtojų akivaizdoje 
jį užpuolė vienas civilis asmuo ir du mi
licininkai žiauriai užgniauždami bumą, 
primušdami ir išvilkdami iš salės. Pasi
matymo metu savo artimiesiem pasako
damas apie šį įvykį, Gražulis atkreipė 
dėmesį į tai, kad jo veidą rankomis su
ėmęs milicininkas purkštelėjo kažką jam 
į bumą. Nuo to laikinai buvo paraly
žuotas liežuvis, ir po kelių dienų jį ap
lankiusieji šeimos nariai pastebėjo, kad 
viena veido pusė buvo paraudonavusi. 
Vienos Lukiškių kalėjimo dalies viršinin 
kas, papulkininkis Adomaitis, pokalbyje 
su Gražuliu pripažino, kad jo pasikalbė
jimas su svečiais buvo užrašytas. Ir tai 
yra įrodymas, kad jis, pasakodamas įvy
kus!! incidentą teisme, pažeidęs kalinio 
taisykles. Gražuliui užklausus, ką gali
ma ir ko negalima per pasimatymą kal
bėti, papulkininkis nieko neatsakė.

ESTŲ INTELEKTUALAI 
REIKALAUJA ESTUOS 

EKONOMINĖS IR KULTŪRINĖS 
AUTONOMIJOS

Š.m. balandžio mėn. pabaigoje Taline 
vykusiame jungtiniame menininkų posė
dyje buvo priimtas pareiškimas, kuriuo 
'kviečiami Estijos menininkai — kūrėjai 
ir intelektualai sukauptą talentą, žinias 
bei kūrybinę jėgą panaudoti norint įgy
vendinti Estijos Tarybinėje Respublikoje 
pakeitimus. Komunistų partijos organai, 
sakoma pareiškime, turi rūpintis Sovie
tų Sąjungos ir Estijos Respublikos konsti' 
tucijos pakeitimu, kad būtų atsiekta Es
tijos ekonominė ir kultūrinė autonomija.

ELR

PALAIDOJO LATVIŲ PATRIOTĄ 
GUNARS ASTRA

Balandžio 6 dieną Leningrado karo li
goninėje mirė žymiausias latvis žmogaus 
teisių gynėjas ir politinis kalinys Gunars 
Astra. Jis buvo sulaukęs 56-erių metų 
amžiaus. Už latvių tautos teisių ir, apskri
tai, už žmogaus asmens laisvių Gunars 
Astra yra iškalėjęs sovietiniuose lageriuo_ 
se iš viso beveik 20 metų. Už vadinamą 
antitarybinę veiklą pirmą kartą jis buvo 
areštuotas 1961-ais metais ir nuteistas 
penkiolika metų kalėti. Pilnai atlikęs pa
skirtąją bausmę, 1983-iais metais jis buvo 
vėl suimtas ir nuteistas 7-nerius metus 
kalėti griežto režimo lageryje ir 5-rius 
metus pasilikti tremtyje. Vienas jam iš
keltų kaltinimų buvo tas, kad jo bute bu
vo rastas Orwelio romanas „1984-ieji me
tai“. Iškalėjęs daugiau negu ketverius 
metus, Gunars Astra buvo prieš laiką iš
laisvintas šių metų vasario 1 dieną. At
gavęs laisvę jis, betgi, tuoj sunkiai susir
go lankydamasis Leningrade. Susirgimo 
priežastis nebuvo aiški: gydytojai buvo 
nustatę kraujo užkrėtimą, kiek vėliau įvy 
ko širdies sukrikimas dėl kurio prieš mė
nesį ligoniui buvo įdėtas dirbtinis širdies 
vožtuvas. Patys gydytojai neatmetė krau
jo apnuodijimo galimybės. Gunars Astra 
našlė, susirūpinusi dėl labai neaišikų jos 
vyro mirties priežasčių, pareikalavo, kad 
darant skrodimą dalyvautų amerikiečiai 
gydytojai. To paties prieš mirtį pageida
vo ir pats Gunars Astra. Amerikos latvių 
bendruomenė, iš savo pusės, kreipėsi į 
amerikiečių valdžią, prašydama pasiųsti į 
Leningradą gydytojus Gunars Astra mir
ties aplinkybes ištirti. Gunars Astra pa
laikus laidojo balandžio 12 d. Rygoje, 
Meza Kapi kapinėse. Jo laidotuvėse da
lyvavo 5000 asmenų, kurie po saują že
mių berdami ant jo kapo pripildė jo kars
tui iškastą duobę. Su Gunars Astra mir
timi latvių žmogaus teisių gynimo sąjū
dis neteko įtakingiausio savo atstovo.

Pabaltiečių Santalkos Žinia

Vakarų spauda paskelbė iš Lietuvos 
gautą grupės asmenų pareiškimą Tarp
tautinei Amnestijos organizacijai Londo
ne, kuriame atkreipiamas dėmesys, kad 
Lietuvoje, nepaisant plačiai skelbiamo 
vadinamo persitvarkymo, vis dar drau
džiama taikingai prisiminti Stalino au
kas, kurias dabar jau vis dažniau pamini 
net ir oficialioji sovietinė spauda. Už 
Stalino aukų prisiminimą du jaunuoliai 
Lietuvoje buvo nubausti po 15 parų areš
to. Apie šį epizodą Amnestijos organiza
cijai skirtame pareiškime praneša Lietu
voje gyvenantys devyni kunigai ir 23 pa
sauliečiai. štai jų pareiškimo tekstas:

1941-ais metais birželio 24 dieną Rainių 
miškelyje, netoli Telšių, Serijos budeliai 
nukankino daugiau kaip 70 Telšių kalė
jimo kalinių. Tai buvo paprasti žmonės: 
darbininkai, amatininkai, tarnautojai, 
valstiečiai, mokiniai. Jų vienintelė kaltė 
buvo ta, kad jie labai mylėjo savo tėvy
nę Lietuvą ir neapkentė Stalino- Beri jos 
kompanijos Lietuvoje įvestos tironijos. 
1944-ais metais sugrįžę į Lietuvą, anie 
budeliai iškirto Rainių miškelį, suarė ir 
užsėjo žemę, kuri sugėrė minėtų kanki
nių kraują.

Šių metų vasario 16 dieną, du jauni 
Telšių katedros zakristijonai — Gedimi- 
nos Longaudis ir Egidijus Ricius — ne
šė į kapines vainiką, kad jį padėjus prie 
kankinių kapų. Abu jaunuoliai betgi bu
vo milicininkų suimti neva už chuliganiz
mą ir administracine tvarka nubausti po 
15 parų arešto. Gediminas Longaudis tris

PABALTIJO KLAUSIMAS JUNGTINIŲ 
TAUTŲ ŽMOGAUS TEISIŲ 

KOMISIJOJE

Pabaltijo okupacija buvo pakartotinai 
linksniuojama Ženevoje vasario ir kovo 
mėnesį Ženevoje įvykusioje Jungtinių 
Tautų komisijos žmogaus teisių klausi
mais sesijoje. Apie Pabaltijį vasario 8 d. 
kalbėjo JAV delegatas Dennis Goodman. 
„Negalvokim, kad laisvo apsisprendimo 
teisė niokojama tik Afrikoj, Azijoj, ir 
Pietų Amerikoj,“ priminė jis. „Europoje, 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos respublikoms 
jau beveik 50 metų paneigta jų laisvo ap
sisprendimo teisė; ypač žiauru, kad šitos 
nedidelės šalys prarado tą teisę Stalino 
Sovietų Sąjungos ir Hitlerio Vokietijos 
sandėrio pasėkoje. Nors Stalino įpėdiniai 
tariamai atmetė jo pasibaisėtiną politiką, 
jie niekad nesugrąžino grobio, kuris ati
teko Sovietų Sąjungai pasirašius cinišką 
paktą su nacizmu.“

Atsakydamas į SSRS, Kubos ir Nika
ragvos puolimus JAV delegacijos vado
vas, buvęs Fidelio Castro kalinys, amba
sadorius Armando Valladares vasario 9 
d. pareiškė: „Ne mes pastatėme Berlyno 
sieną. Ne mes užpuolėme ir okupavome 
Pabaltijo respublikas.

„Kalbėkime apie Pabaltijo respubli
kas,“ tęsė Valladares. „Jos papuolė į 
Maskvos nagus ryšium su Stalino-Hitle- 
rio paktu. Dėl šio pakto, dešimtys tūks
tančių tų respublikų piliečių pradingo 
Gulage. Pastaraisiais metais, KGB už
gniaužė protesto demonstracijos prieš so
vietų okupaciją. Aktyvistai, kaip Gunar 
Astra, Mart Nikius ir Balys Gajauskas, 
yra kalinami psichiatrinėse ligoninėse, 
konclageriuose, kalėjimuose, ar nutrėmi- 
me“.

„Jie kalba mums apie Mikroneziją,“ 
pareiškė Valladares. „Mes mielai paly
ginsim laisvą apsisprendimą Mikronezijo- 
je su laisvu apsisprendimu Pabaltijo res
publikose ar bet kokioje kitoje Maskvos 
imperijos dalyje."

Sesijos darbuose, kaip SSRS delegaci
jos narys, dalyvavo ir „Lietuvos TSR už
sienio reikalų ministro pavaduotoju“ ti
tuluojamas Rimgaudas Mališauskas. Savo 
kovo 10 d. išspausdintame pasikalbėjime 
su Tiesos korespondentu, Mališauskas nu
rodė į „grubaus ir masinio žmogaus tei
sių pažeidimo“ faktus. Jis kalbėjo ne apie 
Lietuvą, o apie... „kontras“ Nikaragvoje. 
Visa diskusija apie Pabaltijį liko nepa
minėta. Mališausko titulas ir jo dalyvavi
mas J.T. diskusijoje nėra atsitiktiniai. Pa 
gyvėjus pabaltiečių patriotinio sąjūdžio 
veiklai, Maskva stengiasi tarptautinėje 
arenoje pabrėžti Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos „autonomiją“ ir jų „savarankiškų 
diplomatų“ veiklą. (ELTA)

Draudžia prisiminti Stalino aukas
metus iš eilės, o Egidijus Ricius praėju
siais metais mėgino įstoti į Kauno kuni
gų seminariją. KGB juos šantažavo, bet 
moraliai jų nesulaužė ir į seminariją ne
priėmė. Visi juos pažįstą liudija, kad abu 
jaunuoliai yra aukščiausios moralės, mo
ka susivaldyti, yra nuoširdūs. Jų netei
singas apkaltinimas — KGB kerštas. Ge
diminas ir Egidijus tuoj pat, vasario 16 
dieną, parašė Telšių prokurorui protesto 
pareiškimą ir už neteisingą jų apkaltini
mą paskelbė bado streiką. Atkreipiame 
Amnestijos organizacijos dėmesį į tai, 
kad Lietuvoje yra draudžiama taikiomis 
priemonėmis paminėti šimtus tūkstančių 
Stalino-Berijos aukų atminimą. Prašome 
Tamstų moralinės pagalbos ir iš anksto 
už ją dėkojame. Linkime sėkmės kilnia
me jūsų darbe užstojant skriaudžiamuo
sius visame pasaulyje, tuos, kurių vienin-

telis ginklas — Tiesa!
Šį pareiškimą Amnestijos organizacijai 

šių metų vasario 24 dieną pasirašė kuni
gai: Vincas Velavičius, Edmundas Atko
čiūnas, Vytautas Prajara, Antanas Gražu
lis, Kazimieras Gražulis, Rokas Puzonas, 
Gustavas Gudanavičius, Jonas Kastytis- 
Matulionis, Antanas Šeškevičius. Pasira
šę pasauliečiai yra: Robertas Grigas, Al
fonsas Bumbulis, Povilas Pečeliūnas, Jad
vyga Bieliauskienė, Jadvyga Petkevičie
nė, Jonas Petkevičius, Nijolė Sadūnaitė, 
Bronė Valaitytė, Vytas Jančauskas, An
tanas Terleckas, Algis Vaišnora, Jonas 
Volungevičius, Vytautas Bogušis, Petras 
Cidzikas, Bronius Poškus, Leonas Lau- 
rinkas, Saulius Kelpšas, Aldona Raižytė, 
Regina Teresiūtė, Laima Truskauskaitė, 
Salomėja Benkevičiūtė, Mečislovas Jure
vičius ir Vytautas Vaičiūnas. (VAT. R.)

VLIKO VALDYBOS POSĖDIS
Š.m. kovo 26 d. Vašingtone įvyko VLI 

Ko Valdybos posėdis pirmininkaujant dr. 
K. Bobeliui. Posėdyje dalyvavo VLIKo 
Tarybos pirmininkas, inž. G. Lazauskas, 
ir p. P. Narutis, iš Čikagos. Valdyba iš
klausė platų pirmininko dr. K. Bobelio 
pranešimą apie jo kelionę į Europą, kur 
jis turėjo progos pasimatyti su Europos 
Parlamento atstovais ir aptarti reikalus 
su latvių ir estų atstovais bei Pasaulio 
Pabaltiečių Santalkos biuro vedėju A.

Jaunimas šoka Gloucesterio Festivalyje. Akordeonistės J. Horwill kairėje grupės 
vadovė M. Gelvinauskienė. (Aprašymas 4psl.).

Svetimoje
Plačiai skaitomas Italijos katalikų 

dienraštis „Avvenire" atspausdino du il
gus straipsnius apie religinę padėtį Lie
tuvoje. Pirmasis straipsnis buvo atspaus 
dintas, balandžio tryliktąją, tai 
yra tą pačią dieną, kai į Romą atvyko 
Lietuvos vyskupai ir vyskupijų valdyto
jai. Antrasis straipsnis pasirodė 
ketvirtadienį. Abiejų straipsnių autorius 
yra dienraščio Avvenire korespondentas 
Luigi Geminazzi neseniai lankęsis Vil
niuje ir Kaune ir turėjęs progos betar
piškai susipažinti su tikrąją religine pa
dėtimi Lietuvoje. Straipsnių turinį vaiz
džiai pavaizduoja pirmojo pranešimo 
stambi antraštė: Kelionė į katalikybės 
priešakinį postą sovietinės imperijos pa
sienyje, represijos ir antireliginė propa
ganda nesugeba palaužti pasipriešinimo 
režimui ir rezistencijos, kurios jėga glū
di Bažnyčioje. Antrame pranešime italų 
katalikų dienraščio korespondentas ap
žvelgia Lietuvos Bažnyčios administraci
nes problemas, vyskupų skyrimo klausi
mą, Kauno kunigų seminarijos padėtį ir 
kitas bažnytines problemas Lietuvoje, 
kurias, autoriaus nuomone, Lietuvos vys
kupai svarstys Romoje.

APIE DEMONSTRACIJAS

Vakarų spaudos agentūros ir didieji 
laikraščiai plačiai pranešė apie Estijoje 
ir Latvijoje kovo 25 d. įvykusias manifes-

Klimaičiu.
Sėkmingesniam VLIKo darbui vykdyti, 

Valdyba sudarė dvi komisijas: Lietuvos 
sienų (pirm. dr. J. Stiklorius), ir ryšių 
su ok. Lietuva (pirm. p. P. Narutis).

VLIKo Valdyba įgaliojo dr. J. Stiklo- 
rių atstovauti VLIKą Tautos Fondo meti
niame suvažiavime, kuris įvyks gegužės 
mėnesį.

VLIKo Seimas numatytas šį rudenį 
Bostone, Mass., JAV. (ELTA)

Spaudoje
tacijaS', prisimenant ir pagerbiant 1949- 
ais metais Stalino įsakymu įvykdytų ma
sinių deportacijų aukas. Spaudos agentū
ros primena, kad tuo metu iš Pabaltijo 
kraštų į Sibirą buvo deportuoti iš viso 
apie 150 tūkstančių žmonių: apie 60 tūks
tančių estų, apie 50 tūkstančių latvių ir 
apie 40 tūkstančių lietuvių. Pagal turi
mas informacijas, Taline, penktadienį, 
deportacijų aukom pagerbti prie Tamm- 
saare paminklo susirinko apie penki 
tūkstančiai žmonių. Pagerbimą surengė 
Estijoje įsikūręs neoficialus sąjūdis už 
Molotovo-Ribbentropo pakto paskelbimą 
viešumai, šio pakto slaptas protokolas, 
kurio pagrindu nacių Vokietija sutiko, 
kad trys Pabaltijo valstybės būtų įjung
tos į Sovietų Sąjungą, niekad nebuvo pa
skelbtas viešumai Sovietų Sąjungoje. 
Taline įvykusi manifestacija, kurią stebė
jo apie 400 specialiai atsiųstų milicinin
kų, pradėjo ramdai, bet vėliau saugumie
čiai sulaikė devynis asmenis.

Rygoje manifestacija įvykusi prie Lais
vės paminklo. Joje taip pat dalyvavusi 
didelė žmonių minia. Saugumiečiai ir čia 
sulaikė apie 15 asmenų. Tai telefonu iš 
Rygos patvirtino kitamintis Ronalds 
Gaubis. žmonės prie paminklo uždegė 
žvakutes ir padėjo gėlių. Apie Latvijoje 
ir Estijoje įvykusias manifestacijas kovo 
28 d. laidoje aprašė Vatikano dienraštis 
„L'Ossorvatore Romano“.

(VAT. R.)

LIETUVOJE
Motinos diena!

LTSR moterų taryba, remdamasi res
publikos visuomenės nuomone, nutarė at
gaivinti prieškarinę Lietuvos tradiciją 
švęsti Motinos dieną kasmet gegužės pir
mąjį sekmadienį.
Mirė įarch. A. Tauras

Neseniai Vilniuje mirė architektas 
Antanas Tauras, daug metų dirbęs par
kų ir kaimo aplinkos tvarkymo srityje.

Gimęs 1912 m. balandžio 19 d. Purvi- 
niškės km., Sasnavos vis., Marijampolės 
apsk., Antanas Tauras 1935 m. baigė 
VDU Technikos fakultetą. 1937-39 m. 
studijavo Paryžiaus urbanistikos insti
tute, vėliau dirbo projektavimo įstaigose, 
o karo metų dėstė Vilniaus aukšt. tech
nikos mokykloje. Nuo 1947 iki 1982 m. 
dėstė dailės insititute ir dirbo gamtos 
apsaugos komitete, organizuodamas par
kų tvarkymo apžiūras, kolūkių, mokyklų 
bei gyvenviečių aplinkos tvarkymo bei 
želdinimo darbus. Velionis nepagailėjo 
laiko, energijos ir savo talento, kad Lie
tuva, jos kiaimas būtų gražiai sutvarky
tas.

Arch. A. Tauras paliko gausų land
šafto bei parkotyros tema leidinių. Jis 
parašė knygas: „Landšafto architektūra 
kiaime“, „Kultūrinio landšafto grožis“, 
„Menas gamtoje“, „žalioji aplinka“, „Lie 
tuvos parkai“ ir daug straipsnių pana
šiomis temomis.
Antra širdies pperacija

Kovo 29 d. Vilniaus ligoninėje chirur
gų kolektyvas atliko antrą širdies per
sodinimo operaciją. Šį kartą pacientas 
buvo 42 metų amžiaus Šakių rajono gy
ventojas Juozas Vizgirda.
Kodėl sušaudė Zigmą Angarietį?

Lietuvoje ligšiol buvo laikoma paslap
tyje, kad vienas žymiausių lietuvių komu 
nistų, vienas iš LKP kūrėjų ir ilgamečių 
jos vadovų, Zigmas Angarietis buvo Sta
lino įsakymu sušaudytas. Apie tai pirmą 
kartą paskelbė LKP organas TIESA (IV. 
5), korespondentės pasikalbėjime su so
vietiniu istoriku Romu šarmaičiu.

Z. Angarietis buvo suimtas Maskvoje, 
savo bute, naktį į 1938 m. kovo 27 dieną. 
Arešto orderyje buvo parašyta, kad Z. 
Angarietis — žmogus be užsiėmimo (iš- 
tikrųjų, jis dirbo Kominterno sekretoria
te), kad jis į Sov. Sąjungą atvyko 1930 
metais kaip politinis emigrantas ( jis gy
veno ten nuo revoliucijos pradžios), ir 
kad jis yra įtariamas šnipinėjimu vienos 
užsienių valstybių naudai. Z. Angarietį 
tardė labai ilgai, visą laiką jį kankinda
mi. Byloje išliko paties Z. Angariečio 
1940 m. balandžio 13 d. pareiškimas, pa
rašytas ant vyniojamojo popieriaus skiau- 
ties. Jame jis aprašo, kaip buvo kankina
mas, kaip smūgiai per galvą pakenkė jo 
klausai, kaip labai pablogėjo jo atmintis.

Šiame pareiškime Z. Angarietis prašė, 
kad Lietuvoje jo byla būtų atnaujinta, 
ir kad jis būtų reabilituotas. Kai iki so
vietų invazijos į Lietuvą buvo likę tik 
trys savaitės, Zigmą Angarietį bolševikai 
sušaudė. Tas įvyko 1940 m. gegužės 20 
dieną.
Sunkiai sužeistas lietuvis

Vieną tokį atvejį aprašė „Tiesos“ ko
respondentas: šiaulietis Rolandas Valys, 
kovodamas su „dabartinės valdžios prie
šininkais“ Afganistane, pakliuvo ant mi
nos. Viena skeveldrų pataikė į jo širdį. 
Sužeistąjį lėktuvu nugabeno į Taškentą, 
kur karo ligoninės chirurgai išėmė iš 
širdies skeveldrą.
Nubaudė klebonijų plėšikus

1987 m. paskutinį rugpjūčio sekmadie
nį Molėtų rajono Joniškio miestelyje bu
vo sulaikytas Veisėjų gyventojas V. Ka- 
valiausikas, kuris bėgo iš klebonijos, pa
vogęs ten pinigų. Liaudies teismas nu
teisė V. Kavaliauską 6 metams ypatingo 
režimo darbo stovyklos. Jo draugui pa
vyko pabėgti.

Kitas klebonijų plėšikas — Molėtų 
gyventojas Vidmantas Krivoščenka — 
1986 m. kovo 30 d. apiplėšė Molėltų rajo
no Stirnių parapijos kleboną A. Pauliką. 
Be to buvo apiplėštas Vilkaviškio rajo
no Gižų parapijos klebonas. Kapsuko 
rajono Sasnavos, Ukmergės rajono Žel
vos, Vidiškių ir Šešuolių parapijų kle
bonai. Plėšikas nuteistas taip pat 6 me
tams darbo stovyklos.

1
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Aurelija Balašaitienė

Lietuviškas turtas „Mano Lietuva66
1910 metais Ohio Valstijoje, Kento 

miestelyje įsteigtas valstybinis universi
tetas yra viena iš iškiliausių JAV moks
lo institucijų, kurioje lietuvių kilmės dr. 
Jono Cadzow pastangų dėka 1970 metais 
buvo pradėta telkti lietuviški archyvai ir 
įvesta lituanistikos programa. 1972 me
tais Cleveland© mieste buvo sudarytas 
Kento lituanistinei programai remti ko
mitetas, kurio pirmininku iki šios dienos 
yra aktyvus ir energingas jaunesnės kar
tos visuomenininkas dr. Viktoras Stan
kus. Šių eilučių autorė tam komitetui 
prikliauso nuo jo įsteigimo dienos. Ilgai
niui buvo įsteigtas stipendijų fondas, ku
riuo gali pasinaudoti bet kuriame pasau
lio krašte gyvenantys lietuvių kilmės 
studentai. Studijuojantiems teikiama 1000 
dol. stipendija metams, o baigusiems ir 
siekiantiems magistro ar daktaro laips
nių, stipendija duodama 2000 dol. Taip 
pat vasaros metu lituanistiniam tyrinėji
mui gedi būti duodama stipendija, dvi sa
vaites užmokant už butą ir maistą ir pri
dedant 200 dol. mokymosi išlaidoms pa
dengti. Pagrindinė sąlyga yra ta, kad di
plominio darbo ar tezės tema liestų Lie
tuvą ar sietųsi bet kuriuo būdu su lietu
viška tematika, nors tai būtų griežtųjų 
mokslų srityje. Kaip žinome, lietuviai 
jau plačiai pagarsėjo savo laimėjimais 
matematikos srityje. Taip pat ekologi
niai klausimai, istorija ar lyginamuoju 
metodu parašyti darbai gali remtis lietu
viškais šaltiniais* kurių Kento universi
teto archyvuose ir bibliotekoje yra nepa
prastai daug. Oficiali statistika parodo, 
kad Kento archyvuose yra sutelktas di
džiausias lituanistinės medžiagos kiekis 
laisvajame pasaulyje.

Š.m. kovo mėn. 18 dieną komiteto na
riai, Dr. V. Stankus, Aurelija Balašaitie- 
nė ir Gailė Mariūnaitė, posėdžiavo su 
Kento universiteto archyvų direktoriu
mi, bibliotekos mokslų profesoriumi ir 
archyvų tarnautojais su tikslu aptarti 
lietuviškų archyvų sutvarkymą pagal bi
bliotekos mokslų principus ir juos įvesti 
'į kompiuterių sistemą, kad būtų prieina
mi plačiu universitetų kompiuterių tin
klu. Užklausimai yra gauti ne tik iš JAV 
universitetų, bet taip pat iš Europos ir 
Australijos. Viena yra svanbu įsidėmėti, 
kad tokia archyvų apsauga yra garan
tuota ir tolimoms kartoms, nes tuos ar
chyvus, kaip ir patį universitetą, išlaiko 
Ohio Valstija. Taigi, archyvai gyvuos tol, 
kol gyvuos JAV.

Suinteresuotieji asmenys, tiek stipendi
jų prašytojai, tiek archyvų savininkai, ga
li tiesioginiai kreiptis į Etninės progra
mos direktorių H. Hochhauser PhD., c/o

Kent State University, Ethnic Heritage 
Program, Kent, Ohio 44242 — USA. Pa
brėžtina, kad labai svanbu atskirti archy
vinę medžiagą nuo išliekančios vertės 
neturinčių šeimyninių suvenyrų, laikraš
čių iškarpų, juodraščių, ir 1.1. Kreipian
tis į Dr. Hochhauser, būtų patartina pa
minėti šį skelbimą mačius spaudoje. Ke
lionės išlaidų stipendijos fondas negali 
padengti, nes tai prieštarauja galiojan
tiems įstatymams. Kelionės ar persiunti
mo išlaidas reikia padengti patiems arba 
kreiptis į liet. JAV organizacijas, prašant 
paramos. Į vasaros dviejų savaičių tyri
mo kursą dar yra laiko įsiregistruoti. 
Stipendiją svarsto komitetas, todėl bus 
reikalingi ne vien mokslo dokumentai, 
bet ir „curriculum vitae“ ir oficialus pa
reiškimas, iš kurio taip pat paaiškėtų ir 
lietuvių kalbos mokėjimas. Nėra reika
laujama tobulo kalbos žinojimo, tačiau 
sugebėti kalbėti ir skaityti yra būtina.

SOVIETINĖ PROPAGANDA

Vašingtone veikiantis vadinamas Etikos 
ir viešosios politikos centras neseniai pa
gerbė buvusį sovietų politinį kalinį Vla
dimirą Bukovskį už jo 'įnašą į dvasinių 
vertybių ugdymą. Ta proga buvo sureng
tas politinis pokalbis sovietų politikos 
klausimais. Pokalbio metu, tarp kitų 
klausimų, svarstant sovietų dabar per
šamus vadinamus televizijos dialogus su 
Vakarais savitarpio susipratimui stiprin
ti, Bukovskis atkreipė dėmesį, kad to
kius dialogus sovietai panaudoja savo 
propagandos tikslam, iškreiptai pristaty
dami tiek dabartinę padėtį Sovietų Są
jungoje, tiek istorinius faktus. Kaip pa
vyzdį jis nurodė televizijos tilto progra
mą tarp sovietų ir šveicarų. Kai vienas 
šveicaras žurnalistas paklausė, kodėl So
vietų Sąjunga tebelaiko okupuotas tris 
Pabaltijo valstybes, sovietų televizijos 
kalbėtojas atšovė, kad jokios okupacijos 
nesą, nes trys Pabaltijo respublikos jau 
1918-ais metais įsijungusios į sovietų 
valstybės sudėtį. Taigi, pažymėjo Bu
kovskis, sovietiniai propagandistai savo 
argumentuose net neatsižvelgia į istori
nę tikrovę: juk kaip tik 18-ais metais 
trys Pabaltijo valstybės — Lietuva, 
Latvija ir Estija paskelbė savo nepri
klausomybę Sovietų Rusijai... Bukovs
kis taip pat pažymėjo, kad jam yra gerai 
žinomas pabaltiečių prisirišimas prie 
laisvės, jam taip pat žinomi tokie drąsūs 
lietuviai žmogaus teisių gynėjai, Kaip 
Petkus, Gajauskas ir kiti.

(Dr)

VII TAUTINĖ STOVYKLA, JAV-sė
Praėjusio suvažiavimo metu tarp kitų 

diskusijų buvo paliestas ir lietuvių jau
nimo klausimas — problemos surištos su 
tremtyje užaugusios kartos įsijungimu į 
mūsų veiklą. Tuo yra susirūpinęs R. Šo
va, jis net sudarė šioms problemoms 
spręsti dienotvarkę — planą. V. Gaspe- 
rienė lietuvių kalbos mokymo plėtimu 
stengėsi 'įpareigoti lietuviškas instituci
jas, kaip Skyrius, klubus. Centro Valdy
ba irgi turi paruošusi veiklos planą, kuris 
numato veiklos koordinavimą net 'į 
sekantį šimtmetį.

Jaunimo lietuviškas auklėjimas yra vi
sų pagrindinis ir svarbiausias rūpestis. 
Ne paslaptis, kad dalis to „jaunimo“ 
jau nebėra tokie jauni. Kai kurie jau tu
ri susikūrę šeimas. Jų pažiūros į mūsų 
veiklą yra gal kontroversinės, mums ne
priprastos. Šiam jaunimui ir yra taiko
mas Centro Valdybos ilgalaikis planas.

Bet mes turime ir dar jaunesnių — an
tros ir jau net trečios kartos jaunimo. 
Šis jaunimas nėra įtrauktas 'į Centro Val
dybos planus.

Londone yra „Maironio“ lietuvių mo
kykla, kuri daug padeda šiems mažes
niems. Bet tai skirta tik pietų-rytų An
glijos kampeliui. Lietuviai gyvena visoje 
Didžiosios Britanijos saloje, ir beveik 
niekur jiems nėra suteikta jokios pagal
bos. Tėvų pastangos daug ką gali pada
ryti ir padaro. Bet augdami pavieniui 
vaikai neturi to paskatinimo, kurį suran
da savųjų didesniame būryje.

Tokias sąlygas sudaro mūsų jaunie
siems Lietuvių Skautų Sąjunga. Jos 
tikslas kaip tik ir yra auklėti jaunimą 
ne vien tik skautiškoje, bet kartu ir 
tautiškoje dvasioje. Jeigu ta organizaci
ja, kuri jungia viso laisvojo pasaulio 
jaunimą, rūpintus tik skautybės reika
lais tai, žinoma, mums nebūtų taip svar
bu. Tačiau tremtyje skautų organizacija 
yra pasidarius daugiau, nei tik jaunimo 
organizacija. Tai yra lietuviško jaunimo 
organizacija (dedu didelį kirtį ant jau
nimo'). Tai yra vienintelė organizacija 
Didž. Britanijoje, kuri apima jaunesnio 
amžiaus jaunuolius. Šis lietuviškas mūsų 
žiedas ir yra bandomas praskleisti pro
senelių dvasioje.

Jų vadai, pašventę visą savo laisvą 
laiką šiam darbui, yra lyg caro laikų 
knygnešiai, kurie atlieka labai svarbų 
darbą tremtyje be mokeščio, be skundo, o 
su skautiška šypsena, su noru padėti.

Šių metų vasarą (rugpjūčio mėnesį) 
JAV 'įvyksta 7-toji Tautinė Stovykla. Iš 
Didžiosios Britanijos į tą stovyklą vyks
ta 14 skautų. Skautų Sąjunga paremia 
juos po 100 sv. Tai yra maža parama —

likutį turės susimokėti patys. Jauniems 
tai yra didelės išlaidos. Todėl, mes visi 
turėtume jausti pareigą jiems padėti. 
Ypatingai galėtų padėti finansiniai sti
presnės institucijos, kaip klubai ar tur
tingesni Skyriai.

Šį lietuviška stovykla, kurioje dalyvaus 
apie pusę tūkstančio lietuvių jaunuolių, 
mūsų skautams liks prisiminimui visam 
gyvenimui ir dar daugiau duos ūpo ir 
noro laikytis prie savo tautos kamieno.

Tad nepageilėkime — investuokime 
į ateitį.

Henrikas Gasperas

KVIETIMAS

Visiems 1939 m. Lietuvos Tautinės 
Olimpiados dalyviams

1988-tais, III Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynių metais, sukanka 50 metų nuo 
Lietuvos Tautinės Olimpiados, kuri vyko 
Kaune ir Klaipėdoje 1938 m. liepos 16-31 
dienomis. Joje dalyvavo 2000 Lietuvos 
ir išeivijos sportininkų iš JAV-bių, An
glijos, Brazilijos, Latvijos ir tuo metu 
lenkų okupuotos Lietuvos sostinės Vil
niaus.

Olimpiadoje buvo pravestos šios • ar- 
žybos: lengvoji atletika, plaukimas, sun
kumų kilnojimas, boksas, žirginis spor
tas, dviračių lenktynės, sklandymas ir 
motorinis skraidymas, šaudymas, krep
šinis, tinklinis, futbolas, lauko ir stalo 
tenisas, irklavimas ir buriavimas.

Šios reikšmingos sukakties proga, III 
Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynių ren
gėjai nori pagerbti buvusius mūsų Tau
tinės Olimpiados dalyvius-veteranus, ku
rie P.L.S. Žaidynių metu viešės Adelai
dėje. Jie bus Žaidynių org. komiteto sve
čiai ir dalyvaus jų pagerbimo priėmime, 
•kurio me,tu jiems bus 'įteikti sukakties 
prisiminimui specialiai pagaminti meda
liai.

III P.L.S. žaidynių rengėjai kviečia 
buvusius Lietuvos Tautinės Olimpiados 
dalyvius, kurie Žaidynių metu viešės 
Adelaidėje, pranešti raštu org. komitetui 
— 3rd World Lithuanian Sports Festival 
Committee, 27 Rickaby Street, Croydon 
Park, 5008, Australia — suteikiant apie 
save šias detales: 1. Vardas ir pavardė 
2. Gimimo data 3. Dabartinis adresas 4. 
Klubas* organizaciją ar sąjunga už kurią 
turėjo starto teisę Tautinėje Olimpiadoje 
5. Kokiose Taut. Olimpiados varžybose 
dalyvavo.

Užsiregistruoti prašome nevėliau š.m. 
spalio 1 d.

III P.L.S. žaidynių Org. Komitetas

Atsiųsta paminėti
Lietuvių Dienos — Iliustruotas mėne

sinis žurnalas. 1988 m. kovo mėn. žurna
lo lietuviškame skyriuje: Kad laisvės ne
vertas, kas negina jos... Mūsų jaunimo 
literatūros numylėtinis — pasikalbėjimas 
su rašytoju Vytautu Tamulaičiu. Vytau
to Tamulaičio — Sugrįžimas. Jurgio 
Gliaudos — Didžiuoju poezijos keliu. 
Adomui Jakštui atminti. Adomo Jakšto- 
Dambrausko eilėraščiai. V. Šv. — Sau
lėtoje Kalifornijoje. ELTA — Rašytojų 
sukilimas prieš savo savaitraštį.

Angliškame skyriuje: Vytautas Tarnu- 
laitis. Aldonos Ryan — Kumelė. Moteris 
ir čekistai. Daniel Yenkevich — Lietuva 
yra gyva. Teisingų išsireiškimų svarbu
mas (didelis skirtumas tarp „Rusija“ ir 
„Sovietų Sąjunga“). Ne 20 milijonų, ne 
rusų ir ne kare žuvusių

Viršelyje jaunimo rašytojas Vytautas 
Tamulaitis. Žurnalas gausiai 'iliustruotas 
nuotraukomis.

Prenumerata 20 dol. metams, Kanado
je — 30 dol. (Can.). Prenumeratas siųs
ti: Lietuvių Dienos, 4364 Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90029.

KREIPIASI ALGIMANTO MACKAUS 
KNYGŲ ĮLEIDIMO FONDAS

► GEDIMINAS SUKAS —-----

KRUVINA VASARA
APYSAKA-ROMANAS

(Tęsinys 48)
— Mums reikia būti labai atsargiems. Dar 

vienas nepasisekimas ir mes atsisveikinsime ne tik su 
užduotimi, bet ir su gyvybe...

Povilas nuo tolo mosteli man šautuvu 
sveikindamas ir vikriai nueina j priekį. Jį paseka 
Balys ir aš stebiuosi iš kurs pas tuos nemiegojusius ir 
alkanus vyrus dar tiek daug miklumo bei valios 
judėti, slinkti tarp medžių, kur nebuvo nei tako, nei 
kokio kito, neušžėlusio praėjimo. Mes tryse sekame 
abu priekinius vyrus, kurie vikriai aplenkdami 
krūmokšnius, aukštus uogienojus, pasuka gilyn į 
raistą.

— O tu Tomai pasakok... Pasakok, kaip 
pavyko pasprukti... — kreipiasi į mane Arminas.

— Iš kur jūs žinote, kad buvau nelaisvėje? - 
stebiuosi aš.

— Iš žvalgybos, reikia pridurti — iš visai 
nevykusios žvalgybos, grįžome kaip tik tuo metu, 
kai partizanai vedėsi tave, Kurtą ir Maironį. 
Slėpdamiesi visą laiką sekėme gaujos kelią. Deja 
išlaisvinti jus nebuvo įmanoma. Partizanų buvo 
žymiai daugiau, o ir mūsų uždaviniu yra ne 
susirėmimas su partizanais, o vokiečių karininko 
išlaisvinimas...

Man rūpi dabar visai kas kita: kodėl Arminas 
iki šiol nekalba apie Maironį? Aš laukiu, kada jo 
įsakymu mes bandysime jį išvaduoti iš Stavrovskio 
gaujos nagų. Bet mes skubame mišku, kaip man 
atrodė, rytų kryptimi, ir Arminas nė nabando 
kalbėti apie kokį nors vadavimą.

Palengva, bet vis ryškiau imu suprasti, kad ir 
manęs niekas neieškojo. Tai tik atsitiktinumas, jog 
mane pamatė Balys ir, kad aš vėl buvau drauge. Tiek 
Maironis, tiek ir aš jau buvome veik išbraukti iš 
mūsų būrio. Kaip žuvusieji, dingę be žinios ar 
pabėgę nuo pareigos. Ir ką gali sauja nevykusiai

ginkluotų vyrų? Stavrovskio būrys nemažas ir 
svajoti apie kokį iš pasalų, apie kokį belaisvio 
išvadavimą buvo daugiau nei nesąmonė.

Neramu, nemiela širdyje. Maironis, koks jis 
bebūtų — nuolatinis maištininkas ar nuostabus 
smuikininkas — tikrumoje buvo geru draugu, 
drąsintoji! ir patarėju. Gaila jo.

Žvelgiu į tuos keturius išvargusius, išalkusius, 
nuožmumu bei kartėliu išvagotus veidus ir mano 
neviltis dar labiau padidėja. Bandau nuryti kamuolį, 
kuris nei iš šio , nei iš to įsivėlė gerklėje ir nevykusiai 
kosau. Mane tiesiog pritrenkė neišsvajotas mano ir 
draugų likimas, neišsapnuoti įvykiai.

Dusdamas, trumpais žodžiais nupiešiu Ar- 
miniui sceną, kai partizanai naktį išvedė mane iš 
pirkios.

— Bet kodėl tave? — klausia Arminas. — Tu 
jaunas, nesi kovotojas, neturi ginklo. Ar nesakei, 
kad esi tik sanitaras?

Staiga noriu papasakoti Arminui viską, visas 
smulkmenas, visus įvykius, kuriuos iki šiol, net pats 
nežinojau kodėl, nutylėjau.

Bet Arminas nebeklausė manęs. Jis paspartino 
žingsnį, pavijo Povilą su Baliu ir ėmė kažką su jais 
aiškintis.

Po kokio ketvirčio valandos pasiekėme niūrų 
raizgyną, kuris pilnas paliegusių ar visai sudžiūvusių 
medžių, supuvusių kelmų, aukštos, pageltusios 
žolės, kupstais sužėlusių dilgėlių. Čia ir susėdome 
nedideliu rateliu trumpam poilsiui: kas ant kelmo, 
kas ant stuobrio, o kas ir ant žolės. Ir vos Arminas 
pradėjo kalbėti apie mūsų padėtį — visiems iš kart 
paaiškėjo kokia šiurkšti ir negailestinga buvo 
tikrovė.

Išėjome į užduotį aštuoniese. Heinrichas žuvo. 
Maironis liko partizanų rankose. Albertas dingo be 
žinos. Kurį laiką jis buvo drauge su Arminu, bet 
vėliau pasimetė kažkur miške.

Keturi vyrai — ne kaži kas. Aš buvau penktas, 
bet galbūt likimo labiausiai nuskriaustas: gero 
ginklo neturėjau, medicinos krepšį praradau, buvau 
pats jauniasias ir su menkiausiu patyrimu.

Suskaičiavome ir ginklus. Kurtui įdavė savo

didelį pistoletą ir šiek tiek šovinių: be to jis turėjo 
suomišką peilį. Balys ir Arminas buvo ginkluoti 
čekoslovakų gamybos automatais ir turėjo kelis 
šovinių magazinus; Povilas rankose spaudė pusiau 
automatišką rusų gamybos šautuvą. Juomi buvo 
galima neužtaisanl iššauti 10 šovinių. Man gi liko 
mažytis Stefanijos revolveris su penkiais šoviniais. 
Daugiau šaudmenų jam neturėjau. Dar turėjome 
keturias granatas: dvi Arminas ir po vieną Balys bei 
Povilas. Tai ir buvo visi mūsų ginklai. Kulkosvaidis, 
du automatai, kuprinės su šaudmenimis, visas 
tuzinas granatų pateko į partizanų rankas. Jie 
sunaikino mūsų siųstuvą, kurio pagalba buvo 
palaikomas ryšis su štabu.

Bet viena bėda — ne bėda... Mes neturėjome 
jokių maisto atsargų. Viskas, kuo mes taip 
didžiavomės: konservai, sausainiai, kava, cukrus ir 
net konjakas — aną lemtingą dieną buvo ant 
bevardžio upelio kranto ir visa tai pasiglemžė 
Stavroskio gauja.

— Devyni perkūnai! — nusikeikė Povilas, 
išgirdęs Armino paaiškinimus ir piktai nusispjovė į 
žolę. — Gražios velnių vestuvės!..

— Keiksmais padėties nepagerinsi, — šaltai 
priduria balys.

Abu nutyla, kai Arminas šneka toliau:
— Atgal į Antokolką — keturios ar net penkios 

dešimtys kilometrų. Jei bandysime grįžti — 
sugaišime labai daug brangaus laiko. Jį jau veik 
praradome dėl to prakeikto užpuolimo. Tris dienas 
slankiojome apie partizanų buveinę, dvi dienas 
pakeliui miške... Gerai, mes suradome Toma, bet tai 
ir viskas. Mes net nepradėjome mūsų užduoties...

...Faktai kalba apie tai. kad Slobodkų kieme 
buvę vyrai ieškojo vietos lėktuvui nusileisti. Atrodo, 
kad partizanų gauja sekė mus jau nuo pirmųjų 
žingsnių ir norėjo mus tiek apiplėšti, kiek visiškai 
sunaikinti. Dalis mūsų išvengė užpuolimo, bet tai 
nemenkina fakto, jog kas tai žino, kodėl mes esame 
miške ir ko čia ieškome. Tuo pačiu peršasi mintis, 
kad kaip tik čia, kur nors, nelabai toli, bus surasta 
nusileidimo vieta. Reiškia ir pagrobtasis karininkas 
bus čionai atgabentas... __ i Bus dauginu)

Plėsdami mūsų fondo knygų leidimą, 
siekiame prisitraukti kuo daugiausiai na
rių iš lietuviškos visuomenės tarpo, ku
riems rūpi lietuviška knyga, jos tolimes
nis išlaikymas ir ateitis. Didėjant leidžia
mų knygų skaičiui ir kylant spausdini
mo išlaidoms, norime praplėsti pastovių 
skaitytojų tinklą, kurie savo įnašais pa
dengtų dalį knygų leidimo išlaidų.

1987 m. išleidome Antano Gustaičio 
satyrines elegijas „Pakelėje 'į pažadėtą
ją žemę“ ir Henriko Nagio verstą Rainer 
Maria Rilke „Sakmę apie korneto Kris
tupo Rilkės meilę ir mirtį“. Viso jau iš
leidome 58 knygas iš kurių keturiolika 
premijuota įvairiomis premijomis. Šiais 
metais žadame išleisti Kosto Ostrausko 
dramą „Eloiza ir Afoelardas“, Vinco 
Trumpos straipsnių rinkinį apie XIX a. 
Lietuvos istoriją jr Algirdo Juliaus Grei
mo lietuvių mitologijos antrą studiją 
„Tautos atminties beieškant“.

Kiekvienas asmuo skiriąs į metus 25 
dol. knygų leidimui bus laikomas fondo 
nariu, gaus veltui populiarią, liuksusinę 
Antano Gustaičio knygą „Saulės šerme
nys“ ir jam automatiškai bus siunčiami 
naujai pasirodantys fondo leidiniai.

Tad kviečiame ir jus prisidėti prie mū
sų darbo, užpildyti žemiau pridėtą atkar
pą ir su pirmu įnašu grąžinti ją nurodytu 
adresu.

Norintieji AMKLF-dą paremti ir įsigy
ti vertingų knygų prašomi rašyti: 
AM & M PUBLICATIONS 
c/o Gintautas Vėžys 
7338 South Sacramento Avenue 
Chicago, Illinois 60629

PRAŠO PALEISTI 
PETRĄ GRAŽULĮ

Grupė amerikiečių kongresmenų — iš 
viso 51-nas — pasiuntė laišką Sovietų 
Sąjungos vyriausiajam karo prokurorui
Borisui Popovui, pareikšdami protestą
dėl Petro Gražulio įkalinimo tuo pagrin
du, kad atsisakė atlikti mokamuosius ka
rinius pratimus. Kongresmenai laiške at
kreipę dėmesį, kad Petras Gražulis yra 
religinis veikėjas ir kovotojas už tautos 
teises, reiškia įsitikinimą, kad jo nu
teisimas dešimt mėnesių kalėti darbo la
geryje yra susijęs su jo religine ir poli
tine veikla. Amerikiečiai kongresmenai
tad prašo vyriausiąjį karo prokurorą pasi 
rūpinti, kad Petras Gražulis būtų nedel
siant išlaisvintas ir drauge ragina pro
kurorą imtis reikiamų priemonių, kad 
nebūtų piktnaudžiaujama mokamųjų ka
rinių pratimų prievolė, ją panaudojant 
politinių teisių slopinimui. Kongresmenai 
laiške sovietų vyriausiajam karo proku
rorui primena Petro Gražulio suėmimo 
•aplinkybes, pažymi kad jis buvo iš
kviestas pas Kapsuko miesto karini ko
misarą praėjusiais metais lapkričio 18- 
ąją, tai yra kaip tik tą dieną, kai buvo 
numatęs Rygoje dalyvauti Latvijos ne
priklausomybės paskelbimo sukakties pa
minėjime. Sugrįžęs iš Rygos, tuoj gavo 
įsakymą tris mėnesius atlikti karinius 
apmokymus. Atvirame laiške gynybos 
ministrui Gražulis atsisakė atlikti tarny
bą sovietų kariuomenėje tuo pagrindu, 
kad ji yra okupavusi jo tėvynę, ir kad 
sovietinė valdžia persekioja Lietuvos ti
kinčiuosius. Amerikiečiai kongresmenai 
laiške sovietų vyriausiajam karo pro
kurorui atkreipia dėmesį, kad taip pat 
ir kiti pabaltiečiai — trys latviai ir vie
nas estas, — politiniais sumetimais buvo 
apkaltinti atsisakymu atlikti karinę prie
volę ir nuteisti laisvės atėmimo bausmė 
mis.

(LIC)
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1956 metu tradicinė „E.L.“ loterija pa
skelbė vieną neeilinį prizą: vieną savaitę 
būti „E.L.“ redaktorium, gyventi Lietu
vių Namuose ir gauti redaktoriaus atly
ginimą. Nerašoma, kas ta prizą laimėjo, 
bet jau 1957 metų pradžioje redaktorius 
Bronius Daunoras pasitraukė iš savo pa
reigų ir naujas redaktorius rašytojas — 
žurlalis'tas Kazimieras Barėnas-Baraus- 
kas pradėjo redaguoti „E.L.“ nuo vasario 
14 d. (1957 m.) nr. 457. Nuo tada laikraš
tyje redaktorius nenurodomas.
1957-tieji metai buvo reikšmingi D. Bri

tanijos lietuviams, nes D. Britanijos Lie
tuvių Sąjunga minėjo savo 'įsikūrimo de
šimtmetį, ir tas plačiai atsispindėjo „Eu
ropos Lietuvyje“. Tai sukakčiai paminė
ti L. Sodyboje buvo pastatytas Rūpinto
jėlis, kurį, deja, šiais metais gerokai ap
gadino audra. Palyginus tų metų L. Na
mų B-vės turtą su šių metų skaitlinėmis 
(skliausteliuose), gaunasi labai įdomus 
palyginimas (visos skaitlinės angliškais
svarais):

1957 1986
Lietuvių Sodyba 6.333 ( 53.047)
Lietuvių Namai 4.109 (101.691)
Baldai 2.782 ( 8.718)
Spaustuvės mašinos 1.321 ( 7.365)

Tų metų DBLS-gos metinis suvažiavi-
mas „įvertindamas didelius darbus ir 
nuopelnus tiek Sąjungai, tiek tuo pačiu 
ir lietuviškiems reikalams“ vienbalsiai 
išrinko garbės nariais Mečį Bajoriną, Pe
trą Bulaitį ir Petrą Varkalą. Pagal naują 
tvarką DBLS-gos pirmininką rinko pats 
suvažiavimas (ne pagal pareigų pasis
kirstymą valdyboje). Skautai pradėjo 
stovyklauti L. Sodyboje, o Vasario 16-tos 
Gimnazijoje buvo 116 mokinių. Tų pačių 
metų rugsėjo m. Romoje įvykusiame Eu
ropos L. Bendruomenių pirmininkų suva
žiavime dalyvavo kun. dr. V. Mincevi
čius (Italija), Ona Bačkienė (Prancūzi
ja), dr. A. Kušlys (Šveicarija), M. Bajo- 
rinas ir svečias A. Žukauskas (D. Brita
nija), J. Bataitis (Vokietija), kun. Kaz
lauskas (Vatikano radijo), Gailius (Ro
mos radijo) prof. Z. Ivinskis ir O. Lozo
raitienė (išvečiai). Šv. Tėvas priėmė at
stovus audiencijoje Castel Gondoifo pi
lyje.

„Užmezgimui tarpusavio santykių tarp 
lietuvių ir lenkų egzilų D. Britanijoje, 
kad pažinti kultūrines abiejų tautų ver
tybes“ Londone liepos mėn. buvo įsteigta 
Lietuvių-Lenkų Adomo Mickevičiaus var 
do Draugija, kurios laikiną valdyba su
darė H. Zabielski (pirm.) ir R. Baublys 
(sekr.). Lapkričio m. įvyko naujo mote
rų sambūrio „Dainava“ krikštynos, kada 
■krikšto tėvais buvo kun. A. Kazlauskas 
ir S. Balickienė, o pirm. J Kalibatienė. 
Gruodžio m. Lietuvių Namuose buvo su
rengtas Literatūros vakaras, kuriame 
dalyvavo rašytojai F. Neveravičius, S. 
Laucius, Br. Daunoras ir K. Barėnas.

Naujus 1958 metus pradedant per 
spaudos balių įvyko „EL“ ir Nidos Kny
gų Klubo loterijos traukimas, kada buvo 
ištrauktas vienas paslaptingas fantas — 
bilietas į mėnulį ir 10 sv išlaidoms pa
dengti. Nerašoma, kas tą fantą ištraukė ir 
kada jis juo pasinaudojo.

Daug rašoma „EL“ apie Nepriklauso
mybės paskelbimo minėjimus Vokietijo
je, Memmingene, Muenchene ir k. Ypa
tingai iškilmingai šventė buvo paminėta 
Memmingene, kur minėjimas truko tris 
dienas ir pamaldos buvo laikomos 4 baž
nyčiose. Prof. Eretas skaitė paskaitą.

Tų metų Sekminių sąskrydį Sodyboje 
suorganizavo jaunimas. Tais pačiais me
tais deportacijų minėjimas buvo suruoš
tas kartu su estais ir latviais estų salėje.

1959 m. pradžioje jau rašoma apie 
„EL“ ir Nidos Knygų klubo kasdien nu
plėšiamą sieninį kalendorių. Apie tą pa
tį laiką aprašomas Sporto ir Socialinio 
klubo sumanymas nupirkti žemės plotą 
prie bažnyčios, kur galėtų būti pastatyta 
svetainė. Reikalui ištirti išrinkta komisi
ja, į kurią įėjo: J. Parulis, S. Blotnys ir 
A. Jankūnas.

Sausio m. buvo pasklidę gandai, kad 
Vatikanas nori uždaryti Lietuvos Pa
siuntinybę, dėl ko pasipylė protestai ir 
ne vien iš lietuvių. Visus 1959 m. „EL“ 
leidėjais pasirašo L.N. Akcinė B-vė, o 
Leidimo Tarybą sudaro: DBLS Centro 
Valdyba ir Europos Lietuvių Bendruome
nių pirmininkai: K. Drunga (Vokietija), 
kun. J. Petrošius (Prancūzija), P. Sek- 
mokas (Belgija) A. Paulaitis (Šveicari
ja), J. Pajaujis (Švedija), kun. V. Min
cevičius (Italija), A. Bričkienė (Danija), 
mons. K. Razminas (Austrija) ir M. Ba
jorūnas (D. Britanija). Minima Baltų 
Taryba, į kurią iš lietuvių įėjo M. Bajo-

1988 JUBILIEJAI SPORTINIS GYVENIMAS
VOKIETIJOJE AUSTRUOS 1938 

METAIS TRUUNGIMO PRIEŽASTYS 
IR PASEKMĖS EUROPAI

Ne tik demokratinis Vokietijos Bunde
stagas, federalinės vyriausybės nariai, 
žymūs mokslininkai, menininkai ir isto
rikai ruošiasi šiais metais atšvęsti tautos 
istorinės svarbos datas, bet taip pat val
dančiųjų nelabai mėgiamas protestuo
jantis potencialas, susidedąs iš dešiniųjų 
ir kairiųjų aktyvistų, pacifistų ir milita- 
ristų ir neonacių, mėginančių savaip 
aiškinti sukakčių prasmę. Prisiminkime, 
kad prieš 3 metus Reicho kapituliacijos 
dienos — 40-jų metų sukakties minėji
mas Rytų ir Vak. Vokietijos gyventojų 
tarpe susilaukė mažai pritarimo. Tokios 
laikysenos priežastys aiškios. Pagaliau, 
kas norėtų sąmoningai prisiminti ir iš 
naujo pergyventi visos tautos 1944-45 
metais patirtas katastrofiškas baiseny
bes. šiuometinė minėjimų sudėtis skai
dresnė, savo istorine reikšme priimtina 
gerokai priblokštai tautos savimylai, 
džiugina BRD ir DDR piliečių širdis. Mi
nėjimų kalendoriuje rasime: prieš 175 
metus Prūsuose, 1813 metais, karinės 
prievolės įvedimą; prieš 100 metų, 1888 
m., 3-jų kaizerių (Wilhelm I, Friedrich 
III, Wilhelm II) valdomą Reichą; prieš 
70 metų I-mojo pasaulinio karo pabaigą 
ir jo pasekmėje, 1933 metais, A. Hitlerio 
nacionalisocialistų partijos triumfaliriį 
„Machtergreifung“. Tačiau vienas svar
biausių anuometinių įvykių, vedančių 
„kruvinon“ ateitin, buvo 1938 m. įvykęs 
Austrijos prijungimas prie Vokietijos.

To laikotarpio liudininkas, žurnalistas- 
istlorikas S. Haffneris (II-jo pasaulinio 
karo metu buvęs BBC Londone bendra
darbis) devynis dešimtadalius 1938 m. 
Austrijos — Vokietijos gyventojų laiko 

rinas, S. Nenortas ir J. Vilčinskas.
Nidos spaustuvė į Lietuvių Namus per

sikėlė 1961 m. sausio mėn. Vis daugiau 
rašoma apie blogą finansinę bendrovės 
padėtį ir ragina akcininkus teikti pas
kolas bendrovei (reikia surinkti 4.500 
sv.). Birželio m. DBLS Taryba, išklau
siusi b-vės direkcijos pranešimą dėl sun
kios b-vės padėties, rekomenduoja ieškoti 
būdų parduoti L. Sodybą. Informuojami 
skaitytojai apie LNB-vės persiorganiza
vimą suėjus vieneriems metams Po jos il
gamečio vadovo Bajorinio pasitraukimo. 
Jo pareigas perėmė kiti valdybos nariai. 
Dar skundžiamasi, kad ekonominė padė
tis yra kritiška, bet jau vėlesniuose nu
meriuose rašoma, kad reikalai gerėja, ir 
manoma, kad Sodybos parduoti nebe
reikės.

(Bus daugiau)
M. Bajorinas

Vokietijos Lietuviai
(Tęsinys iš pr. numerio)

Apie VI pasaulio liet, jaunimo kongre
są Australijoje 1987-88 painformavo jos 
atstovas mat. doktorantas Kęstutis Ivin
skis. Iš Vokietijos dalyvavo 20 jaunuo
lių, tarp jų 6 atstovai. Iš viso Kongrese 
dalyvavo 311 jaunuolių iš 11 karštų. Į 
studijų dienas susirinko 103 atstovai 
(tarp jų 24 buvę Vasario 16 gimnazijos 
mokiniai) ir 10 stebėtojų. Programa bu
vo perkrauta ir negalėjo būti baigta dėl 
laiko stokos.

Gerai pavyko priešsovietinė demons
tracija, kuriai suruošti iniciatyvos ėmėsi 
R. čuplinskas. Apie ją rašė australų lai
kraščiai, pranešė radijas ir rodė televi
zija. Nemenką indėlį į studijų dienas 
įnešė Vokietijos liet, jaunimo atstovai: 
K. Ivinskis dalyvavo prezidiume, T. 
Bartusevičius — nutarimų komisijoje ir 
kt. Nusisekęs buvo simpoziumas apie 
Vasario 16 gimnaziją. Jame pirmu smui
ku grojo esantieji (Čuplinskas, Žulys) ir 
buvę (Koksaitė, Gaidimauskaitė) moki
niai. Išrinkta nauja Pasaulio LJS valdy
ba su būstine Toronte. Iš ją sudarančių 
keturių moterų dvi — M. Balaišytė ir M. 
Šaltmiraitė — yra buvusios Vasario 16 
gimnazijos mokinės.

Studijų dienose ieškota konkrečių vei
klos projektų atskiriems kraštams. Didž. 
Britanijos, Prancūzijos ir Vokietijos LJ 
sąjungoms (kiti Europos kraštai liet, jau
nimo sąjungų neturi) išdirbtas bendras 
veiklos projektas: a) 1988.IV.29 — V.2 
Lietuvių sodyboje Anglijoje suruošiama 
Europos liet, jaunimo stovykla (ji ruo
šiama kasmet), b) sudaromas Europos 
liet, jaunimo adresynas, c) Juodojo kas
pino dieną (rugpj. 22) 1988 Vokietijoje 
suruošiama demonstracija prie Sovietų 
ambasados Bonnoje, o Didž. Britanijos 
LJS prisidės prie bendrų pabaltiečių de
monstracijų, d) išspausdinama ir plati

įsitikinusiais nacionalsocialistais. Jo 
nuomone, tuometinės hitlerinės imperia
listinės politikos šalininkai-rėmėjai buvo 
užsienyje ne tik Austrijoje, Čekoslovaki
joje, Dancige, Lenkijoje, bet ir Klaipė
dos krašto vokiečių tarpe. Šalia „Ein 
Reich, ein Volk, ein Fuehrer!“ lozungo, 
nacių agitatorių sukvaišinta minia, de
monstruodama Vienos miesto gatvėse, 
skanduoja šūkį ,,Wir wollen heim ins 
Reich!“ Hitleris parodė užsieny gyvenan
tiems vokiečiams, kad jis, prijungdamas 
savo gimtinę Braunau prie Reicho 1938 
kovo 13 d., galįs paversti ir sapną tikro
ve. Jis esąs „Vorsehungo“ numatytas su
kurti Grossdeutschlandą... Neva norėda
mas apsaugoti krikščioniškuosius Vaka
rus nuo bolševikinio antplūdžio, 1939 m. 
užpuola Lenkiją, 1940 m. Daniją, Norve
giją, Belgiją, Olandiją ir priverčia kapi
tuliuoti Prencūziją. Iki 1942 m. Europos 
kontinente, vokiečių tautos džiaugsmin
gai remiamas, Fuehreris laimi kone vi
sus mūšius karo lauke... Laikraštis „Lue- 
beckei- Nachrichten“ šių metu kovo 13 d. 
laidoje dokumentuoja „Die Expansion des 
Nazi-Reiches“ žemėlapyje, kuriame at
vaizduotas Hitlerio ir jo rudmarškinių 
kolonų nepasotinamas grobuoniškumas.

Jeigu po II-jo pasaulinio karo vokiečių 
tarpe dominavo teisingumo, taikos, tvar
kos ir gero sugyvenimo su kaimyninėmis 
tautomis dvasia, tai šiandien — senųjų 
greitoms mažėjant — vis labiau auga anų 
„patriotų“ linkusių niekinti, šmeižti ir 
kurstyti prieš kitataučius. Ypatingai de
mokratinius politikus gąsdina fašistinių- 
neonacistinio pobūdžio judėjimų pripa
žinimas balsavimo kortelėmis rinkimo 
metu. Ultradešiniųjų kandidatai Baden- 
Wuertembengo Landtago rinkimuose, š. 
m. kovo 20 d., gavo beveik 5 proc. galio
jančių balsų. Kovo 22 d. karikatūristas 
Wolter „Luebecker Nachrichten“ rodė vo 
kiečių dešiniosios aklumą, tuo metu, kai 
NPD, Repufblikaner ir kiti fašistinės-na- 
cistinės ideologijos garbintojai, demokra
tinės sistemos duobkasiai, bedarbių, mo- 
kinių-studentų, kareivių ir senelių prie
glaudos gyventojų tarpe mėgina patrauk 
ti savo pusėn naujus šalininkus.

Ventės Ragas

BADAS IŠGELBĖJO KUNIGĄ

Sužinota, kad sovietai paleis iš psic
hiatrinės ligoninės po 47 metų įkalinimo 
rusų ortodoksų kunigą Shipilov. Dėlto 
anglikonų kunigas dr. Rogers visą gavė
nią badavo, užsidaręs narve, vienoje 
Londono bažnyčioje ir valgė tik pusę ke
palo duonos per dieną ir gėrė tik vande
nį.. Jis savo badavimu jau anksčiau iš
gelbėjo poetę Iriną Ratushinskają, Alex
ander Ogorodnikov ir Anną Chertkovą.

nama kortelė apie Lietuvą anglų, pran
cūzų ir vokiečių kalbomis, e) kiekvienas 
atstovas įsipareigoja surasti EUROPOS 
LIETUVIUI bent po 5 naujus premerato- 
rius.

Dėl JAV-bių LJ sąjungoje pasireišku- 
sios dezorganizacijos iškilo pavojus, kad 
Pasaulio LJS kaip savarankiška organi
zacija gali būti uždaryta. Toks nutari
mas galįs būti bandomas pravesti š.m. 
birželio pabaigoje Toronte įvyksiančia
me VII PLB seime. Atstovai siūlo, kad 
PLJS būtų palikta tokia, kokia dabar 
yra. Jie yra paruošę ir argumentaciją 
savo siūlymui pagrįsti.

Savo kelionės išlaidoms į Australiją 
padengti Vokietijos liet, jaunimo atsto
vai yra gavę iš JAV-bių LB po 600 dole
rių. Vokietijos lietuviai taip dosniai yra 
jų keliones parėmę. Už tai visi atstovai 
dėkingi ir jaučia pareigą atsilyginti savo 
veikla. Š.m. kovo mėn. Huettenfelde 
įvyks Vokietijos LJS suvažiavimas, kuris 
išrinks naują Valdybą. Balandžio gale 
ruošiama ekskursija į Angliją — į Euro
pos liet, jaunimo stovyklą.

Apie Vokietijos lietuvių jaunimo są
jungos veiklą painformavo jos pirminin
kas stud. Romanas Dirgėlas. Valdyba tu
ri sudariusi Vokietijos lietuviškojo jau
nimo adresyną su 100 adresų. Deja, di
desnio skaičiaus jaunuolių nepasiseka 
įtraukti į Jaunimo sąjungą ir jos veiklą. 
Kasoje yra per 1.700, —DM. Didesniems 
projektams vykdyti galima gauti lėšų iš 
Vokietijos LB valdybos valdomų IV PLJ 
kongreso likučių. Stengiamasi vokiečių 
visuomenę painformuoti apie Lietuvą 
įvairiomis progomis platinamais infor
maciniais lapeliais. VLJS valdyba ir 
veiklesnieji nariai dalyvauja bendruose 
Vokietijos LB renginiuose. Ypač judrus 
buvo sekretorius Rimantas Gumuliaus- 
kas, dalyvaudamas antisovietinėse de-

Maratoninį bėgimą Olandijos Rotterda- 
me laimėjo Etiopijos atstovas, parodyda
mas 2 vai. 6 min. 50 sek. rekordinį laiką. 
Ir tradicinį Bostono bėgimą taip pat pa
glemžė Afrikos sportininkas, kenietis J. 
Hussein. Tiesa, jo laikas buvo žymiai 
blogesnis, tačiau Europos spauda, komen
tuodama vasaros olimpiados ilgųjų nuo
tolių bėgimus priėjo išvados, kad Ko
rėjos sostinėje baltosios rasės atstovams 
bus sunku atsisispirti prieš Afrikos že
myną. Tiesa, Etiopija dėl materialinių ar 
politinių aplinkybių olimpiadoje nedaly
vaus, tačiau juodoji Afrika savo eilėse 
ir be jos turi labai gerų ilgų nuotolių bė
gikų. Moterų pusėje aštri kova greičiau
siai vyks tarp portugalės Rasos Motos ir 
norvegijos Kristiansen, kuri Bostone ne
pasirodė, tad antrą vietą užėmė suomė 
Jousimaa, atsilikdama nuo Iberijos pu
siasalio dukros beveik penkiom minu
tėm.

Europos sportinį gyvenimą pilnai už
kariavo futbolas. Tai dalis europiečio 
gyvenimo’, ypač pietuose. Vokietijos tele
vizija labai dažnai parodo žymesnių Ita
lijos futbolo klubų rungtynių ištraukas 
matant pilnus stadionus žiūrovų, kurie 
į aikštę mėto ne tik tualetinį popierį, ap
elsinus ar pomidorus bet taip pat ir aš
arines bombas, spalvotas raketes.

Chuliganizmu pasižymi alkoholizuoL 
jaunuoliai Anglijoje, Škotijoje, Olandi
joje ir jau Vakarų Vokietijoje. Į rungty
nes su svečių vienuolike, atvyksta tūks
tančiai jų „gerbėjų“, ieškodami priekabių 
stadione ir pačiame mieste. Užpuolami 
niekuo kalti praeiviai, sukeliamos pešty
nės su šeimininkų klubo gerbėjais, pade
gami požeminio traukinio vagonai, iš
mušami langai geležinkelio stotyse. Ra
mūs futbolo „sirgaliai“ vengia stadionų, 
tad žiūrovų skaičius Vakarų Vokietijoje 
gerokai smuko. Būta jau aukštosios lygos 
susisitikimų, stebint tik 8 tūks. žiūrovų.

Tiesa, balandžio 16 d. Hannoverio ir 
meisterio Bayern Miuncheno susitikimą 
stebėjo 60 tūkst. žiūrovų. Bavarijos sos
tinės vienuolikė jas pralaimėjo pasekme 
2:1 ir kartu meisterio titulą, nes Breme
nas yra atsiplėšęs net šešiais taškais. Ra
šant šias eilutes, kiekvienai komandai li
ko sužaisti po šešias rungtynes. Iš „Bun- 
deslygos“ iškritimas gresia Hamburgui, 
Šalke 04 ir garsiąjai Fr. Walterio „rau
donųjų velnių Kaiserslautern komandai. 
Į jų vietas iš antrosios lygos taikosi Kic-

SUDARYDAMI TESTAMENTĄ

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

monstracijose Vienoje, Lietuvos krikš
čionybės minėjime Romoje, kur lietuvių 
jaunimo vardu įteikta popiežiui liet, 
juosta ir gauta jo padėka raštu. 1986 lap
krity Vokietijos LJS suvažiavimas išrin
ko atstovus į VI PLJ kongresą, kurie vė
liau uoliai jam ruošėsi. Numatyta pri
traukti daugiau jaunimo į VLJ sąjungą 
ir sustiprinti jos veikią.

Po pranešimų Tarybos nariai gyvai 
juos diskutavo. Direktorius A. Šmitas at
sakinėjo į klausimus ir aiškino apie Va
sario 16 gimnaziją, A. šiugždinis, jun., 
— apie Vokietijos LB finansus. Didelio 
susirūpinimo parodyta Vokietijos ir Pa
saulio LJS likimu. Pasigesta Vokietijos 
lietuvių studentų sąjungos, nors čia stu
dijuoja apie pusšimtis lietuvių. Priimtas 
nutarimas, įpareigojantis Vokietijos LB 
atstovus VII PLB seime Toronte pasi
priešinti Pasaulio LJ sąjungos kaip sa
varankiškos organizacijos likvidavimui, 
jei toks sumanymas ten iškiltų.

Pilies atstatymo komisijos pirmininkas 
dipl. inž. Juozas Sabas išdalijo pilies at
statymo sąmatą ir paaiškino, kurios vo
kiečių įstaigos ir kokiomis sąlygomis su
tinka teikti paramą. Visos paskolos be- 
procentinės. Iki š.m. kovo pabaigos bus 
atlikta darbų už apie 3.700.000, —DM.

Taip pat vienbalsiai patvirtintas 1987 
sąmatos įvykdymas 81.008,30 DM sumos, 
1987 gruodžio 31 balansas 1.120.656,47 
DM bei 1988 sąmata 99.270, —DM sumos, 
atleidžiant Valdybą nuo atsakomybės.

Popiet suvažiavimui pirmininkavo Pre
zidiumo vicepirmininkas dr. Vilius Lė- 
nertas. Valdybos pirmininkas dipl. inž. 
Juozas Sabas nusmaigstė LB ateities vei
klos gaires. Bus tęsiamas pilies atsty- 
mas iki užbaigimo. Šiais metais ruošia
ma lietuvių vaikų vasaros stovykla Ro
muvoje ir LB darbuotojų suvažiavimas 
rudenį. Vykdomi ruošos darbai Europos 
lietuvių dienoms 1989 Vokietijoje. Ir 
1989 bus ruošiamas centrinis Vasario 16 
minėjimas Huettenfelde.

Draugijų registrui prie Lampertheimo 

kers Stuttgart, FC St. Pauli, Vatenšeidas 
ir Darmstadt as.

Su sezono pabaiga vyksta žaidėjų „iš
pardavimas“. Ir taip, Miuncheno L. Ma
teus iškeliauja Italijon, jaunas Šalke 04 
Olaf Thor taip pat greičiausiai keliaus į 
pietus. Tenka tik stebėtis, kad SS-ga už 
labai pigią kainą pardavė Klevo Dinamo 
puolėją O. Blochiną Austrijos antros ly
gos klubui. Kalbama, kad Maskva už 32 
m. buv. geriausią Europos futbolininką 
gavo tik 75 tūkst. dol. Transakcija su 
rinktinės vartininku Desajevu nepavyko. 
Jis ir toliau paliko ginti Maskvos Sparta
ko vartus.

Po pasaulinių dailiojo čiuožimo pir
menybių Budapešte, dalyviai išvyko gas
trolėm po didesnius Europos miestus, 
Balandžio mėn. 19 d. pasaulio, žiemos 
olimpiados meisteriai ir žemesnių vietų 
atstovai, savo meną rodė Stuttgarto čiuo
žykloje. Teko stebėti ir... grįžti į namus 
labai nusivylusiam. Daugumoje čiuožė
jai išpildė tą pačią, televizijoje matytą 
Kalgario ir Budapešto programą, nepa- 
keisdami net rūbų, špauda ir televizija 
„lepino“ Rytų Vokietijos atstovą K. Vitt, 
iškeldama viešumon jos „flirtą“ su ka
nadiečiu Kurtu Browningu. Anksčiau pa
skalos sklido, kad vokietė savo širdį pa
skyrė „rock“ atstovui Rytų Vokietijoje.

1987 m. Europos sportininke išrinkta 
ne K. Vitt, bet lauko teniso žaidėja St. 
Graf, prieš Rytų Vokietijos lengvaatletę 
S. Miuller ir šuolio i aukštį pasaulio meis 
terį bulgarę St. Konstadinovą. Vyrų pu
sėje pirmas buvo dviratininkas Stp. Ro
che, prieš slidininką šveicarą Curbringe- 
ną ir tenisininką I. Lendi.

Truputį žinių iš Lietuvos. Po dviejų 
pralaimėjimų, vilniečiai SS-gos futbolo 
pirmenybėse atsiekė tris pergales. Pasku
tinė buvo mūsų sostinėje prieš Minsko 
Dinamo pasekme 1:0. Po penkių rungty
nių Vilnius surinko’ 6 tšk. ir pirmenybių 
lentelėje užima kartu su Tbilisiu, Mas
kvos Lokomotyvu, Dnepropetrovsko aš
tuntą vietą. Pradėtos ir Lietuvos futbolo 
pirmenybės. Pirmos pasekmės: Jonava — 
Tauragė 1:3, Kėdainiai — Kauno Banga 
0:0, Kauno Kelininkas — Šiaulių Staty
ba 2:0, Panevėžys — Kauno Atletas 2:1, 
Marijampolė — Mažeikiai 1:2, Klaipėda 
— Vilniaus SRT 2:5, Ukmergė — Kauno 
Inkaras 0:0, Klaipėdos Granitas — Aly
taus Poringė 2:1.

Europos rankinio taurės varžybose 
Vilniaus „Eglė“ nugalėjo Rytų Berlyno 
TSC atstoves 22:14, o Kauno „Granito“ 
vyrai įveikė Šveicarijos St. Gallen žai
dėjus 33:21. Tokiu būdu, abi mūsų ko
mandos pasiekė baigmę. SS-gos moterų 
krepšinio pirmenybėse Vilniaus „Ki
birkštis“ užėmė šeštą vietą.

K.B.

apylinkės teismo pr. m. gegužės mėn. 
pasiųstas VLB papildytas statutas tvir
tinti, bet iki šiol dar negrąžintas.

Nutarta suintensyvinti lėšų telkimą pi
lies atstatymui, šį reikalą plačiau nu
šviečiant lietuvių spaudoje. Tarybos na
riai pasirinko laikraščius, kuriems pa
žadėjo š.m. balandžio-biržedio mėn. pa
rašyti straipsnius.

I Vokietijos LB valdybą išrinkti visi 
dabar esantieji jos nariai. Jie taip pa
siskirstė pareigomis: pirmininkas dipl. 
inž. Juozas Sabas, vicepirmininkas vyr. 
mokyt. Vincas Bartusevičius, sekretorė 
mokyt. Elena Tesnau, iždininkas — ban
ko skyr. vedėjas Antanas šiugždinis, jun. 
ir narys statybos reikalams direktorius 
Andrius Šmitas.

Kontrolieriais išrinkti irgi tie patys: 
Ričardas Tendzegolskis, Antanas Verše
lis ir Jonas Vitkus.

Nepakeistas ir Garbės teismas; pirmi
ninku paliktas dipl. teis. Justinas Luko
šius ir nariais — vyr. mokt. Vingaudas 
J. Damijonaitis, dr. Saulius Girnius ir 
dr. Vilius Lėnertas .

Į PLB VII seimą Toronte Vokietijos 
LB atstovais išrinkti Tarybos nariai: An
drius Šmitas, tėv. Alfonsas Bernatonis, 
dr. Vilius Lėnertas, Kęstutis Ivinskis, Jo
nas K. Valiūnas, Justinas Lukošius ir 
dr. Saulius Girnius. Vokietijos LB val
dybai atstovaus jos sekretorė Elena Tes
nau. Jei kuris išrinktų atstovų į Seimą 
negalėtų skristi, į jų vietą numatyti trys 
kandidatai. Visi atstovai vyksta savo lė
šomis. Jie Seime turėtų iškelti Romuvos 
pilies atstatymo svarbą viso laisvojo pa
saulio lietuviams, kviesti į Europos lie
tuvių dienas 1989.

Uždarydamas suvažiavimą, Vokietijos 
LB tarybos prezidiumo pirmininkas tėv. 
Alfonsas Bernatonis padėkojo Valdybos 
ir Tarybos nariams už darbą Vokietijos 
LB labui. Kvietė vėl kibti į jį, ypač sėk
mingai pravesti telkimą lėšų Romuvos 
pilies atstatymui.

VLB V-bos Informacijos
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Kronika
KAS—KADA—KUR

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 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.

MOTINOS DIENA
Šiemet sukako 80 metų, nuo pirmojo 

gegužės sekmadienio, kada pradėta švęsti 
Motinos diena.

1928 metais diena pradėta švęsti Lietu
voje, pagerbiant motiną kaip vaikų gim
dytoją ir auklėtoją.

AUKOS TAUTOS FONDUI
N.N. — 20.00 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

Londonas
išvyka j lietuvių sodybą

Gegužės 29 d. sekmadienį autobusu iš
vykstame į Lietuvių Sodybą: nuo Lietu
vių bažnyčios 8.30 vai., nuo Lietuvių na
mų 9 vai. Kelionė — 5 svarai. Užsirašyti 
pas VI. Veličką.

SPORTO IR SOC. KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Gegužės 15 d. 5 vai. įvyks metinis Spor
to ir Soc. klubo susirinkimas klubo patal
pose, 345A Victoria Park Rd., London E.9.

Sodyba
JAUNIMAS SODYBOJE 

POSĖDŽIAUJA
Lietuvių jaunimas praėjusį savaitgalį 

Sodyboje svarstė lietuvių bendruomenės 
reikalus. Iš Vokietijos atvyko net 23 jau
nimo atstovai. Jų tarpe K. Ivinskis, T. 
Bartusevičius, p-lė Klimaitė, E. Juodval- 
kė iš Muencheno ir 16-ka iš Vasario 16 
Gimnazijos.

Svarstymuose jie numatė šias temas: 
penki svarbiausi reikalavimai, kad išsau
gojus lietuvišką visuomenę ateičiai; pen
ki svarbiausi pavojai lietuvių bendruo
menei 21-me šimtmetyje ir kaip galima 
nuo jų apsisaugoti.

Plačiau apie 1988 m. Lithexą spausdin
sime sekančiame numeryje.

A.A. KAROLIO ŽMONA
Gauta žinia iš Lietuvos, kad kovo 9 

d. mirė Sodybos ilgamečio gyventojo ir 
Skyriaus nario Karolio Svinkūno žmona 
Marija.

Ji paliko sūnų, tris dukteris ir būrį 
anūkų. Sūnus Antanas prieš keletą metų 
aplankė tėvą Sodyboje.

Marijos vyrui ir vaikams reiškiame gi
lią užuojautą ir meldžiamės.

Sodybos Sk. Valdyba

Boltonas 
SVARBUS MINĖJIMAS — 

KONCERTAS
Baltijos Tautų 70 metų Nepriklauso

mybės Paskelbimo minėjimo programa 
jau yra sudaryta. Svečių tarpe tiikimasi 
turėti Mr. T. Sackville, MP, o pačią pro
gramą atliks Londono lietuvių daininin
kai, estų muzikai (smuikas ir čelo) ir 
latvių tautinių šokių grupė „Kamolinš“ 
iš Huddersfieldo. Po koncerto ir vaka
rienės bus šokiai kuriems gros Bradfor- 
do latvių kapela.

Koncertas įvyks gegužės 14 d. 6 vai. 
vak., Ukrainiečių salėje 99 Castle St., Bol
ton. Bilietų kaina (su vakariene)—4 sv.

Visi tautiečiai ir jų draugai yra kvie
čiami šiame svarbiame minėjime gau
siai dalyvauti.

Coventry
MOTINOS DIENA

DBLS Coventrio Sk. gegužės 21 dieną, 
ruošia Motinos Dienos minėjimą lenkų 
klubo salėje. Pradžia 7 vai. vakaro, du
rys atidaromos 6 vai.

Minėjime Nottinghamo duetas „Rū
ta" išpildys įdomią programą, taip pat 
poetas J. Švalkus tos dienos progai pa
skaitys savo poezijos.

Bus įdomi ir turtinga loterija.
Visus tautiečius iš arčiau ar toliau 

maloniai kviečiame apsilankyti, šokiams 
gros gerai žinoma kapela. Tad, iki pasi
matymo Coventryje.

Skyriaus Valdyba

Derby
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Š.m. gegužės mėn. 7 d. DBLS-gos Der
by Skyrius ruošia Motinos Dienos Minė
jimą.

Minėjimas įvyks ukrainiečių klubo pa
talpose, 27 Charnwood Str. Derby, 6.30 
vai. vakaro. Programoje oficialioji dalis 
bei kiti įvairumai.

Visus vietos bei apylinkės tautiečius ir 
svečius maloniai kviečiame į minėjimą 
gausiai atsilankyti. Susirinkusieji bus 
pavaišinti kavute bei pyragaičiais.

Sk. Valdyba

Gloueesteris
MARYTĖS ŠOKĖJAI 

GLOUCESTERIO FESTIVALYJE
Balandžio 12 d. Gloucesterio „The Citi

zen" laikraštyje buvo aprašyta, kaip Ma
rytės Gelvinauskienės paruošti lietuvių 
tautinių šokių šokėjai, nežiūrint pavasa
rio sniego, savo šokiais pradėjo Glouces
terio miesto liaudies festivalį.

Festivalis tęsis visą savaitę, kurios me
tu vyks folklorinės parodos, kitų tauty-

PAMALDOS
Eccles — gegužės 15 d., 13 vai.
Leeds — gegužės 15 d., 13 vai.
Nottinghame — gegužės 8 d. 11.15 vai. 

Židinyje.
Coventry — gegužės 8 d. 14 vai. šv. El

zbietoje.
Leamington Spa — gegužės 8 d. 17 vai. 

Šv. Petre.
Notinghanie — gegužės 15 d. 11.15 vai. 

Židinyje.
Derby — gegužės 15 d. 14 vai. Bridge 

Gate.
Birniinghame — gegužės 15 d. 17 vai. 

Šv. Onoje. (96 Bradford Street).

ROŽINIS
Rožinis — gegužės 7 d. 4.30 v.p.p. 

prieš Švč. Sakramento 24-26 Meridale 
Rd., Chapel Ash, W-ton.

Melsimės už mūsų kenčiančias ir žuvu
sias Motinas Lietuvoje.

N. Narbutienė

9-tasis Pabaltijo savaitgalis
Gražiai sutvarkytoje latvių sodyboje 

„Straumeni", prie Rugby, 22-24 balan
džio įvyko 9-tasis Pabaltijo savaitgalis— 
seminaras.

Savaitgalis prasidėjo penktadienį ir 
tęsėsi iki sekmadienio pietų. Viskas, 
įskaitant maistą ir nakvynę kainavo tik 
28.00 sv. asmeniui. Tai maža suma už 
pilna aprūpinimą, paskaitas, diskusijas, 
pasilinksminimą. Lietuvių jaunimo rei
kalais rūpinosi DBLJS pirm. A Blinstru- 
bas.

Šio savaitgalio tema — supažindinti 
jaunimą su įvykiais privedusiais prie 
Pabaltijo kraštų nepriklausomybės nete
kimo ir kovosmetų. Įdomios paskaitos, ku 
riomis buvo bandomi apibūdinti tų laikų 

bių tautiniai šokiai ir įvairių grupių mu
zika.

Tame pačiame laikraštyje buvo atspaus 
dintos dvi šokėjų nuotraukos (kurių vie
ną perspausdiname) ir smulkiai aprašyti 
lietuviški tautiniai rūbai.

Marytės Gelvinauskienės tautinių šokių 
grupė jau nebe pirmą kartą dalyvauja 
Gloucesterio miesto ruošiamame festivaly 
je. Jos grupę sudaro daugumoje vietos 
anglų ir kitų tautybių mokyklinis jauni
mas.

Paklausta apie šį festivalį, Marytė na- 
pasakojo, kad balandžio 9 d. paprašyti, 
jie šoko prie liaudies muziejaus, šv. Jo
no salės ir prie katedros. Prašė padėkoti 
J Kerienei ir visoms .Dainavietėms“, ku
rios sutiko apmokėti Julie Horwill kelio
nę, kad ji akordeonu pagrotų šokėjams. 
Baigdama ji priminė, kad gegužės 1 d. 
šokių grupė dalyvaus pastatų atidarymo 
iškilmėse.

VOKIETIJA
MAIRONIO MINĖJIMAS

Mūsų Dainiaus J. Maironio-Mačiulio 
125-jų gimimo metinių minėjimą balan
džio 9 d. Bad, Godesberge surengė VLB- 
nės Kiolno-Bonnos ap. valdyba. Trumpa- I 
me žodyje pirm. Jonas Ivanauskas pasve.^ 
kino gausiai susirinkusius klausytojus 
(deja — dauigumas vyresnės kartos!), 
kviesdamas didelį lietuvių draugą bei lie
tuvių literatūros vertėją į vokiečių kalbą 
evng. kun. Alfredą Franckėitį paskaitai. 
Prelegentas aįįgailestavd, kad kalbėsiąs 
tik lietuviškai (svečių tarpe būta ir vo
kiečių tautybės), tačiau kartu priminda
mas, kad lietuvių kalba yra skambi ir ją 
malonu klausyti kiekvienam svetimtau
čiui. Tačiau keletą Maironio „deimančiu
kų" jis pabėrė vokiškai.

Tik prieš tris mėn. iš Lietuvos atvyku
si psichologė Rūta Šniuolienė, jausminga 
moteriška širdimi, perkėlė klausytojus į 
Maironio poeziją, visiškai teisingai pa
reikšdama, kad mūsų tautos kuklumas ir 
santūrumas neleido poetams — rašyto
jams prasiskverbti į pasaulio rašytojų ei
les.

Meninėje dalyje klausytojai išgirdo Vi
lijos Kumpienės deklamaciją „Jūratė ir 
Kastytis“, užbaigiant minėjimą visų da
lyvių sudainuota „Lietuva brangi“...

Prie meninės dalies reikėtų tap pat pri
skirti ir vaizdajuostę iš mūsų Dainiaus 
minėjimo Kaune. Ją vertėjo parodyti tuoj 
pat po oficialios — akademinės dalies, o 
ne vakare, kada publika jau buvo įsilinks 
minusi nuo Gasiūno orkestro garsų.

Tačiau didelis ačiū Kiolno-Bonnos ap. 
valdybai, surengusiai berods pirmą Vo
kietijoje J. Maironio gimtadienio minėji
mą.

Gal tik vertėjo palaukti iš atostogų su
grįžusių gimnazistų, kurie galėjo paįvai
rinti meninę dalį bei įnešti daugiau gy
vumo į vyresnės kartos dalyvių eiles.

Sekmadienio šv. Mišias Annabergo pi
lies koplytėlėje atnašavo kun. dr. K. Gul
binas OFM ir kun. K. Senkus, giedant 
Maironio sukurtoms giesmėms. Savo pa
moksle kun. dr. K. Gulbinas tikinčiuosius 
nukėlė į Maironio dvasinį bei poetinį gy
venimą, jo viziją į Lietuvos laisvę, su
jungdamas su Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktimi bei Lietuvos krikščionybės 600 
m. minėjimu.

Pradžia padaryta. Reikėtų pagalvoti 
apie išėjimą į plačią vokišką inteligenti
ją, pav. surengiant minėjimą Frankfurto 
u-te (juk jis „susigiminiavęs“ su Vilniaus 
Alma mater!), Heidelbergo ar Miunche
no. nes J. Maironio poezija yra pasauli
nio lygio. Prelegentą turime. Tai evang. 
kun. A. Franckeit, kuris 'į savo paskaitą 
galėtų įterpti Maironio poezijos vokiškus 
vertimus. Meninę programos dalį išpildy
ti — sol. L. šukytę-Vosyliūnienę buv. 
Metropolitam ir Miuncheno operų solistę. 
Atsiminkime, kad mažą tautą galima nu
galėti ginklu, ją pavergti, bet ne jos aukš
tą kultūrą. O ja esame pakankamai tur
tingi.

K.B. 

faktai, tų laikų pergyvenimai, jausmai ir 
galvosena.

Po kiekvienos paskaitos buvo keliami 
klausimai ir vedamos diskusijos. Paskai
tose dalyvavo daug Pabaltijo jaunimo 
ir vyresniųjų. Susidomėjimas buvo 
lis, bet lietuvių matėsi mažai.

Paskaitų saliukė buvo papuošta Balti
jos tautų vėliavomis. Pagal sienas buvo 
iškabintos visų trijų tautų kultūrinės 
veiklos nuotraukos. Gale buvo knygų 
skyrius — rimtų, daugiausiai apie praei
tį. Parašytos anglų kalba, arba išverstos 
į anglų kalbą. Jas, atrodo, tvarkė mums 
gerai žinomas R. Kinka patardamas be
sidomintiems.

Po paskaitų šeštadienį vakare įvyko 
visų tautų pasirodymai — koncertas. Prie 
pabaltiečių prisidėjo ir anglų tautiniai 
šokėjai, kurie labai profesionaliai pasi
rodė. Beveik visi jų buvo jau baltomis 
galvomis, bet šokimu galėjo pralenkti ir 
jaunesnius.

Lietuvius atstovavo dalis mūsų šokių 
ir Dainų ansamblio. Programą pravedė 
ansamblio vadovė V. Gasperienė, prista
tydama lietuvių programą. Šokių grupei 
vadovavo Kristina Markevičiūtė-Harmes, 
akordeonu pritariant J. Horwill. Nesant 
pilnai Harmonijos grupei, keletą dainelių 
sudainavo vien tik mergaitės, pritariant 
kanklių muzikai. Keturiom kanklinin
kėm vadovavo E. Vainorienė. Tenka pa
minėti ir latvių tautinių šokių grupę, ku
ri pabaigai pašoko keletą savo tautinių 
šokių, pritariant su tautiniais instrumen
tais.

Įspūdingas vakaras, praleistas draugiš- 
ikoje, visus jungiančioje, nuotaikoje.

Kadangi latvių sodybos puikioji salė 
buvo užimta tą vakarą vykstančiomis 
vestuvėmis, šie Pabaltijo pasirodymai vy
ko viename, gal net karo laikų, barake.Tas 
barakas buvo lyg simbolis pritaikytas 
šio seminaro temai — prisiminimui karo 
metų ir su jais susijusių vangų.

Po koncerto vyko linksmoji dalis — 
šokiai-disco — kur jaunimas galėjo iš
lieti savo sutaupytą savaitgaliui energiją.

Kaip minėjau lietuvių jaunimo nebuvo 
daug. Mums yra labai svarbu palaikyti 
glaudžius ryšius su mums artimoms vie
no likimo paliestomis tautomis. Stiprybė 
yra tik vienybėje. Todėl kitą kantą ra
ginkime tiek mes vyresnieji, tiek jauni
mo organizacijos savo jaunuosius tokiuo
se seminaruose kuo gausiau dalyvauti. 
Visi kartu galėsime daugiau ką padaryti 
ir mūsų balsas bus toliau ir plačiau gir
dimas.

H.G.

KLIMAICIO VEIKLA EUROPOS 
BENRUOMENĖS SOSTINĖSE

„Ir Olandija nori paremti pabaltiečių 
reikalavimus' — šia antrašte dienraštis 
Frankfurter Allgemeine Zeitung kovo 7 
d. išspausdino ilgą straipsnį apie Algio 
Klimaičio pasikalbėjimą su Olandijos už
sienių reikalų ministerijos Rytų Euro
pos skyriaus vedėju Sizoo. Anot dienraš
čio, Klimaitis šiuo metu lankosi pas Eu
ropos Bendruomenės narių valdžios at
stovus, ragindamas juos imtis iniciatyvos 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos klausimu. 
Klimaitis yra Baltų Pasaulio Tarybos 
Europos biuro Strasbourge vedėjas.

Dienraštis rašo, jog tikimasi suredaguo
ti bendrą Europos Bendruomenės pareiš
kimą, kurį paremtų ir užsienio reikalų 
ministerial. Šis pareiškimas, rekalaujan- 
tis pabaltiečiams daugiau teisių ir sava
rankiškumo, būtų paskelbtas saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijos metu.

ŠIMTAMETĖ GAILESTINGOJI SESUO

Kaune dar tebegyvena medicinos sesuo 
Ona Brazytė, kuri Nepriklausomybės lai
kais buvo vadinama gailestingąja. Jos 
rankos globojo ir slaugė garsų kalbinin
ką Joną Jablonsfcį-Rygiškių Joną. Nese
niai jai sukako šimtmetis. Ji liko vienin
telė iš trijų lietuvių gailestingųjų seserų, 
apdbvanotų Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus „Florence Nightingale“ medaliu.

Medalis pavadintas Anglijos aristok
ratės Florence Nightingale (1820-1910), 
pasižymėjusios Krymo karo metu ir refor 
mavusios gailestingųjų seserų profesiją, 
vardu. Tą medalį gauna tik moterys, pra
ėjusios karo ar maro laukus, rizikavu
sios savo gyvybe, gelbėjusios ir slaugu- 
sios tūkstančius. Tai — pasiaukojimo ir 
savęs atsižadėjimo, moteriškos stiprybės 
ir kilnaširdiškumo medalis.

Onos Brazytės lainkytojai, deja, nega
lėjo pamatyti tą medalį. Ji jau neturi nė 
vieno savo apdovanojimo. Jai liko tik 
tai, ką išsaugojo atmintis — dviejų pa
saulinių karų kareiviai, kurie išėjo iš gy
vųjų tarpo paskutinį kartą jos ranka 
Uostomi, ar grįžo į gyvenimą, atsirėmę 
į tos smulkutės moters ranką.

PAŠA UL YJE
Lenkai streikuoja:

Virš 12.000 darbininkų Krokuvos Leni
no vardo geležies kasyklose streikuoja, 
reikalaudami 50 proc. atlyginimų pakėli
mo, kad kompensuotu už neseniai įvestų 
kainų pakėlimą. Vyriausybė yra labai su- 

dide- sirūpinusi, nes ji dar prisimena, kad pa
našus streikas Danzige 1980 m. pagimdė 
prof, sąjungą Solidarumą.

Demonstracijos prieš vyriausybę vyko 
ir kituose Lenkijos miestuose: Danzige, 
Wroclave, Lodzėje, Poznanėje ir Plocke. 
Kaikuriuose miestuose demonstracijos bu 
vo policijos brutaliai puolamos.

Nuerbergo teismo teisėjas (pasmerkia 
Izraelio teismą

Buvęs Britanijos vyriausio tribunolo 
teisėjas lordas Denning laiške laikraščiui 
„The Daily Telegraph" pasmerkia Izrae
lio tris teisėjus, kurie nuteisė ukrainietį 
Demjanjuką mirties bausme. Jis sako, 
kad Izraelis neturėjo teisės jo teisti, nes 
jis niekuo nenusikalto Izraelio įstaty
mams. Kada Demjanjukas padarė tuos ta 
riamus nusikaltimus, Izraelio valstybė 
dar neegzistavo. Jis tik galėjo nusikalsti 
prieš tarptautinį įstatymą, liečiantį nusi
kaltimus prieš žmoniją. Izraelis neturėjo 
teisės teisti už nusikaltimus, padarytus 
tolimoje šalyje prieš 40 metų, žmogaus, 
nesančio tame krašte. Dėl to lordas Den- 
nig mano, kad Izraelis ir JAV nesilaikė 
tarptautinės teisės susitarusios dėl to 
žmogaus deportacijos. Jeigu jau reikėjo 
jiį teisti, tai tą galėjo padaryti tik tarp
tautinis teismas, koks buvo Nuerberge.

Lordas Denning mano, kad tas teismas 
buvo persunktas rasiniu ir politinių kerš
tu. Yra daug abejonės ir dėl parodymų 
patikimumo: visas kaltinimas rėmėsi liu
dininkų kaltintojo atpažinimu. Bet ar ga
lima atpažinti žmogų po 40 metų? Dem
janjukas gi visą laiką teigė, kad jis ne
kaltas. Kai teisėjas paskelbė mirties baus 
mę, publika „plojo rankomis, šaukė valio 
ir šoko“. „Kai aš nuteisdavau ką nors 
mirties bausme, būdavo tyli ramybė ir 
didinga tyla“, baigė savo laišką lordas 
Denning.

Ar /Gorbačiovas išsilaikys
Amerikos slaptoji tarnyba (ČIA) pra

našauja, kad įtempimas Kremliaus vado
vybėje didės. Ten pat sakoma, kad jeigu 
Gorbačiovui nepasiseks reiškiamų nepasi
tenkinimų išpildyti jo paties vaidmuo 
Kremliaus viršūnėje gali būti klausinėja
mas. Palyginant su kitu reformatorium 
Kruščiovu sakoma, kad Gorbačiovas vis 
dėlto yra gudresnis ir daugiau rafinuo
tas.

Iš Maskvos pranešama, kad Gorbačio
vo reformų pasėkoje atskiros tautybės So' 
vietų Sąjungoje pradėjo nerimauti ir rei
kalauti daugiau tautinių ar religinių tei
sių. Neramumai vyksta ne vien Pabaltijo 
valstybėse, bet ir Armėnijoje, Moldavijo
je, Besarabijoje, Kaukaze, Ukrainoje, kur 
iki šiol slaptai veikusi Katalikų Bažnyčia 
suaktyvino savo veiklą.

Estijoje yra steigiama Estijos Tautinės 
Nepriklausomybės Partija, nes sakoma, 
kad Estijos Komunistų Partija per 50 me
tų nepajėgė atstovauti Estijos žmonių in
teresų. Partijos steigimo dokumentas 
su parašais esąs pasiųstas Estijos Sovie
tų vyriausybei ir spaudai.

BBC radijo žiniomis M. Gorbačiovas 
neseniai kalbėdamas pareiškė, kad religi
nės laisvės atžvilgiu Sovietų Sąjungoje 
praeityje buvo padaryta tragiškų klaidų 
ir kad tikintieji turi teisę savo religinius 
įsitikinimus išdidžiai išpažinti.

Karas Angoloje gali pasibaigti
Britanija pasisiūlė šią savaitę tarp Pie

tų Afrikos, Angolos, Kubos ir JAV pra
vesti derybas, baigti 12 metų trukusį ka
rą tarp Angolos ir Kubos, Pietų Afrikos 
ir Unitą partizanų. Sovietų Sąjunga paža
dėjo derybas paremti. Norima atitraukti 
Kubos kariuomenė, apie 40.000 karių, ir 
Pietų Afrikos 6.000 karių.
Pietų Arabija išvarė Irano diplomatus
Pietų Arabija nutraukė diplomatinius 

santykius su Iranu, tai pateisindama 
prieš metus įvykusiu incidentu, kada Me
koje Irano pilgrimai sukėlė riaušes, per 
kurias 400 žmonių žuvo. Stebėtojai ta
čiau mano, kad JAV padarė spaudimą, 
nes JAV nori izoliuoti Iraną ir baigti 
Irano-Irako karą, nuo kurio ir kitos vals
tybės nukenčia. Persijos įlankoje laivų 
apšaudymas tebesitęsia.

Patys žydai nušovė žydaitę
Per balandžio mėn. pradžioje įvyku

sias riaušes Izraelio okupuotame palesti
niečių kaimelyje Beita penkiolikos metų 
žydaitė buvo užmušta ir buvo manyta, 
kad tą nusikaltimą padarė palestiniečiai. 
Izraelio kariuomenė už tai susprogdino 
13 to kaimelio nemų ir šešis gyventojus 
deportavo į Lebanoną.

Pereitą savaitę Izraelio kariuomenės 
tyrimo komisija pripažino, kad ta mergai' 
tė buvo pačių Izraelio karių atsitiktinai 
nušauta.
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