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Mylimieji Vakarų Europos Lietuviai, 
Broliai ir Sesės Kristuje,

Kalėdų laukdami ar šias šventas 
džiaugsmingai švęsdami, \atkreipkime 
savo dėmesį į liūdną pastabą, kurią 
evangelistas įterpia, aprašydamas Jė
zaus gimimo istoriją. Jis rašo, kad gi
musį Jėzų „suvystė vystyklais ir pa
guldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos 
užeigoje“ (Lk 2,7). Apmąstant šiuos 
žodžius, mums kyla klausimas: kodėl 
Juozapui ir Marijai, kuriai ypač reikė
jo žmonių pagalbos, fen nebuvo vie
tos? Koks keistas žmonijos istorijoj 
atsitikimas, kokia ironija! Ateinan
čiam į žmonių gyvenimą Dievo žo
džiui, nužengiančiai iš Dangaus Išmin
čiai bei Dievo meilės apsireiškimui tuo 
metu nebuvo rasta vietos tarp žmo
nių! Dėl ko jiems nebuvo rasta vietos? 
Ar dėl to, kad jie buvo vargingi žmo
nės ir neturėjo kuo ptsilyginti? Ar dėl 
to, kad jie buvo svetimi, atkeliavę iš 
kitos provincijos? O gal dėl to, kad 
pats Įsikūnijęs Dievas, panaudodamas 
bei parodydamas šį Betliejaus žmonių 
elgesį, nori atverti savanaudžiams tikis 
kad jie pažintų savo ydas bei stoką 
žmoniškumo jų kasdieniniame gyveni
me?

Dievo Sūnus, kuris save vadino 
„Žmogaus Sūnumi“, gimė žmogumi, 
kad apreikštų žmonėms Dievo meilę 
ir jo gailestingumą. Bet gyvendamas 
žemėje jis nepatyrė nei didelės meilės 
nei žmoniškumo. Gimė gyvulių pašiū
rėje. Pradėjus jam skelbti mesijinę 
evangeliją Nazarete, jis buvo išvarytas 
už miesto ir neturėjo vietos savo gal
vai priglausti, prisipažindamas vienam 
sekėjui šiais žodžiais: „Lapės turi Ur
vus, padangių sparnuočiai lizdus, o 
Žmogaus Sūnus neturi kur galvos pri
glausti“ (Lk 9,58). Jis mirė ne laisvo 
piliečio, bet vergams — nusikaltėliams 
skirta mirtimi. Aukščiausiosios Tary
bos — Sinedrijos Jėzus Nazaretietis 
buvo atmestas kaip laukiamasis Mesi
jas ir pasmerktas kaip Dievo Sūnus. 
O Romos imperijos teisėjo jis buvo 
pristatytas žmonėms kaip „Ecce Ho
mo“ — štai Žmogus, — buvo nežmo
niškai nukankintas.

Kaip yra sprendžiami žmoniškumo 
ir gailestingumo reikalai šiandien? Ar 
tikintieji į Kristų ir („tikintieji“ į žmo
niškumą (vien natūralų žmogaus geru
mą) jau yra atsikratę ir pakeitę atsaky
mą: „nėra vietos“ į tobulesnį sprendi
mą? Ką sako šiandieninės kronikos 
bei parodo kai kurie įvykiai? — Nėra 
vietos ir darbo svetimšaliams! >— šau
kia kai kurie partijų Vadai. Svečiams 
darbininkams buvo vietos ir pakanka
mai darbo, kada jie savo prakaitu di
dino gyventojų turtą ir kėlė tos šalies 
gerbūvį. — Nėra vietos palestinie
čiams savojoj žemėj, nors jie norėtų 
atkurti savo valstybę ir sugrįžti iš 
tremties. — Nėra vietos įyv. mišioms 
lietuvių kalba protėvių statytoje Seinų 
šventovėje, nors šimtai tikinčiųjų verk
dami prašo leisti jiems ten 'melstis ir 
išgirsti Kristaus evangeliją skelbiant 
jiems gimtąja kalba, i— Nėra vietos 
tikinčiam mokytojui Lietuvos moky
klose, jei pedagogas negarbina Lenino 
ir viešai išpažįsta Kristų. Nebuvo vie
tos Kristui prieš du tūkstančiu metų, 
nėra jam ir jo meilės evangelijai vietos 
ir šiandien tų širdyse, kurie nepažįsta 
tikrojo Įsikūnijusio Dievo ar yra savo 
gyvenimu ir dvasia nuo jo nutolę. /So
ciologai ir valstybių vyriausybės ar 
diktatūrų vadai planuoja Ir yra pasi
ryžę sukurti teisingesnį ir žmoniškesnį 
gyvenimą žemėje. Tačiau, be Įsikūni
jusio Dievo Sūnaus pagalbos žmogus 
yra bejėgis išsipainioti iš savo paties 
klaidų ir aistrų. Skelbiami gražūs šū
kiai išlaisvinti žmogų ar tautą iš ver
gijos ar priespaudos. Bet tą išlaisvini
mą vykdant dažniausiai dingsta žmo
niškumas. Dingsta ypač ten, kur Kris
taus gailestingumui nėra Vietos, žmo
niškumas be Dievo Vneilės tėra tik silp
nas žmogaus gerumo šešėlis, kurį greit 
užtemdo jame kilusi neapykanta, fana
tizmas ar „dekristinizuotos“ ideologi
jos, atmetančios gailestingumą. Popie
žius Jonas Paulius II prieš pora metų 
paskelbė encikliką, pavadintą „Dives 
in Misericordia — A pie Dievo gailes
tingumą“. Joje jis primena ‘mums to 
gailestingumo įsikūnijimą ir ragina 
žmoniją siekti šiandien ne tik teisingu
mo, bet ir gailestingumo. Popiežius 
rašo: „Savo gyvenimo būdu ir darbais 
Jėzus apreiškė, kaip pasaulyje, kuria
me gyvename, reiškiasi Dievo meilė. 
Veikli meilė, kuri ieško žmogaus ir ap

Londonas, ,1982 m. Kalėdos

rėpia visą jo žmoniškumą. Toji meilė 
labiausiai pasireiškia ten, kur /susidu
ria su kančia, skriauda, vargu ■— su 
visa istorine žmogaus būsena, kuriai 
būdingas žmogaus ribotumas bei tiek 
fizinis, tiek moralinis trapumas“.

Kristaus užgimimo šventės minėji
mas nedaug teneš mums dvasinės nau
dos, jei Kalėdų šventėse nešvęsime kar 
tu ir savo asmeninio atgimimo šventės. 
Atgimimo sąlyga: Kristui ir jo evan
gelijos įgyvendinimui yra surasta pir
maujanti vieta mūsų namuose ir mū
sų kasdieniniame gyvenime, ypač 
mums santykiaujant su žmonėmis. 
Per Kristų, su Juo ir Jame mes tikrai 
atgimsime savo asmeniniam ir Bažny
čios džiaugsmui.

Sveikindamas Jus Kalėdų ir Naujų 
Metų proga nuoširdžiai linkiu Jums, 
Broliai ir Sesės Kristuje, išgyventi dva
sinio atgimimo džiaugsmą.

Dievo palaima tebūna visad su Ju
mis!

Vakarų Europos lietuvių vyskupas

Kūčių Vakarą susėsime prie stalo ir, 
laužydami plotkeles, linkėsime vieni ki
liems ramybės ‘bei laimės. Prisiminsime 
tą šventą vakarą savo šeimos narius, arti
muosius ir visus mūsų tautos brolius bei 
seseris, išblaškytus po plačiojo pasaulio 
pakraščius bei kenčiančius ir kovojančius 
pavergtoje Tėvynėje.

Į tą švenčių nuotaiką su Jumis jungiasi 
ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdy
ba kuri per visus praėjusius metus jautė 
Jūsų nuoširdžią paramą bei pritarimą sa 
vo darbams. Už tai Jums esame labai dė
kingi.

Įžengsime į 1983-ius metus — Aušros 
metus, simbolizuojančius mūsų tautinio 
atgimimo dvasią ibei lietuviško spausdin
to žodžio prisikėlimą. Tų metų telkmėje 
suplauksime Į Antrąsias Pasaulio Lietu
vių Dienas Chicagoje ir jų šūkio »Vieny- 
bėje su kovojančia tauta“ ženkle pasiry
šime ir toliau išlikti ištikimi savo tautai, 
šeštasis PLB Seimas nuties veiklos gaires 
ateičiai ir išrinks naują PLB valdybą. 
Betliejaus žvaigždė tenuskaidrina Jūsų 
gyvenimo kasdienybę, o Gimusio Kūdikio 
ramybė telydi Jus per visus sekančius me
tus.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba

Baltijos kraštai
PABALTIJO KLAUSIMAS J.T.

„DEKOLONIZACIJOS“ KOMITETE
Lietuvos, Latvijos ir Estijos klausimą 

spalio 15 d. Jungtinių Tautų 3-jame („de
kolonizacijos“) komitete iškėlė JAV-ių 
atstovas Carl Gershman. Paneigdamas so
vietinio bloko delegacijų kaltinimus, kad 
JAV-ės esą, neleidžiančios Puerto Rico 
gyventojams pasinaudoti laisvo apsispren
dimo teise, Gershman nurodė į Pabaltijį, 
kaip į kontrastą Puerto Rico atvejui. Jis 
paminėjo Hitlerio-Stalino sąmokslą, Pabal 
tijo sovietizaciją, „teroro naktį“ (1941 m. 
birželio 14). masinius išvežimus, partiza- 
ninjį pasipriešinimą ir kt. Anot Gershman, 
Maskva dabar veda „sąmoningą kultūrinio 
rusinimo politiką", kurios tikslas yra Pa
baltijo šalių „nutautinimas“. Į šią politi
ką Pabaltiečiai atsakė tautinių, politinių 
ir religinių teisių reikalaujančiais „disi
dentiniais sąjūdžiais“, kuriems prtaria 
plačioji visuomenė. Gershman nurodė i 
„aktyvią pogrindžio bažnyčią“ ir 15-ą po 
grindinių laikraščių Lietuvoje. Į laisvo ap 
sisprendimo reikalavimus Pabaltijyje, So
vietai atsakė smurtu — pabrėžė Gersh
man. Jis taip pat pareiškė, kad Maskvos 
politika Pabaltijyje prieštarauja Jungtinių 
Tautų rezoliucijai apie laisvą apsisprendi
mą (Nr. 1541 (. (Elta)

Lenkija
L. !WALĘSOS LAIŠKAS 

GEN. JARUZELSKIUI
Gruodžio 12 d. Varšuvoje buvo paskelb

tas Lech VValęsos laiškas gen. Jaruzelskiui, 
rašytas gruodžio 4 d. Buv. Solidarumo ly
deris laiške sako, kad socialinėms pastan
goms atgaivinti ir Lenkijos padėčiai pa
saulyje sustiprinti, reikalinga atstatyti pa 
sitikėjimą tarp visuomenės ir valdžios. 
Tas gali būti atsiekta tiktai paėmus 1980 
m. rugpjūčio mėn. sutartį kaipo pagrindą. 
Darbo klasė nesutinka su tais sprendi
mais, kuriuos padarė vyriausybė. Tuo ke
liu einant, toli nenueisime.

NAUJI LENKIJOS ĮSTATYMAI
Kalbėdamas Lenkijos Seime gruodžio 

13 d. prez. H. Jablonskį pasakė, kad prieš 
šių metų galą bus pravesti įstatymai da
bar veikiantiems karo stovio nuostatams 
pakeisti. Numatoma ligi šių metų galo pa
leisti visus internuotus, bet kai kuriems 
bus užvestos teismo bylos. Pagal naują 
įstatymo projektą, žmonės bus baudžiami 
vien tik už laikymą medžiagos, kuri „šmei 
žia Lenkiją“. Tokie asmenis galės būti 
nuteisti nuo 6 mėn. iki 5 mėtų kalėjimo.

Naujas profesinių sąjungų 'įstatymas nu 
statys streikų teisę Ir bausmę už dalyva
vimą demonstracijose bei riaušėse. Visai 
naujais įstatymais norima sudaryti įspūdį, 
jog karo stovis bus panaikintas, bet kar
tu siekiama išlaikyti krašte griežtą draus
mę.

— Sov. min. pim. Tichonovas ir Suo
mijos prez. Kovisto gruodžio 8 d. atidarė 
naują kasyklų centrą Sovietų Karelijoj. 
Visus darbus daugiausia atliko suomiai.

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų 
proga visus geros valios lietuvius 

nuoširdžiai sveikina.

Vincas Balickas 
luetuvos Charge d*Affaire*
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Nuoširdžiai sveikinu 
visus lietuvius ir jų šeimas, 

linkėdamas linksmų Kalėdų ir palaimingų 
Naujųjų Metų

Kun. J. Sakevlčlus, MIC.

Šv. Kalėdų ir N. Metų proga DBLS Skyrių valdybas, 
narius ir visus lietuvius sveikina

DBLS VALDYBA

Akcininkams ir kitiems savo rėmėjams 
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų N. Metų linki

LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖS VALDYBA

„Europos Lietuvio" ir Nidos Knygų Klubo nariams ir visiems 
bendradarbiams linki linksmų šv. Kalėdų ir laimingų N. Metų

„EUROPOS LIETUVIS“ IR NIDOS KNYGŲ KLUBAS

Visus mielus savo vasarotojus ir Lietuvių Sodybos rėmėjus 
šv. Kalėdų ir N. Metų proga nuoširdžiai sveikina

LIETUVIŲ SODYBA

XXXVI

KABAS AR TAIKA
BRITANIJA IŠLEIS DAUGIAU 

PINIGŲ GINKLUOTEI
Britanijos gynybos ministras paskelbė 

„baltą knygą“, kurioje pasakyta, kad nu
matyta išleisti virš tūkstančio milijonų 
svarų sterlingų naujiems karo laivams ir 
lėktuvams gaminti. Bus pastatyti 6 nauji 
karo laivai ir daug lėktuvų.

PRIEŠRAKETINĖS DEMONSTRACIJOS
Gruodžio 12 d. tūkstančiai Vak. Vokie

tijoje protestavo prieš branduolinių raketų 
dislokacijos planus. Demonstracijos vyko 
prie 40 karinių bazių ir kai kuriuose mies
tuose. Jas organizavo Piliečių Iniciatyvos 
Sąjunga, antibranduolinė ekologistų ^Ža
lioji“ partija ir kelios bažnytinės grupės.

D. Britanijoje tą pat dieną 20 tūkstan
čių moterų apsupo Greenham Common 
aerodromą, vid. Anglijoje, kur yra numa
tyta įsteigti JAV raketų bazę.

JEIGU KARAS RYTOJ
Britanijos min. pirm. M. Thatcher pa

reiškė parlamente, kad karo atveju JAV 
kariuomenės vyriausioji būstinė bus per
kelta į High Wycombe, pietų Anglijoje. 
Šiuo metu ta būstinės yra Stuttgarde, Vak. 
Vokietijoje. Ji pažymėjo, kad NATO busti 
nė yra visai kitas dalykas.

Sovietų PRAVDA (XII. 15) sako, kad 
tas reiškia Amerikos pasiruolšimą karui.

NAUJA SOVIETŲ LAIVYNO BAZĖ
Latvijos uostas Liepojuje bus paverstas 

į milžinišką sovietų laivyno bazę. Žvejų 
uostas perkeltas į Ventspilį.

Baltijos jūroje sovietai turi per 360 įvai 
raus tipo karo laivų, išskirstytų keliuose 
uostuose: Rygoje, Kaliningrade, Klaipėdo
je ir Pald'lnskyje.

PASAULYJE
— Sovietų Tassas labai palankiai pri

ėmė JAV Atstovų rūmų pasisakymą prieš 
MX raketų gamybą ir pabrėžė, kad tai 
yna didelis smūgis Reagano adminstraci- 
jai.

— Kremliaus valdžia viešai pripažino, 
kad krašte yra didelis nepasitenkinimas 
sovietine biurokratija. Nusiskundimų lai
škuose tvirtinama, jog daugelis pareigūnų, 
kurie nusižengia ir tinkamai neatlieka sa
vo pareigų išvengia bausmių.

— Afganistane, vadovaudamas Mueen- 
khel karinės būstinės puolimui, žuvo par
tizanų vadas Rahman,

— Apie sovietų antfrnilitaristo Aleksan
dro Šantravkos, kuris rinko parašus pe
ticijai, kad Sov. Sąjunga ir JAV panaikin
tų atominius ginklus, suėmimą jo giminės 
tik neseniai sužinojo. Jis buvo suimtas 
liepos mėnesį.

—- Mozambiko partizanai sunaikino Bei- 
ros sandėlius, kuriuose buvo laikoma 
Zimbabwe! skirtoji nafta. „Tai įspėjimas 
Zimbabwes vyriausybei, kad ji nesiųstų 
savo karių į Mozambiką padėti kovoti 
prieš vis stiprėjančius partizanus“, pareiš 
kė Mozambiko Tautinio Pasiriešinimo or
ganizacijos atstovas Lisabonoje.

— JAV kukurūzų atsargos siekia 83 mil 
tonų, o kviečių — 38 mil. Sovietai atmetė 
Reagano pasiūlymą pirkti 23 mil tonų 
grūdų. Milžiniškos atsargos kelia susirū
pinimą, ir prez. Reaiganas pareiškė, kad 
grūdai nemokamai bus duodami tiems 
ūkininkams, kurie laikinai sustabdys jų 
produkciją.

— Išbuvę erdvėje 211 dienų, sovietų 
kosmonautai Berezovoy ir Lebedev gruo
džio 10 d. sugrįžo į Žemę.

— Afganistano pulkininkas A. Mannan, 
kuris padėjo partizanams susprogdinti 
bombas Kabule, pabėgo į Pakistaną.

—< Pranciškonų kunigas Jan Bartha, 
62 m;, kuris už nelegalios religinės spau
dos platinimą buvo kalinamas čekoslova 
kijoj, mirė kalėjime nuo širdies priepuo
lio; ’

•— V. Vokietija, nežiūrint Europos Ben
druomenės kraštų draudimo remti Anka
ros valdžią, nutarė suteikti Turkijai 
413.5 mil. markių paramą.

—- Nepaklusnusis prancūzų arkivysku
pas Lefeibyre gruodžio 10 d. tarėsi su aukš 
tu Vatikano pareigūnu užbaigti kilusius 
nesutarimus.

-4- Turkija prašo Bulgarijos išduoti tur
ką B. Celenką, kurį taip pat nori suimti 
italų policija už dalyvavimą praėjusių me
tų pasikėsinime prieš Popiežiaus gyvybę.

—■ D. Britanija ir Rytų Vokietija pasi
rašė trijų metų bendradarbiavimo susita
rimą kultūros ir mokslo srityse.

— Britų Darbo min. N. Tebbit patvir
tino, kad, remiantis Europos Bendruome
nės įstatymu, 4 mil. nepilną darbo dieną 
dirbantieji^ daugiausia moterys, negaus 
algų ir socialinio atprūpinimo apsaugos 
tdkių teisių, kokias turi pilną laiką dir
bantieji darbininkai.

—< Suriname, buvusioj olandų kolonijoj, 
kariškiai, perėmę valdžią, įvykdė 17 ži
nomų politikų, profsąjungininkų, žurnalis
tų ir teisininkų egzekuciją. ,

— 117 kraštų pasinašė Jungtinių Tautų 
Jūros statymo konvenciją. Bus sudarytas 
tarptautinis organas, kuris prižiūrės van
denynų dugno mineralų kasimą ir jų pri
klausomumą.

— 24 valandų protestas, prasidėjęs poli
cijos draudimu Žmogaus Teisių grupėms 
tęsti tylos budėjimą Buenos Aires centri
nėje aikštėje, baigėsi 5.000 žmonių žygiu 
į Kongreso rūmus. Dalyviai reikalavo in
formacijos apie kalėjime laikomus ir be 
žinios dingusius asmenis.

— Praėjusią savaitę Angolos žinių agen 
tūra „Angop“ paskelbė, kad krašto prezi
dentui Dos Santos yra suteiktos ypatingos 
teisės veikti ypač pablogėjusioj krašto pa 
dėty.

— Cape Verde įvyko pasitarimai tarp 
P. Afrikos ir Angolos aukštų pareigūnų 
Namibijoj karo baigimo reikalu.

— Britų Taryba Pabėgėlių Reikalams 
turėjo daug sunkumų surasti vietą apgy
vendinti 100 asmenų, vietnamiečių Les 
šeimai, kuri nenori išsiskirti. Dabar tokia 
vieta surasta Jorkšyre.

— 1983 m. rugsėjo mėn, Romoje įvyks 
pasaulio jėzuitų generalinis susirinkimas 
kuriame bus išrinktas naujas tėvas-gene- 
rolas. 26.000 jėzuitų tarpe buvo kilęs su
sirūpinimas, kai Popiežius delsė nustatyti 
naujų rinkimų datą. Buvęs generolas tėv. 
Pedro Arrupe praėjusiais metais turėjo 
Širdies priepuolį, ir jo vieton Popiežius 
laikinai paskyrė 83 m. tėvą P. Dezzą.

— Švedija paskelbė, kad ji kreipiasi j 
NATO ir Varšuvos pakto narius ir 4 neu- 
tranas valstybės įvesti. Europoje 200 my
lių zoną, kurioje nebūtų taktinių branduo 
linių ginklų.

— Iš Bonnos pranešama, jog V. Vokie
tijos kancleris Kohl planuoja naujus rin
kinius 1983 m. kovo mėn.
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šv. Kazimiero Kolegijos 
sveikinimas

Brangūs Kolegijos Prieteliai ir geradariai.

Vėl vieni metai baigia slinkti i praeiti. 
Artėja Kalėdos. Šios šventės proga prisi
mename artimuosius: skubame su sveiki
nimais ir linkėjimais. Jungiamės per gi
musį Išganytoją ne vien jausmais, bet ir 
malda. Bernelių šv. Mišiose prisiminsime 
visus, prašydami dangiškos ramybės, ku
rią Kristui gemant skelbė žmonėms dan
gaus angelai.

Dėkojame už sveikinimus ir aukas at
siųstas pereitų Kalėdų proga. O virš visko 
dėliojame už maldas. Jų esame labai rei
kalingi, kad Dievo palaima lydėtų mus ir 
mūsų Kolegiją.

Kaip visada, taip ir šiais metais išgyve
nome džiugių ir ' nemalonių patyrimų: 
girdėjome gražių atailiepimų, bet taip pat 
ir skaudžios kritikos. Už pagyrimus dėko
jame, dėl papeikimų, kuile yra nuoširdūs 
ir pagristi, aipgailestadami atsiprašome ir 
užtikriname, jog stengsimės kieti galima 
tobuliau atlikti savo pareigas.

Didelį džiaugsmą suteikė Mons. J. Bu
laičio, mūsų buvusio auklėtinio, naujai pa 
skirto arkivyskupu ir Pro Nuncijumi Cent 
rinėjc Afrikoje, konsekracijos iškilmės. 
Jos įvyko 1982 sausio 6d. šv. Petro bazili
koje. Konsekravo pats Popiežius Jonas- 
Paulius II, pristatydamas naują Arkivys
kupą kaip Lietuvos sūnų. Tą proga Kolegi 
joje buvo surengtos vaišės. Jose dalyvavo 
Jo Ekscelencijos artimieji: motina, broliai, 
sesers ir kiti, o taip pat visa eilė svečių 
ir aulkStųjų Romos Kūrijos dignitorių. 
Tai buvo tikrai, tariant Velykų liturgijos 
žodžiais, „diena, kurią Dievas suteikė“.

Kaip pernai su džiaugsmu ir pasididžia
vimu išgyvename vysk. P. Marcinkaus pa
kėlimą į arkivyskupas ir paskyrimą išim
tinai aufištoms pareigoms Vatikano admi
nistracijoje, taip šiemet su liūdesiu ir pa
sipiktinimu stebime tarptautinę Dievo ir 
Bažnyčios priešų varomą propagandą 
prieš Vatikaną ir prieS arklv. P. Marcin
kaus asmenį. Jam esame artimi širdimi ir 
malda, kaip jis yra artimas Kolegijai sa
vo patarimais ir dideliu prieteliSkumu.

Su dideliu liūdesiu ir skausmu išgyveno 
me PreL Liudviko Mendelio mirtį. Jis bu
vo vienas iš didžiausių Kolegijos gerada
rių; vienas iš iškiliausių Lietuvos sūnų, 
kokie tik šimtmečiais gema. Jis buvo 
mums — Kolegijai ir bendrai lietuviams 
— tikra Dievo dovana. Jo veiklą ir nuo
pelnus tik istorija įvertins. Esame tikri, 
kad jis džiaugiasi dangaus laime, nes bu
vo Ištikimas Dievo tarnas. Iš ten jis ir 
toliau mums padės savo užtarimu pas Die
vą.

Pastaruoju laiku vis daugiau ir daugiau 
girdisi balsų, kurie reiškia susirūpinimą 
dėl Kolegijos ateities ir dėl eventualių pa
sikeitimų Vadovybėje. Norime užtikrinti, 
kad tie, kurie aukojosi ir aukojasi steig
dami ir ugdydami Kolegiją bei jai vado
vaudami', rūpinasi jos ateitimi, ir pasirū
pins perleisti jai vadovavimą į geras ran
kas.

Dievas Kolegiją laimino ir laimina, o 
geri žmonės rėmė ir remia savo aukomis. 
Jų vardai bus įrašyti Kolegijos istorijoje. 
Stengiamės atsilyginti malda. Už visu® ge 
radarius — gyvus ir mirusius — kas sa
vaitę vienas iŠ Vadovybės žmonių aukoja 
šv. Mišias.

Pradedant naujus akademinius metus 

F Neveravičius

KILPA
Romano fragmentas

Garėnas išgėrė degtinės, užsikando ir tylomis 
paklausė:

— Tai kaip?
Orkestras užtraukė ritmingą tango.
Atkočiūnas atsikrankštė, užgulė kiek stalą ir 

pašnibždomis kalbėjo:
— Velnias juos žino! Pamiršo ar šiaip... Tame 

jų balagane visko pasitaiko. Sandėlys nejudinamas, 
jokios komisijos dar ne buvo... Visi ginklai ir kiti 
dalykai dar nepajudinti, nors iš visur kitur jau bai
gė gabenti.

— Vadinasi? — nekantriai paklausė Garėnas.
— Vadinasi, galima. Leitenantas Ilčinskas, 

sandėlio vedėjas, pasiryžęs viskam. Bet visgi jis 
stato šias sąlygas: visų pirma šautuvų ir šaudmenų 
paėmimą reikia organizuoti partijomis. Nedidelė
mis, po dešimt penkiolika per vieną vakarą. Tam 
reikia aštuonių žmonių išsyk. Reikia kruopščiai su
planuoti ir nustatyti kaip jie maskuos nešamus daik 
tus. Toliau Ilčinskas reikalauja, kad jam iš anksto 
būtų užtikrinta prieglobstis. Kai sandėlys bus jau 
ištuštintas arba komisijos atveju, jis turės išnykti. 
Ir dar — jis turi abejonių . O jei tai ilgai užsitęs?

— Negali būti jokių abejonių. Vokiečių — 
Sovietų karas prasidės pavasarį... žinios patiki
miausios... Tad tik kelių mėnesių klausimas, — 
įtikinamai tarė Garėnas. Učinskui prieglobstis 
bus patikrintas. Pranešu prieš prasidedant akcijai. 
Ar tame sandelyje, be Ilčinsko dar maišosi kas?

turime 7 klierikus: 5 lietuviai ir 2 nelietu
viai. Be to, turime du kunigus studentus 
ir du svečius. Laukiame daugiau pašauki
mų. Su baime žvelgiam į ateitį. Pradeda 
trūkti mūsų lietuviškai sielovadai jaunų 
kunigų. Kas bus po 10 metų? Nejaugi lik
sime be savų kunigų? Visi susirūpinkime. 
Prašykime Dievą, kad siųstų daugiau pa
šaukimo malonių, bet ir žmogiškomis pa
stangomis darykime visa, kas įmanoma, 
kad prisidėtume prie pašaukimų žadinimo 
bei ugdymo.

Dar kartą linkime dangaus palaimos 
Kristaus gimimo šventėse. Viešpaties pa
laima tebūnie su Jumis visais.

Prel. Ladas Tulaba, irnons. P. Jatulis, 
kun. A. Jonušas, kun. Stasys Žilys, 
kun. VI. Delinikaitis Ir kun.K. Dobro
volskis.

Roma. 1982 m. Kalėdos
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D. BALTUTIENĖ LAIMĖJO PREMIJĄ
Spalio 10 d. Melbourne, Australijoje, 

A.L. Fondos įteikė 500 dol. premiją Danai 
Baltutienei už jos parašytą studiją „Lithu
anians in Melbourne 1947-80“.

D. Baltutienės darbas yra 88 mašinėle 
rašytų puslapių. Ta tezė buvo parašyta ba 
karauro laipsniui gauti Melbourne univer
siteto istorijos departamente. Ji buvo la
bai gerai įvertinta 1981 metais universite
te. Australijos Lietuvių Fondo pakviesta 
komisija: prof. V. Daniela, prof. A. Ka- 
baila ir A. Zubras pasiūlė jai paskirti už 
š( mokslini darbą 500 dol. premiją.

LIETUVIS CHEMIJOS DAKTARAS
Griffith universitete Bribane, Australi

joje, pradėjo dirbti profesūroje jaunas lie 
tuvis Dalius Sagatys. Išėjęs mokslus Aus 
tralijoje, jis Amerikoje įsigijo chemijos 
daktaro laipsnį. Keletą metų dirbęs Pran
cūzijoje ir Olandijoje, dr. D. Sagatys grį
žo į Australiją ir galutinai įsikūrė Brisba
ne.

SYDNIEJAUS LIETUVIŲ SAUGUMAS
Kaip praneša MŪSŲ PASTOGĖ, Austra

lijoje lietuviai yra susirūpinę dėl savo 
saugumo, kai sužinojo, kad į Sov. Sąjun
gos generalinio konsulo vietą yra paskir
tas lietuvis Vytautas Sirutavičius. Tai 
esąs pirmas atvejis, kad Australijoje yra 
lietuvis sovietų diplomatinėje tarnyboje.

PASIŽYMĖJĘS INŽINIERIUS
Jaunas lietuvis inžinierius dr. Bronius 

Nemickas, gyv. JAV, yra parašęs apie 15 
mokslinių studijų iš savo profesijos srities. 
Bene paskutinį jis parašė kartu su savo 
kolega inž. E. J. Koszalka. Tai vendens 
Šaltinių geohidrologinis įvertinimas. Stu
diją išleido JAV federalinės valdžios 
spaustuvė.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Australijos liet, savaitraštyje MŪSŲ PA 

STOGĖ pasiskelbė Lietuvių laidojimo biu
ras FUNERAL OF DISTINCTION, kokio 
ligšiol nebuvo laisvajame pasaulyje. Ma
noma, kad tas skelbimas paskatins masinę 
lietuvių imigraciją į kengūrų žemę.

— Ne. Sandėliukas mažas, atokiai nuo kitų. 
Artimiausio sargybinio postas — apie tris šimtus 
metrų. Ilčinskas turi sandėlio raktus. Sakau, bie- 
sas žino, kaip jie galėjo pamiršti apie to sandėliuko 
egzistavimą...

Į sveikatą! — Garėnas skambtelėjo stikliuku 
į Atkočiūno stiklą.

Į podiumą įkopė dainininkė ir rusiškai užtrau
kė dainą iš sovietinės filmos ..Žmogus su šautuvu“.

„Tuči nad gorodom stali, v vozduchie pach- 
niet grozoj... — skambėjo nedidokas gražus so
pranas.

— Gražiai dainuoja. — pastebėjo Garėnas. — 
Viena geriausių „Liutnės“, lenkų operetės artisčių.

— Stervą! — spjaute išspjovė Atkočiūnas. — 
mat. kaip nori įtikti...

— Visi turi kaip nors verstis gyventi, — filoso
fiškai pastebėjo Garėnas. — Ko siautėji? Gal tu 
nesistengi, tarnaudamas Raudonosios Armijos Te
ritoriniame korpe? Gal aš nesistengiu, dirbdamas 
įstaigoje?

— Skirtumas, gal. yra. Aš priverstas... — at
kirto anas.

Ką žinai, kad ji nepriversta? Visiems reikia 
kaip nors gyventi... — pakartojo Garėnas ir ūmai 
paklausė: — Kaip Gražina?

— Ką turi galvoje? — nesuprato.
— Man reikalinga Gražinos pagalba, — kietai 

pabrėžė Garėnas.

— Gražinos? Ne! Tai ne moterų darbas. Aš 
nesutinku įpinti Gražiną į tą aferą... — karščiavo
si leitenantas.

— Klausyk, leitenante. — pašnibždomis, pri
mygtinai dėstė Garėnas. — Ar manai, kad gali kal-

SUSITIKIMAS PO 30 M.
Kęstučio Jokubyno apsilankymą Angli

joje „Norwich Mercury" laikraštis apraišė 
šitaip:

— Istorinis dviejų buvusių Sibiro vergų 
stovyklos kalinių, nesimačiusių 30 metų, 
susitikimas įvyko netoli Wymondham.

Tas pasimatymas buvo Mr. Eriko Pleas
ants namuose Stanfielde, kur jį pagaliau 
susirado 52 metų lietuvis Kęstutis Joku- 
bynas. Ten Kęstutis svečiavosi visą savai
tę ir prisiminė drauge tuos sunkius laikus, 
kurie savigynos meno ekspertui Rr. Plea
sants prasidėjo 1947 metais, kai jis atsidū
rė Berlyno rusų zonoj ir ten tapo StaKno 
režimo metodų auka.

Už „priešsovietinę veiklą ir šnipinėji
mą“ jis buvo nuteistas 25 metams priver
čiamojo darbo stovyklos šiauriniame Intos 
mieste, ir tame gyvenime, kur tik stipriau 
šieji išlieka, pasižymėjo kaip boksininkas, 
imtynininkas ir stipruolis. Apie savo per
gyvenimus yra parašęs knygą, kurią tikisi 
išleisti.

Intoje susitiko jis nedidelį, bet protingą 
lietuvfį Jokubyną, kuris norėjo pagilinti sa 
vo anglų kalbos žinojimą. Būdamas 17 me
tų, už dalyvavimą priešsovietiniam pasi
priešinime ir pogrindžio žurnalo leidime, 
Jokubynas buvo nubaustas 10 metų kalėti.

Po septynerių metų, Stalinui mirus, abu 
vyrai tapo paleisti. „Specialiu Aukščiau
sios Tarybos įsaku, mažiau n u sik ai tusieji 
turėjo būti išleisti iš stovyklų“, sakė Joku- 
bynas.

„1954 m., birželio 12 d., keli žmonės kar 
tu su manim buvo perkelti į tranzito sto
vyklą ir tada paleisti. Erikas vienas pir
mųjų išėjo į laisvę.

Po to, sekė sunkus laikotarpis, būtent 
vis dar Sibiro mieste, kuriame gyveno Jo
kubyno ištremtieji tėvai. Po trejų metų, 
1957 m., rugpjūčio 9 d., už bandymą Igar- 
kos uoste užsienio laivu pabėgti į Vaka
rus, KGB suėmė Kęstutį ir vėl jį įkalino 
dešimčiai metų.

Atlikęs bausmę, sugrįžo į Vilnių ir, kaiip 
kalbų žinovas, gavo bibliotekininko darbą.

Tada jis bandė tris kartus legaliai iš
vykti iš Sovietų Sąjungos, kol pagaliau, 
kai jo reikalu susidomėjo BBC, „Chicago 
Tribūne“ ir „Financial Times“ dienraš
čiai, įvairūs diplomatai ir politikai, buvo 
išleistas. Dabar jis dirba žurnalisto darbą 
V. Vokietijoje.

Nuo 1977 metų jis visaip bandė susirišti 
su Mr. Pleasants, naudodamas jo senąjį 
Rackheath adresą, bet laiškai grįždavo su 
'įrašu „Išvykęs kitur".

Galų gale jis kreipėsi į „Salvation ar
my“ organizaciją, kuriai pavyko surasti 
Mr. Pleasants, ir šiais metais abu vyrai 
suėjo į kontaktą.

„Aš atvykau į Londoną, o iš ten į Nor
wich. Sutikau jį mažai pasikeitusį, tik 
pražilusiais plaukais, o kaliniams stovyk
lose nebuvo leidžiama turėti ilgus plau
kus. Radau jį neįtikėtinai geroj sveikatoj, 
mokantį jaunuolius „Judo“ meno ir kartu 
su jais šokinėjantį“, sakė Jokubynas.

69 metų Mr. Pleasants yra Norwich 
Duke Street ir Wymondham „Judo“ klu
bų vyresnysis inspektorius. Gyvenamoje 
vietoje jis yra įsijungęs ir į „Alkido“ ir 
„Kendo“ japonų sportus.

Prie šio aprašymo laikraštis atspausdi
no ir abiejų susitikusiųjų draugų nuotrau
ką.
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1983 m. Jiepos 24—31 d.d.

Vokietijoje, Augsburge, Kappelberg 1, 
„Haus St. Ulrich" akademijoje.
Paskaitas skaitys: fizikas dr. K. ALME

NAS, Vašingtonas
psichologas prof. dr. V BIELIAUS
KAS, Cincinnati
sociologas dr. K. ČEGINSKAS. Muen- 
chenas
diplomatas, teisininkas dr. A. GERU
TIS, Bernas
filosofas kun. dr. F. JUCEVIČIUS, 
Roma
teisininkas, žurnalistas Br. KVIKLYS, 
Chicago
muzikė prof. dr. R. LAMPSATYTĖ- 
KOLLARS, Hamburgas
lituanistas V. NATKEVIČIUS, M. A., 
Viemheimas
teologas kun. A. RUBEKAS, Memmin
gen as
teisininkas prof. dr. A. STROMAS, 
Bradfordas
politologas prof. dr. V. S VARDYS, 
Vašingtonas

Bus paminėtos sukaktys:
„Aušros“ 100 m.
Vaižganto (mirties 50 m.
Dariaus-Girėno (skrydžio 50 tm.

Vyks Europos Liet. Bendruomenės va
dovų posėdžiai ir kitų organizacijų susi
rinkimai. Numatomas pranešimas iš V-jo 
Jaunimo Kongreso.

Literatūros vakare savo poeziją skaitys 
(su intermedijom ir komentarais) poetas 
BERNARDAS BRAZDŽIONIS, Los Ange
les.

Koncertuos tarptautinė solistė LILIJA 
ŠUKYTĖ, akompanuojant RAMINTAI 
LAMPSATYTEI.

TĖVYNĖS VALANDĖLĘ praves poetė 
EGLĖ JUOVALKĖ.

Du popiečius vyks ekskursijos į Bavari
jos pilis ir Muencheno muziejus.

Bus ŽIBUNTO MIKŠIO (Paryžius) gra
fikos paroda,

Br. Kviklio paruošta „Draudamosios 
lietuvių spaudos“ Lietuvoje bei užsienyje 
(1865-1983) — „Aušros šimtmečiui pami
nėti — paroda.

Jubiliejinę studijų savaitę moderuos: 
dr. K. J. ČEGINSKAS, V. NATKEVIČIUS, 
dr. J. NORKAITIS. Savaitės kapelionas — 
kun. dr. J. JŪRAITIS.

„Haus St. Ulilch“ patalpose yra, su vi
sais patogumais,50 kambarių vienam ir 12 
dviem. Yra po namais didžiulis baseinas, 
garažai, laisvalaikių kambariai.

Pragyvenimas dienai kainuos 50 DM., 
nedirbančiam jaunimui bus daroma nuo
laida. Trumpalaikiams dalyviams bus už
sakyti kambariai gretimuose viešbučiuose, 
o valgyt galės su visais dalyviais.

Registruotis — pas Aliną Grinienę:
A. Grinius
Diamantstr. 7
8000 Muenchen 50.
Tel. 089-1504471,

įmokant reg. mokesnį — 50 DM. (jaunimas
— 20 DM.) į stud, savaičių konto:

Litauische Studienwoche Konto-Nr. 
8.9340.02. Volksbank Kr. Bergstrasse, 
BLZ 509. 91400. 6840 Lampertheim.

Rengimo komisija

| bėti savo sužadėtinės vardu? O jei aš pasakysiu 
tau, kad ji daugiau žino, negu tu?

Atkočiūnas pastebimai drebančia ranka pri
sipylė stikliuką ir jį išlenkė.

— Ko nori iš Gražinos? — paklausė.
— Nieko ypatingo. Noriu, kad ji užverbuotų 

Raibį, — ramiai atsakė Garėnas.
— Kas tas Raibys?
— Mūsų įstaigos vyresnysis kurjeris. Puikus 

vyras. Daugel metų jį pažįstu. Jis būtinai reikalin
gas. Matai jo žinioje anglių ir visokių atliekų san
dėlys mūsų įstaigos rūsy. Ten velnias koją gali nu
silaužti. Slėptuvių slėptuvės tame rūsyje. Ir svar
biausia, įėjimas į tuos rūsius tik per aklą koridorė
lį greta Raibio buto.

Nepastebimai galima sukrauti ten visus tuos 
šautuvus ir amuniciją ir užkasti rūsyje. Visgi pus
antro šimto šautuvų. Tokio skaičiaus iškarto išda
linti neįmanoma. Nė žmonių dar tiek neturim. Tai
gi. reikia susandėliuoti. Aišku?

— Nevisai. Kam reikia Gražinos? Gali pats 
tą Raibį užverbuoti, jei pasitiki juo, — nepatenkin
tas kalbėjo Atkočiūnas.

— Petrai, tu geras vyras, bet galva tavo nedi- 
džkė, — nusijuokė Garėnas. — Negi aš galiu visus 
verbuoti? Mane dirbant žinai tu. dar vienas ir tas 
iš kurio gaunu nurodymus, žinos dar ir Gražina — 
viskas!Gražina ir šiaip žino. Raibys neturi nieko 
apie mane žinoti. Gražina jį suves su tavim. Aišku? 
Taip turi būti. Ryt aš pats kalbėsiu su Gražina... 
— baigė Garėnas.

Atkočiūnas buvo bepradedąs kažką sakyti, ta
čiau, lyg užspringęs, sutiko ir melancholiškai su
žiuro į šokančias salės vidury poras.

(Bus daugiau)

Vokietijos Liet. Kultūros 
Draugijos suvažiavimas

Lietuvių Kultūros Draugija, sutrumpin
tai UKD, yra organizacija, apjungianti ke
lias dešimtis intelektualų, bei literatūra, 
muzika ar politika besidominančių asme
nų. Daugumoje tai Vokietijoje gyveną lie
tuviai, bet yra keletas Ir „svetimšalių“ iš 
Belgijos, Šveicarijos. Vienas organizacijos 
tikslus nusa'kanči-ų punktų sako: „Ruošti 
kultūros dienas, viešas paskaitas, koncer
tus...“ ir t.t. Maždaug tokiose srityse ir 
judame.

Visai ne kaip komplimentas valdybai, 
o kaip objektyvus įvertinimas, pažymėtini 
aukštos lygio pastarųjų metų koncertai. 
Užpernai gėrėjomės muzikais Vosyliūnu, 
Odiniu, Hermanaite, pernai — Daunoru.

Dažniausiai stengiamės rengti savo su
važiavimus prisidedant prie kitos organi
zacijos renginių. Visai teisingai pastebi 
A. Hermanas, „Annabergo lapelio" leidė
jas, kad lietuvių išeivija „knibždėte knibž 
da organizacijomis, draugijomis ir pan". 
Iš tiesių, jų pernelyg daug, kai kur dirba
me paraleliai. A. Hermanas savo leidinėly 
toliau pasakoja apie savo organizaciją, 
kuri tokia unikali, kad net neturi nei var
do, nei narių sąrašo, nei valdybos. Keis
čiausiai, kad Hermanas samprotauja, esą 
LKD „norėtų mus turėti savo veiklos rė
muose". Keista, kad būtų galima norėti to, 
ko nėra. Pati mintis: kartu dirbti — anaip 
tol ne atmestina. Galima net padaryti at
bulai: LKD įeitų į Annabergo literatūros 
būrelio rėmus (jei jie juos turėtų!?).

Šiemet Vokietijos Krašto valdyba lap
kričio mėn. 5-7 d.d. surengė Vokietijos 
Bendruomenės darbuotojų pasitarimą. Mie 
lai buvome priimti susirinkusiems duoti 
šeštadienio popietėje kultūrinę programą. 
Mažne visa šeštadienio popietė buvo pa
vesta LKD-jai.

17 vai. vyko Maironio minėjimas, ku
riam vadovavo kun. Senkus. Jis paskaitė 
keliolikos minučių referatą apie Maironio 
kūrybą.

Po referato keturi gimnazijos mokslei
viai paskaitė Maironio eilių montažą. Po 
to muzikos specialistai, ponai Paltinai su 
kun. Senkum atliko kelias giesmes pagal 
Maironio sukurtus tekstus.

Po vakarienės rinkosi koncertan, kurį 
išpildė iš šiaurės Vokietijos pakviestos 
menininkės - muzikės. Tai, jau lietuviškai 
visuomenei gerai pažįstama, prof. dr. Ra
minta Lampsatytė - Kollars kur, beja, at
kreipė mūsų dėmesį į neseniai iš Lietuvos 
atvykusias sesutes, Viliją ir Henrietą Mo
zūra i ty tęs, apsigyvenusias profesorės kai
mynystėje. Henrieta prieš pusantrų metų 
baigusi Lietuvos konservatoriją smuiko 
klasę, Vilija, berods, dar tebelankanti, čia, 
Vokietijoje, Aukštąją mokyklą.

Nepaisant mūsų primityvių sąlygų: blo
gos salės akustikos, savo amželį seniai at
gyvenusio fortepijono ir blogo salės apšil
dymo, koncertu gėrėjomės pamiršę visus 
nedateklius.

nukelta (į 6 pusi.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 88

Iš dešimties skaitmenų (0, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9) sudarykite tris aritmetines su
mas, naudojantis daugyba, atimtim ir su
dėtim, į kurias įeitų tie skaitmenys tik 
po vieną kartą. Pvz., 3 + 4 = 7; 9—1=8; 
5X6 = 30. Tačiau šis pavyzdys yra netei
singas, nes 2 visiškai neįeina, o 3 pasikar
toja du kartus.

Atsakymas Nr. 87
Vyriausias yra kirpėjas Kazys, paskui 

eina tamsiaplaukis virėjas Antanas, o jau
niausias yra rudaplaukis raštininkas Ba
lys.

Ekonomistų konferencijos metu Pragoję 
anglų atstovas klausia čekoslovako:

— Kai ten jūsų ekonominiai reikalai?
— Puikiausi! Mes daug gaminame kera

mikos dirbinių...
— Ir ką darote su tais puodais?
— Eksportuojam į Lenkiją.
— Ir, žinoma, gaunat užsienio valiutos.
— Ne. Jie moka kiaučiniais.
— Tai gerai, kiaušinių reikia.
— Kiaušinius siunčiame į Rumuniją.
— Taigi uždimbat pinigo.
— Ne. Jie atsilygina paukščiais.
— Geras laimėjimas: nuo kiaušinio iki 

paukščio!
— Nevisai. Paukščius vežame į Vengri

ją.
— Vengrai turbūt užmoka valiuta.
— Ne. Kviečiais...
— Labai gerai, kviečius galit parduoti.
— Už kviečius Rytų Vokietija atsilygina 

vinim.
— Argi jums reikia tiek daug vinių?
— Mums nereikia, bet Sovietų Sąjunga 

visus paima.
— Paima i rsumoka grynais pinigais, ar 

ne?
— Ne! Jie mums prisato molį, o iš jo 

mes tuos puodus ir gaminam...

Du ruskeliai kalbasi Maskvoje:
— Klausyk, Ivanai, ar tu manai, kad 

mes pasiekėme šimtaproentinio komuniz
mo ar bus dar blogiau?

2
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RUSAI IR LIETUVIAI
Iš pogrindžio (leidinio

Iš Lietuvos pasitraukęs rašytojas Tomas 
Venclova tokiu pavadinimu JAV liet, žur
nale „Metmenys“ 1977 m. Nr. 34 paskelbė 
straipsnį, kuriame nagrinėja lietuvių — 
rusų santykius, kaip jie klostėsi istorijos 
eigoje ir drauge paliečia klausimą, kokia 
turėtų būti lietuvių pažiūra į rusus. Straip 
snyje nagrinėjamas svarbus klausimas, to
dėl su jo pagrindinėmis mintimis skaity
tojus supažindiname.

Straipsnio pradžioje rašoma, kad Lietu
vos žmonių masinėje sąmonėje slypi daug 
paniekos ir agresyvaus jausmo rusams. 
Eilinis rusas taip pat turįs analoginių jaus 
mų. Taip yra todėl, kad su rusais lietuvių 
sąmonėje siejasi deportacijų prisiminimai, 
ekonominės bėdos, kasdieninis kultūros ir 
religijos prievartavimas, tautinį ir žmogiš 
kąjį orumą žeminanti prievolė įvairiais 
būdais garbinti „vyresnį brolį“, kartais 
nutolstanti, kartais priartėjanti, bet nuo
lat tvyranti horizonte kalėjimo ir fizinio 
sunaikinimo grėsmė. Eiliniam rusui ne
vienai 'įdiegta kad lietuviai — fašistai, ku
rie šaudė jo tautiečius ir progai pasitai
kius, mielai šaus ir jį patį, o be to, jie 
kaižkaip įsigudrino geriau už jį verstis, iš 
esmės išnaudodami Rusiją, lygiai kaip iš
naudoja čekai, lenkai ar kubiečiai. Tokiu 
psichologiniu pamatu remiasi kasdieninis 
buitinis abiejų tautų kontaktas, čia, auto
riaus manymu, dera įžiūrėti pagirtiną lie
tuvių atsparumą bei pasyvią rezistenciją, 
bet ir didelę abiejų tautų tragediją.

Toliau Venclova aiškina tos tragedijos 
esmę. Neapykanta — sako jis — įmanoma 
suprasti ir net pateisinti, bet neapykantos 
ir kerlšto jausmai nepadeda konstruktyviai 
spręsti jokių socialinių problemų. Didelė 
dalis lietuvių žiūri į rusus nediferencijuo
tai, remiasi emocijomis, net rasinio pobū
džio instinktais, bet ne protu. Rusas virs
ta atpirkimo ožiu, kuriam suverčiamos vi
sos pastarųjų dešimtmečių nelaimės. Ru
sas laikomas žandaru, alkoholiku, apatiš
ku barbaru, ištvirkėliu, pagaliau žmogžu
džiu. Lietuvon a t vykstantieji kolonistai, 
ypač administratoriai, dažnokai atitinka, 
jei ne visus, tai bent dalį šių epitetų. Ati
tinka juos ir neretas lietuvis, bet į tai krei 
pSama kur kas mažesnis dėmesys. Dauge
lis samprotauja, kad rusas toks jau apsi
gimęs, o lietuvis tik „užsikrėtęs“ ar „par
sidavęs“. įvairios niekšybės, kurias daro 
patys lietuviškieji vadovai paaiškinanti 
„Maskvos diktatu“ ar nenoru „supykinti 
Maskvą“, o tuo tarpu Maskva apie tuos 
reikalus ne ką ir žino. Kurstomas ir rusų 
šovinizmas. Bet tautinis neapykantos Ir 
keršto grįžtamasis ryšys yra labai pavojin
gas ir negeistinas. Jei tas psichologinis nu
siteikimas stiprės, tai pakitimų Rytų Eu
ropoje atveju susilauksime pjautynių, 
prieš kurias nublanks dabartinio Ulsterio 
įvykiai ir net tragiškasis Lietuvos partiza
nų karas. Geriausieji Lietuvos ir Rusijos 
žmonės gesina ta grįžtamąjį keršto ryšį.

Žmogus įgyja pirminę orientaciją pa
saulyje — toliau rašo T. Venclova — per 
savo tautą, per specifiškas tai tautai se
miotines sistemas, iš kurių svarbiausioji 
yra kalba. Skirtingų tautinių sistemų san
dūros dinamizuoja ir praturtina kultūrą. 
Solženicinas savo noibelinėje kalboje pa
sakė: „...tautų išnykimas mus nemažiau 
nuskurdintų, negu visų žmonių supana'ši- 
nėjimas į vieną charakterį, į vieną veidą. 
Tautos, tai žmonijos turtai, tai jos apiben
drintos asmenybės: pati mažiausia turi 
skirtingą spalvą, slepia savyje ypatingą 
Dievo sumanumo bruožą. „Tautai būdin
gas tam tikras apsisprendimas pasaulyje, 
normaliomis sąlygomis įgaunąs savaran
kiškos valstybės formą. Savarankiškoje 
valstybėje lengviau spręsti socialinius kon 
fliktus ir kultūriškai augti. Tautos gali 
normaliai bendrauti, stiprinti ir praturtin
ti viena kitą tik suverenumo ir demokra
tijos sąlygomis, šių dienų pasaulis nėra 
stabilus ir kooperatyvus. Dėl to kaltas to
talitarizmas, tai toji kartagina, kuri priva
lo žlugti. Pilnavertė asmenybė vienodai ger 
bia visas kitas asmenybes. Tas pats prin
cipas galioja ir tautoms. Brandi, pasiryžu
si išlikti ir augti tauta turi būti kritiška 
ne vien užkariautojo ar kaimyno, bet ir 
savo atžvilgiu. Ir geriau kriticizmą savo 
adresu perdėti negu sumažinti.

Išeivijoje ir pačioje Lietuvoje dažnas 
rusas ir komunistas yra beveik sinonimai. 
Paplitusi mintis, kad šiandieninė tarybinė 
sistema yra logiškas carinės rusų sistemos 
tęsinys. T. Venclova pabrėžia, kad jis su 
tuo nesutinka. Tragiškų (įvykių, ištikusių 
Rytų Europą, — rašo jis — negalima vesti 
iš blogos „išsigimėliškos“, ar „aziatiSkos“ 
rusų prigimties. Rusijja turėjo stiprių im
perialistinių tendencijų, bet jos nėra am
žinos ir nekintamos. Irracionalaus imperia 
lizmo, kurį matome dabar Rytuose, nega
lima tapatinti su gana „normaliu“ ir sena 
madišku caro imperializmu. Jie kokybiš
kai skiriasi. Naujasis imperializmas vra 
iš esmės anacionalus — net tada, kai sa
vo reikalui panaudoja nacionalinius jaus
mus. Jis tiek pat nukreiptas prieš rusus, 
kiek prieš lietuvius ir kitas tautas. Be abe
jo, — rašo T. Venclova — senasis rusų im
perializmas Lietuvai buvo skaudus ir pa
vojingas. Visi ligii šiol atsimename — ačiū 
Dievui, rašo T.V., atmintį turime neblogą, 
lenkai net sako, kas lietuvį užkabina, tai 
jam neatleidžiama ir po šešių šimtų metų. 
Prisimename caro Aleksiejaus Michailo-

,.Tautos kelias" Nr.l
vičiaus 1655 m. Vilniuje surengtas skerdy
nes, prisimename Muravjovą, spaudos 
draudimą ir rusifikaciją kampaniją. Ta
tai giliai įsirėžė į tautos atmintį. Dabarti
nė padėtis daug kam atrodo analogiška 
aniems laikams. Deja, analogijos nėra. 
Carinė rusifikacija buvo šiurkšti, galima 
vadinti net chamiška ir barbariška, bet 
Piūsų lietuviai fundemantaliai nutautėjo, 
o Didžiojoje Lietuvoje išsilaikė. Senasis 
tradicinis rusų imperalizmas, kad ir bjau
rus, dar telpa į tam tikrus tradicinius rė
mus. Sutaipindami komunizmą su juo, la
bai netiksliai įvertintume komunizmo cha 
raikterį. Komunizmas nepripažįsta dviejų 
dalykų: kompromiso ir nuomonių skirtu
mo. Jei daro kompromisą, tai būtinai tik 
trumpalaikį. Visas tautas nori perorgani
zuoti pagal vieną modelį, kuris principiš
kai prieštarauja ne tik lietuvių, bet ir ru- 
ų tradiciniams modeliams.

Spalio revoliucija — rašo T. Venclova 
— anaiptol ne vien rusų, o gal net pirmiau 
šia ne rusų reikalas, nes joje esmingą 
vaidmenį atliko žydai (Trockis, Sverdlo
vas, Zinovjovas), lenkai (Dzeržinskisj, 
gruzinai (Stalinas, Ordžonikidzė), labai 
daug latvių, nemažas skaičius lietuvių 
(Kapsukas, Vareikis), visi jie buvo dena- 
cionalizuoti, ištikimi ne savo tautoms, ko
munizmui. šnekėjo paprastai rusiškai, bet 
rusų kalba jiems turėjo tokią pat vertę 
kaip esperanto. Po revoliucijos pirmiausia 
buvo triuškinamos rusų religinės ir istori
nės tradicijos. Tas medelis vėliau pasitar
navo „perorganizuojant“ ir kitas tautas. 
Po revoliucijos buvo sunaikintas didelis 
kiekis rusų kultūros paminklų. Tas naiki
nimas vyksta ir dabar. Rusų disidentų 
spaudoje patiekiama daug medžiagos.

T. Venclovos manymu, lietuviai, gruzi
nai, armėnai ir kaikurios kitos tautos yra 
mažiau nukentėję nuo komunizmo negu 
rusai, šiandien Voronežo apylinkėse (ge
riausias juodžemis), šiaurės Rusijoje — 
rašo T.V. — matai tokį išmirusį kaimą, 
kokio nematysi Gruzijoje arba Lietuvo
je. Gyvenimo lygis ten kur kas žemesnis, 
nors caro laikais jis dažniausia toks nebu
vo. Disidentų sluoksniuose dažnai sakoma, 
kad Tarybų Sąjunga — bene vienintelė is
torijoje imperija, kurios kolonijiniai pa
kraščiai ekonomiškai toli pranoksta met
ropoliją. žinoma, pabaltiečiams padeda jų 
darbštumas, racionalaus ūkininkavimo įgū 
džiai, gruzinams pati gamta. Labai netiks
iu kalbėti apie „rusišką išnaudojimą“. Iš
naudoja valdžia, sudaryta anaiptol ne vien 
iš rusų, išnaudoja visus — karinės pramo
nės, pasaulinės revoliucijos, gera dalimi 
ir patys valdantieji asmenys, čia T. Venc
lova primena populiarų posakį: „Komuniz 
mas skiriasi nuo nacizmo tuo, kad naciz
mas bandė garantuoti sotų gyvenimą vie
nai tautai kitų tautų sąskaita, o komuniz
mas garantuoja prastą gyvenimą visiems.“

Rusų ir lietuvių likimas ‘iš esmės esąs 
bendras. Totalitarinis — komunistinis im
perializmas, kuris yra pati blogiausia im
perializmo forma, pavergia ir išnaudoja 
vienus ir antrus. Venclovos įsitikinimu, 
priverstinis „vyresniojo brolio gerbimas“ 
esąs tiik veidmaininga kompensacija ru
sams, kurią daro tarybinė sistema už ru
sų tautinės ir istorinės būties suardymą. 
Imperialistiniais sumetimais, o ne iš mei
lės rusų tautai teikia pirmenybę rusų kal
bat ir rusų kalba mokyklai. Ta sistema 
nemyli nieko ir |į vargingą rusų liaudį ižū- 
ri ypatingai iš aukšto. Tarybinė rusų lite
ratūra iš ėmės ne rusų literatūra. Rusiška 
mokyklą turi auklėti ne rusą, o tarybinį 
žmogų. „Vieningos tarybinės liaudies“ idė
ja, anot Venclovos, tiek pat nerusd'ška, 
kiek ir nelietuviška. Rusų disidentai ir ru
sų inteligentija šitą padėtį gerai supranta. 
Ne tik sacharoviečial, bet ir dažnas rusų 
nacionalistas pripažįsta, jog tik imperijos 
atsisakymas išgelbėtų jų tautą morališkai, 
ekonomiškai ir kultūriškai. T. Venclovos 
manymu, šiandien esame naujos ir vertin
gos tautų draugystės akivaizdoje, žinomas 
disidentas Bukovskis, būdamas Vakaruo
se, 1977 m. sausio mėn. pasakė: „Engdama 
kitas tautas, rusų tauta gali tik prarasti 
savo laisvę, bet ne ją įsigyti. Laimė rusų 
tauta tai vis labiau suvokia. Ta prasme 
mes veikiame drauge su Ukrainos, Armeni 
jos, Pabaltijo ir kitais tautiniais sąjū
džiais“. Takoskyra eina — daro Išvadą T. 
Venclova — ne tarp tautų, o tarp demo
kratinių jėgų ‘ir totalitarinės sistemos.

T. Venclova teisina rusų tautą ir mano, 
kad už lietuvių tautos dabar patiriamas 
nelaimes negalime kaltinti vien rusus, jas 
vykdo ir kiti, jų tarpe ir patys lietuviai. 
Be abejo negalima rusą sutapatinti su ko
munistu. Kurstymas neapykantos ir keri
te rusų tautai yra neteisingas ir nenaudin
gas lietuvių tautai. Išsilaisvinti iš totali
tarinės sistemos priespaudos vien savo jė
gomis mes nepajėgsime. Bendras veikimas 
su rusų ir kitų tarybinių tautų disidentais 
yra būtinas. Sacharovas, Solženicinas. Bu
kovskis ir daugelis kitų rusų disidentų 
(bet ne visi) remia lietuvių išsivadavimo 
sąjūdį. Kovaliauskas už lietuvių rėmimą 
yra net nuteistas.

Korektiškų santykių su rusų tauta pa
laikymas ir tautinės neapykantos kursty
mui priešinimasis seka iš teisingai supras 
to patriotizmo. Bet, žinoma, tai nereiškia, 
kad turime nesipriešinti rusinimo ir lietu
vių kalbos teisių siaurinamo tendencijoms.

E Širdingai dėkoju visiems draugams ir 
pažįstamiems, kurie laiškais ir telefonu 
teiravosi ir reiškė užuojautų dėl mane 

ištikusios eismo nelaimės. Malonu pranešti, 
kad kaulai jau beveik sugijo ir pamažu pradedu 
įsitraukti į normalų gyvenimą. Taipogi savo 

ir žmonos vardu sveikinu visus Kalėdų 
Švenčių proga ir linkiu gerų ir laimingų 

Naujų Metų.

® Petras Varkala j
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Iš Aušros Nr. 31
BOLŠEVIKU SIAUTĖJIMAS MERKINĖS 

APYLINKĖSE
(tęsinys)

Ryliškių bažnyčios ir Paltaracko likimas
1944 m. gruodžio 24 d. Ryliškių bažnyčia 

taip pat buvo numatyta sunaikinti. Tačiau 
tą dieną liko neliesta. Greičiausiai dėl to, 
kad ten glaudėsi daug moterų ir vaikų, 
kurie čia buvo subėgę prašyti Aukščiau
siojo globos. Žmonės, kęsdami šaltį ir al
kį, skendo neviltyje. Juos palaikė bendros 
maldos. Visą laiką bažnyčioje taip pat bu
vo kunigas Stasiūnas. Jis aukojo šv. Mi
šias, guodė žmones, ramino, kėlė jų viltį. 
Kai kas iš bažnyčios neišėjo dar ir antrą
ją Kalėdų dieną. Per vieną pamokslą kun. 
Stasiūnas smerkė kruvinus užpuolikų dar
bus. Tą pamokslą girdėjo Paltarackas, tuo 
syk, tikriausiai, atsėlinęs pasižvalgyti, kas 
dedasi bažnyčioje. Visi buvo tiek siaubo 
apimti, kad iš karto nesuvokė, ko jis čia 
galėjo ateiti (totoriui didžiausia nuodėmė 
lankytis kitatikių šventovėje).

Reikia manyti, kad Paltarackas, sugrį
žęs pas rusus, viską atpasakojo, ką kuni
gas kalbėjęs, ką jis matęs. Manoma, kad 
bažnyčios sunaikinimą atidėjo tik dėl dau
gybės žmonių joje. O kunigą Stasiūną už 
tą pamokslą vėliau areštavo ir nuteisė 10 
ar 15 metų lagerio. Kunigas sugrįžo po Sta 
lino mirties, bet savo parapijos bažnyčios 
jau neberado. Trumpai klebonavo Nedzin
gėje. Dirbti neleido lageryje pakirsta svei
kata: buvo atleistas poilsiui bei gydymui
si, ir netrukus mirė.

Kunigą Stasiūną areštavus, Ryliškių 
parapiją nors retkarčiais aptarnaudavo iš 
kitur atvykę kunigai. Tačiau greit bažny
čią valdžia uždarė. Kitaip sakant, uždrau
dė atvažiuoti čia kitiems kunigams. Ryliš
kių parapijiečiai nujautė, kad valdžia baž 
nyčią nori sunaikinti. Todėl nutarė ją pa
eiliui saugoti. Daugiausia ją prižiūrėdavo 
buvęs zakristijojnas. Bažnyčią saugoti pa
dėjo jo šunys. Tais neramiais laikais žmo
nės taip pergyveno visokių negandų, kad 
ilgainiui ėmė iš šunų lojimo suprasti, kas 
į jų pusę atvyksta. Mat šunys vienaip loja 
ginkluotus, kitaip beginklius, o trečiaip 
— žvėris. Ir kai tik artėdavo ginkluoti, 
žmonės iš visų pusių patraukdavo link baž 
nyčios ir šitaip sutrukdydavo atlikti tą 
bjaurų darbą. Visų akivaizdoje kažkodėl 
vengta deginti (bažnyčią. Tik su laiku bu
vo sugalvota šitoks varijantas.

Iš Merkinės i RyliŠkes atvyko būrelis 
kariškių. Kuliais metais tai buvo, mums 
nustatyti nepavyko. Greičiausiai 1949-1951 
m. laikotarpyje. (Kurijoje nesiteiravome 
saugumo sumetimais). Tame būrelyje bū
ta ir Paltaracko. Anuomet Merkinėje buvo 
vadinamų liaudies gynėjų. Reikia manyti, 
kad kaip tik Paltarackui buvo įsakyta pa
degti bažnyčią. Mat kariškiai. Ryli'.škėse 
pasisukinėję, pavakare pasiėmė iš kaimo 
pastotes, neva kažkokiais reikalais išvyko. 
Paltarackas su dviem kareiviais pasislėpė 
netoli bažnyčios griovio krūmuose. Sute
mus Paltarackas su savo bendrais išlindo 
iš krūmų. Kartu kiek paėję, stabtelėjo. Iš 
davikas Paltarackas, nešinas kažkokiu in
du ilr skudurais, pasuko prie bažnyčios du
rų ir, išlaužęs duris, įėjo į vidų. Ryliškie- 
tis, tą vakarą turėjęs eiti prie bažnyčios 
sargybą, atėjo kiek vėliau, nes buvo tik
ras, kad rusų nebėra kaime, — tie juk su 
keliais vežimais išvažiavo, — visi matė. 
Sargas prie bažnyčios artėjo kaip tik tuo 
metu, kai Paltarackas nuo durų buvo per 
kelis žingsnius. Žmogus, 'pažinęs Paltarac- 
ką ir žinojęs jo žiaurumą, apmirė iš bai
mės ir stebėjo lyg apstulbęs, kai šis laužė 
bažnyčios duris. Sudrausti nedrįso. Paga
liau sargas nutarė patyliukais eiti ieškoti 
kitų žmonių pagalbos. Deja, atskubėję žmo 
nės rado liepsnojantį bažnyčios vidų, o 
piktadarių jau neberado. Bažnyčios Išgel
bėti nepasisekė, — juk visa medinė, o čia 
dar apipilta benzinu ar kitu gerai degan
čiu skysčiu, visa greit paskendo liepsnose.

Kai Paltarackas su savo bendrais sku
bėjo pas anksčiau išvykusią grupę, vežė
jai, palikę rusus Novasodų kaime, važiavo 
atgal Ryliškes namo. Jie, rusus nuvežę į 
Subartonių miške prisiglaudusį Novasodų 
kaimą (10 km. nuo Ryliškių), paliko išvež
to Sibiran ūkininko Baryso name, kur bu
vo laikinai apsigyvenusi vienos našlės var
ginga šeima. Vežėjai nesutiko grįžtančio 
Paltaracko, nes šis, matyt, nenorėjo, kad 
jį vežėjai pastebėtų: bus pirmasis vežėjus 
pajutęs ir, pasitraukęs nuo kelio toliau.

Rusai, našlės užimtose patalpose greit 
padarė kratą, pasitikrino, kuo galima pa
sisotinti. Radę bulvių ir truputį lašinių, 
taukų, įsakė išvirti bulvių. Bulves skuto 
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šeimininkė, o jai padėjo pora eilinių ka
reivių. Kai išvirusios bulvės pakvipo tau
kais ir svogūnais, susėdo visi rusai valgyti. 
Visko nesuvalgę, šiek tiek paliko.

Paltarackas, su savo bendrais atvykęs 
į Novasodus, tiesiog pasuko į Baryso na
mus, kur rusai po vakarienės nenusirengę, 
kas kur kritęs, miegojo. Vadinasi, jau bu
vo iš anksto susitarta, kur Paltarackas tu
ri prisijungti prie grupės. Paltaracko pa
sirodymas pažadino iš miego. Uždegė lem 
pą, o karininkas atvykusius su Paltaracku 
du kareivius išvarė lauk tarsi sargybom 
Paltarackui liepė suvalgyti bulvių liku
čius. Paltarackas pasiėmė nuo viryklos 
puodą su bulvėmis, pasistatė ant stalo ir 
pradėjo valgyti tiesiog iš puodo. Tik stai
ga — šūvis. Sutarškėjo lango stiklai, vos 
neužgeso lempa. Visi pašokę pamatė, kad 
Paltarackas su kąsniu burnoje susmuko 
ant suolo su peršauta galva. Savo akimis 
įvykį matęs asmuo pasakojo: „Išgirdęs 
šūv„ pažvelgiau link namo: .per kelis met
rus nuo lango lempos šviesoje stovėjo ka
reivis, atkišęs šautuvą į langą. Po akimir
kos sutarškėjo šautuvo spyna. Mat, išmetė 
Iš autuvo tūtelę ir spyną vėl uždarė. Eida
mas nuo lango, užsimetė šautuvą ant 
ties...“

Tūlas gali paklausti: kodėl sargybos 
reikėjo, kol dar Paltarackas nebuvo 
atėjęs? Kodėl sargyba buvo paskirta iš tik 
ką atvykusių kareivių, o ne iš pailsėjusių 
ir pavalgiusių? Kodėl nebuvo leista valgy
ti alkaniems kareiviams kartu su Paltarac 
ku? Galima suprasti, kad čia buvo tik žiau 
ri apgavystė. Paltarackui ir dviem karei
viams buvo .pavesta atlikti bjaurus darbas, 
o kad kam nors girtas nepasigirtų apie sa 
vo „žygį“, reikėjo garbingai jį numarinti

Tada vadas įsakė pakinkyti arklį, pasi
šaukė kaimynystėj gyvenusį Volungevičių 
ir liepė vežti Paltaracko lavoną Merkinėn. 
Volungevičius, važiuodamas su rusais, štai 
ką išgirdo: „Banditai sudegino Ryliškių 
bažnyčią. Ją gindamas, garbingai žuvo 
liaudies gynėjas draugas Paltarackas.“ Iš 
Merkinės Volungevičių paleido namo. Pal 
taracko lavoną atidavė žmonai. Laidotuvių 
nebuvo. Net nežinia, kur jis pakastas. Dėl 
Paltaradko mirties nieko nei areštavo, nei 
tardė. Taip pat nebuvo bandyta ieškoti pa 
degėjų. Jei banditai padegė bažnyčią če
kistai turėjo juos persekioti. Bet kam tas 
žygis? Liaudis ir taip patikės, ką čekistai 
paskelbė.

ne- 
čia

Buvo toks Maskvos planas...
Dėl tokių baisių tragedijų piktinosi ir 

jaudinosi nukentėjusių artimieji, kaimų 
gyventojai, vietinės valdžios atstovai ir 
net komunistai. Vyko kartą Alytaus ap
skrities aktyvo pasitarimas. Jo dalyviai 
skundėsi čekistų žiaurumu. Alytaus miškų 
urėdijos atstovas pateikė nušauto girinin
ko Revucko dokumentus, papasakojo apie 
paimtus iš nušautojo 26,000 rb. valdiškų 
pinigų. Kiti papasakojo siaubingus įvykius 
jų apylinkėse. Merkinės paruošų (įgalioti
nis papasakojo, kaip jis pats buvo išvilktas 
iki nuogumo ir tik per stebuklą likęs gy
vas. Alytaus apskrities partijos sekreto
rius susijaudinęs taip atsakė: „Ką aš čia 
išgirdau, man — baisi naujiena. Jei jie 
taip ir toliau elgsis — mus visus sunai
kins.“

Kiek vėliau, susikūrus Varėnos rajonui, 
kuriam priklausė dalis Merkinės vals
čiaus, pirmasis rajono partijos sekretorius 
Kalčys dėl panašių skundų aktyvui pasa
kė: „čia bus banditų, persirengusių kariš
kiais, darbas. Kitaip aš būčiau viską žino
jęs. Aš išaiškinsiu.“ Po savaitės jis akty
vui štai ką pridūrė: „šis reikalas ne mums 
priklauso spręsti. Yra sąjunginė valdžia, 
ji viską tvarko!“

Vėliau buvo kalbama, kad buvo toks 
Maskvos planas — visą Lietuvą sunaikin
ti, — apie kurį iš lietuvių žinojo vienas 
Guzevičius (Aleksandras Gudaitls-Guzevi- 
čius 1944-1945 m. buvo valstybės saugumo 
komisaras, dalyvavęs Kremliuje Stalino 
paruosto plano Lietuvą pertvarkyti svars
tyme. Tai bent buvo planas, kad net toks 
niekšas kaip Guzevičius, supratęs to plano 
esmę, apalpo. Prieš mirtį vienam savo pa
žįstamų! 1969 m. pradžioje jis šitai pasipa
sakojęs. Mums neatpasakojo tas asmuo Gu 
zevičiaus prisipažinimo, tik pasakė, kad 
ką jis išgirdęs, tai buvęs baisus planas, ši 
tai gali būti tiesa, nes Ir Suslovas yra pa
sakęs, kad Lietuva bus, bet lietuvių nebus!

Galbūt, kad vietos valdžia pokario me
tais apie Maskvos užmačias nieko nenu
tuokė, kaip nenutuokia ir šiandien, kaip 
iš tikrųjų Maskva žiūri į lietuvių tautą.

(Bus daugiau)

Sveikiname visus mūsų bičiulius ir 
pažįstamus Kalėdų (Švenčių proga ir 

linkime visiems laimingesnių 
Naujųjų Metų!

Ta intencija siunčiame 100 dol. 
Tautos Fondui

Magda ir Dr. J. Mockui

zurtcirjoryunkkbattarjctn

'.■itiiitiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiii’j

Kalėdų švenčių ir N. Metų proga 
Tautos fondas sveikina -visus 
rėmėjus ir linki jiems .geros 

sveikatos ir daug laimės!
T.F. Atstovybė D. Britanijoje

Škotijos Lietuvių Socialinio klubo 
valdyba ir mariai sveikina 

DBLS valdybą ir visus narius 
švenčių proga ir linki geros sėkmės 

ateinančiais metais.

■ I■
I ■

ūlllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Gerbiamiems Jr mieliems klubo 
nariams, nariams rėmėjams, 

bičiuliams Jr lankytojams 
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

ir 
LAIMINGŲ 1983 METŲ 

nuoširdžiai linki! ■—
Bradfordo „Vyčio“ klubo valdyba

Visus mūsų rėmėjus ir talkininkus, 
o taip pat pensininkus, ligonius ir 

vienišuosius tautiečius sveikiname 
Kalėdų proga ir linkime laimingų 

Naujųjų Metų.
Londono Lietuvių Moterų 

Sambūris „Dainava“

Metinių švenčių — Kalėdų ir 
N. Metų proga sveikiname 

rėmėjus, dvasiškius, globėjus, 
visą plačiąją visuomenę, seses ir 
brolius, gyvenančius laisvajame 

pasaulyje Ir pavergtoje tėvynėje.
LSS EUROPOS RAJONO 

VADUA

Linksmų Sv. Kalėdų ir laimingų

Naujųjų Metų visiems

pažįstamiems

draugams ir

linki

K. Makūnas

Linksmų šv. Kalėdų 
ir (laimingų N. Metų linki, 

| visiems draugams ir ĮpažĮstainiems J 
\ Angelė ir Vacys h

DBLS Škotijos skyrius
šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga 

sveikina vadovybę ir visus sąjungos 
narius. Linki geros sėkmės ir 

taikaus darnumo darbe 
ateinančiais metais

Visus draugus ir pažįstamus 
sveikiname švenčių proga. 
Vietoje kalėdinių atviručių 

aukojame spaudai 10 svarų.
VJ. Sližiai, Derby
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VENEZUELA
GRAŽIAI PAGERBTAS 

KUN. ANTANAS PERKUMAS, SDB
Spalio mėnesi, Venezuelos lietuviai iškil

mingai atšventė Tėvo Antano Perkumo 
auksinį vienuolystės jubiliejų. Taip pat 
atžymėta jo 40 metų kunigystės ir 30 me
tų pastoracinės veiklos Venesueloje sukak
tys. Iškilmės buvo tilo nepaprastos, kad 
jose dalyvavo vyskupas Vincentas Briz
gys ir iš Sao Paulo atvykęs Amerikos Lie 
tuvių Kunigų Vienybės Pirmininkas Pra
nas Gavėnas, SDB.

Spalio 2 dieną solenizantas ir Tėvai Sa
leziečiai suruošė pietus vyskupui Dr. Vin
centui Brizgiui pagerbti. Juose dalyvavo 
Caracas arkivyskupas Jose Ali Lebrun. 
Lietuvius atstovavo pjp. Dambravos, De- 
veikiai, Šulcai ir ponia Klovienė su duk
terimi Jadvyga.

Tą patį šeštadienio vakarą Jungtinis 
Bendruomenės Organizacijų Komitetas su
ruošė iškilmingą vakarienę Tamanaco vieš 
būtyje, kur solenlzanto pagerbti susirinko 
septyniasdešimt svečių, jų tarpe Ukrainie 
čių Ortodaksų Bažnyčios administratorius 
Venezueloje, protopresbiteras Leon Lutos- 
ky, latvių, lenkų ir ukrainiečių ‘bendruo
menių pirmininkai, o taip pat estų ir venig 
rų atsovai

Ngan Pou Ham
Kunigas Perkumas pasidalino pluoštu 

įspūdžių iš savo misionieriškos veiklos. 
Pasakojo, jog kinai kantoniečiai jam buvo 
davę pavardę — Ngan Pou Ham, kas reiš
kia — Teisybės Ieškotojas. Tėvas Perku
mas sakėsi visą savo gyvenimą ieškojęs ir 
siekęs Kristaus tiesos, vesdamas prie Die
vo jam patikėtuosius.

Iškilmingos pamaldos
Spalio 3 d. sekmadienį solenizantas at

našavo padėkos mišias šventojo Bosco pa
rapijos bažnyčioje, asistuojant Tėvui Pra
nui Gavėnui ir keliems vietos salezie
čiams. Pamaldoms susirinko netoli tūks
tančio tikinčiųjų daugelis jų — venezuelie 
olai. Liturginiai skaitiniai buvo atliekami 
dviem kalbom, ispanų ir lietuvių. Algio 
Dugno vadovaujamas choras sugiedojo 
penkias lietuviškas giesmes, vargonuojant 
Vyt. Damibravai. Mišių procesijoje šalia 
kryžiaus ir Lietuvos trispalvės tautiniais 
rūbais pasipuošusios lietuvaitės nešė prie 
altoriaus ostijas, vyną ir liturginius indus. 
Jaunimas vyskupo Brizgio pasirašytą pa
veikslėli šiam jubilėjui įamžinti.

Vyskupo Brizgio homilija
Kalbėdamas taisyklingai ir laisvai Ispa

niškai, mūsų vyskupas homilijoje pasisakė 
esąs iš mažo krašto, Lietuvos, kame tarpo 
krikščioniškos šeimos, klestėjo krikščio
niškas jaunimo švietimas. „Visos šalies so 
cialinės ir ekonominės problemos buvo 
sprendžiamos be revoliucijų, civilinio ka
ro ir nesantaikų, — kalbėjo vyskupas. — 
Turėjome ramų gyvenimą, tačiau priėš ke 
turiasdešimt metų mano kraštas buvo oku
puotas. Jie įvedė vadinamąjį „darbininkų 
rojų“ — ateistinį komunizmą, kurį Eugene 
Lyons prieš penkioliką metų apraše kny
goje: „Prarastasis darbininkų rojus“. Nuo 
to laiko gyvenimo sąlygos pablogėjo, šian
dien jos yra dar blogesnės, negu prieš 15 
ar 40 metų: žiauri priespauda, ekonominė 
suirutė, baimės ir teroro režimas. Žmonės 
desperacijoje metasi į alkoholizmą“.

Vyskupas džiaugėsi, turėdamas progą 
pagerbti lietuvį kunigą, salezietį Tėvą An 
taną Perkumą, kuris paaukojo savo gyve
nimą, kad žmonės Dievo globoje galėtų 
džiaugtis laime ir taika.

„Šisai kunigas patyrė gyvenime daug pa 
vojų, — tęsė vyskupas Brizgys. — Jo gy
venimas buvo vargingas ir sunkus. Kartą, 
gyvenant Hongkonge ir Kinijoje, karo 
metu, gelbėdamas vaikus pats rizikavo gy 
vybe ir buvo sunkiai sužeistas. Per visus 
tuos sunkių bandymų momentus jis pasi
liko ištikimas savo pašaukimui, ir niekas 
nepajėgė pakeisti jo nusistatymo gyventi 
su Dievu Jo tarnyboje. Kitokios gyvenimo 
formos jis nepažinojo“.

Baigdamas, vyskupas Brizgys palinkėjo 
Tėvui Perkumui daug geros sveikatos me 
tų. skirtų darbui — skleisti Viešpaties 
Karalystę žmonių širdyse.

Pagerbimo aktas
Pamaldoms pasibaigus, visi lietuviai da

lyvavo iškilmingame pagerbimo akte, ku
ri atidarė VLB Krašto Valdybos ir Jungti
nio Bendruomenės Organizacijų Komite
to pirmininkas Dr. Vytautas A. Dambrava. 
Jisai pakvietė garbės tribūnon solenizantą, 
garbės svečius — J. E. vyskupą Brizgį ir 
Tėvą Praną Gavėną, saleziečių vyresniąją, 
Katalikų Tarybos pirmininką inž. A. Šul
cą, Jaunimo Sąjungos Pirmininką Arą Ma
žeiką, buvusių Tėvų Saleziečių auklėtinių 
atstovą Algį Dugną ir Apylinkių pirminin
kus: Vytautą Saurulšaitį iš Barquisimeto, 
Inž. Vytautą Korsaką iš Maracaibo, moky
toją Juozą Zavadską iš Valencijos ir Mari
jų Kvedarą iš Caracas. Visi jie tarė svei
kinimo žod'į.

Tėvo Gavėno mintys
Tėvas Gavėnas perdavė Saleziečių Kong 

regacijos vicegenerolo Rev. Gaetano Scri- 
vo linkėjimus, drauge sveikindamas Pietų 
Amerikos Lietuvių Kunigų Vienybės ir 
Brazilijos Lietuvių Bendruomenės Tarybos 
vardu. Tėvas Gavėnas ragino lietu

vius palaikyti ir platinti šv. Kazimiero 
kultą. Jis palinkėjo lietuviams gražiai pra 
vesti mūsų Šventojo 500 metų jubilėjų 
J984 metais, juoba kad Venezuela turi vie
nintelį pasaulyje miesteli, pavadintą San 
Casimlro vardu, kame yra ir jo vardo baž 
nyčia. Jisai pasidžiaugė, jog venezuelie- 
čiai jau turi Dr. Dambravos parašytą kny 
gą apie šv. Kazimierą ispanų kalba. Kun. 
Perkumas sakė manąs, kad Venezuela ir 
Šv. Kazimiero miestelis turi tao-ti švento
jo 500 metų jubilėjaus Iškilmių centru Pie 
tų Amerikoje.

Pagrindinę kalbą pasakė 
vyskupas Brizgys

„Mums verta atsiminti, jog mūsų tauta 
nėra eilinė, — kalbėjo vyskupas. — Ji yra 
su tūkstančio metų garbinga istorija, žmo 
nijai ne tik šiek tiek pasitarnavusi, bet 
Vakarų Europą yra išgelbėjusi nuo inva
zijos iš Azijos, ir laisvėje ir nelaisvėje iš
laikiusi kilnią savigarbą. Ją puikiai išlaiko 
ir dabartinėse nelaimės sąlygose šiaislai.- 
kais.

„Čia būtų gal net nediskretiška minėti 
faktus, kaip savo tautybe reprezentuoja 
ir kokią misiją vykdo mūsų broliai ir se
serys vergų darko stovyklose, kalėjimuo
se, tremtyje, Rusijoje ir Sibire. Ir laisva
jame pasaulyje turėkime tiek šventas ir 
kilnios ambicijos — nepražūti be palikto 
ženklo, kad mūsų gyventa, o jauskime pa
reigą ir tai laikykime sau privilegiją atlik
ti savo misiją. Kur kuris bebūtume, tai 
lietuvis turi kuo pasidalinti su kitais, o 
ne tik pasisavinti ką nors iš kitų. Lietuvio 
tradicinė krikščioniška moralė, sąžiningu
mas, darbštumas, tvarkingumas daugybei 
gali būti ir yra gyvenimo pavyzdžiai. Dau
gybė žmonių to yra labai reikalingi, ir rei
kia pripažinti, kad lietuviai visur pasiro
dė tokiais, kokie jie natūraliai yra. Į kurį 
kraštą nuvykstu, jaučiu sau garbę ir vie
tos valdžios ir Bažnyčios hierarchijos asme 
nims pasisakyti, kad lankau lietuvius.

Vyskupas sakė, jog lietuvių neturi gąs
dinti mintis, kad šiame krašte jų yra ne
daug. Jis pailiustravo pavyzdžiais, ką de
šimts seselių kazimieriečių trijose mažose 
grupėse yra nuveikusios Argentinoje, irką 
lietuvaitės seselės kazimierietės padarė 
Amerikoje, kurių yra apie trys šimtai, tai
gi mažiau, negu lietuvių Venezueloje. Vys 
kupo įsitikinimu, „už Lietuvos ne tik visi 
Amerikos ir Kanados, o viso pasaulio lie
tuviai kartu nėra sukūrę niėka panašaus, 
kaip tos letuvaitės vienuolės. Ne tik jų 
apaštalinė veikla, jų įstaigos, bet lietuviš
kas meno muziejus, lietuviškas knygynas, 
archyvas, ko niekas neturi.

„Šiandien lietuviai tautos kančią garsi
na ne tik laisvajame pasaulyje, o Lietuvą 
ir Dievą skelbta visoje Rusijoje ir Sibire, 
— tęsė vyskupas Brizgys. — Ir mes už 
Lietuvos būkime sąmoningi tos misijos, 
kuri tenka mums ir kokią galima atlikti. 
Kai asmuo, gyvendamas svetur, nusiteikia 
ne tik ką nors gauti, šiaip taip susikurti 
sau gyvenimą, bet rūpinasi atstovauti sa
vo tautą ir dalintis su kitais turimomis sa
vo dvasinėmis ir kultūrinėmis savybėmis, 
tai jis pats jaučiasi laimingas ir mato sa
vo gyvenimo prasmę svetur būdamas.

Kovokime už Lietuvą!
„Nepaisant kiek kur mūsų būtų, šian

dien Lietuva laukia iš mūsų didesnio loja
lumo ir paramos, negu savo laikais paty
rė iš Prūsų, Šveicarijos, ar Amerikos lie
tuvių, o ta ano meto lietuvių parama Tė
vynei buvo labai žymi.

„Būti žmogui tik sau nėra nei malonu, 
nei prasminga. Žmogus tada jaukiai jau
čiasi, kai sąžinė jam sako, kad jis gerai 
vykdo savo misiją. Mūsų laiko lietuvių mi 
sija: ištikimai kovoti už savo tautą ir pa
sidalinti su kitais tuo, ką gero turime šir
dyse, protuose, tradicijose ir kultūroje.

„Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdy
se. Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą 
mūsų šalį“.

Po vyskupo kalbos ir jauraus kunigo 
Perkumo padėkos žodžio, Komiteto pirm. 
Dr. Dambrava prašė vyskupą įteikti kun. 
Perkumui Vytimi ir trispalve papuoštą gra 
viruotą lentelę su įrašu: „Venezuelos Lie
tuvių Bendruomenės Organizacijų Jungti 
nis Komitetas, giliai vertindamas nuopel
nus Lietuvai ir lietuviams ir, dėkodamas 
už trisdešimt katalikiškos pastoracijos 
metų Venezuelos lietuvių tarpe, auksinio 
vienuolystės jubilėjaus proga kunigui An
tanui Perkumui, SDB reiškia nuoširdžiau 
šią padėką už jo nenuilstamas pastangas 
ir nuveiktus darbus, aukojant savo gyve
nimą Bažnyčiai ir Tautai“.

Nuncijaus sveikinimas
Minėjime buvo perskaitytas Apaštališko 

jo Nuncijaus, arkivyskupo Luciano Store- 
ro laiškas solenizantui, kuriuo buvo pra
nešama, jog šventasis Tėvas Jonas Paulius 
suteikia kun. Perkumui savo Apaštališką
jį Palaimininmą.

Sugiedojus „Ilgiausių Metų“, vaišės nu
sitęsė iki pavakarių.

Vietos spauda aprašė šias iškilmes, o 
Valencijos dienraštis „Notitarde" įdėjo 
straipsnįį apie vyskupo vizitacinę kelionę, 
iliustruodamas net penkiomis nuotrauko
mis.

Vizitacinė kelionė
Vysk. Brizgys aplankė šv. Kazimiero j 

miestelį ir Jo vardo bažnyčią. Lydimas 
kun. Gavėno, VLB Krašto Valdybos Pir
mininko Dr. Vytauto Dambravos ir inž. 
Deveikio, vyskupas aplankė lietuvius Ma- j

CIVISO PARODA
1983 m. sausio 14 d. Amsterdamo Uni

versiteto Bibliotekoje atidaroma latvių 
karikatūristo Sergejaus Civinskio-Civiso 
kūrinių paroda. Pasiruošimas tajai paro
dai užtruko keletą metų, įdėta be galo 
daug darbo, energijos: žuvęs 1940 m. dai
lininkas, gimęsi 1895 metais Daugpilyje, 
lenlkų tautybės (o gal ir lietuvis, kas tuose 
Infliantuose tai tikrai žino?) buvo visiš
kai užmirštas, jo kailkatūrų reikėjo ieš
koti daugelyje Europos kraštų. Bet tie 
ieškojimai sėkmingai užbaigti, atidarymą 
lydės didžiulės publikacijos spaudoje, apie 
dailininką ir jo darbą plačiai rašoma įs
pūdingame kataloge, ir visa tai įvyksta 
kaip tik pačiu tinkamausiu laiku!

Kaip žinoma, 1983 m. sukanka trisde
šimt metų nuo Stalino mirties. Sovietų im 
perijos valdovas, Chruščiovo išmestas iš 
Mauzoliejaus, demaskuotas ir nužemintas 
XX-ajame komunistų partijos suvažiavi
me, pastaruoju metu sulaukia neabejoti
no revanšo — stalinizmas atgyja ir įsiga
li Kremliuje, suverždamas pavergtąsias 
tautas, sudarydamas grėsmę pasaulio tai
kai. Kova dėl taikos išlaikymo, dėl tautų 
išvadavimo darosi vis labiau dramatiška. 
Ir kaip tik tokiu laiku sugrįžta 'į rikiuotę 
žmogus, kuris narsiai mesdavo Stalinui iš 
šūkį kuo ne kasdien iš laikraščio puslapių
— laikraščio ėjusio visai netoli nuo sovle 
tinės sienos, mokėjęs savo piešiniais patai
kyti į pačias jautrias vietas, žmogus, ku
rio neapkentė Maskvos valdovas, žmogus, 
tapęs Stalino auka kartu su savo Latvija, 
su visu Pabaltiju. Po mirties Civis atnau
jina toje parodoje savo kovą prieš Staliną, 
prieš stalinizmą. Prieš savo krašto paver
gimą. Nes parodos kataloge ir spaudos ko
mentaruose ryškiai atgaivinama 1940 m. 
vasaras tragedija — vienas iš baisiausiųjų 
Stalino nusikaltimų.

Vienas iš pirmųjų sovietinio saugumo
— specialaus emisaro, prisidengusio žur- 
nallisto ir rašytojo vardu, suėmė Rygoje 
„Segodnia“ redakcijoje Sergejų Civinskį.

Visi žinome, kad tais 1940 m. pasirėmęs 
slaptuoju susitarimu su Hitleriu, pasinau
dojęs kaline situacija Europoje, išjungusia 
iš žaidimo laisvojo pasaulio pajėgas, Stali
nas padarė trigubą operaciją: sulikvidavo 
tris nepriklausomus kraštus net be šūvio. 
Latviams, kaip ir lietuviams ir estams, pa 
slbaigė laisvės era. Kartu su sovietiniais 
tankais atvyko ir trys Stalino skirtieji ge
neral - gubernatoriai — Dekanozovas į 
Kauną, Vyšinskis į Rygą, Ždanovas į Ta
liną inscenizuoti — urmu! — tris socialist! 
nes revoliucijas, anot dabartinės sovieti
nės istoriografijos „pirmąsias socialistines 
revoliucijas bendrosios kapitalizmo krizės 
antrajame etape... laimėjusias taikingu 
būdu... pirmą kartą pasaulinio revoliuci
nio judėjimo istorijoje. „Tas trejopas sce
narijus buvo tietk. neišradingas, trafareti
nis, kad iki šiol istorijos falsifikatoriai 
kaitalioja savo klasifikacijas, terminologi
jas — savo mitologiją melologiją.

Jau pirmąją okupocijos dieną stalinis- 
tiniai patikėtiniai atsirado Rygos laikraš
čių redakcijose, jų tarpe Ir „Segiodnia“ 
redakcijoje. Šis rusų kalba laikraštis tu
rėjo kasdien dvi laidas, rytinę ir vakarinę, 
buvo plačiai skaitomas visame Pabaltijy
je, Lenkijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje. 
Labai buvo paplitęs ir Lietuvoje- apie Lie 
tuvą rašė daug ir objektyviai, iš viso 
spausdino gerą ir greitą informaciją apie 
pasaulinę politiką, kultūrinius klausimus. 
Greta plataus rinktinių užsienio korespon
dentų tinklo pačiame kamiene, pačioje re 
dakcijoje susibūrė stiprus ir gabus kolek
tyvas. Rusų emigracinėje spaudoje „Se
godnia“ užėmė savotišką vietą — nesuriš
tas su atskiromis emigracijos kryptimis 
laikraštis lyg ir atstovavo Pabaltijui, daž
nai reiškė Latvijos ir kitų Pabaltijo vy
riausybių nusistatymus, tendencijas, bet 
tai neat’.minėjo laikraščiui galimybės aiš
kiai neigiamai reaguoti į Sovietų varomą 
politiką į stalinistinę diktatūrą, į masines 
represijas, į kovą pileš tikybą, prieš kul
tūrą.

Artimas geografinis sąlytis — tiesiogi
niai kaimynai! — kartu su informacijų 
apie gyvenimą Sovietijoje srove iš pasie
nio, visa tai darė Rygą svarbiu žurnalisti
niu mazgu, kur sėmėsi žinių žinelių iš ko 
ne ranka pasiekiamos Maskvos ir tokio 
London „Times“ korespondentas, ir Berly
no spaudos atstovai. Ir žymia dalimi toji 
srovė ėjo per ,,Segodnia“ redakciją, ku
rios bendradarbiai jautėsi esą kone fronto 
linijoje.

Tikruoju „frontininku“ buvo Civis — 
jaunuoliškai atrodantis, dinamiškas, su 
nepaprastu greitu reagavimu ir aktualu
mo pojūčiu. Jis buvo gimęs satyrikas, pa
sakyčiau — karikatūristas — snaiperis, 
kurio taikiniai lyg ir judėjo Civiso pieši
niuose. O juk Civinskis kaip dailininkas 
buvo savamokslis, jis išėjo karinius moks
lus, ir i'š karinės specialybės buvo aukšto
jo pilotažo lakūnas. Sergejaus tėvas — ca 
ro armijos karininkas, tad toji karinė pro
fesija 'įėjo Civinskiui į kraują nuo vaikys- 

racay, Barqusimeto mieste ir Valencijoje, 
kiekvienoje vietovėje atlaikydavo mišias, 
pasakydamas pamokslą.

Venezuelos lietuviai yra giliai dėkingi 
vysk. Brizgiui už jo atsilankymą.

V. Utenis 

tės metų. Kur buvo Civis rusų pilietinio 
karo metu — nežinome, spėjamai kur nors 
kovojęs prieš ‘bolševikus. Nuo 1920 m. — 
Latvijoje, įvairių laikraščių bendradarbis. 
Pirmą jo karikatūrą įdėjo 1915 m. kaž 
koks Maskvos žurnalas ar laikraštis — 
tegalima pasakyti, kad prieš revoliuciją 
Rusijoje garsėjo labai aukšto meninio ly
gio satyrinis žurnalas ,Novyj Satyrikon“, 
kuris neagejotinai turėjo įtakos Civinskiui 
— tada dar dvidešimties metų debiutan
tui. Rygoje lakūnas — dailininkas pradė
jo „etatinį bendradarbiavimą“ ,,Segodnia“ 
redakcijoje, kur jis dirbo iki pat galo — 
Latvijos galo, laikraščio galo, savo paties 
galo...

Per eilę metų negalima buvo sau įsivaiz
duoti „Segodnlą“ be kandaus, deginančio, 
visu balsu šaukiančio Civiso piešinio, daž 
niausiai — pirmajame puslapyje. Temati
ka iš pagrindų buvo vienos krypties, bet 
absoliučiai ne monotoniška ne nuobodi: 
įvairūs Sovietijos gyvenimo aspektai — gy 
venimo sunkumai, nesklandumai papras
tų žmonių engimas vadeivų tarpusavio 
vaidai, beatodairiniai procesai, „valymai“, 
bet pirmiausia — Stalino žengimas patval
dystės keliu, tikrų ir tariamų konkurentų 
naikinimai, — Civis neretai vaizdavo 
Kremliaus pusdievį kaip žmogėdrą. Aukš
tojo pilotažo lakūnas ko nekasdieną vyk
dė kovinius skridimus ir dažniausia pasi
rinkdavo savo siužetu žiaurų ir godų kau- 
kazieti'šką garbėtrošką. Tiesa kelis kartus 
pateko po Cdciso ugnimi ir Hitleris. Bet ar 
tai nebuvo dvi giminingos būtybės, nebe- 
reikalo pasirašę pagaliau Rytų Europos 
dalybų paktą — antrojo pasaulinio karo 
pradžią?

Bet aišku, Stalinas turėjo pirmenybę 
Civiso karikatūrose, kadangi jos pirmon 
eilėn buvo skirtos Sovietijai.

Neabejotina, tik Išėjęs iš spaudos „Se
godnia“ numeris su Kremliaus diktato
riaus atvaizdu — rėžiančiu, rėkiančiu — 
skubiais keliais buvo gabenamas Josifui 
Visailonovičiui. Rytietiškai kerštingas vai 
dovas kaupė savo neapykantą lakiam ir 
išradingam karikatūristui laukdamas at
siskaitymo galimybės.

Žinoma, neturime tikslių davinių, bet 
drįstame spėti, kad Stalino asmeninėje 
raštinėje buvo atskira Civiso — Oivindkio 
byla su visais duomenimis apie dailinin
ką — įskaitant net visas karikatūras, kur 
buvo pavaizduotas Kremliaus valdovas. 
Ir jei tikrai būta tokios bylos, joje būtų 
atžymėta, kad Cicinskį sugauti tik ką oku 
puotojoje Rygoje buvo pavesta tūlam Va
silijui Ardamatskiui.

Oficialios Ardamatskio pareigos Rygoje 
atrodė visai nekaltos — Maskvos Radijo 
Paskutinių žinių korespondentas. Bet tik
rumoje, kaip daugelis sovietinių „specų“, 
atsiradusių Pabaltijyje kartu su okupaci
niais tankais, jis turėjo daug platesnių 
misijų spaudos ir literatūros srityje. Jis 
pats gyrėsi pirmą sovietinį vakarą Latvi
jos sostinėje atsilankęs — matyti, su pa
lyda — „Segodnia“ redakcijoje, tikrinęs 
redakcijos bendradarbių dokumentus (ke 
lėtas redaktorių turėjo JAV pasus, atseit, 
buvo neliečiami). Bet mano nugirstomis ži 
niomis, iš redakcijos Ardamatdkis išsive
žęs Civinskį. Kas laukė karikatūilnio Sta
lino vaizduotojo — pernelyg aišku. Bet 
kaž kokiu būdu Civinskio pavardę vardą 
su eilės Nr. randame deportuotųjų sąra
šuose. Čia jau mįslė, bet kad Civis žuvo 
savo gyvybe sumokėjęs už savo kovingą 
talentą — abejoti netenka.

Be to mano kiek palaidus pasakojimo 
tikslas nėra atskleisti Civiso lemties pas
laptį. Noriu tiktai atkreipti Tamstų dėme
sį į tai, kad Niderlandų Spaudos Institu
tas, formalus tos parodos ruošėjas, vado
vaują tajai parodai Amsterdamo Univer
siteto docentai M. van den Heuvel ir Koos 
van Wieringh — kuriems talkininkauju Ir 
aš, po ilgų pastangų suradęs skaitlingas 
Civiso kūrinius, — kad visi sieja Civiso 
kūrybą ir jo likimą su Pabaltijo likimu, 
kad tos parodos proga spauda plačiai ra
šys apie 1940 m. trijų Pabaltijo valstybių 
okupaciją. Tai dar pagilins vykstantį da
bar Olandijos viešojoje opinijoje pažiūrų 
į padėtį Rytų Europoje pervertinimą.

I. Kaplanas

A. BELO IŠRADIMAS
Telefono i'šradėjjas Aleksandras Belas 

pirmasis pasiūlė ir dar vieną prietaisą — 
aparatą minoms ieškoti. Tik jo prietaisas 
visai ne minų ieškojo.

Prieš 100 metų, 1882 m., A. Belas pa
dovanojo vienai amerikiečių karo ligoni
nei portatyvinį elektromagnetinį prietaisą, 
kuris visai be Skausmo aptikdavo žmo
gaus kūne įstrigusias kulkas ar kitus me
talinius daiktelius. Patento savo išradimui 
mokslininkas neapiformino todėl, kad no
rėjo, jog jo „minų ieškotojas“ tarnautų 
tik humaniškiems tikslams. A. Belo prie
taisas medicinos praktikoje plačiai taiky
tas Europoje iki pat pasirodant rentgeno 
aparatams.

MEDŪZOS UPĖJE
Prancūzijos miesto Vjenos (apie 25 km 

į pietus nuo Liono) gyventojus nustebino 
smulkutės medūzos, netikėtai pasirodžiu
sios aplinkiniuose vandens telkiniuose. 
Spėjama, kad jos čia pateko iš jūros,pa- 
tvinus Rodano upei. Medūzų atsirado ir 
VFR upėse.

SAUGOKIME PAMINKLUS
AUGSBURGO LIETUVIŲ KRYŽIUS
Lietuvos išeivija, palikdama karo nunio- 

kiotą Europą, stengėsi didesniuose miestuo 
se ar vietovėse įamžinti ir savo gyvenimo 
pėdsakus, statydama daugiausiai tautiniai 
religinius paminklus. Tai buvo Rūpinto
jėliais bei ornamentais papuošti ąžuoliniai 
kryžiai, kurie skelbė lietuvių meilę savo 
pirmą j am kraštui, maldaujant kartu Die
vo palaimos ir laisvės visai tautai.

Neatsiliko Ir Augsburgo stovykla, pasta
tydama kryžkelėje, vedančioje į artimes
nius miestus didingą paminklą — kryžių, 
įrašydama jame šiuos žodžius: „Augsbur
go lietuviai, maldaudami Dievo palaimos, 
gerbdami savo žuvusius ir dėkodami savo 
geradariams, stato šį lietuvišką kryžių, 
ydant jis bylotų, kad čia karo audrų at
blokšti lietuviai ilgėjosi savo tėvynės Ir 
troško jai laisvės iA.D. 1945“.

Deja, emigracija į užjūrius, įsikūrimas 
ir kartu prisitaikymas prie naujų gyveni
mo sąlygų, stipriai atsiliepė netik į kultū
rinį Europos lietuvių gyvenimą, bet taip 
pat ir lietuviškus paminklus, leidžiant 
tiems pėdsakams pamažu nykti gyventuo
se miestuose ar vietovėse.

Keletą kartų teko priminti JAV ir Kana 
dos spaudoje Augsburgo lietuvių kryžiaus 
atnaujinimo reikalą, prašant Vokietijos 
I. B-vės krašto valdybą, sielovadą imtis 
atnaujinimo darbo. Deja, mano balsas pa
liko tyruose šaukiančio. Dėkui Dievui, šios 
iniciatyvos ėmėsi jaunos kartos atstovas 
med. dr. Arūnas Laukaitis.

Kryžius Augsburgo gaisrininkų jau nu
imtas ir išvežtas !į dirbtuves. Pasirodė, 
kad jo atnaujinti negalima: dideli plyšiai, 
plaunami lietaus ir sniego visiškai su
skaldė beveik 37 m. stovėjusį ąžuolinį pa
minklą. Tad tenka statyti naują. Prašymai 
Augsburgo m. savivaldybės, Bavarijos pa
minklų apsaugos įstaigoje jokių vaisių 
nedavė. O naujo kryžiaus pastatymas kai
nuos beveik 10 tūkst. markių. Vokietijos 
lietuviams ši suma yra didelė, tad tenka 
kreiptis į visą laisvojo pasaulio išeiviją, 
prašant aukų. Tam reikalui sudarytas ko
mitetas: pirm. kun. A. Rubikas, ižd. dr. 
A. Laukaitis, sekr. K. Baronas, M. Šmi
tienė — Vokietijos LB krašto valdybos 
atstovė.

Prašoma, kad ir maža auka prie Augs- 
burgi kryžiaus pastatymo prisidėti. Tai 
bus graži lietuviška dovana Kristaus gi
mimo ir N. Metų proga, kuri vėl ilgai 
skelbs svetimtaučiams mūsų mūsų meilę 
gintarų kraštui.

Čekius prašome siųsti: Med. Dr. A. Lau
kaitis, Friedbergerstr 119, 89 Augsburg, 
W. Germany.

Už visas aukas komitetas iš anksto dė
koja. K. Baronas

šv. Kalėdų proga sveikinu visus 
draugus ir pažįstamus ir 

linkiu visiems 
Laimingų Naujųjų Metų

J. Liobė

NAUDINGI BARNIAI
Kodėl vaikai pradeda kalbėti? Ar tik 

mėgdžiodami suaugusius?
Žinoma, kad vos gimę kūdikiai jau pa

stebi judančius, aiškių kontūrų, ryškių 
spalvų daiktus. Tačiau svarbiausia tarp 
visų daiktų kūdikiui — žmonių veidai. 
Šį faktą tyrimais nustatė Alabamos uni
versiteto psichologas S. Flečeras.

Iš pradžių mažylis ima skirti tik ties 
juo pasilenkusio žmogaus veidą, vėliau 
įdomiausios jam tampa akys. Matyt, ir 
kūdikiui aišku, kad akys — sielos veidro
dis. Ir tik gerokai vėliau vaikas pastebi, 
kad suaugusieji nuolat judina lūpas ir 
kažką burba.

Štai tuomet ir jam kyla noras kalbėti. 
Tačiau priežastys, skatinančios kūdikį kal
bėti, kaip nustatė psichologai, gana netikė
tos. Sakysim, mažylis panoro pasikalbėti 
su tėvu ir šaukia jį visa gerkle. Nenuvo
kus tėvelis visiškai nekreipia į jį dėmešio, 
prie lovelės skuba mama ir kažkodėl ima 
keisti vystyklus. Valkas panoro gerti ar 
valgyti — mama vėl čiumpa vystyklus. 
Ką daryti su tais suaugusias, kurie taip 
nieko nenutuokia? Nieko geriau nesugal
vosi — reikia mokytis kalbėti.

Nepatyrusi mama tik ir stengiasi ats
pėti kiekvieną mažylio norą, bijo ir mažė- 
liausią klaidelę padaryti. Ar visada tai 
naudinga? Neleisdama kūdikiui nė tru
pučio „pasibarti“, ji nesąmoningai truk
do vaikui vystytis. Apie ką su ja kalbėti, 
kai viskas gerai?

GRYBAI SANITARAI
Dubravos bandymų stoties miškininkai 

pastebėjo, kad ten, kur auga- nevalgomas 
grybas didžioji peniofora, pušys ir eglės 
neserga šaknine pintimi. Cheminiai pre
paratai ją mažai veikia. Todėl Lietuvoje 
kuriamos laboratorijos šiam grybui — 
spygliuočių miškų sanitarui veisti ir pla
tinti.

Triušių yra įvairių rūšių, bet geriausi iš 
jų — didieji ir mažieji milžinai.

(Iš patarimų augintojams)
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LENKIJOS LIETUVIAI PRABILO
NUTAUTĖJIMO IR NUTAUTINIMO KLAUSIMU

Trys pamirštos tautos
Televizijos laida Tarptautinėje žmogaus Teisių Dienoje

Lenkijos lietuvių žurnalo AUŠRA 82/3 
numeryje Lenkijos liet, kultūros d-jos 
pirm, ir to žurnalo redaktorius E. Petruš
kevičius pasisakė labai svarbiu netik to 
krašto, bet ir kitur "išeivijoje gyvenan
tiems lietuviams, klausimu. Todėl, kiek 
sutrumpinę, tą straipsnį čia persispausdi
name. Red.

Lenkijos Lietuvių visuomenės kultūros 
Draugijos įstatai formuluoja šios organi
zacijos tikslus ir darbo formas. Čia kalba
ma apie lietuvių kultūros puoselėjimą, 
lietuvių kultūrinės - šviečiamosios veik
los rėmimą kalbos ir tautosakos puoselė
jimą, kultūros paminklų apsaugą ir t.t.

Tirp šių visų išvardintų ir neišvardintų 
Draugijos tikslų, atrodo trūksta vieno, pa 
grindinio, to svarbiausio, kuriam tarnauja 
visos darbo formos. Jis, rodos, visiems 
aiškus, visi jlį žinome, tiktai kažkodėl ne
dėtame jo aiškiai suformuluoti. Tad pa
vadinkime jiį vienąkart tikruoju vardu. Vi
si Draugijos ir ne tik Draugijos veiksmai 
turi vieną bendrą ir svarbiausią tikslą: 
pastoti kelią mūsų lietuviškos tautinės Sula 
žumos nutautėjimui, šis tikslas daugelį 
metų buvo ir sąmoningai, ir nesąmoningai 
slepiamas. Lyg ii’ gėdinomės apie tai vie
šai kalbėti, o gal ir politinė šalies konjunk 
tūra tokioms kalboms nėbuvo palanki, 
ypač praėjusiame dešimtmetyje.
Tačiau dabar, ypač, kai tautinių mažumų 

Lenkijoje egzistavimas kelissyk buvo vie
šai pripažintas aukščiausio valstybės pa
reigūno, atrodo, nėra reikalo mums Ir to
liau žodį ,,nutautėjimas“ laikyti savotišku 
tabu. O jei jau taip, tai pradžioje pravartu 
išsiaiškinti, ar nutautėjimo procesas mū
suose vyksta, ir kur reikia ieškoti jo prie
žasčių?

Pasirodo nėra taip jau lengva atsakyti 
į šiuos du klausimus. Nutautėjimo procesą 
geriausiai parodytų tautinė statistika, ta
čiau mes jos neturime. Net ir Centrinė 
statistikos valdyba neturi tautybinės Len
kijos piliečių sudėties duomenų. Todėl net 
ir mokslininkai, kaip antai prof. Kvileckis, 
pasitenkina vien apytikriais skaičiais. Ir 
mes patys ne tiktai nežinome, kiek žmonių 
lietuvių tautybės iš viso gyvena Lenkijo
je, bet net tiksliai nežinome, kiek jų gy
vena Suvalkų vaivadijoje. Galima tačiau 
pastebėti, kad vien XX-me a. lietuvių 
kalbinis plotas mūsų krašte gerokai su
mažėjo. štai seni žmonės prisimena, kad 
amžiaus pradžioje lietuvių kalba nėbuvo 
svetima Gibuose, kur dabar nieks jau ne
ras lietuvio. Taip pat šiame amžiuje lietu
viškai buvo kalbama Vižainio apylinkėse. 
Suvalkų savaitraštyje „Krajobrazy“ iš
spausdintame straipsnyje ,,Ku nlepodleg- 
lošci“ (Nr. 17/82) paduodamos POW or
ganizacijos aktyviausių narių, veikusių 
1919 m. Seinuose pavardės. Daug jų nea
bejotinai lietuviškos kilmės, tačiau, jei tie 
žmonės dalyvavo toje organizacijoje, rodo, 
kad jie buvo nutautėję ir laikė save len
kais. Pagaliau imkime ir daug vėlesnius 
laikus, štai dar šešiašdešimtais metais 
Aradninkų kaimas garsėjo lietuviška sa
viveikla. Šiuo metu jaunimas ten jau lie
tuviškai bemaž nekalba ir sunku būtų 
įsteigti lietuvišką meno kolektyvą. Pavyz
džių būtų galima rasti kur kas daugiau.

Tautinių mažumų nutautėjimo procesas 
yra natūralus reiškinys ir vyksta visur, 
kur tik gyvena tautinės mažumos. Vienur 
jis spartesnis, kitur lėtesnis, bet visgi vyks 
ta. Tai vadinamos asimiliacijos procesas. 
Jis ypatingai spartus išeivijoje, o lėtesnis 
tautinėse mažumose, gyvenančiose autoch- 
toniškai, kaip ir lietuviai Punsko — Seinų 
krašte. Kadangi tai objektyvus visuomenl 
nis reiškinys, naivu būtų kalbėti, kad jis 
gali būti visiškai sustabdytas, tačiau tai 
nereiškia, kad jo negalima sulėtinti. Nu
tautėjimo sulėtinimo siekia visuomet ir 
ir visose tautinėse mažumose labiausiai 
tautiškai susipratusi tos mažumos dalis. 
Geriausias pavyzdys tai jaunosios lietuviš 
kosios inteligentijos pastangos, siekiant 
tautinio ir nacionalinio lietuvių tautos at
gimimo XIX-jo amžiaus pabaigoje. Šiuo 
metu tokią rolę atlieka visos tautinės or
ganizacijos išeivijoje, nežiūilnt jų politi
nių nusistatymų.

Mūsų sąlygomis ši rolė atitenka Lietu
vių visuomeninei kultūros draugijai, jos 
aktyvistams, visuomenininkams, mokyto
jams ir pan. Norint visgi nutautėjimo 
procesą lėtinti, būtina pažinti Jo priežas
tis, varomąją jėgą.

Daug yra tų nutautėjimo „varomųjų 
jėgų“. Viena stipriausių, tai šalies civili
zacinė pažanga. Taip buvo žiloj praeity, 
taip ir dabar. Prisiminkime, kad lietuviš
ka dvasia Lietuvoje XIX a. buvo išlikusi 
kaime, baudžiauninkų tarpe, nes į ten ano 
laiko civilizacijos „naujovės“, o su jomis 
ir lenkėjimas nebuvo dar prasiskynęs ke
lio. Greičiausiai sulenkėjo tautos viršū
nės — bajorija, šiuo metu civilizacijos ir 
nutautėjimo ryšys truputį kitoks, bet visgi 
jis matomas. Lenkijai ekonomiškai besi
vystant, sustiprėjo žmonių gamybiniai san 
tykiai, lietuviškas kaimas pasidarė judres
nis, kaimiečiai pradėjo važinėti, palaikyti 
ryšius su kaimynais lenkais, kilo reikalas 
dažnai vartoti lenkų kalbą, pagaliau pra
dėjo kurtis mišrios šeimos. Visa tai, be 

abejo, spartina nutautėjimą. Civilizacijos 
pažanga pasireiškė ir tuo, kad pasidarė 
visiems prieinamos masinės informacijos 
priemonės: spauda, knyga, radijas, televi
zija. Pastebima ir lietuvių migracija į ša
lies gilumą, į miestus, kas taip pat nepasi
lieka be 'įtakos tautiškumui. Mes nepaty
rėme dar industrializacijos, o ten, kur pra 
monė sparčiai auga, nutautėjimas ypač 
ryškus. Pavyzdžiu tegul būna sorbai — 
lužikėnai, gyveną Vokietijos Demokratinė
je Respublikoje. Matydami šitai, jokiu bū
du negalime už tai kaltinti valstybės, juk 
nieks iš mūsų nenorėtų atsilikti, nenorė
tų atsisakyti to visiko, ką jam davė audrin
ga civilizacijos pažanga. Vadinasi, šį 
veiksnį reikia priimti kaip natūralų ir ko
voti būtų ir beprasmiška, ir juokinga.

Yra tačiau ir kitų faktorių, kurie nutau 
tėjimą gerokai spartina, ir su kuriais ko
voti ir galima ir būtina, jei norime ir atei
ty, kiek galim, ilgiau pasilikti lietuviais.

Pirmas, gal ir svarbiausias dalykas, tai 
kalbos išlaikymas. Tol išlaikysime savo 
tautinį savitumą kol mokėsime lietuviš
kai kalbėti: „garbė svetima kalba kalbėti, 
bet gėda savos nemokėti“.

Prieš kokį laiką per televiziją kalbėjo 
vienas atsargos kapitonas, Silezijos suki
limo dalyvis. Jis papasaikojo, kad anais 
laikais, apie 1919 m., buvo iki ašarų susi
jaudinęs, kai kažkur prie Opolės iš vieno 
vaiko išgirdo: aš nemoku vokiškai. Mane 
mama išmokė lenkiškai. Dabar gal atro
dytų mums apsurdiška gyventi Vokietijo
je (anais laikais Opolė priklausė Vokieti
jai) ir nemokėti vokiečių kalbos. Anais 
laikais tai visgi buvo teigiamas reiškinys.

Toli Imums iki lenkiško patriotiškumo, 
iki lenkų {tautinio užsispyrimo. Tačiau, 
kad jau savos kalbos pernelyg dažnai ne
gerbiame, tai faktas, štai keletas pavyz
džių.

Kai Punsko apylinkėse Ikūrėsi mokyklos 
su lietuvių dėstomąja kalba, galima buvo 
nugirsti ir tokius pasisakymus: ar gi toli 
su ta lietuvių kalba nuvažiuosi? (suprask, 
ką gyvenime pasieksi?)

Punsko kapinės gal lietuviškiausios Iš 
visų kapinių šitame krašte. O pasižiūrėki
me, kiek ten klaidų, įveltų antkapių užra
šuose. Nejaugi, statydami brangų antkapį, 
nesurandame tiek laiko, kad paslklaustu- 
me kurio nors mokytojo, ar taisyklingai 
užrašome ant marmuro.

O kaip vertinti tokį incidentą? Štai at
vyksta Punskan lietuvis, įžengia į parduo
tuvę ir kažko lenkiškai prašo. Pardavėja 
nustebusi teiraujasi, ar tas jau pamiršęs 
lietuviškai kalbėti, šitai laibai įžeidę mū
sų oficialų pilietį, kuris rašo skundą vir
šininkams, atseit pardavėja verčia jlį kal
bėti lietuviškai, kuomet valstybinė kalba 
yra lenkų.

Kalbos nevertinimas tai ne tiktai Puns
ko — Seinų krašto lietuvių ,.monopolis“. 
Štai neseniai pateko į rankas lietuviška 
plokštelė, išleista Federalinėje Vokietijo
je. Ant plokštelės voko ne daugiau dešim
ties lietuviškai išspausdintų žodžių, bet ir 
ten neapsiėjo be klaidos. Kitados taip pat 
svetur, teko susitikti su rimtų žmonių tei
gimu, kad atsieit nesvarbu, kuria mes kai 
ba oficialiai kalbame, svarbu, kuo mes 
jaučiamės. Ar tikrai jau nesvarbu, nesu 
toks tikras, jei turėsime ameny, kad kalba 
tai pagrindinis dalykas, kuris mus skiria 
nuo kitų tautų ir tautybių.

Jau anksčiau minėjau girtina mūsų bi
čiulių lenkų patriotinį, tautinį atkaklumą. 
Tuo teisėtai didžiuojasi lenkų tauta, todėl 
ji, kažkada rusinta ir vokietinta, nenusto
jo savo tautinių vertybių, išliko, išsaugo
jo savo kultūrą.

Lenkų tauta gerbia me tiktai savo kalbą, 
bet gal labiausiai savo praeitį. Gerbdami 
stengiasi ją nuodugniai pažinti. Apie len
kų praeitį parašyta dešimtys tūkstančių 
knygų ir ne tiktai vadovėlių ar mokslinių 
veikalų. Sunku rasti savaitraštį ar mėn
raštį, kuris kiekviename numeryje nes
pausdintų istorinės medžiagos. Visapusiš
kai Išnagrinėti tiek žymūs, tiek mažai kam 
žinomi, vietinės reikšmės įvykiai. Seniai 
jau šioje šalyje nebėra temų, kurias būtų 
galima pavadinti neliečiamomis. Vadovau
jamasi čia principu, kurį taip taikliai api
brėžė žurnalistas televizijos laidoje š.m. 
birželio 26 d., vadovaudamas publicistinei 
diskusijai apie 1956 m. Poznanės įvykius. 
Štai toji mintis: Istoriją reikia suprasti. 
Galima dėl jos ginčytis, 'bet inegalima jos 
atstoti legenda“. O kiek sukurta Lenkijoje 
meninių filmų, pagrįstų istorine medžia
ga?

Visikas tarnauja vienam svarbiausiam 
tikslui — patriotiniam tautos auklėjimui. 
Juk žmogus, nepažįstąs savo praeities, vi
sada pasilieka kūdikiu.

O kaip su mumis?
Kontrasto dėlei pacituosiu A. Surau

čiaus žodžius išspausdintus š.m. „Aušros“ 
pirmame numeryje, straipsnyje „Nauji ra 
diniai“. „Žaibas, trenksmas! Eureka! Ir 
liūdna pastaba, kad taip gali tik pas lie
tuvius, tik Lietuvoje atsitikti — toks fak
tas! Ir nieks plačiau apie tai nežino!“ Ir 
iš tikrųjų. Mūsų tautinės mažumos istori
nis sąmoningumas labai ribotas. Lyginant 
su lenkais, esame tiesiog skurdžiai. Nors 
dėl lietuvių praeities gėdintis nėra reikalo, 
atsižvelgiant ir į tai, ikad, kaip rašė lenkų

šiuo vardu Šveicarijos televizijos itališ
kasis skyrius gruodžio mėn. 10 d. savo va
karinės programos apžvalginėje laidoje 
transliavo visą valandą trukusią labai 
kruopščiai ir išsamiai paruoštą monumen- 
talinę apžvalgą apie Pabaltijo tautas, ku- 
iloje didžiausia dalis buvo skirta Lietu
vai. Pažymėtina, jog autentiški vaizdai, 
filmos ir pasikalbėjimai iš pabaltie- 
čių gyvenimo ir veiklos tęsėsi nuo Švedi
jos iki Italijos, išilgai visą Europą, kartu 
parodant archyvinę ir dokumentalinę fil
mą ir nuotraukų medžiagą ir pačių Pabal
tijo kraštų, apimančią visą laikotarpį nuo 
paskutiniųjų Nepriklausomo gyvenimo iki 
šių dienų.

Pradedant su istorine išsivystymo raida 
amžių bėgyje, iliustruojant žemėlapiais 
ir meniškai įpinant gamtos vaizdus, me
džio drožiniuose atsispindintį ūkininkų gy 
venimą, pilnas ilgesio ir lyrikos liaudies 
melodijas ir mūsų grakščių tautinių šokių 
virtinę, visu aiškumu, tiesumu ir, mū
sų vyresniajai kartai gerai prisimenama, 
žadą užgniaužiančia tikrove, sekė vienas 
po kito žiaurių okupacijų vaizdai. Matė
me lemtingai — pasalūniškos Molotovo- 
Ribbentropo sutarties pasirašymą ir krau
ju rašytus, objektyviai komentuojamus ir 
patiems už save kalbančius mūsų tautų 
genocido vaizdus: tremiamų į Sibirą eša- 
lonus, išžudytų žmonių eiles, skausmo ir 
ašarų upelius, padegimus ir bombordavi- 
mus rusų-vokiečių karo metu, pabėgėlių 
eiles, tremtinius Sibiro priverčiamuose 
darbuose, žemės nusavinimą ir ūkininkų 
varymą į kolchozus. Matėme ir mūsų Lais 
vės kovotojus — partizanus aktyviai ir 
pogrindyje kovojančius — jau nebe gink
lais, bet žodžiu ir raštu — pasiremiant 
tarptautiniais Helsinkio susitarimais, uz 
savo žemėje paniekinto lietuvio teises ir 
tikėjimą. Matėme kovojančių patriotų iš
raiškas, varge gimstančią, bet galingai kai 
bančią, užsienį nustebinusią savilaidinę 
spaudą, drąsų tikėjimo išpažinimą, išnie
kintas bažnyčias.

istorikas Jerzy Ochmanski įžangoje į savo 
mokslinį veikalą „Historia Litwy“ (Lietu
vos istorija): ,,Toji tauta, kryžiuočių pas
merkta pražūčiai, {sukūrė galingą valsty
bę, išgelbėjo Rusijos plotus nuo mongolų 
jungo, davė Lenkijai didžiąją Jogailaičių 
dinastiją, o pasauliui daug žymių valsty
binių Veikėjų, mokslo žmonių ir artistų“.

Atrodo, nėra principinių priežasčių, dėl 
kurių būtų mums draudžiama pažinti sa
vąją praeitį ir tą žilgają, ir tą ne tokią 
jau gilią, Atrodo, mūsų draugai lenkai, ku
rie taip be galo brangina savąją istoriją, 
neprieštarautų ir mums, greičiau pritartų 
dargi pažinti savą praeitį.

Pagaliau turime gyvų pavyzdžių. Poka
rio metu lenkų istorikai parašė ne vieną 
mokslinį veikalą apie Lietuvos praeitį. Pa
galiau, lenkiškoji spauda daugiau, negu 
kitur, rašė apie lietuvių tautos sūnus — 
Darių ir Girėną.

Tiesa, galima pasakyti, kad kai kurios 
temos iš lietuvių tautos praeities 'įpintos 
į Lenkijos istorijos vadovėlius arba apta
riamos lietuvių kalbos pamokose. Tačiau 
tik kai kurios. Ar ne laikas pagalvoti apie 
įvedimą į lietuviškas mokyklas Lenkijoje 
atskiros disciplinos — lietuvių tautos isto
rijos kurso? Juk ši istorija neprasidėjo 
Jogailos laikais ir nepasibaigė trečiuoju 
Žečpospolitos padalinimu.

Mūsų bičiuliai lenkai laibai gyvai domisi 
savo tautiečių, gyvenančių svetur, likimu. 
Jei jau žurnalistas rašo reportažą, kad ir 
iš tolimiausio pasaulio krašto, visur ran
da tautieti Tai koks keliautojas, įkopęs į
Australijos viršukalnį, tai gydytojas Afri
koje, tai lenkas vienuolis Japonijoje, tai 
pagaliau lenkas, ruošiantis skanų maistą 
kokiame nors motelyje Arizonos valstijo
je. Nekalbama jau apie tai, kad šalies val
dovai. važiuodami į užsienį, visuomet ran
da laiko susitikti su ten gyvenančiais len
kais. Nekalbant jau apie rengiamus Len
kijoje kultūrinius festivalius, kuriuose 'da 
lyvauja lenkiškieji meno kolektyvai iš 
svetur.

Ir lietuvių tauta išleido į platųjį pasau
li savo dukras ir sūnus. Dažnai duonos kąs 
nio ieškoti, dažnai kitais reikalais. Net iš 
mūsų krašto emigravo vien pokario laiko
tarpiu nemaža žmonių. Palaiko jie tiktai 
šeimyninius ryšius. Mes apie juos nežino
me nieko. O juk jie čia gimė, augo, jie 
mūsų visuomenės sūnūs ir dukros. Lietu
viai svetur apie Lietuvą gan daug sužino. 
Gi apie lietuvius užsienyje, apie jų visuo
meninę veiklą, apie jų džiaugsmus ir rū
pesčius pasiskaitėme kiek plačiau ko gero 
tik dviejojse knygose: J. Baltušio — ,,Kas 
dainon nesudėta“ ir V. Reimerio — „Užat 
lantės laiškai“.

Jei taip yra, jei abejingi pasiliekame 
gimtajai kalbai, tautos istorijai, savo tau
tiečių likimui, nė nebandykime už mūsų 
visuomenės nutautėjimą suversti kaltės 
ant kitų. Mes patys esame labiausiai kalti. 
Reikia aiškiai skirti dvi sąvokas: ^nutau
tėjimas“ ir „nutautinimas“. Nutautinti ga
li kiti, nors kaip praktika rodo, šitai ne- 

! lengvai atsieina. Nutautėti galima tiktai 
patiems, sava valia, be svetimos pagalbos, 
ir tai jau kur kas lengviau.

E. Petruškevičius

Toliau šio laibai įspūdingo, vientiso re
portažo vaizdai perkėlė žiūrovą tokiu pat 
nuoseklumu 'į pabaltiečių egzistenciją emi
gracijoje laisvoje Europoje: įspūdžiai iš 16 
-Vasario gimnazijos, Laisvės Radijo dar
bas, Vatikano lietuviškos laidos į paverg
tą kraštą, šv. Kazimiero kolegija, sąryšis 
su šv. Petro Sostu, mūsų Diplomatinės Tar 
nytbos Romoje pareiškimai. Buvo įpinta 
ir šventiškų vaizdų Iš visų trijų Pabaltijo 
tautų bendro Nepriklausomybės paskelbi
mo minėjimo Zuerich'e, papildant estų 
kultūrinės — patriotinės veiklos pasireiš
kimais Švedijoje, ši apžvalga pastatė prieš 
akis lemtingą mūsų krašto periodą. Tai 
tikrai įspūdingas mums ir mūsų ateinan
čioms kartoms istorinis dokumentas. Te
būnie jis žadinančiu šaukliu apgaulingos 
taikos laikotarpyje trijų Pabaltijo tautų 
likimą užmirštančiam pasauliui. Mūsų gi
li padėka visiems, prisidėjusiems prie šios 
apžvalgos paruošimo. P.
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ITALAI KALTINA RUSUS
ITALAI TYRINĖJA SOVIETŲ 
VAIDMENĮ ATENTATE PRIEŠ 

POPIEŽIŲ
Dr. Hario Martella, Italijos prokuroras 

tyrinėjantis „Kremliaus ryšlį“ dėl mėgini
mo nužudyti Popiežių, yra pasiruošęs to
liau tęsti tyrinėjimus V. Vokietijoje ir Tur 
Ikijoje, teisėjui atsisakius paleisti už už
statą įtariamąjį bulgarą.

Tai reiškia, kad prieš 34-metį Bulgarijos 
oro linijos tarnautoją Sergejų Antonovą, 
kuris buvo suimtas ir kaltinamas aktyviu 
dalyvavimu tarptautiniame sąmoksle nu
žudyti Lenkijoje gimusį Popiežių, bus už
vesta byla

Italų detektyvai spėja, kad rusai norėjo 
su bulgarų pasamdyto žudiko pagalba eli
minuoti Popiežių dėl to, kad:

1. Jono Pauliaus mirtis gal būt padary
tų galą socialiniams neramumams jo gim
tinėje Lenkijoje ir sužlugdytų Solidarumo 
judėjimą, kuriam vadovauja dievobaimin
gas Lech Walęsa.

2. Prisidėtų prie susilpninimo Vakarų 
valstybių, ypač Italijos, kuri per praeitą 
dešimtmetį daug nukentėjo nuo politinių 
teroristų veiksimų.

Tikimasi kad dr. Martella prieš išvyk
damas i V. Vokietiją ir Turkiją, suves
akistaton kaltinamąjį bulgarą ir Italijos 
profsąjungos nailį L. Scrieciolo, kuris bu
vo suimtas vasario mėnesį ir įtariamas 
šnipinėjimu, nes turėjęs ryšių su Bulgari
jos diplomatais.

L. Scrieciolo buvo suimtas viename iš 
staigių policijos puolimų, kuriuos ji vyk
dė po Amerikos generolo Dozier paleidi
mo, kai jis buvo Raudonos brigados teroris 
tų pagrobtas pereitų metų gruodžio mėne
si Veronos mieste.

Kai kurie sausio mėnesį suimti generolo 
buvusieji grobikai pasakė, kad Bulgarija, 
kuri dažnai vykdo ,,nešvarius“ KGB dar
bus, turėjusi veidlmenį ir generolo pagro
bimo sąmoksle.

Šiuo metu Italijos valdžia reikalauja 
suimti Bulgarijos diplomatus, kurie yra 
įtariami sąmoksle tačiau, grįžę į Sofiją, 
jie jaučiasi saugiai.

Vašingtono senatorius Alfonso d'Amato, 
buvęs Amerikos sekretoriaus A. Haig pa
dėjėjas, šių metų pradžioje sakė, kad bu
vo tikrų įrodymų dėl bulgarų — rusų są
mokslo nužudyti Popiežių.

VATIKANO LAIŠKAS
Nei Vatikanas, nei Kremlius niekada 

neskelbė, apie Popiežiaus laišką rašytą 
dabar mirusiam Brežnevui, pasiųstą 1980 
metų pabaigoje, kurio turinys buvo maž
daug toks:

„Jeigu Sovietų kariuomenė užpuls ma
no gimtąjį kraštą, aš atsisakysiu Popie
žiaus sosto ir grįšiu į Lenkiją, kad gale-' 
čiau stoti petis į petį su mano tautiečiais 
prieš invaziją“. |

LIETUVOJE
■■ W=T—T=ĮWW=

KAUNO KONSERVATORIJOS 
SUKAKTIS

Lapkričio 22-23 d. Kaune buvo paminė
ta valstybinės konservatorijos 50 metų su 
kaklis. Kauno konservatorija "buvo pirmo
ji Lietuvos auktoji muzikos mokykla. Su
kakties proga Kaunan atvažiavo didelis 
būrys konservatorijos pedagogų ir du stu
dentų kolektyvai — mišrus choras ir ka
merinis orkestras.

Apie aukštosios muzikos mokyklos Lie
tuvoje istoriją, jos reikšmę respublikos 
kultūriniame gyvenime ir ateities pers
pektyvas pasakojo rektorius prof. J. Kar- 
navičius. Be to kalbėjo katedrų vedėjai: 
J. Gaudrimas, prof. S. Sondeckis prof. E. 
Baitinienė, prof. K. Grybauskas, doc. E. 
Ignatonis ir kt.

Lapkričio 22 d filharmonijos Kauno fi
lialo salėje įvyko didelis koncertas. Sekan
tį vakarą J. Gruodžio muzikos mokykloje 
rektorius J. Karnavičius atidarė parodą: 
„Kauno konservatorija, 1933-1949“.

PER MAŽA MEILĖS...
„Septynios dienos“ skiltyje Vilniaus sa

vaitraštis „Literatūra ir Menas“ rašo:
— Kiekvienas rajono centras turi kuo 

pasididžiuoti. Viename yra paminklas, ki
tame upė, trečiame respublikinės reikš 
mės architektūros ansamblis ir t.t. Miesto 
gyventojai būtinai parodys tą įžymybę sa
vo svečiams. Tik kai kada šeimininkai tu
rėtų raudonuoti prieš svečius.

Anykščiuose kaip niekur kitur daug 
įžymybių. Viena naujausių — paminklas 
literatūros klasikui A. Vienuoliui, pastaty
tas labai gražioje vietoje: prie upės, ant 
kalvelės, judriausioje miesto gatvėje. Pa
pėdėje teka Šventoji, viena gražiausių res 
publikos upių. Jos vardą per Lietuvą iš
garsino anykštėnai literatūros vyrai. Ta
čiau pačiame Anykščių centre, prie tilto, 
šventoji vos bejuda pro įvairių žolių, mau 
rų, švendrių brūzgėlynus.
Nepagirsi anykštėnų, kad šitokiais dumb 

lais užleido savo upę. Ne mažesnė gėda 
turėtų būti ir Pasvalio šeimininkams, ku
rie kasdien mato Lėvenį, taip pat vis la
biau užan.kanUį nuo žolių ir švendrių. Vi
są tą augmeniją skatina nutekamieji van
denys, kuriuos į upę leidžia miesto įvai
rios įmonės. O štai Svalia — vingiuotas 
šaltiniuotas upeliukas, tekantis per tą pa
tį Pasvalį ir mieste įšokantis į Lėvenį — 
primėtytas skardinių, automašinų padan
gų, butelių, skudurų...
Per maža meilės savo upėms. Ne tiek jau 

daug miesto organizacijų, įmonių ir tiesiog 
pačių miestiečių kolektyvinių jėgų reikė
tų, kad upės būtų išgelbėtos.

DEPUTATAI SKUNDŽIASI
Gruodžio pradžioje įvykusioje Lietuvos 

TSiR Aukščiausios tarybos sesijoje kai ku
rie deputatai išdrįso kritiškiau pasisakyti 
dėl darbo kolchozuose ir sovehozuose.

Deputatė V. Purvaneckaitė pasakė, kad 
tame sektoriuje pastaraisiais metais gy
vulininkystės produktų gamyba nepadidė
jo, t.y. jeigu buvo pasiekti geresni re
zultatai, tai tik iš privačių „arų“. Ji pa
sakė:

— Labai aktuali mūsų rajonui buvo ir 
yra gyvulinkystės patalpų statyba. Nema
ža galvijų ir kiaulių laikoma nepritaikyto
se patalpose, jose nėra mechanizacijos. Se 
nieji kadrai dar dirba ir tokiomis sąlygo
mis, o jaunimas į tokias fermas eiti neno
ri. Ūkių vadovai, pirminės partinės orga
nizacijos stengiasi taisyti reikalus — fer
mos rekonstruojamos, statomi lengvo tipo 
pastatai. Bet tai kol kas problemos neiš
sprendžia.

Dėl blogo Kaimo statybos ministerijos 
organizacijų darbo praėjusį penkmetį ra
jone liko nepanaudota beveik 2 milijonai 
rublių kapitalinių įdėjimų, skirtų gamybi
nių objektų statybai. Ji vilkinama ir da
bar.

Toje pat sesijoje daputatas S. Apanavi
čius pasakė:

— Nemažai trūkumų yra vystant žemės 
ūkio gamybą. Mums atrodo, kad Žemės 
ūkio ministerija, kitos ministerijos ir ži
nybos, planavimo organai turėtų greičiau 
pradėti spręsti kolūkių ir tarybinių ūkių 
savarankiškumo plėtimo klausimą.

ATEISTINIS AUKLĖJIMAS
Vilniaus miesto ,,Žinijos“ draugijos ple

nume, kuris buvo susirinkęs pastaruoju 
laiku, buvo raginama stiprinti ateistų ir 
filosofų bendradarbiavimą, plačiau propa
guoti marksistinės lenininės filosofijos ži
nias.

Buvo pasakyta, kad vis svaresnį indėlį, 
ateistiškai auklėjant 'gyventojus, įneša 
gamtos mokslų atstovai, ypač medikai.

BITUMO GAMYKLA MAŽEIKIUOSE
Prie Mažeikių naftos perdirbimo įmonės 

baigiama statyti bitumo gamykla, kuri 
naudos naftos atliekas ir gamins kelių rū
šių gilumą, reikalingą kelių tiesėjams ir 
statybininkams, šiais metais Mažeikių sta 
tybos trestas turėjo atlikti darbų daugiau 
kaip už keturis milijonus rublių.
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P. Vičas — 20 svarų.
A. Kukanauskas — 10 svarų.
Nuoširdžiai dėikoja

TFA (D. (Britanijoje
TAUTINĖS PARAMOS FONDUI 

AUKOJO
Vieton kalėdinių sveikinimų
Dr. S. Kuzminskas 20.00 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

T.P.F. Valdyba
AUKOS SPAUDAI

V. Račys — 6.00 sv.
A. Maldutis — 5.50 sv.
V. Gegeckas — 5.00 sv.
J. Glemža — 4.50 sv.
K. Jankus ir J. Gudynas — po 4.00 sv.
J. Kuliukas, J. Butkevičius, J. Makovec 

kienė, P. Simonaitis ir J. Viliūnas — po 
1.50 sv.

I. Klumbys — 1.00 sv.
Ačiū

REDAKCIJOS iODOS
Kalėdinę vinjetę šiam numeriui paruo

šė F. Šilingas, gyv. Bradforde.
Nuoširdus ačiū jaunam dailininkui.

»•*
Sekantis E.L. numeris bus spausdinamas 

penktadieniį, 1983 m. sausio 7 d.

Ačiū jums, mieli draugai, 
bičiuliai ir pažįstami 

už nuoširdžią užuojautą, 
tą mums moralinę pagalbą, 

skausmingame mūsų gyvenimo 
laikotarpy

Matukai

PADĖKA
Didžiai Gerbiamai ir Mielai Poniai Ma

rijai Rudienei už stambų Balio čekį tariu 
nuoširdų lietuvišką AČIŪ!

Visiems mano draugams ir pažįsta
miems linkiu malonių Kalėdų švenčių Ir 
laimingų N. Metų!

Vladas šlaitas
13.12. 1982 Londonas

PAIEŠKOJIMAS
Petras Bulatovas ieško savo brolį Joną 

Bulatovą ir svainį Romą Senytę. Juos ar
ba apie juos žinančius prašo atsiliepti šiuo 
adresu:

„Bulatovas“
2 Ladbroke Gardens, 
London, Wil 2PT 
Gt. Britain

Londonas
KALĖDŲ ŠVENČIŲ PAMALDOS

Lietuvių bažnyčioje Kalėdų naktį, gruo
džio 24 d., Bernelių šv. Mišios, kaip ir ki
tais metais, bus 24 vai.

Kalėdų ryte šv. Mišios, kaip ir sekma
dieniais, bus 9 ir 11 vai.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS 
LIET. NAMUOSE

šeštadienį, gruodžio 31 d. Londono 
Lietuvių Namuose ruošiamas įspūdingas 
Naujųjų Metų sutikimas.

Per visą vakarą gros lietuviška muzika 
ir svečiams bus paruoštos lietuviškos vai
šės. įėjimas ir užkandžiai visiems klubo 
nariams nemokamai.

Kviečiami visi klubo nariai, jų šeimos 
Ir bičiuliai.

Pradžia 9 vai. vakaro.

PADĖKA
Londono Liet. Moterų „Dainavos“ Sam

būris nuoširdžiai dėkoja visiems rėmė
jams, ypač Londono lietuviams už suauko
tus daiktus ir pinigines aukas. Malonu, 
kad mūsų tautiečiai atsiliepė ir prisidėjo 
prie Kalėdinio bazaro suruošimo. Baza- 
ras pavyko neblogai: pelno gauta 320 sv. 
37 p. Tai vienintelės šių metų „Dainavos" 
pajamos. Kaip Ir visuomet, pelnąs skiria
mas Šalpos ir kultūriniams reikalams, o 
kadangi šiais metais Sambūrio lėšos yra 
mažesnės, tai ir jų paskirst., nas bus la
biau apribotas.

Švenčių proga sveikiname mūsų rėmė
jus ir linkime geros kloties 1983 m.

„Dainavos“ valdyba

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
s v. už coli. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turini nei leidėjai, nei redak. 
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto, 

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS SPORTO 
IR SOCIALINIAME KLUBE

Klubo valdyba rengia Naujųjų Metų 
sutikimą gruodžio 31 dienos vakare klubo 
apatinėje salėje. Įėjimas 1.50 sv., bet mais
to bufetas bus veltui. Visi klubo nariai ir 
svečiai prašomi iš anksto Įsigyti bilietus 
pas klubo sekretorę ir valdybos narius.

Pradžia 8 vai. vakaro.

Bradfordas
MAIRONIO IR KARIUOMENĖS 

MINĖJIMAS
šis dvigubas minėjimas surengtas lap

kričio 20 d. Norėta Lietuvos atgimimo 
Dainių paminėti plačiau ir atskirai, bet, 
pasirodo, pritrūko laiko ir reikėjo abu Mai 
renio ir Kariuomenės minėjimą suglausti.

Reikėjo pasitenkinti trumpesne apie di
dįjį Dainių ir atgimimo pranašą apžvalga, 
kurią padarė A. Bučys, įpindamas poeto 
posmus. Pranas Vasls padeklamavo visą 
Maironio populiarią baladę „Čičinskas“.

Paskaitą „Lietuvos kariuomenė istori
jos bėgyje“ paskaitė Jonas Adamonis, ku
rioje vaizdžiai nulšvietė visą Ilgą Lietuvos 
kariuomenės garbingą kelią, jos kovas ir 
tragišką jos likimą.

Savanoris — kūrėjas Jurgis Reinys tarė 
trumpą žodį, prisimindamas Lietuvos ka
riuomenės pirmąsias dienas Nepriklauso
mybės kovų metu.

P. Vasio vadovaujamas vyrų sikstetas 
padainavo keletą dainų. Jausmingai veikė 
Maironio dainų žodžiai.

Atsistojimu pagerbti žuvusieji laisvės 
kovose ir minėjimas baigtas Tautos him
nu.

Ta proga Vasario šešioliktos gimnazi
jai paremti, gausūs minėjimo dalyviai su
šukavo daugiau 50 sv.

Visiems dalyviams ir aukotojams nuo
širdus ačiū!

PADĖKOS VAIŠĖS
Lapkričio 27 d., „Vyčio“ klubas suren

gė padėkos vaišes prisidėjusiems surengti 
Lietuvių Dieną, įvykusią rugsėjo 11 d. Sal 
tairėje, ir renginio metu uoliai attikusiems 
pasiimtas pareigas.

Apie 50 pareigūnų ir ne tik lietuviai 
klubo nariai, dirbo savanoriškai be atly- 
kinimo ir už tai buvo jiems pažadėta nors 
tokiu būdu atsilyginti.

Lietuvių Dienos rengėjų vardu visiems 
išreikšta nuoširdi padėka. A-tas B.

Maneli esteris
KALĖDŲ iEGLUTĖ

Mančesterio Tėvų komitetas Klubo pa
talpose Kalėdų antrą dieną (gruodžio 26 
d.) rengia

Kalėdų Eglutę.
Po to arbatėlė vaikučiams ir mamytėms. 

Pradžia 4 vai.

Naujų Metų sutikimas
LK.V.S. „RAMOVĖ“ Mančesterio sky

rius gruodžio 31 d. Klubo patalpose ren
gia

NAUJŲ ĮLIETŲ .SUTIKIMĄ
Moterys pavaišins skaniais pyragais. O 

vyrai jus pavaišins karčiąją ar saldžiąja.
Prašome kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

Susirinkimas
1983 m. sausio 16 d, 4 vai. vakaro Man

česterio Lietuvių Soc. Klubas šaukia me
tinį narių susirinkimą. Kviečiame kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti. Reikalas liečia 
mus visus; Visiems nariams yra pareiga 
susiprasti ir atsilankyti.

Klubo (valdyba

Padėka
Reiškiame širdingą padėką už piniginę 

paramą: O. Ramonienei, paaukojusiai 
10.00 sv.

Bradfordo Klubui „VYTIS“ — 30.00 sv.
DBL Sąjungai — 50.00sv.

L.F.R. Vienetas

Stoke-on-Trenl
SKAITYKLOS ATIDARYMAS

Sausio 8 d., 16.00 vai. (4 vai. p.p.) bus 
lietuviškos skaityklos atidarymas. Skai
tykla yra prisiglaudusi prie anglų „Dar
bininkų mokslo Sąjungos“ mokyklos.

Cartwright House,
Broad Street, Hanley,
Stoke-on-Trent STI 4EU

Tose pačiose patalpose, kuriose 1977 me 
tais įvyko jaunimo suvažiavimas.

Skaitykla bus atidaryta kiekvieną šešta
dienį po pietų, nuo 14.00 vai. iki 18.00 va
landos. Be lietuviškų knygų pasiskaitymui 
joje bus galima užsisakyti knygas ir trem
tyje išeinančią periodinę spaudą. Skaityk
loje galima bus nusipirkti ,,Europos Lie
tuvį“.

Skaityklos kraitis sudaro Sąjungos pa
aukotos Nidos Knygų Klubo knygos ir 
kun. S. Matulio paaukoti periodiniai lei
diniai. Kitas knygas suaukojo geri lietu
viai, skaityklos, rėmėjai. Jiems visiems už 
tai labai ačiū!

Skaitykla tėra pradžia „Lietuviškos 
dirbtuvės“, kurioje be skaityklos ir pasi
kalbėjimų bus ruošiamos vakaronės su 
įvairia programa.

Skaityklos tikslas yra patarnauti vi
siems lietuviškos knygos mylėtojams.

NORIME (PIRKTI
Kas turite parduoti perskaitytas lietu

viškas knygas — prašau rašyti arba kny
gas pasiųsti šiuo adresu!

„Skaityka“
65 Hillchurch Street, 
Hanley, Stoke-on-Trent, 
STI 2HQ

Laibai norėtume įsigyti Vaclovo Biržiš
kos sudarytą „Lietuvių rašytojų kalendo
rių“, išleistą Patrijos 1946 metais Tuebin- 
gene. Sk. Vedėjas

Liet. Sodyba
KŪČIOS IR (KALĖDOS

Dalyvauti Kūčių vakarienėje jau užsi
rašė per 50 tautiečių. Kviečiami užsirašy
ti ir tie, kurie ligšiol to nepadarė.

Vakarienės pradžia penktadienį gruo
džio 24 d., 8 vai. vak,

Kalėdų pirmą dieną, 1 vai. Sodyboje 
ruošiami šventiniai pietūs, į kuriuos tau
tiečiai taip pat kviečiami užsirašyti.

Kūčių vakarienės kaina — 6 svarai, 
įskaitant vyną.

Gruodžio '31 d. Iškilmingas Naujų Metų 
sutikimas.

Vokietija
KALĖDOS ŠIAURĖS VOKIETIJOJE

Kutn. V. šarkos redaguojamas Hambur
go liet. Informacinis biuletenis praneša 
tokią pamaldų tvarką Kalėdų šventėms:

Gruodžio 25 d.
10 vai. — Luebeck, Parade 4, Propstei- 

kirche.
11,30 vai. —Užsieniečių Centre lietuvių 
pobūvis.
15.00 vai. Iškilmingos šv. Mišios, Ham- 

burg-Altona, St. Theresien. ir lietuviš
kas pobūvis.
Gruodžio 26 d., sekmadienį.
10 vai. — Neustadt, St. Johannes, Dan- 
ziger Str.
15 vai — Lebenstedt, St. Josef, Suth- 
wiesen Str. 4 po pamaldų — Eglutė ir 
pasilinksminimas parapijos salėje.
18 vai. — Hannover — Stoeken, St. 
Chris tophoms.

LAIŠKAS JURIJUI ANDROPOVUI
Gruodžio 2 d. kun. Vaclovas Šarka pa

rašė laišką naujam Sov. Sąjungos kom. 
partijos gen. sekretoriui J. Andropovui, 
išdėstydamas lietuvio kataliko padėtį Lie
tuvoje ir prašydamas skubios ir efekty
vios pagalbos Lietuvos krikščionims. Laiš
ke išvardyta vienuolika svarbiausių pagei 
davimų, kurie yra suderinti su Žmogaus 
teisių deklaracijja ir Helsinkio sutarimų 
dvasia.

PAŠAU YJE
— Gruodžio 8 d.Buenos Aires įvyko pir

moji nuo 1976 metų prieš karinę valdžią 
demonstracija, kuriai vadovavo kairiųjų 
centro politikas Alfonsin. 30.000 Radikalų 
partijos, kuri anksčiau valdė kraštą, rė
mėjų demonstruodami reikalavo civilinės 
valdžios grąžinimo ir korupcinių karinin
kų egzekucijos.

Nuo 1916 metų Radikalų partija kraš
tui davė 4 prezidentus, kurių 3 kariškių 
buvo pašalinti. ,

La Platoje, netoli Buenos Aires, įvy
kusiam Falklando karo veteranų pager
bime, 300 buvusių kareivių, sugulę ant 
žemės, mušdami kumštimis ir šaukdami, 
pertraukė vykstančias ceremonijas.

SOLIDARUMO DEMONSTRACIJA 
LONDONE

Lenkijos karo stovio metinėms atžymėti, 
gruodžio 12 d. Londone įvyko demonstra
cija, kurioje dalyvavo keli tūkstančiai 
žmonių. Mitinge kalbėjęs Frank Chappele, 
Britų profsąjungų tarybos pirmininkas, 
pasakė, kad Britanijos darbo sąjūdis to
liau rems karinės valdžios uždraustą Len
kijos Solidarumą.

Be to jis pasakė: „Mes reikalaujame pa
leisti suimtuosius Solidarumo narius, įs
kaitant ir tuos, kurie buvo nuteisti pagal 
karo stovio nuostatus... Mes reikalauja
me grąžinti į darbą visus tuos, kurie buvo 
atleisti už profsąjunginę veiklą, baigti dis
kriminaciją, ir teisės visiems Lenkijos gy
ventojams jungtis į draugijas“.

JUBILIATAS

SVEIKINAME
rašytoją Kazimierą Barėną, kuriam 

gruodžio 30 d. sukanka 75 metai.

TARPTAUTINIO KATALIKŲ 
ORGANIZACIJŲ CENTRO 

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMISIJOS 
POSĖDŽIAI PRANCŪZIJOJE

1982 m. lapkričio 16-17 d.d. Paryžiuje 
įvyko Tarptautinio Katalikų Organizocijų 
Centro (OIC) žmogaus Teisių Komisijos 
posėdžiai.

Posėdžiuose dalyvavo Pax Romana, Pa
saulio Katalikų Moterų Organizacijų Uni
jos, Tarptautinės Katalikų Jaunimo Fe
deracijos, Tarptautinės Jaunųjų Krikščio
nių Darbininkų Sąjungos, Tarptautinės 
Katalikų šalpos, „Teisingumo - Taika“ 
Komisijos ir kitų tarptautinių organizaci
jų atstovai.

B. Venskuvienė, Pasaulio Lietuvių Ka
talikių Organizacijų Sąjungos (PLKOS) 
įgaliotinė tarptautiniams ryšiams, mini
muose posėdžiuose atstovavo Pasaulio Ka 
talikų Moterų Organizacijų Uniją (WUC 
WO) ir padarė pranešimą apie šios Unijos 
Žmogaus Teisių Komisijos veiklą. Ji taip 
pat aktyviai reiškėsi įvairiuose svarsty
muose, nustatant artimiausio kieto Tarp
tautinio Katalikų Organizacijų Centro 
Žmogaus Teisių Komisijos veiklos progra
mą. PLKOS informacija

NAGŲ IR SNUKIO EPIDEMIJA 
PABALTUUJE

Gruodžio 14 d. Sovietų žemės įįkio mi
nisterija pagaliau pasisakė dėl .nagų ir 
snukio epidemijos Baltijos respublikose ir 
Baltarusijoje. Epidemija prasidėjusi spa
lio mėnesį Estijoje. Ligi šiol apie. 2500 ve
terinarijos gydytojų dirbo tame rajone, 
skiepydami daugiau kaip 4 milijonus gy
vulių.

Žemės ūkio ministerija paneigė, kad ten 
esama kokių nors problemų. „Tai yra tik 
apsisaugojimo priemonė“.

WALĘSA SUIMTAS IR PALEISTAS
Lech Walęsa, turėjęs pasakyti kalbą 

prie paminklo Gdanske nužudytiems dar
bininkams, gruodžio 16 d. buvo saugumo 
organų suimtas bet vakare vėl paleistas. 
Prie paminklo buvo susirinkę keli šimtai 
Solidarumo rėmėjų, kuriuos milicija iš
sklaidė.

Tai turėjo būti pirma Walęsos vieša kal
ba, paleidus jį iš tremties, kur buvo laiko
mas 11 mėnesių.

— Italų teisėjas Martella kuris tiria 
pasikėsinime prieš Popiežiaus . gyvybę 
raidą, pareiškė, jog nauja informacija, ku
ria pasinaudodamas jis įsakė padaryti 7 
naujus areštus, yra teisinga. Turi būti 
suimti dar 5 turkai ir 2 bulgarai.

LIETUVIŠKOS PAMAIJJOS
Bradforde — gruodžio 19 d., 12.30 vai.
Manchesteryje — gruodžio 25 d., 12.'30 vai.
Nottinghamc — gruodžio 19 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Derby — gruodžio 19 d., 14 vai.. Bridge 
Gate.
Nottinghame — gruodžio 24 d.. Kūčiose, 

Bernelių Mišios 24 vai., gruodžio 25 d., 
Kalėdose, 11.15 vai., gruodžio 26 d., 11.15 
vai.. Lietuvių židinyje.

Wolverhampton — gruodžio 26 d,, 17 vai., 
šv. Petre-Pauliuje, North Street.

Birminghame — gruodžio 27 d.. 12 vai., 
19 Park Rd., Moseley.

Nottinghame — sausio 1 d., Naujuose Me
tuose, 6 vakare. Lietuvių židinyje.

Nottinghame — sausio 2 d., 11.15 vai., 
•Lietuvių Židinyje.

Nottinghame — sausio 6 d.. Trijuose Ka
raliuose, 6 vai., vakare. Liet, židinyje.
Nottinghame — sausio 9 d., 11.15 vai.. Lie

tuvių židinyje.
Nottinghame — sausio 16 d., 11.15 vai.. 

Lietuvių židinyje.
Derbyje — sausio 16. d.. 14 vai.. Bridge 

Gate.

Vokietijos Liet. Kultūros 
Draugijos suvažiavimas

Atkelta iš 2 psl.)

Salėje turinčioje apie 120 vietų, kiek 
pavėlavusiems teko ropštis ant pasieniuo
se stovinčių suolų, o koncerto atlikėjus nu 
stūmėme j patį pasienį.

Apie pianistę Lampsatytę jau esame pa
kankamai komplimentų girdėję, tad nebū 
tų galima juos pakartoti, gi maloniai nu
stebino savo meistriškumu Henrieta ir 
Vilija.

Henrieta atliko smuiku Mozarto, Haen- 
delio, Schumano kūrinių. Netgi salėje jau
tėsi sukauptas dėmesys jautriai sklindan
tiems akordams, kurių falcetą keitė ug
ningi rumunų liaudies šokių ritmai. Net
gi muzikaliai mažiau išprusę ir ne vis>us 
niuansus pergyveną klausytojai, kurių tar 
pe ir šių eilučių autorius, gėrėjomės reto 
malonumo muzika.

Jautresniojoje sesutėje Vilijoje teko pa
stebėti labai simpatišką balso tembrą. Tai 
daug žadantis altas, stipriai valdantis vi
są alto dlapozoną ir ypač žemas gaidas.

Be klasikų, ji padainavo ir lietuvių kom 
pozitorių kūrinių, kurių tarpe ir publiką 
linksmai nuteikusių parodijų, o ypač įvai 
riaprasmiškai taikytiną ir, tuibūt, taiko
mą: „Varlė ir jautis“.

Nesijaučiu gerai ir tinkamai išreiškęs 
koncerto lygio, bet turbūt ir muzikologas 
sutiktų su koncerto apibendrinimu, kad 
jis buvo PUIKUS.

Dėl koncerto lygio LKD Ir jos valdyba 
čia nieko dėta. Tai mūsų menininkių nuo
pelnas. Tačiau labai norėtųsi papildyti ir 
techniškąją vakaro pusę. Nepaisant jau 
minėtų nedateklių, kaip kad bloga akusti
ka, blogas fortepijonas, blobai apšildyta 
salė, visdėlto, kas nuo mūsų priklausė — 
stengėmės iš visų jėgų.

Malonu, bet net ir truputį nepatogu 
buvo matyti, kai dr. Veigel, p. Ivinskiene, 
Tendzegolskienė pasiruošusios priekyštes 
darbavosi už stalų pjaustydamos pyragą, 
pilstydamos kavą ir vaišindamos svečius, 
darbavosi įraudusiais skruostais ir prakai 
tu išbertom kaktom, nors joms iš tiesų 
derėjo pačiom susėdus už stalų laukti iki 
jas kas pavaišins. G'i su tikra komersanto 
gyslele sukiojosi iždininkas Tendzegolskis 
rinkdamas nario mokestį ir vis užmesda
mas akį į „užprekiauto“ pyrago kasą. Mat 
jis buvo atsakingas, kad ištektume užsimo 
keti menininkams kelionės išlaidas.

Su dideliu dėkingumu reikia paminėti, 
kad menininkės nuo honoraro atsisakė, pa 
sitenkindamos lietuvišku AČIŪ.

Suminėjus visas pastangas, pasekmes 
ir nediatcfdius reikia dar kartą padėkoti 
pasisekusio koncerto atlikėjoms, Vilijai, 
Henrietai ir poniai profesorei.

•O mes, valdyba, lauksime atgarsių (daž 
niausiai tai būna nepelnyta kritika).

Sekmadieni, lapkričio 7 d. tęsėme suva
žiavimą vėl kartu su lietuvių darbuotojais. 
Vyko dar kai kurie pasitarimai, diskusi
jos, nutarimai.

Trumpai po vienuolikos buvo numaty
tos ekumeninės pamaldos kaimo bažnytė
lėje. Rinkomės abiejų konfesijų suvažia
vimo dalyviai.

Pamaldas laikė kunigai Bernatonis ir 
Skėrys. Katalikų kunigas T. Bernatonis 
galėjo išlaikyti visas Šv. Mišių dalis, kun. 
Skėriui perleisdamas tik Evangelijos mal
dą ir pamokslą.

Nesu joks liturgijos ir apeigų žinovas, 
bet man atrodo, kad ekumeninės pamal
dos tarp abiejų konfesijų neturėtų „ap
karpyti“ vienos kitų. Arba jau jei ko nors 
atsisakyti, tai abiems po truputį, čia kaž
kas dar netobula!

Atkreipiau dėmesį visdėlto į kun. Skė
rio pamokslą, kuriam jis šį kart pasiruošė 
atkreipdamas dėmesį į psichologinius kas
dieninio gyvenimo momentus.

žmogus pasaulyje net trumpą akimirką 
negyvena SAU Vienam! Gyvename bend
ruomenėje, todėl ir esame vienas nuo kito 
priklausomi. Tš čia ir kilęs krikščioniška
sis (o gal ir kitose religijose aptinkamas) 
priesaikas žmogui: „Mylėk savo artimą, 
kaip pats save“. Tame priesake slypi gili 
prasmė. Sena malda prašo; „Viešpatie, mo 
kyfk mus ne tik semtis paguodos, bet guos
ti kitus...“ Iš čia išsiplečia ir išmintis, kad 
reikia ne tik stengtis būti suprastu, bet ir 
stengtis suprasti, ne tik mylėti, bet ir bū
ti mylimu.

Religiniame gyvenime turime nepamirš
ti kad turime dogmas, pagrindus, princi
pus, turime krikščioniškąją moralę, ku
rios pagrindu ir turime gyventi. Tad ne 
tik dvasiškiai, bet ir visi krikščionys turi 
suprasti, džiaugtis sėkmėmis ir sielotis ne
pasisekimais, bet viską skirti Krikščioni
jos ir Kūrėjo garbei.

Pavyzdžiu čia galėtų būti įvykis, kai gar 
susis dhlgentas Toscanini su tokiu įkvėpi
mu dirigavo kūrinį, kuriam pasibaigus jis 
pelnėsi karštus ir audringus plojimus; Tos 
canini kiek sumišęs atsiprašė ir pasiaiški
no: „Ponai, tai ne aš, tai Beethovenas“. Ir 
mums, tad reikėtų savo sėkmes, nuopel
nus, pagarbą, gerą vardą prisiimti ne vien 
sau, o vis pridurti, kad mes esame Tvėrė
jo vaikai.

Po pamaldų rinkomės 'bendriems pie
tums, o po pietų škirstėmės.

A. Palavinskas
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