
PRAVIENIŠKIŲ PRAKEIKIMAS
Viešumo vėjam pučiant, ir Lietuvos 

oficialioje spaudoje pastaruoju metu 
mažėja „draudžiamos“ zonos. Spauda 
praveria duris, kurios iki šiol jai buvo 
aklinai uždarytos. Antai Švyturys šių 
metų tryliktame numeryje įsidėjo Audrio 
Kutrevičiaus Dešimt nevilties istorijų. 
Tai vienas labiausiai jaudinančių laiko 
dokumentų, kuriam negalėtų likti abe
jingas nė vienas, pas ką dar rusena šiokia 
tokia žmoniškumo kibirkštėlė. Galime 
būti dėkingi Kutrevičiui, kad į jo rankas 
atsidūręs sąsiuvinis, rašytas Pravieniškių 
pataisos darbų kolonijoje, surado kelią į 
žurnalą, kuris leidžiamas 165.000 egzem
pliorių tiražu. Dabar jau bus mums 
visiems sunku teisintis, kas nežinome, 
kokie šiurpūs, žiaurūs, baisiai nežmoniški 
dalykai dedasi — ne nacių, ne Stalino, ne 
stagnacijos, bet mūsų dienomis. Iš esmės 
ne kitokie, visiškai tos pačios rūšies 
dalykai, kaip anuomet. Gražiai skamba 
pataisos darbų kolonijos pavadinimas. 
Kasdieninėje kalboje, nesukdami daug 
galvos, vadiname lageriu. Šio vokiečių 
kalbos skolinio prasmę suprantame be 
vertėjų pagalbos. Ne tik lageris, bet ir 
Pravieniškės šiurpu nukrato. Pra
vieniškės, kaip ir Rainių miškelis, 
Červenė, Katynas ar Norilskas — liūdnai 
pagarsėjusios žudynių vietos — dar 
laukia ir nesulaukia savo istorikų. 
Pravieniškėse 1941-mais birželio mėnesio 
pabaigoje buvo enkavedistų sušaudyta 
keli šimtai kalinių drauge su jų 
prižiūrėtojais ir šeimomis. Tai nekliudė 
naciams toje pačioje vietoje turėti savo 
lagerį. Nekliudo ir šiandien turėti 
nekaltai skambančią pataisos darbų 
koloniją. Prakeikimas lydi Pravieniškes, 
kaip savo metu Aušvicą, Dachau, 
Štuthofą ar Vorkutą, Norilską, Permę, 
apsiribojant tik keliais iš daugybės 
dvidešimtojo amžiaus gėdos ir nežmoniš
kumo paminklais. Koncentracijos stov
yklos nepasibaigė su nacių režimu, nes ne 
su jais ir atsirado. Nelemta Kaino dvasia 
— „Ar aš esu savo brolio sargas?“ — 
reiškiasi nuo seniausių laikų iki mūsų 
dienų. Bet tai ne pasiteisinimas, kuris 
leistų atsisakyti savo atsisakomybės, likti 
pasyviems stebėtojams. Kaip šiandien 
mes nesuprantame vyresniosios kartos 
pasyvumo dėl koncentracijos stovyklų, 
gulagų, žydų žudynių, masinių trėmimų, 
taip ateities kartos nesupras mūsų 
šiandieninio pasyvumo dėl to, kas vyksta 
Pravieniškėse ir kitose laisvės atėmimo 
kolonijose, kaip jos besivadintų. Dešimt 
istorijų apie jaunus savižudžius, savižal- 
otojus, zekus ir dūchus verčia ne tik 
susimąstyti, bet ir sukrusti. Kutrevičius 
tik truputį pakėlė uždangą, slepiančią 
Pravieniškių pragarą. O ją reikia visikai 
nuplėšti, kad visuomenė pamatytų nuo 
jos akių slepiamą nežmoniškumą. Visas 
jo aukas. Ne tik tuos, kurie patys 
silpniausi netekę vilties, traukiasi iš 
gyvenimo ar save žaloja. Pats laikas 
susirūpinti sistema, kuri masiškai gamina 
nuskriaustuosius skriaudikus, kenčian
čius kankintojus, žmoniškumo nepatyr
usius nežmoniškus budelius. O jų yra 
įvairių. Ne tik tarp kalinių, bet ir tarp jų 
prižiūrėtojų, neišskiriant administracijos. 
Juos visus turėtų pasiekti viešumo 
prožektoriaus šviesa. Kokiu būdu vieni 
kaliniai gali tapti kitų viešpačiais? Kokį 
vaidmenį čia vaidina priežiūros per
sonalas? Kas skatina ir palaiko nelemtus 
papročius kankinti savo artimą, niekinti 
jo žmogiškąjį orumą? Kodėl kultūringo 
pasaulio pažanga taip lėtai skverbiasi į 
tarybinės bausmės atlikimo įstaigas? 
Kodėl jų sąlygos ir elgesio kultūra taip 
labai atsilieka nuo demokratinių šalių? 
Tai ne vien Pravieniškių problema. Ir ne 
vien tik Lietuvoje.

J. Vd.

NAUJI PRENUMERATORIAI 
„Europos Lietuvį“ siuntinėjame į visus 
pasaulio kraštus. Užsisakykite „Europos 
Lietuvį“.

Kreipimasis į Lietuvos gyventojus
Lietuvių Informacijos Centrą pasiekė 

kreipimasis į visos Lietuvos ir jos sostinės 
gyventojus Molotovo-Ribbentropo su
tarties 49 metų sukakties proga. Prane
šama, kad š.m. rugpjūčio 23 d., 
antradienį, 19 vai. šaukiamas mitingas 
Gedimino aikštėje šiai sukakčiai pami
nėti.

Kreipimasis į visos Lietuvos ir jos 
sostinės, Vilniaus, gyventojus

Antrojo pasaulinio karo aidas, tartum 
siaubą kelianti šmėkla, tebekeliauja po 
pasaulį.

Visuotinai yra žinoma, kad hitlerinės 
Vokietijos užsienio reikalų ministras 
Ribentropas ir Tarybų Sąjungos užsienio 
reikalų komisaras Molotovas 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. Maskvoje pasirašė 
nepuolimo paktą ir slaptą protokolą prie 
jo. Tai davė galimybę Hitleriui pradėti 
Antrąjį pasaulinį karą, o Tarybų Sąjunga 
gavo progą okupuoti Lietuvą, Latviją, 
Estiją, dalį Lenkijos, Moldaviją, pradėti 
karą prieš Suomiją. Abu totalitarizmai 
didelę Europos dalį pasidalijo įtakos 
sferomis.

Pasirašant slaptą protoklą buvo 
sulaužyta 1926 m. spalio 26 d. pasirašyta 
nepuolimo sutartis tarp Tarybų Sąjungos 
ir Lietuvos. Tuo buvo iškastas kapas 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybin
gumui, buvo padaryta pradžia daugeliui 
milijonų Pabaltijo tautų žmonių pries
paudai bei genocidui.

Šio slapto protokolo pasirašymo 
pasėkoje 1940 m. birželio 15 d. į Lietuvą 
plūstelėjo apie ketvirtis milijono kariuo
menės, t.y. maždaug 10 kartų daugiau, 
negu jos taikos metu turėjo neprik
lausoma Lietuva.

Okupantams diktuojant, pagal visus 
formalumas buvo atliktas klastingas trijų 
Pabaltijo tautų aneksijai įteisinti būtinas 
ritualas, ir pavergėjo valia buvo pateikta 
už pavergtos tautos valią.

Tapo uždraustos visos iki tol veikusios 
politinės partijos, likviduotos visos kitos 
visuomeninės, kultūrinės bei religinės 
organizacijos, uždrausta visa iki tol ėjusi 
laisva spauda. Legaliai veikti buvo 
palikta vien apie 700 žmonių turinti, ir 
daugumoje ne iš lietuvių susidedanti, 
komunistų partija, kiekvienu momentu 
pasiryžusi įvykdyti kaip nacionalinę, taip 
ir žmoniškumo išdavystę.

Lietuva, Latvija ir Estija, o tikru 
laipsniu ir daug vidurio Europos tautų, 
tapo naujomis rusiško imperializmo 
kolonijomis.

Labai nukentėjo visos tautinės mažu
mos. Pvz., žydai beveik visa 100% 
prarado labai gausias nacionalinių 
mažumų teises, kurias turėjo nepriklau
somoje Lietuvoje. O turėjo netgi ministrą 
žydų reikalams!

Visame okupacijos periode lietuvių 
tauta kovoje už savo ir kitų tautų laisvę 
paaukojo labai daug savo sūnų ir 
dukterų. Rezistencinė kova prieš rusiškai 
komunistinius okupantus tebesitęsia 
visose pavergtose tautose.

RUGPJŪČIO 23 D PROGA
JAV SENATORIAI PASIUNTĖ 

LAIŠKĄ GORBAČIOVUI
Lietuvių Informacijos Centras pra

neša, kad Senatoriaus Riegle būstinė 
Molotovo-Ribbentropo sutarties 49 
metų sukakties proga surinko kitų 
senatorių parašus dviem laiškam. Pirmas 
laiškas siunčiamas Gorbačiovui, antras 
— taikingų demonstracijų rugpjūčio 23 d. 
proga rengėjams Vilniuje, Rygoje bei 
Taline.

Laiškas Gorbačiovui prašo, kad jis 
Molotovo-Ribbentropo Pakto sutarties 
proga, 1) leistų pabaltiečiams ruošti 
taikingas demonstracijas, 2) išspausdintų 
pakto slaptus protokolus sovietų spaudoj 
ir 3) viešai ir oficialiai atšauktų paktą bei 
visas jo pasekmes. Laiškas demonstracijų 
rengėjams Pabaltijo šalyse išreiškia 
senatorių solidarumą. LIC

1939 m. rugpjūčio 23 dienos data yra 
pati siaubingiausia XX amžiaus data. Ir 
kol Hitlcrio-Stalino slaptas suokalbis 
viešai pasaulyje dar nepasmerktas ir 
nepaskelbtas pačiu didžiausiu XX a. 
nusikaltimu prieš Taiką ir Žmoniškumą, 
tol negali būti tikros taikos netgi tada, 
jeigu bus sunaikintos visos masinį 
naikinimą galinčios raketos.

Nors abu — Hitleris ir Stalinas — yra 
pasmerkti ir prakeikti, tačiau jų „kūry
bos“ vaisiais vis dar tebesinaudojama 
kaip normaliu gyvenimo reiškiniu. Ateitis 
vis dar tebestatoma ant klastos, melo, 
dviveidiškumo, pataikavimo, apgaulės ir 
neteisingumo pagrindo. Nežmoniškumas 
tebėra pagrindiniu veiklos principu.

Todėl, kad prisiminti visas Antrojo 
pasaulinio karo aukas ir praradimus, kad 
pereikalauti iš visų pasaulyje galią ir svorį 
turinčių valstybių pasmerkti ir atšaukti 
minėtą suokalbį, kaip Pabaltijo ir kitų 
pasaulio tautų didžiausiųjų nelaimių 
pirminę priežastį, kviečiame visus vil
niečius ir galinčius iš toliau atvykti šių 
metų rugpjūčio 23 d., 19 vai. į Gedimino 
aikštę. Visus kitus Lietuvos gyventojus 
kviečiame tą dieną savo miestuose, 
miesteliuose ir kaimuose paminėti 
Hitlerio-Stalino suokalbio teisiogines ir 
netiesiogines aukas.

Vadovaujantis švaria sąžine bei žmo
giškąja pareiga kviečiame reikalauti, kad 
TSRS vyriausybė pripažintų tebe- 
galiojančiomis visas taikos metu pas
irašytas sutartis tarp nepriklausomų 
Lietuvos, Latvijos bei Estijos valstybių iš 
vienos pusės ir Tarybos sąjungos — iš 
kitos. Būtina reikalauti: kad TSRS 
vyriausybė kuo artimiausiu laiku pas
merktų Ribbentropo-Molotovo pasi
rašytą slaptą protokolą ir tuojau pat 
išvestų savo okupacinę kariuomenę iš 
Lietuvos, Latvijos bei Estijos, kad nuo 
kitų vidurinio Europos tautų taptų 
nuimtas neokolonizmo jungas ir jos taptų 
pilnai nepriklausomomis, kad TSRS 
besąlygiškai pripažintų visoms TSRS 
teeitojoje gyvenančioms tautoms visas 
neatimamas jų teises, kad būtų siekiama 
ne bet kokios taikos, o tiktai paremtos 
teisingumu.

Mūsų ginklas — TIESA, mūsų tikslas 
— LAISVE.

Parašai: Juozas Kančys, Adelė Braz- 
džiūtė, Leonas Laurinskas, Antanas 
Pipiras, Genutė Šakalienė, Bronislavas 
Poškus, Kun. Rokas Puzonas, Romu
aldas Ragaišis, Andrius Tučkus, Jonas 
Volungevičius, Kun. Jonas Kastytis 
Matulionis, Alfonsas Bumbulis, Regina 
Teresiūtė, Vytautas Vaičiūnas, Vytautas 
Sadauskas, Edmundas Paulionis, Ro
bertas Grigas, Vytautas Bogušis, Jonas 
Petkevičius, Antanas Šeškevičius, Kun. 
Kastytis Krikščiukaitis, Mečislovas Jur
evičius, Monika Gavėnaitė, Saulius 
Kelpšas, Kun. Edmundas Atkočiūnas

LIC

KAUNE ĮSTEIGTA GRUPE 
GINTI TRIS KALINAMUS JAUNUOLIUS, 

BANDŽIUSIUS PABĖGTI Į UŽSIENĮ
Lietuvių Informacijos Centrą pasiekė žinia, kad broliams Gintarui ir Mečislovui 

Tarasevičiams bei Ričardui Andrijauskui gelbėti yra įsteigta visuomeninė grupė. 
Broliai — Gintaras, gimęs 1962 metais sausio mėnesį ir Mečislovas, gimęs tų pačių 
metų gruodžio mėnesį, Tarasevičiai — taip pat Ričardas Andrijauskas, gimęs 1962 
metų rugpjūčio mėnesį, 1983 m. gegužės 9 d. buvo sulaikyti TSRS-Suomijos pasienio 
zonoje, įtariami mėginimu pabėgti į užsienį, vaikinai buvo pašaukti į kariuomenę. Po 
pusės metų, tarnaudami skirtingose Sovietų Sąjungos vietose, visi trys uždaromi į 
psichiatrines ligonines. Po tris mėnesius trukusios ekspertizės jų psichinei būklei 
nustatyti, jaunuoliai buvo pripažinti psichiniais ligoniais ir atleisti iš kariuomenės. Šių 
metų gegužės 25 d. broliai Tarasevičiai ir Andrijauskas vėl buvo sulaikyti netoli 
Suomijos sienos. Netrukus juos uždarė į Serbskio teisminės ekspertizės institutą. Iki 
šiol jų artimiesiems neleidžia aplankyti uždarytųjų. Susirūpinę trijų lietuvių likimu. 
Dalius Vaškevičius, Vladas Anieliauskas ir Antanas Kalanta š.m. liepos 26 d. Kaune 
įsteigė visuomeneninę grupę broliams Gintarui ir Mečislovui Tarasevičiams bei 
Ričardui Andrijauskui gelbėti.

Ši grupė pirmuoju dokumentu kreipėsi į Tarptautinės Amnestijos organizaciją 
Londone ir Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinę grupę Vilniuje, prašydami 
imtis visų priemonių gelbėti tris lietuvius, patekusius į tarybinių rankas: psichiatrų, 
kurių nusikaltimai politinių tarybinės sistemos priešininkų atžvilgiu gerai žinomi 
visam pasauliui. LIC

BALIO GAJAUSKO 
LAIŠKAS IŠ
TREMTIES

Mielas Kęstuti,
pasitaikius geresnei progai pasiųsti 

laišką, pasinaudoju ja.
Pirmiausia dėkoju už benderolę. Kava 

labai puiki. Tokios čia nė su žiburiu 
nerasi. Kavos sunku nusipirkti Kaune. 
Prieš mėnesį Irenai bevažiuojant pas 
mane, pasiūliau padėkoti už kavą, nes ji 
kavos mėgėja. Ji parašė neilgą laišką.

Tavo paskutinį laišką gavau vasario 
ketvirtą. Jeigu rašei, nuo Tavęs negavau. 
Man kelia įtarimą tas, kad nuo daugelio 
žmonių, kurie nuolatos rašė, negaunu 
laiškų. Ar įtarinėti ką nors — nežinau.

Su išvykimu į JAV nežinau kaip 
tvarkosi reikalai. Birželio mėnesį Irena 
skambino Rimui Gajauskui ir klausė 
kaip reikalai. Jis atsakė, kad dokumentus 
dar neatsiuntė iš Niujorko. Sakė, kad 
kaip tik gaus, tai tuoj išsiųs. Dar iki šiolei 
jų nėra. Norėjome paskambinti iš 
Čiumikano į JAV, bet neprisiskam
binome.

Vilniuje vizų skyriuje sakė, kad kai tik 
gausite iškvietimą, tai tuoj jį pristatykite į 
vizų skyrių. Mūsų reikalais užsiima vizų 
skyriaus viršininko pavaduotojas. Mes 
nežinome kiek tokia neaiški padėtis tęsis. 
Labai vargina.

Liepos mėnesį viešėjo pas mane Irena ir 
Gražinutė. Gavau atostogas. Laiką 
praleidome maloniai. Atostogos baigiasi 
ir vėl skiriamės.

Paliuosavo kun. Alfonsą Svarinską. Jis 
gavo iš Augsburgo arkivyskupo iš
kvietimą į Vokietiją gydytis ir svečiuotis. 
Norėjo iš Maskvos išsiųsti į Vokietiją, bet 
dokumentų tvarkymas užims ilgesnį 
laiką. Dabar gyvena Lietuvoje.

Kun. Sigitas Tamkevičius pasiliu- 
osavo. Dar turi du metus trėmimo. 
Apsigyvendino Tomsko srityje.

Negaunu laiškų nuo Vytauto. Praeitą 
mėnesį jam parašiau. Prieš kelias dienas 
skambinau. Šiandian skambinome Tau. 
Linija buvo labai užimta. Skambinome 
Maskvos laiku devintą valandą ryto. Gal 
laikas neatitiko. Nesu įsitikinęs, kad 
teisingai supratau numerį. Ką reiškia 
ištrižas brūkšnelis ir po jo einantis 
skaičius?

Lietuvoje plinta trispalvės ir himnas. 
Šiuo metu vaikšto po Lietuvą „per
sitvarkymo“ šalininkai su trispalvėmis 
vėliavomis ir gieda himną. Žmonės 
entuziastiškai priima Lietuvos vėliavas ir 
himną. Bet tai nereiškia, kad tokia 
„demokratija“ tai jau laisvė. Būtų gerai,, 
kad tokia „demokratija“, būtų pakopa į 
laisvę.

Linkiu sveikatos ir sėkmės. Sudiev!
Irena, Balys 1988.VII.29

Balys Gajauskas 
Chabarowskij Krai 
Tschumikan, 
ui. Sowjetskaja 4 
Ud SSR

ĮIETUVOJE
Planuojama suvaržyti demonstracijas

Valdžia susirūpino, kad „per
sitvarkymo procese“ Lietuvoje piliečiai 
vis dažniau gvildena aktualias gyvenimo 
problemas, dalyvauja susirinkimuose, 
mitinguose, gatvės eitynėse ir de
monstracijose. Tų mitingų ir kitų 
renginių metu, kaip sako „Tiesa“ 
(VII.21), žmonės „nepraleidžia progos 
pakurstyti ekstremistines nuotaikas, 
bando išprovokuoti viešosios tvarkos 
pažeidimus, pažeidžia tarybinių įstatymų 
reikalavimus“. Todėl liepos 19 dieną 
LTSR aukščiausiosios Tarybos Įstatymų 
sumanymų komisija apsvarstė pasiū
lymus „konkretizuoti LTSR konsti
tucijos 48 straipsnio, kiek jis liečia 
respublikos piliečių laisvės rengti susirin
kimus, mitingus... įgyvendinimo sąlygas 
ir tvarką“.

Parengtas įsako projektas, kuriame 
numatoma išankstinė susirinkimų, mi
tingų, gatvės eitynių ir demonstracijų 
gatvėse ir kitose viešose vietose re
gistravimo tvarka. Renginys turės būti iš 
anksto registruojamas pagal jo organiza
torių raštišką pareiškimą. Tarybų vyk
domieji komitetai imsis „reikalingų 
priemonių, kad būtų užtikrinta viešoji 
tvarka“. Asmenys, pažeidę nustatytą 
renginio organizavimo tvarką, taip pat 
padarę kitokius teisėtvarkos pažeidimus, 
bus traukiami atsakomybėn pagal dabar
tinius įstatymus.
Kas dalyvavo Vingio parke?

Liepos 9 dieną Vilniaus Vingio parke 
susirinko šimtas tūkstančių lietuvių 
susitikti su grįžusiais iš Maskvos 
delegatais. Vilniaus universiteto sociolog
inių tyrimų darbuotojams rūpėjo sužinoti 
bendrą mitingo dalyvių nuomonę. 
Sociologai apklausinėjo tūkstantį mi
tingo dalyvių. Jie patyrė, kad tai buvo 
aktyviausi, svarstantys visuomenei ak
tualius klausimus žmonės, kritikuojantys 
ar pritariantys ne tik siaurame ratelyje, 
bet ir pasirengę aktyviai veikti.

„Tiesa“ (VII. 13) paskelbė pirmuosius 
apklausinėjimo rezultatus. Į klausimus 
atsakė 71 procentas vilniečių, 13 procentų 
kauniečių, 10 procentų kitų didesnių 
Lietuvos miestų gyventojų, 6 procentai 
kaimų gyventojų. Vyrų ir moterų — 
beveik po lygiai. Į mitingą susirinko 
visokio amžiaus žmonės — nuo vaikų iki 
senukų. Gausiausia —jaunimo, kuriam 
24-30 metų. Jaunesnių kaip 18 metų buvo 
6 procentai, vyresnių kaip 56 metai — 11 
procentų.

Pagal profesijas, mitinge dalyvavo 
daugiausiai tarnautojų, — 33 procentai, 
mokslo, kultūros ir meno darbuotojų, 
technikinės inteligentijos atstovų — 41 
procentas, darbininkų — 10 procentų, 
likusieji — moksleiviai, studentai, pensi
ninkai.

Dalyvavusių nuomone (94 procentų 
atsakiusiųjų), ekonomikos pertvarkymo 
rezultatai Lietuvoje dar beveik nejun
tami. Labiau juntamos permainos „vieš
ume“. Persitvarkymo eiga nepaten
kinama. Viešumu savame mieste paten
kinti 47 procentų, demokratijos plėto
jimu — 36. Didesnė atsakiusių į 
klausimus žmonių dalis nori spartesnio 
pertvarkymo. Pusė apklaustųjų tokiame 
mitinge dalyvavo pirmą kartą, pagei
dautų jų daugiau.
Vyriausio lietuvių poeto jubiliejus

Ramygalos lietuvių klubo iniciatyva 
buvo paminėtas vyriausio amžiumi 
Lietuvos poeto ir vertėjo Jono Graičiūno 
85 metų jubiliejus. Ramygaloje ilgai 
gyveno poeto šeima, čia palaidota jo 
žmona mokytoja Kamilė Graičiūnienė.

Ramygaliečiai sutiko jubiliatą su 
duona ir druska, šiltais žodžiais, liaudies 
dainomis, šokiais ir muzika. Poetas 
papasakojo apie savo gyvenimą, paskaitė 
eilėraščių, atsakė į daugelį klausimų. 
Buvo suruošta O. Pajėdaitės foto paroda 
„ Poetas ir moterys“.
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2 EUROPOS LIETUVIS

Iš viso to kas buvo aukščiau pasakyta, 
gali susidaryti įspūdis jog pavergtoji 
lietuvių tauta dideliu greičiu ritasi į 
istorijos bedugnę ir laisvės ryto jai 
daugiau niekada nebepamatyti.

Tačiau ištikrųjų taip nėra, nes mes 
pažvelgėme dar tiktai į vieną gėrio ir 
blogio svarstyklių pusę ir tas blogis jokiu 
būdu negali būti suabsoliutintas visos 
pavergtosios lietuvių tautos mastu.

Mums nereikėtų pamiršti jog nėra ir 
negali būti absoliučiai idealaus žmogaus 
gėrio prasme ir absoliučiai nužmogėjusio 
— blogio prasme. Kiekviename, net 
pačiame blogiausiame žmoguje, galima 
atrasti gėrio pradų. Tuo teko įsitikinti 
keliuose sovietiniuose kalėjimuose ben
draujant su plėšikais, žmogžudžiais, 
vagimis ir kitokiais kriminaliniais nusi
kaltėliais.

Taip pat ir pačiame geriausiame 
žmoguje visuomet atrasi jo, kad ir mažų, 
silpnybių. Tai visai dėsninga, nes gėrio ir 
blogio kova, stipriau ar silpniau ir be 
išimties pasireiškia kiekviename žmo
guje.

Lietuvoje, pats profesionaliausias 
valstybinio ar kolektyvinio turto grobs- 
tytojas, gali save laikyti geru krikščionimi 
ir Lietuvos patriotu, nes jo supratimu jis 
iš bendraliaudinės nuosavybės pasiima 
tiktai dalelę savosios dalies, nes jis ir pats 
yra tos liaudies dalis.

Kartą, kelyje iš Kupiškio į Anykščius, 
paėmiau pavežti rankomis mosikuojantį 
girtą žmogų, nes pradėjo smarkiai lyti. Į 
klausimą: kodėl girtuoklauji? — jis, 
mano didžiausiam nustebimui, labai 
nuoširdžiai atsakė: — Ponuli, man gaila 
Lietuvos. — Išlaipindamas jį ties tiltu per 
Šventąją pasakiau jam: — Esi pirmas 
girtas, kurį paėmiau pavežti. Atsimink, 
jog girtuokliaudamas Lietuvos neiš
vaduosi.

Tokių ir panašių amoralumo patei
sinimų galima būtų paminėti ir daugiau. 
Visų jų būdinga savybė: visi jie veda prie 
pirminės priežasties — Lietuvos oku
pacijos ir tebesitęsiančios jos vergijos. 
Blogio invazija iš Rytų buvo ir yra labai 
stipri.

Būnant kalėjimuose ne vienas (ne 
kriminalinis kalinys man aiškino, k4d 
juos tokiais padarė tiktai sovietinė 
santvarka ir toliau savo daromais 
nusikaltimais jie jai už tai keršija.

Pavergtojoje Lietuvoje yra dar daug ir 
gėrio.

Palyginus, dar stipri persekiojama, 
kenčianti ir kovojanti Bažnyčia. Jos 
teigiama įtaka visuomenei dar gerai 
apčiuopiama.

Dar tebėra stipri tikėjimo ir Bažnyčios 
įtaka žmonių religingumui, jų moralei ir 
tautiškumui.

Lietuvoje labai stiprus aktyvus ir 
pasyvus pasipriešinimas Maskvos dik
tatui net vietinės valdžios ir komunistų 
partijos įstaigose. Visuomenėje stiprus 
aktyvus ir pasyvus pasipriešinimas 
rusinimo tendencijoms bei sovietinės 
kultūros įtakai.

Kiek leidžia sąlygos, labai rūpinamasi 
Lietuvos gamtos apsauga, kaip vienintele 
legalia lietuviškojo patriotizmo pasireiš
kimo forma.

Lietuvoje labai paplitusi kraštotyrinė 
veikla, nors sovietinė valdžia pastoviai 
stengiasi ją panaudoti saviems tikslams.

Aukštai vertinama lietuvių liaudies 
kūryba dailėje, muzikoje, šokyje, tauto
sakoje, etnografijoje. Vien etnografinių 
ansamblių Lietuvoje dabar priskai
čiuojama daugiau kaip pusė tūkstančio.

Skiriamas didelis dėmesys istorijos, 
kultūros, architektūros, gamtos pa
minklų apsaugai ir jų tyrinėjimams. Ypač 
rūpinamasi lietuvių kalbos švarinimu ir 
jos apsauga. Labai auga susidomėjimas 
savojo krašto ir tautos istorija.

Lietuvoje aukštą lygį yra pasiekusi 
dvasinė kūryba, kuri pasireiškia literatū
roje, dailėje, muzikoje ir kitose kultūros 
srityse. Ji ir toliau vystoma išsaugant jos 
nacionalinį charakterį, kad nors tokiu 
būdu atsiriboti nuo lietuvio dvasiai 
svetimos kultūros, pastoviai ir įvairiais 
būdais slenkančiai iš Rytų. Matyti 
nuolatinės pastangos prieš jos įtaką 
atsispirti ir išsaugoti bei sutvirtinti 
lietuviškosios kultūros ryšį su vakarietiš
kąja kultūra. Todėl turėtų būti visiems 
suprantamas visos pavergtosios 
Lietuvos, o pirmoje eilėje jos kultūros 
veikėjų noras, palaikyti kuo glaudesnius 
ryšius su Vakarų pasauliu, o ypač su 
lietuvių išeivija, gyvenančia užsienio 
kraštuose.

Lietuvoje visais laikais buvo stiprus 
pasipriešinimas pavergėjui ir jo už
mačioms. Jis stiprus ir dabar, tiktai 
protarpiais jis būdavo pasyvesnis, o 

kartais — ypatingai stiprus, kaip kad 
dabar — mūsų dienose.

Jau 16 metų kaip stipriai reiškiasi 
Lietuvos tautinio ir religinio pogrindžio 
veikla, disidentinis judėjimas, kuris šiuo 
metu peraugo jau į atviras ir labai 
skaitlingas tautines demostracijas.

Labai džiugu, kad dabartiniame 
revoliuciniame judėjime Lietuvoje ak
tyviai reiškiasi jau nebe vien tik 
disidentai, o į jį plačiu frontu įsijungė jau 
ir kūrybinė inteligentija ir net akademinis 
jaunimas. Atrodo, jau iškovotos teisės 
nepriklausomosios Lietuvos tautinei 
vėliavai, Lietuvos himnui ir kitiems 
tautiniams simboliams. Tačiau, sustip
rėjus reakcijai tai gali būti tiktai laikini 
laimėjimai, tačiau jų prisiminimas ilgai 
turės stiprų poveikį tolimesniam tautinio 
sąmoningumo kėlimui ir jo stiprinimui.

Taigi mūsų aukščiau paminėtų krite
rijų atžvilgiu, dabar yra tiesiog sunku 
pasakyti: ko Lietuvoje yra daugiau — 
gėrio ar blogio? Manyčiau kad gėrio, nes 
priešingu atveju jau nebeužtektų jėgų 
priešintis pavergėjo priespaudai ir prieš jo 
sumanymus ateičiai.

Kalbėti apie gėrį ir blogį, o ypač apie 
pastarąjį, lietuvių išeivijoje man labai 
sunku, nes mano patirtis, pradėjus 
gyvenimą iš naujo, dar labai menka. O 
vistik skaitau dideliu laimėjimu tai, kad 
per 11 mano buvimo Vakarų pasaulyje 
mėnesius, man buvo sudarytos sąlygos 
daug važinėti po JAV, keletą kartų 
lankytis Kanadoje ir štai jau antrą kartą 
atvykti į Vakarų Europą. Aš turėjau labai 
daug susitikimų su išeivijos lietuviais 
įvairiuose kraštuose ir vietovėse ir jau 
galiu daryti kai kuriuos, nors ir 
provizorinius apibendrinimus, matant 
mūsų išeivijoje daug gėrio, tačiau taip pat 
ir blogį.

Sovietinė propaganda tvirtina, kad 
JAV yra net 90% tikinčiųjų į Dievą. 
Tikriausiai tokia proporcija yra ir mūsų 
išeivijoje. Tie 10% netikinčiųjų, jeigu jie 
aktyviai kovoja prieš tikėjimą ir Baž
nyčią, tokiu atveju jie nors ir netiesioginiu 
būdu, asocijuojasi su Lietuvos apmo
kamais ateistais. Įdomu, kad pokalbiuose 
su jais jie naudoja tą pačią sovietinės 
ateistinės propagandos primityvią ar
gumentaciją, nors jų patriotinis nusis
tatymas Lietuvos atžvilgiu yra neabe
jotinas.

JAV yra 83 lietuviškos parapijos ir 4 
misijos, tačiau 33-se iš jų nebėra nieko 
lietuviško. Čikagoje jau pusė bažnyčių, 
kurias pastatė pirmoji lietuvių išeivijos 
banga dabar jau nebe lietuvių. 
Neišsaugotos ir senųjų išeivių sukurtos 
kultūrinės bazės ir mokyklos.

Visoje mūsų išeivijoje priskaičiuojama 
iki vieno milijono lietuviškos kilmės 
žmonių, tačiau 90% jų vaikų nelanko 
lituanistinių mokyklų. Įdomus suta
pimas: 90% santuokų tenka mišrioms 
šeimoms. Daugiau kaip 50% lietuvių 
nedalyvauja jokioje lietuviškoje veikloje. 
Jie yra apsiriboję beveik nuo visko, kas 
yra lietuviško. Yra parapijų, kuriose 
lietuviai kunigai nedirba jokio darbo su 
lietuviškuoju jaunimo, su vaikais. Dalis 
jų net ir savo bažnytines pareigas atlieka 
labai formaliai. Pastebimas jų sava
naudiškumas.

Neieškoma naujų būdų sulėtinti 
nutautėjimo procesą. Stipriai paplitęs 
materialinio gerbūvio kultas tikrojo 
lietuviškojo idealizmo sąskaita. Daug kur 
pasireiškia formalus, kaip viena lietuvė 
išsireiškė, fasadinis patriotizmas. Lietu
vių išeivijos taip vadinamoje sostinėje 
Čikagoje, į organizuojamas de
monstracijas susirenka vos kelios de
šimtys lietuvių. Kada 1977 m. gruodžio 
mėn. pradžioje M. Gorbačiovui lankantis 
Vašingtone, Amerikos žydai, suvažiavę iš 
visos Amerikos į Vašingtoną surengė 
galingą demonstraciją, kurioje dalyvavo 
250.000 žmonių. Po dienos ar dviejų 
dienų pabaltiečių ten pat suorganizuotoje 
demonstracijoje dalyvavo gal tik apie 
pora šimtų lietuvių. Čikaga neatsiuntė nei 
vieno atstovo. Aš tada pastiprinau 
klivlendiečių būrį.

Kai kurie veikėjai, duodantys 
toną Lietuvos vadavimo veiki
me, tebesilaiko pasenusių, laiko dvasiai 
nebeatitinkančių principų. Jie neieško 
naujų veikimo formų ir metodų. Visai 
nesiskaitoma su pavergtosios Lietuvos 
nuomone. Į atsakingas pareigas lietuviš
kame veikime parenkami netinkami tam 
darbui asmenys. Rodos, pas anglus yra 
priežodis: geriau avinų banda vado
vaujama liūto, negu liūtų banda va
dovaujama avino. Taigi, opi mūsų išeivi
jos vadų problema.

( Bus daugiau)
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Atsiųsta Paminėti
Konstancija Paprockaitė-Šimaitienė, 

UNA DONNA IN CAMICE BIANCO 
(Moteris su baltu chalatu), apysakos 
išverstos iš lietuvių į italų kalbą ir išleistos 
„Pavoniana“ leidyklos, Brescia, Italijoje, 
1987 m.

Apysakų vertėja Frida Volani- 
Bernardelli knygos įžangoje sako, kad ji 
pasirinko gydytojos Konstancijos 
Paprockaitės-Šimaitienės, dirbančios 
didelioje New Yorko ligononėje, sep
tynias apysakas išversti į italų kalbą, visų 
pirmą dėl to, kad jos jai labai patiko, o 
antra — dėl to, kad apysakų temos liečia 
rimtas šiuodienines problemas, keliančias 
rimtą susirūpinimą. Tai: narkotikai, 
smurtas, karas, nedorybė, tamsuoliš- 
kumas, atsakomybės jausmo stoka, 
nesugyvenimas.

Lietuvės gydytojos pasakojimai būtų 
įdomūs ne tik italų, bet ir kitų tautų 
skaitytojams, ypač jaunuomenei, jeigu 
būtų išversti į įvairias kalbas. Vertėja 
atliko gerą pradinį darbą, pasirūpindama 
supažindinti itališkai kalbintį skaitytoją 
su mūsų tautietės kūryba.

VARPAS Nr. 22, 1987 m. Varpininkų 
Filisterių draugijos leidžiamas žurnalas. 
Redaktorius A. Kučys, adminstratorė 
Elena Rūkas, 3346 W. 65th Place, 
Chicago, IL 60629, USA. Šiame nu
meryje — 224 psl., kaina — 4 dol.

METMENYS Nr. 54, 1988 m. 
Kūrybos ir analizės žurnalas. Re
daktorius Vytautas Kavolis, administra
torius Aleksas Vaškelis, 3113 W. Vinadel 
Mar Blvd., St. Petersburg Beach, FL 
33706, USA, Šiame numeryje 192 psl., 
kaina — 8 dol.

KONTAKT Nr 5, 1988 m. gegužis. 
„Solidamosc“ narių ir simpatikų lei
džiamas mėnesinis žurnalas lenkų kalba.

Taip pat Nr 6, 1988 m. birželis. 
Leidyklos adresas: 42, rue Raymond 
Marcheron, 92170 Vanves, France. 
Abiejuose žurnalo numeriuose, tarp kitos 
įdomios medžiagos, yra spausdinama 
Eglės Juodvalkės paruošta svarbesniųjų 
įvykių Lietuvoje ir lietuvių išeivijoje 
kronika.

Žurnalas turi atstovus įvairiuose 
kraštuose. Atskiro numerio kaina — 30 
frankų.

Zita Dirkienė paaukojo Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centrui (LTSC) įvairių 
Lietuvos Atgimimo sąjūdžio leidinių. 
LTSC veikia Jaunimo centre ir siekia 
išsaugoti lietuvių kultūrines vertybes.

GEDIMINAS ŠLIKAS

KRUVINA VASARA
APYSAKA-ROMANAS

(Tęsinys 61)
Galų gale ir aš tupiu prie Mykolo. Jo automato vamzdis 

nukreiptas tiesiog į geltonai dažytas duris, kurios iš kiemo vedė į 
pirkios vidų. Kiemo sienoje trys langai. Jie uždengti nertomis, 
baltomis užuolaidėlėmis, palangėse net keli moliniai puodukai su 
žaliuojančiomis ar žydinčiomis gėlėmis. Kiemas nors ir dulkėtas, 
iššluotas, o tačiau neseniai pirkios išorė kalba net apie savotišką 
prabangą.

Kokią akimirką mes žvalgomės po kiemą. Kažkur, turbūt tvarte, 
suprunkščia arklys. Mūsų nosis kutena taip jau seniai bejaustas 
benzino kvapas, kuris staiga susimaišo su pušies sakų dvelkimu. Tik 
dabar prisimenu Mykolo minėtą kryžių. Pasuku galvą kluono durų 
link. Į duris atremtas visai naujas, dailiai iš pušies lentučių suręstas 
kryžius. Kažkieno įgudusi ranka medyje įdegino tik du žodžius:

Stefanija Kiwak...
Nevienodo aukščio ir pločio raidės buvo kiek pasvirusios, tačiau 

ryškiai išskaitomos ir dar ryškiau primenančios kam buvo skirtas šis 
kryžius. Taigi, šis vienkiemis irgi buvo susijęs su Stavrovskio gauja ir 
man akimirką atrodė, jog širdis nustojo plakti — tokia gelianti baimė 
persmelkė visą kūną.

—Tu, Mykolai, kryžius... skirtas tai poniai, su kuria susitiko 
Albertas. Ji mirė, kai aš buvau Stavrovskio rankose, — šnabždu aš 
Mykolui ir vos galiu atpažinti savo balsą.

—Nesijaudink Tomai, neverta. Mes jau esame čia ir kelio atgal 
nebėra. Niekur nematyti sargybinių — gaujos čia nėra. Mes eisime į 
pirkią. Netikėtas užpuolimas, tai geriausias vaistas baimei ir 
susijaudinimui nugalėti.

Pakylame iš už automobilio ir sparčiais šuoliais pasiekiame 
geltonąsias duris. Plačiame, lentomis muštame prieangyje Mykolas 
išsitiesia visu ūgiu, grasinančiai sprakteli jo automato atsarga. Aš 
greitai atsegu pistoleto dėklą ir išimu sunkų, šalto metalo ginklą. 
Nežiūrint svorio jis gerai guli rankoje. Mano ginklas taip pat 
suspraksi, kai užtaisant magazino spyruoklė įstumia šovinį į vamzdį.

Akimirkos, sekundės, minutės... Iš prieangio toliau veda dvejos 
durys: į priekį ir į dešinę. Dešiniosios ne uždaros,o tik privertos, už jų 
girdėti neaiški kalba. Nors dar labai anksti, bet vienkiemiečiai matyti 
nebemiega.

Mykolas pamaži, atsargiai automato vamzdžiu pastumia duris į 
vidų. Jos prasiveria beveik be garso — negirgždėdamos ir 
necypdamos.

Žmogaus gyvenime yra akimirkų, kai baimė sukausto visą kūną, 
kai iš išgąsčio kaktą išlieja šaltas prakaitas, kai pavojaus signalai su 
ūžesiu atsiliepia galvoje. Bet yra ir akimirkų, kai tu kam nors įvarai 
tokią baimę, jog užkluptasis praveria burną riksmui, tačiau lūpos ne 
tik, kad nešaukia, bet negali išduoti nė garso, nė šnabždesio.

Taip atsitiko ir prieš mus atsivėrusiame kambaryje. Už didelio, 
baltos pušies stalo sėdėjo tryse. Viena iš sėdinčiųjų buvo putli, 
skaistaus veido, puošnia, margaspalve suknele apsirengusi moteriškė. 
Į akis metėsi jos sodriai dažytos lūpos ir moderniai sušukuoti, suraityti 
plaukai.

Antrasis buvo neaukštas, bet plačių pečių, dryžuotais 
marškiniais, tamsiomis kelnėmis ir naujutėlaičiais batais pasipuošęs 
vyras. Jo viršutinę lūpą dengiantieji rudi ūsai buvo pakirpti, tos pačios 
spalvos plaukai rūpestingai sušukuoti aukštyn. Jis priminė pasiturintį 
ūkininką ir matyti buvo vienkiemio šeimininkas.

Trečiasis...
Kai esi alkanas ir ant stalo matai garuojantį arbatos virdulį, kai 

ant kelių lėkščių pastebi sūrį, dešrą, sviestą, balto pyrago ir juodos 
duonos riekes, kai mažoje keptuvėje girdi čirškiant lašinius ir tavo akys 
sustoja prie keptų kiaušinių dėmių — tai akimirkai pamiršti viską 
pasaulyje: ir žmonių veidus, ir jų išraišką, ir jų vardus. Bet tik 
akimirkai, iki nuryji pirmąją seilę.

Mes stovėjome tarpduryje, mūsų ginklai kalbėjo ne dviprasmiška 
kalba. Mūsų matyti niekas negirdėjo ir nesitikėjo, nes trys burnos 
prasivėrė ir sustingo pakeliui į šauksmą. Trečioji burna buvo dar 
plačiau praverta, trečioji akių pora norėjo iššokti iš kaktos ir 
trečiajame veide buvo įrašyta nebe baimė, o sąnarius kaustantis 
siaubas. Trečiasis veidas buvo Alberto veidas.

— Koks nuostabus rytas, kokie nuostabūs jausmai, kai pamatai 
šaunų pusryčių stalą, kai sutinki pabėgusį niekšą, kai tryse nori šauktis 
pagalbos, o ji iš niekur neateina!

Mykolo balsas šaižus, geliantis. Albertas pakelia ranką, kuri iki 
šiol ilsėjosi ant juodaplaukės pečių, nori pašokti.

Trrrt!...
Automato serija tarp uždarų sienų yra daug garsesnė nei lauke. Ji 

veik apkurtina mus visus. Mykolo valdomas ginklas buvo nukreiptas į 
dešinįjį stalo kraštą, netoli kurio sėdėjo Albertas. Kulkos su trenksmu 
nusveidė virdulį į prieš mus gulinčią sieną — ant jos plačiu lataku 
nutekėjo karštas, garuojantis vanduo. Kulkos nubloškė į kampą dvi 
lėkštes su duonos riekėmis — ant grindų pasipylė porceliano šukės ir 
duonos trupiniai. Iki šiol lygus stalo kraštas staiga pasišiaušė 
didžiulėmis medžio nuoplaišomis, kurios dabar styrojo tarytum 
dygliai, nukreipti į lubas. Aš gailiuosi, kad mūsų tarpe nėra Povilo. Jis 
dabar galėtų stebėtis kaip šaudo tas cirko artistas!

—Jėzus Marija.
Juodaplaukė nešaukė. Ji veik tyliai ištarė šiuos žodžius lyg jie 

reikštų pasveikinimą ar patvirtinimą. Ištarė ir jos veidas virto kreida. 
Ta pačia kreida subolavo ir Albertas. Galbūt pirmą kartą gyvenime jis 
pajuto, kad priėjo liepto galą, kad tik vienui vienas jo judesys privers 
Mykolą dar kartą paspausti gaiduką. Tik šį kartą kulkų serija nublokš 
prie sienos jį patį, kaip tą virdulį, kaip tas lėkštes, kaip tą trupiniais 
virtusią duoną...

Kambaryje būta dar vienų durų, lygiagrečiai su tomis, ant kurių 
slenkščio mes stovėjome. Jos dabar prasivėrė ir kambaryje pasigirdo 
veriantis riksmas. Po jo sekė dievobaimingas klausimas lenkų kalba:

—Viešpatie, už ką mus baudi, už ką baudi?
Į vidų įbėgo dvi moterys — senesnė, jau apsirengusi tamsiu, ilgu 

sijonu bei apnešiotu, pilku nertiniu ir jauna, liekna, basa, vienmarškinė 
mergina, kurią šūviai privertė pašokti iš lovos. Senoji žvelgė į mus 
staiga užklupto žmogaus akimis, jos rankos be perstojo kartojo 
kryžiaus ženklą tarp kaktos, krūtinės ir pečių. Jaunoji gi taip ir 
sustingo kambario viduryje. Ant jos mergiško kūno vos besilaikantieji 
marškiniai ne tiek dengė, kiek nuogino visas tas vietas, ties kuriomis— 
kitu laiku ir kitoje aplinkoje — dabar būtų sustoję vyriškosios akys.

— Kas dar yra namuose?!
Mykolas pirmasis paėjo kelis žingsnius į priekį. Ir aš žavėjausi 

juomi! Tiesus, lieknas, su paruoštu automatu, su tvirtu, įsakančiu 
balsu jis man buvo drąsuolio simboliu. Drąsuolio atėjusio atsilyginti 
už visas skriaudas! Tačiau už kokias skriaudas? Kuo nusikalto mums 
tie žmonės?

Kai tavo paties ranka spaudžia ginklą, kai tavimi perbėga išgąsčiu 
ir šuns nuolankumu persunkti žvilgsniai, kai pats jautiesi esąs tų 
žmonių teisėju — nebeklausi kodėl ir kaip. Bent akimirką jautiesi esąs 
kieno tai likimu. Gėda, bet tenka prisipažinti, kad tai nuostabiai 
svaiginantis jausmas, kuris jaudinančiu, maloniai dirginančiu 
šiurpuliu perbėga per tavo nugarą...

Tik dabar užuodžiau, kad kambaryje pakvipo šovinių užtaisų 
dūmais. Tas aštrus, slegiantis kvapas prablaivė mane, grąžino į 
tikrovę.

Vyresnioji, tikriausiai tai buvo Zaborskienė ir jos dukra Bronė, : 
baimės pilnu balsu, veik nurydama žodžius, paaiškino:

— Ponios Antonovič vyras... dar miega kamaroje... Jie pabėgėliai j 
iš Vilniaus. Dar mano tėvai, senukai... daugiau nieko nėra.

Dabar kiek atsigavo ir vienkiemio šeimininkas. Jis pamaži pakilo 
nuo stalo ir vis žvelgdamas į Mykolo automatą, pagaliau pralemeno:u

— Mes visada padėjom Juknevičiaus būriui... duona, sviestu... 7 
degtine. Neskriaudėm ir belaisvių...

— Kokių belaisvių?
— Rusai... Valdžia iš Gardino davė. Padėjo šienauti ir kirsti 

malkas.
— Kur jie dabar?

(Bus daugiau)

.Jb
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Per paskutinės Studijų Savaitės įver
tinimą, kaip ir visuomet, vieni skundėsi, 
kad buvo perdaug paskaitų, kiti, kad per 
mažai, o dar kiti, kad paskaitos 
neįdomios jaunimui, bet kad to jaunimo 
beveik nesimatė. Jis vakarais atlikdavo 
savo programą prie laužo. Šįmet visų 
dideliam ir maloniam nustebimui taut
iečiai iš Lietuvos ne tik dalyvavo St. 
Savaitėje, bet įsijungė ir į diskusijas, kaip 
pav. a.a. kun. Šarkos brolis, Kazys 
Motiekas, kuris su žmona atvažiavo savo 
automobiliu ir kiti, o koncertą išpildė 
Vytautas Kernagis iš Vilniaus.

Ne kartą buvo klausiama, kuri yra 
svarbiausia S. Savaičių priežastis, kad jos 
jau 35 metus stipriai išsilaikė? Žinoma, 
daug svarbos priduodama socialiam 
bendravimui, susitinkant su gerais 
draugais ir pažįstamais, bet jeigu nebūtų 
paskaitų, vien toks bendravimas nesu
trauktų dalyvių. Taigi pasisekimą užtik
rina paskaitos ir socialinis bendravimas, 
vienas kitą papildydami. Paskaitos buvo 
įdomios ir kruopščiai paruoštos, tik norisi 

Į priminti paskaitininkams (ne visiems), 
kad jie turėtų padaryti savo paskaitų 
nuorašus spaudai.

Pirmąją S. Savaitės paskaitą skaitė 
Vincas Bartusevičius, tema „Pabėgėliai 
ar tremtiniai“. Jis pastebėjo, kad 
pabėgėliai nėra naujųjų laikų apraiška, 
nes jau angelas Liuciferis buvo Dievo 
nubaustas ir ištremtas iš dangaus. 
Pabėgėliai yra tie, kurie apleidžia savo 
gyvenamą kraštą, nes randa tolimesnį 
būvimą neįmanomu arba nepakeliamu. 
Pabėgėlius reikia skirti nuo savanoriškų 
emigrantų.

Lietuviai atsirado Vakaruose dėl kelių 
, priežasčių:
I 1. Sąryšyje su 1940 m. birželio 15 d. 
okupacija, kada bėgo aukštieji parei
gūnai su respublikos prezidentu prie
šakyje.

į 2. Perkelti į Vokietiją pagal vokiečių- 
\ sovietų 1941 m. sausio 10 d. repatriacijos 
t sutartį, kada nebuvo reikalaujama 
Į didelių vokiškumo įrodymų, ir nemažas 
(lietuvių skaičius buvo perkeltas kaip 
į vokiečiai.
' 3. Vokiečių okupacijos metu prievarta 

suimti ir išvežti darbams į Reichą 
. (75.000), paimti į vokiečių kariuomenę ar 
pagalbinę karinę tarnybą (50.000) — 
Lietuvos savisaugos batalionai, Lietuvos 
tautinė armija, žemaičių rinktinė, sta

tybos batalionai ir prievarta išvežti 
kaliniai. Apie 30.000 Lietuvos piliečių 

(buvo nužudyti koncentracijos stovyk
lose. Apskaičiuojama, kad karo metu 
Vokietijoje turėjo būti apie 185.000 
lietuvių, kurių didžioji dalis, jei nežuvo, 
turėjo grįžti ar buvo grąžinti į Lietuvą.

Į 4. Lietuviai atbėgę, gelbėdami savo 
gyvybę artėjant frontui ir antrajai sovietų 
okupacijai 1944 m. Apie 100.000 
pajudėjo bet tik dalis pasiekė Vakarus.

Apskaičiuojama, kad per 50 mil. 
benamių, tremtinių, karo belaisvių, 
evakuotų ir k. klaidžiojo svetimuose

kraštuose, neturėdami pastovios ir 
saugios gyvenamosios vietos. Displaced 
Persons (DP) sąvoka pirmą kartą 
naudojama 1944 m. sąjungininkų me
morandume —- tokiais laikomi karo 
veiksmų pasėkoje atsidūrę už savo 
valstybės ribų ir kuriems reikalinga 
pagalba įsikūrimui.

Piniginio atlyginimo reikalu DP 
padarė pagrindinę klaidą, ką rodo dabar 
vokiečių dokumentai. Vokiečiai atsisakė 
mokėti kompensacijos, nes to tik 
valstybės, o ne privatūs asmenys, gali 
reikalauti. Nors DP ir neturėjo valstybės, 
jie turėjo raginti sąjungininkus, kad 
vokiečiai mokėtų kompensaciją, ką 
vokiečiai tikriausiai būtų padarę.

1945 m. po Jaltos konferencijos 
SHAEF (vyriausia sąjungininkų va
dovybė) nustatė konkrečias taisykles 
grąžinti dar nemobilizuotus karius, 
suimtus vokiečių uniformoje ir kolobo- 
rantus, bet tie nuostatai nelietė Lenkijos 
ukrainiečių ir Pabaltiečių. Prievartinis 
sovietų DP grąžinimas į savo kraštus yra 
be abejo vienas iš tamsiausių pokario 
gyvenimo epizodų. Ypač tragiškas buvo 
kazokų ir Wlasowo armijos kareivių 
likimas. Pabaltiečių reikalas buvo išim
tinas, nes nei britai nei amerikiečiai 
nepripažino Pabaltijo kraštų in
korporavimo ir tuo pačiu nelaikė 
pabaltiečius sovietinias piliečiais, ir dėl to 
nė vienas lietuvis nebuvo prievarta 
grąžintas.

1947 m. liepos 1 d. DP globos darbą iš 
UNRRA-os perėmė JT įkurta organi
zacija IRO, kuri ėmėsi žygių įkurdinti DP 
kituose kraštuose, bet vistiek dalis 
pabėgėlių liko Vokietijoje, kaip niekam 
netinkami —jie buvo 1950 m. įjungti į 
vokiečių ūkį ir , jų likučiai papildyti nuo 
1959 m. iš Lietuvos persikeliančiais 
lietuviais, ir sudaro dabartinius, Vokie
tijos lietuvius“. Jie yra politiniai pab
ėgėliai ir vien savo buvimu Vakaruose jie 
virsta krašte esančios santvarkos kaltin
tojais.

Vincas Bartusevičius pabėgėlius skir
sto į tris tipus:

a) nugalėti pabėgėliai, kurie neturi 
jokių tiesioginių priemonių pakeisti 
padėtį jų tėvynėje;

b) laukiantys pabėgėliai, kurie dar 
neapsisprendė, ką daryti, ir

c) kovojantieji pabėgėliai, kurie trem
tyje ruošiasi grįžimui, kurie pabėgo, kad 
galėtų tęsti kovą prieš priešą kraštuose.

Lietuviai atrodytų turėtų priklausyti 
kovojančių pabėgėlių tipui, bet ilgus 
metus lietuviams nepavyko laimėti 
didesnio kitų šalių atsakingų politikų bei 
didžiosios spaudos dėmesio, nors šaltojo 
karo atmosfera buvo palanki. Tad žiūrint 
iš to taško, lietuviai priklausytų prie 
nugalėtų pabėgėlių tipo, nors jie to ir 
nenorėtų pripažinti.

Istorija nuspręs, kaip juos klasifikuoti. 
Lietuviai pabėgėliai atrodo įžiūrėjo, kad 
ne jų uždavinys ruoštis grįžimui, kad ten 
tvarkius kraštą pagal savo norą. Pa-

PIRMI ŽINGSNIAI 
AMERIKOJE

Daug rašyta. Daug tartasi, kalbėta. 
Daug ir pasvajota. Jau ir pradėta laukti ir 
pagaliau ta diena atėjo. Po šaltos ir 
šlapios 39-tos skautų stovyklos Lietuvių 
Sodyboje, susirinko skaučių ir skautų 
būrelis Londono Heathrow aerodrome 
kelionei į VH-tą Tautinę Stovyklą 
Cleveland, JAV.

Pasitaikė pirma šiltesnė diena. Gir
dėjome, kad Clevelande yra karšta, bet 
vis dar negalėjome tikėti savo laime, kad 
tas šlapias ir šaltas oras nekeliaus kartu su 
mumis.

Prarijo didžiulis „Jumbo jet“ visus 
brolius ir seses, išsibėgėjęs išskėtė sparnus 
ir pasuko į kitą pasaulio pusę. Pirmas 
žingsnis Kanada, Toronto aerouostas, 
kur turėjome pakeisti lėktuvą. Artėjant 
prie Toronto kapitonas pranešė, kad 
mūsų laukia šiltas ir saulėtas oras. Tikrai 
pradėjome tikėti, kad jau pabėgome nuo 
lietaus.

Paskubomis praėję visokius tik
rinimus, užpildę daugybę formų, anketų, 
pagaliau pradėjome antrą dalį kelionės 
skersai didžiulius Kanados ir Amerikos 
ežerus. Pradėjo temti, kol pagaliau 
pasiekėme kelionės tikslą. Vos atidarius 
lėktuvo duris į veidą smogė karštis. Nors 
buvo vakaras ir vėsiau, bet pajutome, kad 
tikrai atvykome į tą pažadėtą šalį.

Čia musų laukė trys broliai Andris 
Dunduras, Andrius Belzinskas ir Vytas 
Apanavičius su mūsų globėjais v.s. 
Jadvyga Budriene ir v.s. Vladu Ba
cevičium. Šypsenos paglostė pavargusius 
veidus, kai po tiek valandų pamatėme 
savuosius. Gėlės, sveikinimai, bučkiai, 
nuotraukos. Skautų branduolys iš Didž. 
Britanijos atvyko. Kiti į Stovyklą atvyks 
pavieniui.

Susėdę į mašinas, akimis rydami 
pirmuosius pakelės vaizdus, atvykome į 
v.s. Jadvygos Budrienės namus. Išvargę, 
paraudonavusiomis akimis, paragavę 
pirmų amerikietiški} užkandžių, suk
ritome į paruoštas miegui lovas. Po 24 
valandų nemigos akys pačios užsimerkė. 
Apsiklojimas — tik plona paklodė ir tai 
per šilta.

(Nukelta į 4 puslapį)

bėgėliai nesiekia ko nors sau, bet savo 
tautai ir kraštui, kad ten pasilikusieji 
galėtų gyventi laisvai ir sukurti tokią 
santvarką, kokios jie nori.

„Užuot laikui bėgant ir menkėjant 
mūsų jėgoms, menkėtų ir mūsų pasiprie
šinimo sėkmė, vyksta faktiškai atvirk
ščiai. Tai turėtų paskatinti lietuvius dar 
didesnėm pastangom ir yra vilčių, kad jie 
galop išeis laimėtojais“ — baigė savo 
paskaitą Vincas Bartusevičius.

„EL“ koresp.

35-tos Europos Lietuviškųjų Studijų Savaitės dalyviai ir svečiai.

Lietuvių Evangelikų Liuteronų veikla
Kun. Fr. Skėrys

1948 m. gruodžio mėn. 7-12 dienomis 
Imbhausene įvyko antras Sinodas, 
kuriame dalyvavo jau tik evang. liu
teronų atstovai, nes tų metų birželio mėn. 
reformatai buvo sušaukę savo sinodą ir 
išsirinkę kolegiją savo Bažnyčiai va
dovauti.

Sinodas išrinko Lietuvių evangelikų 
liuteronų vyriausią Bažnyčios tarybą iš 9 
narių, kurią sudarė:

kunigai A. Keleris ir A. Trakis, dr. M. 
Kavolis, Fr. Šlenteris, A. Gintautas, M. 
Purvinas, dr. K. Gudaitis, dr. O. 
Stanaitis ir A. Klemas.

Išeivijos Bažnyčios reikalų tvarkymas 
buvo pavestas trijų asmenų prezidiumui, 
kurį sudarė kunigai A. Keleris ir A. 
Trakis ir Fr. Šlenteris. Po to buvo dar 
keletą sinodų.

Nors jau nuo 1948 metų pavieni 
žmonės emigravo, 1949 metais prasidėjo 
didžioji emigracija į Ameriką (USA), 
Kanadą, Angliją, Australiją ir kitus 
kraštus. Kur apsigyveno grupės lietuvių 
evangelikų, susidarė parapijos. Dalis jų 
jau išnyko, bet stipresnės liko. Čikagoje 
jau iš seniau buvo Ziono parapija, kur 
tada kunigavo Jonas Pauperas, dabar 
kunigas Jonas Juozupaitis. Naujai 
Čikagoje įsikūrė „Tėviškės“ parapija su 
kunigu A. T rakiu. Los Angeles mieste dar 
dirbo iki mirties kunigas Martynas 
Preikšaitis. Dabar šita parapija kunigo 
neturi ir retkarčiais atvyksta kitas lietuvis 
kunigas ir laiko pamaldas. Dar buvo 
parapija New Yorke, kur dirbo kunigas 
Petras Dagys. Jam mirus, tik retkatčiais 
gali iš kitur atvykti kunigas. Toronte 
„Išganytojo“ parapijoje dirba dabar 
kunigas Povilas Dilys. Parapijos Čik
agoje ir Toronte yra labai veiklios ir turi 
nuosavas bažnyčias. Į Montreal} re
tkarčiais nuvyksta kunigas.

Anglijoje keliose vietovėse lietuviams 
laiko pamaldas Latvių Bažnyčios kunigas 
Aldonis Putcė, kuris kilęs iš Lietuvos ir 
gerai kalba lietuviškai, nes po Antrojo 
pasaulinio karo baigė lietuvių gimnaziją 
Lūbecke. Australijoje kurį laiką vokiečių 
parapijoj dirbąs kunigas Kosticėnas 
lietuviams laikė pamaldas, nes jis kilęs iš 
Lietuvos. Vėliau keliose vietose lietuvius 
aptarnavo jaunas kunigas Šimboras. 
Apie dabartinę padėtį nėra jokių žinių. 
„Tėviškės“ parapiją Čikagoje po kunigo 
A. Trakio mirties 1986 m. aptarnauja 
kunigas H. Dumpys.

Po didžiosios emigracijos beliko 
Vokietijoje lik mažos grupelės lietuvių 
evangelikų. Jas dabar aptarnauja kun
igai: Martynas Klumbys, Fr. Skėrys ir 
retkarčiais atvyksta kunigas Aldonis 
Putcė ir aptarnauja Šiaurės Vokietijoje 
gyvenančius brolius ir seses.

Stovyklas likvidavus, žmonės dar 
daugiau išsisklaidė po visą Vakarų 
Vokietiją. Kiek galėdami, kunigai sten
giasi didesnes vietoves aptarnauti.

Nuo 1957 m. pradėjo iš Lietuvos 
daugiau atvykti evangelikų pas saviškius į 
Vakarų Vokietiją ir tokiu būdu papildė 
esančias parapijėles. Kur galima buvo, 
teko ir tais žmonėmis pasirūpinti. Bet dėl 
kunigų trūkumo ir žmonių didelio 
išsisklaidymo tik mažą dalį jų buvo 
galima pasiekti. Apie dabartinę padėtį 
tenka pasakyti, kad senoji karta išmiršta 
ir jaunimas nueina į vokiečių parapijas. 
Bažnytinis darbas vis sunkėja ir kartu 
mažėja. Tai yra realybė.

Viena gyviausių parapijų yra dar 
Lebenstedtas, kurį aptarnavo 30 metų su 
viršum garbės senjoras kunigas A. 
Gelžinius. Jam mirus 1988 m.birželio 
mėn. 22 d. ir jau porą metų prieš tai 
pamaldas tenai atlieka pakaitom kunigai 
M. Klumbys ir Fr. Skėrys. Nordrhein- 
Westfalijoje ir Rheino Krašte darbuojasi 
kunigas M. Klumbys. Jis aptarnauja 
lietuvių evangelikų suvažiavimus Annab- 
erge. Pietų Vokietijoje dirba kunigas Fr. 
Skėrys ir jis turi tikybos pamokas Vasario 
16 gimnazijoje Hūttenfelde. Čia jis dirba 
jau 33 metus t.y. nuo 1955 balandžio mėn. 
18 d.

Negalima užmiršti bažnytinės lite
ratūros ir spaudos. Dėl jų išeivijoje yra 
daug padaryta. 1947 m. kunigas Pau
peras paruošė ir atspausdino Martyno 
Liuterio Mažąjį Katekizmą. 1948 m. 
išleista kun. Paupero knygutė „Martynas 
Liuteris ir Pilypas Melanchtonas“ ir 
naujas giesmynas su 300 giesmių. Vėliau 
išleista: „Tikybos knyga“ Evang. liet

uviams tremtyje, kun. V. Kumatausko, 
„Susirinkimai Prūsų Lietuvoje“, Lietuvių 
evang. Balsai, harmonizuoti Valterio 
Banaičio Palydovas ir giesmyno antra 
dalis su 100 giesmių. 1958 metais išleistas 
dabar vartojamas giesmynas, kuris jau 
išbaigtas. JAV (USA) sudaryta komisija 
nori išleisti giesmyną su gaidom. 1961 m. 
Londone išleistas Naujojo Testamento 
naujas vertimas. Viso „Šventojo Rašto“ 
naują vertimą išleido mokytojas Alfredas 
Vėlius, bet man dar neteko jo matyti.

Didelį įnašą padarė mūsų garbės 
senjoras kunigas A. Gelžinius, 1974 
metais išleisdamas savo paruoštą knygą 
apie „Lietuvos Evangelikų Liuteronų 
Bažnyčią“ vokiečių kalba.

Jau 1946 metais susirūpinta leisti 
bažnytinį laikraštį, bet vis nepavyko. Tad 
1947 m. savo iniciatyva a.a. Fr. Šlenteris 
Lūbecke leido „Evangelikų Kelią“, kurio 
pasirodė 9 numeriai. Vėliau jis ėjo 
„Sandaros“ vardu jau spaustuvėje 
spausdinamas. Nuo 1950 metų Povilas 
Jasiukonis Schwabisch-Gmunde pradėjo 
leisti jaunimo laikraštį, kuris vėliau 
išsivystė į bendrą bažnytinį laikraštį. 
Vėliau jį redagavo Kasparas Dikšaitis ir 
Fr. Šlenteris. 1957 metais pradėtas leisti 
trimėnesinis „Svečias“ sąsiuvino for
mato. Iki 1971 metų pabaigosjį redagavo 
ir rūpinosi jo spausdinimu bei adminis
travimu Fr. Šlenteris. Spaudos išlaidoms 
Vokietijoje nuolat didėjant, teko nuo 
1972 metų pradžios jo spausdinimą ir 
redagavimą perkelti į Ameriką (USA). Tą 
darbą perėmė kunigas A. Trakis. Bet nuo 
to laiko laikraštis vargsta. Pradžioje 
nebuvo tinkamos spaustuvės ir jis 
pasirodydavo murzinas, suveltas. Sura
dus tinkamą spaustuvę atsirado kita bėda 
— nepunktualumas. Nuo 1983 metų 
antrą pusmetį ir 1984 ir 1985 metais 
„Svečias“ visiškai nepasirodė. Atsiradus 
redaktoriui Alfredui Vėliui „Svečias“ 
pasirodė 1986 ir 1987 metais ir išleista po 
tris numerius. 1988 metais susidarė 
Čikagoje redakcinė komisija ir jau išleido 
š.m. pirmą numerį. „Svečią“ Vakarų 
Vokietijoje ir Europoje bendrai nuo 1978 
metų administruoja kunigas Fr. Skėrys. 
Jis yra įgaliotinis Europai.

Senjorui kunigui (vėliau “garbės 
senjoras“) A. Keleriui 1983 m. lapkričio 
mėn. 4 d. mirus, jo pareigas perėmė 
vicesenjoras kunigas J. Urdzė iki mirties, 
1985 m. sausio mėn. 31 d.

Po senjoro kun. J. Urdzės mirties 
Vakarų Vokietijoje tik 1986 m. lapkričio 
mėn. buvo sudaryta Valdyba susidedanti 
iš: R. Baliulio pirm., Tamaros Schmidt 
(Šmitienės) gim. Kelerytės vicepirm., 
med. dr. A. Gintauto vicepirm., dr. A.H. 
Konig-Kėnigo iždininko ir K. Dikšaičio 
sekretoriaus.
Į tą valdybą dar įeina kunigai: Aldonis 
Putcė, M. Klumbys ir Fr. Skėrys.

Dėl vietos stokos, negalėjau parašyti 
platesnio rašinio, nes man buvo duoti tik 
keturi puslapiai.

Savo rašinį baigiu iš Ap. Pauliaus I 
Korintiečiams 14,26.32.40.

,,Tad kaip bus, broliai? Tegul viskas 
tarnauja ugdymui... Dievas nėra sumaiš
ties, bet santarvės Dievas... Tiktai viskas 
tebūnie daroma padoriai ir tvarkingai“.

ŽYGIAI IŠLAISVINTI 
PETRĄ GRAŽULĮ

Helsinkio nutarimų vykdymui remti 
amerikiečių visuomeninė grupė pasiuntė 
telegramas sovietų užsienio reikalų 
viceministrui Adamišinui ir Pravieniškių 
lagerio viršininkui pulkininkui Arlaus
kui, išreikšdama susirūpinimą sąžinės 
belaisvio Petro Gražulio kritiška svei
katos būkle ir prašydama besąlyginiai 
nedelsiant kalinį išlaisvinti. Kaip praneša 
užsienio spauda, Petro Gražulio išlais
vinimo klausimu į sovietų ambasadorių 
Vašingtone Dubrininą kreipėsi taip pat 
Jungtinių Amerikos Valstybių kongres
menas Edward Feigham ir, atskirai, 
senatorius Donald Riegle. Kongreso ir 
Senato nariai savo laiškuose ambasa
doriui primena Gražulio įkalinimo 
nepagrįstas priežastis, atkreipia dėmesį į 
sunkias kalinio sąlygas dėl kurių 
belaisvio sveikata yra nepaprastai susil
pnėjusi, prašo, kad sovietinė valdžia 
nedelsiant pasirūpintų Gražulį išlaisvinti. 
Kongresmenas Feighan pažymi, kad 
Gražulio likimas rūpi daugeliui Ame
rikos Kongreso narių. (VAT. R.)
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Rugpjūčio 29 — Prasideda nauji metai 
Vasario 16 Gimnazijoje.

Rugsėjo 9-10— Pabaltiečių konferen
cija Anglijoje.

Rugsėjo 10 d. — Tautinės Šventės 
Minėjimas ir Britanijos Lietuvių Diena 
Nottinghame.

Rugsėjo 13 d. — Bonnos konferencija. 
Ruošia Pasaulio Pabaltiečių Santalka.

Rugsėjo 24 — prasideda Londono 
lietuvių Maironio mokyklos antrieji 
metai. Pamokos vyksta kiekvieną šeš
tadienį Lietuvių namuose 10-12 vai.

Spalio 3-6 dienomis — Romoje 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 
suvažiavimas.

Spalio 8 d. — Šeimos Savaitgalis, 
Sodyboje.

Spalio 14-16 — Lietuvių kultūros 
instituto suvažiavimas ir mokslinė 
konferencija Romuvoje.

Spalio 15 — tradiciniai Boltono 
lietuvių šokiai ukrainiečių salėje, 99 
Castle St. Bolton.

Spalio 22 — Vyskupo Pauliaus 
Baltakio lankymasis ir Maironio mi
nėjimas Stuttgarte.

Spalio 22 d. — DBLS-gos Tarybos 
posėdis/Suvažiavimas Wolverhamptone.

Spalio 29 — lapkričio 1 — Pabaltiečių 
jaunimo suvažiavimas Annaberge. Tema 
— Tautų sugyvenimas Pabaltijy. Pas
kaitos, simpoziumas, šokiai.

Spalio 30 d. — ONE Koncertas, 
Ukrainiečių Klube, Nottinghame.

Gruodžio mėn. — Svajonių Aidai 
Britanijoje.

PABALTIEČIŲ KONFERENCIJA 
ANGLIJOJE

Rugsėjo 9-10 dienomis, Rowfant 
House, Latvių Sodyboje prie Londono, 
Rowfant, Nr. Crawley, W. Sussex 
ruošiama Pabaltiečių organizacijų pir
mininkų ar jų atstovų konferencija.

Dvi dienas truksiančioje konferencijoje 
bus svarstomi Pabaltijo kraštų reikalai.

Konferenciją organizuoja Pasaulio 
Pabaltiečių Santalka, kurioje lietuvius 
atstovauja Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškomas Juozas Ramanauskas, 

atvykęs į Britaniją 1947 m. ir gyvenęs 
Škotijoje, Path Head.

Rašyti: „E. L.“, 2 Ladbroke Gardens, 
London W11 2PT.

1988 m. TAUTOS ŠVENTE IR 
LIETUVIŲ DIENA NOTTINGHAME 

Rugsėjo 10 d., šeštadienį, 6.30 vai. Ukrainiečių salėje,
(30 Bentick Koad)

įvyks iškilmingas

ta utos šventes minėjimas
Programoje: DBLS-gos pirmininko J. Alkio paskaita; 

Londono ir Gloucesterio tautinių šokių grupių pasirodymai; 
DBLS-gos dainų ansamblio „Harmonijos“ ir Nottingham© 
lietuvių choro dainos; nottinghamiečių mergaičių duetas.

Po programos veiks barai ir gros šokių muzika.
Prašome visų gausiai dalyvauti

Minėjimą ruošia DBLS-gos Nottinghamo skyrius — globoja DBLS-ga.

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

IŠKILMINGOS MIŠIOS
DBLS-gos Londono I-sis skyrius 

rugsėjo 11 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
Bažnyčioje Londone, 11 vai., atžymės 
rugsėjo 8-tos Tautos Šventę Iškilmin
gomis Mišiomis.

Mišias laikys kun. J. Sakevičius MIC, 
giedos — J. Čemio vadovaujamas 
choras.

Kviečiame gausiai Iškilmingose Mi
šiose dalyvauti. Skyriaus V-ba

A.A. Jonas Ruzgas
Rugpjūčio 17 Leyton kapinėse Londone 

palaidotas Jonas Ruzgas. Gimęs 1913 m. 
Tauragnų miestelyje, Utenos apskrityje, 
1947 m. atvyko į Angliją.

Mirė 1988.VTII.6.
Laidotuvių apeigas atliko kun. J. 

Sakevičius.

LIETUVIAI AKADEMIKAI 
ANGLIJOJE

XVIII-me Pasauliniame Filosofijos 
kongrese Brightone, Anglijoje dalyvauja 
lietuviai akademikai iš Vilniaus: prof. J. 
Minkevičius, prof. B. Kuzmickas ir prof. 
B. Genzelis. Taip pat kongrese 
dalyvauja Arūnas Sverdiolas, Algirdas 
Degutis ir Donata Macevičienė.

Kongresas vyksta rugsėjo 21-27 
dienomis, kongreso tema „Žmogaus 
gyvenimo reikšmė ir prasmė“.

Lietuviai akademikai lankėsi Londone 
ir susitiko su vietiniais lietuviais.

Manchesteris
FILATELISTŲ DRAUGIJA 

„VILNIUS“
Sekantis Draugijos susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 27 d. 2.30 vai. p.p. Manches- 
terio Lietuvių klube, 121 Middleton Rd., 
Manchesteris M8 6JY.

Draugijos nariai ir visi kiti lietuviai 
filatelistai yra kviečiami šiame susirin
kime dalyvauti.

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio skyriaus Valdyba 
š.m. rugsėjo mėn. 3 d. šeštadienį, 6 vai. 
vakare, klubo patalpose rengia Tautos 
šventės minėjimą.

Programoje H. Vaineikio paskaita ir 
meninė dalis.

Visi kviečiami minėjime dalyvauti.
Skyriaus valdyba

Coventry
PASTABOS IŠ SUSIRINKIMO

Šiuo metu Lietuvoje vyksta drąsūs ir 
veržlūs tautiniai pasireiškimai. Tuo tarpu 
Britanijos lietuviuose jaučiamas ap
snūdimas. Sąjungos nariai gyvena pa
togiai. Nario mokestį susimoka, bet į 
susirinkimus nesilanko, dar ko gero 
išrinks į valdybą. Laisvalaikis praleid
žiamas šeimos tarpe smulkiais už
siėmimais ir spoksojimu į televiziją. Taip 
pat dėl jaunimo, nėra ko jaudintis, nes 
mūsų veikla jiems neįdomi.

Bet ar tokia paprasta analizė pilnai 
apibudina esamą padėtį skyriuose? Ar be 
rimtos studijos, bei surinktų duomenų 
nagrinėjimo įmanoma daryti išvadas, 
kurios nukreiptų Sąjungą į ateitį tinkamu 
keliu. Norint tiksliau atsakyti į šiuos 
klausimus reikia susipažinti su skyrių 
narių ir bendrai su visuomenės nuo
monėmis. To siekiant birželio 26-tą 
Coventry įvyko svarbus susirinkimas.

Susirinkimam atvyko ir svečių iš 
apylinkės. Iš Birminghamo atvyko 
pirmininkas S. Štarka su buv. pirm. P. 
Bukausku ir palyda iš Leamington Spa ir 
kitų vietovių. CV atstovavo V. Gas- 
perienė ir E. Šova. DBLJS reprezentavo
S. Mineikis, H. Pilcher ir M. Šova. 
Atvykusius širdingai sveikino Coventry 
skyriaus pirmininkas V. Stirbys. Sekre
toriauti sutiko J. Timmins. Po pranešimų 
susirinkimas perėjo į diskusijas, į kurias 
gyvai jungėsi visi dalyviai. Jau pradžioje 
išryškėjo būtinybė naudoti anglų ir 
lietuvių kalbas. Intensyviai dirbta tris 
valandas, kurių pabaigoje paaiškėjo šios 
nuomonės:

1. Reikalui esant, skyrių susirinki
muose naudoti lietuvių ir anglų kalbas.

2. Pritraukti neįsijungusį jaunimą į 
DBLJS ir DBLS. Bet neryškinti politinės 
veiklos iki to pats jaunimas pageidaus.

3. Pageidaujama daugiau informacijos, 
bendravimo ir suėjimų tarp jaunimo ir 
vyresniųjų.

4. Prašyti CV-bą jaunimo ir vyresniųjų 
amžiumi bendradarbiavimą remti finan
siniai.

5. Dalyvavęs jaunimas yra nusistatęs 
palaikyti ryšius su visuomene. Įsijungęs į 
skyrių veiklą, po dviejų-trijų metų įgavę 
žinių ir patirties, galės jie užimti vad
ovaujančias vietas.

6. Jaunimas turėtų aplankyti Lietuvą.
7. Pirmasis darbas skyriuose; sudaryti 

sąrašus dar neįsijungusių veiklon taut
iečių (įskaitant ir jaunuolius). Jaunimas 
juos aplankytų norėdami įtraukti į 
skyrių veiklą.

8. Kad pagyvinti skyrių veiklą — 
išplėsti vakarones.

9. Pageidaujama ankstyvesnės ir 
platesnės informacijos apie būsimus 
kultūrinius ir politinius parengimus 
(abiejomis kalbomis).

Šios nuomonės bus papildomos atei
tyje po panašių susirinkimų. e.š.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI 
AMERIKOJE

(Atkelta iš 3 puslapio)
Iš ryto papusryčiavę, v.s. J. Budrienės 

ir v.s. Vlado Basevičiaus pastangomis po 
truputį pradėjom apžiūrėti šį puikų 
miestą.

Jis yra prie didžiulio ežero ERIE, 
platumo gal kaip Baltijos jūra. Mieste 
apie 1 milijonas gyventojų, iš kurių apie 
10 tūkstančių lietuvių. Daugumas čia 
įsikūrė po II-jo pasaulinio karo.

Turi savo dvi parapijas, Lietuvių 
Namus, „Čiurlionio“ ansamblį, Tautinių 
šokių grupę, „Grandinėlę“, radio pro
gramą „Tėvynės Garsai“, net savo banką 
„TAUPA“, kurio direktorius Vytautas 
Stoškus mums mielai paiodė visus 
modernius banko įrengimus ir paaiškino 
banko teikiamą patarnavimą vietos 
lietuviams.

O svarbiausia gal, kad sugeba leisti 
visam pasaulyje skaitomą laikraštį 
„DIRVA“, kurį redaguoja ir spaudai 
paruošia Vytautas Gedgaudas su keliais 
padėjėjais.

Apsilankėme senojoje šv. Jurgio 
bažnyčioje, kurios klebonas Juozas 
Bacevičius, čia gimęs, išmoko lietuvių 
kalbą jau būdamas kunigu.

Teko aplankyti ir antros parapijos 
bažnyčią „Dievo Motinos Nepaliau
jamos Pagelbos“, kuri buvo sulietuvinta 
klebono jėzuito Gedimino Kijausko 
iniciatyva, finansuojant parapijiečiams, 
projektus paruošus Čikagos skulptoriui 
Ramonui Maziliauskui.

VOKIETIJA
A.A.

KUN. B. LIUBINAS
Federacinėje Vokietijoje VIII 7 d. 

mirė kun. Bronius Liubinas. Velionis 
buvo sulaukęs 64-verių metų amžiaus. 
Paskutiniu metu buvo vienos vokiečių 
parapijos klebonas Frankentalyje, netoli 
Frankfurto. Mirė nuo širdies negalavimų 
Frankentalio ligoninėje. Laidotuvės 
įvyko Frankentalyje.

Kun. Bronius Liubinas buvo žymus 
Vokietijos lietuvių dvasios vadas ir 
visuomenės veikėjas. Buvo gimęs 24-tais 
metais Griškabūdyje, Vilkaviškio vysku
pijoje. Mokėsi Marijampolės Marijonų 
gimnazijoje ir Vilkaviškio Kunigų Semi
narijoje. Studijas pokario metais tęsė 
Eichstaette, Federacinėje Vokietijoje ir 
Romoje. Kunigu įšventintas 46-tais 
metais. Romoje įsigijo teologijos ir Šv. 
Rašto licenciato laipsnius. Buvo Vasario 
Šešioliktosios lietuvių gimnazijos, Vo
kietijoje, mokytojas, direktorius ir 
Kuratorijos narys, nuolatinis Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos ir Valdybos 
narys. Bendradarbiavo Europos ir 
Amerikos lietuvių spaudoje: Drauge, 
Tėviškės Žiburiuose, Darbininke, Euro
pos Lietuvyje. Pastarajame dešimtmetyje 
redagavo Vakarų Europos Lietuvių 
Sielovados organą „Krivūlę“, artimai 
bendradarbiaudamas su vyskupu De- 
ksniu ir su sielovados direktorium kunigu 
Bunga. Paskutinį kartą dar dalyvavo 35- 
je Europos Liet. St. savaitėj. Kunigo 
Broniaus Liubino staigus netekimas 
palieka sunkiai užpildomą spragą Voki
etijos lietuvių religiniame bei visuomen
iniame gyvenime.

MŪSŲ MIRUSIEJI
Ona Hermanienė-Gudaitytė mirė 

1988.IV. 18 Wittliche. Iki mirties buvo 
slaugoma dukters Bartusevičienės Onos, 
jun., ir jos šeimos. Palaidota balandžio 22 
Wittlicho kapinėse. Laidojimo apeigas 
atliko vietos evang. kun. Biermann. Į 
laidotuves skubėjo sūnus Alfredas iš 
Lietuvos, bet atvyko tik vėliau. Buvo 
gimusi 1898.IX.21 Pažėrų kaime, Jur
barko valse. Užaugino 6 vaikus, kurių 4 
dar gyvena Lietuvoje su šeimomis. Į 
Vokietiją atvyko 1959. Vyras Robertas 
mirė 1980. Velionės duktė Marta 
Drėšerienė, gyv. netoli Kempteno, mirė 
1988.V. 8 Kempteno ligoninėje. Liko dvi 
dukros su šeimomis.

Stasys Grigaliūnas, dr. jur. utr., mirė 
1988.V.26 Konigsteine/T. Palaidotas 
birželio 3 Hūttenfeldo kapinaitėse, kur 
1972 buvo palaidojęs savo žmoną Juliją ir 
pasilikęs sau vietos. Kapas uždengtas 
didele granito plokšte, kurios įrašas 
vokiečių kalba skelbia: „Sibire įnirusiems 
tėvams Onai ir Rokui prisiminti“. 
Laidojimo apeigas atliko vasario 16 
gimnazijos kapelionas kun. J. Dėdinas, 
asistuojamas šešių mokinukų. Vargo
nėliais kapų koplyčioje grojo mokyt. A. 
Paltinas. Karstas skendo gėlių vaini
kuose. Kun. Dėdinas pamoksle priminė, 
kad velionis kasmet atvykdavo savo 
žmonos Julijos kapo aplankyti ir 
dalyvaudavo Vėlinių pamaldose. Prie 
kapo duobės velionio jaunų dienų 
draugas Justinas Lukošius apžvelgė jo 
gyvenimą. Buvo gimęs 1906.VII.16 
Norkūnuose. Baigęs Panevėžio gim
naziją, Vytauto Didž. un-te studijavo 
lituanistiką, buvo Kauno valstybės teatro 
sekretorius. Po karo gavęs teisių daktaro 
laipsnį Heidelbergo universitete, buvo 
FOX-FILM bendrovės juriskonsultu, 
kur dirbo ir jo žmona Julija.

Užėjome į Lietuvių Namus su savo 
garsiąja, tautiniais drožiniais išpuošta 
valgykla, „GINTARAS“, kur sutikome 
vieną iš direktorių Algį Matulionį ir 
lietuviškos radio valandėlės „TĖVYNĖS 
GARSAI“ vedėją Juozą Stempužį.

Pabaigai palikau skautus, kurie turi 
savo „PILĖNŲ“ tuntą. Jam vadovauja 
tuntininkas s. Remigijus Belzinskas ir 
„KLAIPĖDOS“ jūrų skautas — vad. 
jun. s. Genardas Kižys.

Tiek daug lietuvių gyvenančių kartu 
ištisomis gatvėmis, su lietuviškom įs
taigom, savo kultūriniu gyvenimu, 
politine ir skautiška veikla. Per tą trumpą 
savaitę bandėme pamatyti kiek galė
jome... Bet laikas bėga. Artėja stovykla. 
Vėl pakelsime sparnus.

Iki pasimatymo stovykloje.
H. Gasperas

1988.VIII.10 Cleveland, JAV.

PASAULYJE
Rusai traukiasi iš >

Afganistano pagal planą
Jau pusė sovietų kariuomenės pasi

traukė iš Afganistano kaip buvo sutarta 
Ženevoje, pranešė gen. Boris Gromov, 
sovietų karo vadas Afganistane. Likusi 
kariuomenės dalis, apie 50.000 pasitrauks 
iki kitų metų vasario 15 d.

Pagal nepatikrintas žinias sovietai, būk 
tai, sutarę su partizanais, kad jį 
neatakuotų pasitraukiančių sovietų 
karių. Partizanų Mujahideen atstovas 
Pakistane pareiškė, kad jis nemanąs, kad 
dabartinė Afganistano vyriausybė galės 
išsilaikyti po sovietų kariuomenės pasi
traukimo.

Pačioje Rusijoje „glasnost“ pasiekė ir 
karius, nes štabo viršininkas maršalas 
Akhromeyev užsipuolė ant karininkų 
kad jie tik vykdo įsakymus ir patys 
nepajėgia savarankiškai veikti, nenon 
atsisakyti senų idėjų ir negali suprasti 
pasikeitimų užsienio politikoje, kad 
dabar gyvename sugyvenimo, o ne 
pasipriešinimo atmosferoje ir kad reikia 
rodyti daugiau atvirumo.

Ir pačiame Kremliuje vyksta tryni
masis tarp konservatorių, kurie norėtų 
pristabdyti reformų vykdymą ir tų, kurie 
norėtų tas reformas pagreitinti. Neseniai 
savo kalboje Jegor Ligačev, artimiausias 
Gorbačiovo padėjėjas, pareiškė, kad jie 
tarptautiniuose santykiuose remiasi 
klasių kova, kas priešinasi Gorbačiovo 
linijai. Dėl to komunistų partijos 
propagandos šefas ir svari asmenybė 
Kremliuje Alexander Jakovlev atkirto 
Ligačevui, kad atominiame amžiuje 
reikia kitokio galvojimo. Visa žmonija 
turi būti priimta dėmesin, o ne vien 
klasės, paskirti kraštai ir k., kada vien tik 
mygtuko paspaudimas gali sustabdyti 
istoriją. Įdomu dar ir tas, kad tą kalbą 
Jakovlev pasakė per Lietuvos televiziją-, 
gal jis ten atostogavo? (

Nobelio taikos premija 
Reaganui ir Gorbačiovui?

Norvegijos parlamentarai yra įsitikinę, j 
kad prezidentas Reaganas ir komunistą ( 
partijos sekretorius Gorbačiovas laimės) 
šių metų Nobelio taikos premiją už| 
susitarimą dėl branduolinių ginklų n iž s 
susiartinimą tarp Rytų ir Vakarų I 
Premijos gavimui yra pasiūlyti 65 j 
asmenys ir 19 organizacijų, bet tie du tun 
daugiausia vilčių premiją gauti. Premiją į 
įsteigė Alfred Nobel, švedas, dinamito 
išradėjas (piniginė vertė 365.000 dol.).

Iranas ieško draugų
D. Britanija nutraukė diplomatinius 

santykius su Iranu, kada jų vienas1 
diplomatas buvo areštuotas Teherane ir 
apmuštas. Dabar atrodo, kad abi 
valstybės yra suintresuotas tuos san
tykius atnaujinti. Iranas po kelių metą 
izoliacijos ieško draugų, o Britanija žino, 
kad Iranas yra didelė ir svarbi valstybe 
toje pasaulio dalyje, o be to, manoma.! 
kad Iranas turi įtakos į Libaną, kad; 
išlaisvintų britų įkaitus — Terry Waite. 
John McCarthy and Brian Keenan. M 
Thatcher atsisakė mokėti betkokią 
duoklę už jų paleidimą, nes tas tik 
padrąsintų kitus pagrobti įkaitus. At
rodo, kad einama į gerą pusę, nes neseniai 
Irano atstovas lankėsi pas arkivysk 
Runcie, kurio sekretorius Terry Waite 
yra kur tai Libane uždarytas, o britą 
diplomatas šiomis dienomis lankėsi 
Teherane tikslu ištirti galimybę užmegzt 
diplomatinius santykius. Ieškodamas 
draugų Irano užs. reik. min. Velayt 
lankėsi Sirijoje, Bonoje ir Libijoje pas 
pulk. Gadaffi.

Libane vyksta naujo prezidento rin
kimai, nes pasibaigia Amin Gemayd 
prezidentavimo terminas ir bijoma, ka( 
rinkimai gali sukelti susikirtimų tarp, 
krikščionių ir muzulmonų.

PAMALDOS
Nottinghame — rugpjūčio 28 d., 11.If 

vai., Židinyje.
Leicesteryje— rugpjūčio 28 d., 14 val-Į 

Švč. Širdyje.
Manchesteryje — rugpjūčio 28 <L. 

12.30 vai.
Nottinghame — rugsėjo4d., ll.lSval- 

Židinyje.
Coventryje — rugsėjo 4 d., 14 vai., $'j 

Elzbietoje, St. Elizabeth’s Rd. Čia 
valandą drauge ir Leamington Sp 
lietuviams.

Bradforde — rugsėjo 4 d., 12.30 vai.
Eccles— rugsėjo 11 d., 12.15 vai. >

i
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