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SHULTZO DOKTRINA
Neseniai JAV Valstybės sekretorius 

George Shultz pasakė kalbą, kurioje 
reikšmingai pasisakė dėl visame pasau
lyje vykstančios demokratinės revoliuci
jos, kurios akivaizdoje Amerika turi mo
ralinę prievolę remti kovotojus dėl lais
vės. Jo pareikštas mintis dabar pradeda 
vadinti „Shultzo doktrina“. Štai tos kal
bos kiek sutrumpintas vertimas.

Per visą savo istorijos trukmę ameri
kiečiai visad tikėjo, kad laisvė yra visos 
žmonijos prigimtoji teisė. Norėdami likti 
ištikimi mūsų principams, privalome gin
ti laisvę ir demokratinę santvarką ne tik
tai pas save, bet ir svetur.

Dvidešimtame amžiuje, kai mūsų kraš
to resursai yra padidėję, įsipareigojome 
saugoti laisvę visame pasaulyje. Lemia
mu momentu, Antrojo pasaulinio karo 
metu, Franklin Roosevelt, Atlanto Char- 
toje ir dokumente apie Keturias laisves, 
atidengė pokarinio pasaulio demokratinės 
santvarkos viziją. 1948 metais Amerika 
Jungtinėse Tautose parėmė Visuotinę 
žmogaus teisių deklaraciją, kuri užtikri
na kiekvienai tautai teisę į laisvą spau
dą, laisvus susirinkimus, teisingus rinki
mus ir laisvas profesines sąjungas.

Kova dėl laisvės ne visuomet atnešda
vo pergalę. Vienu laiku žmonės Vakaruo
se buvo nustoję tikėti, kad demokratijos 
mintis yra teisinga. Tam tikruose sluoks
niuose imta įrodinėti, jog demokratija pri
klauso nuo kultūros lygio, kad tai esanti 
prabanga, kurią gali turėti tik pramoni
nės visuomenės, o skatinimas kitų, kad 
priimtų mūsų gyvenimo būdą, yra 'įžūlu
mas.

Tačiau vėliau pasirodė, kad tokia be
viltiškumo pažiūra yra neapgalvota, nes 
štai dabar pasaulyje vyksta demokratinė 
revoliucija, kelianti vilčių žmonėms vi
suose kontinentuose. Tų kraštų šauniau
si vyrai ir moterys siekia laisvės, nepri
klausomybės ir žmogaus teisių, t.y. tų 
ioealų, kurie sudaro demokratijos patį 
branduolį ir dėl kurio nuolat kovojo Jung
tinės Amerikos Valstijos.

Tokiu būdu, pavyzdžiui, šiandien jau 
daugiau kaip 90 nuošimčių Lotynų Ame
rikos kraštų ir Karibų gyventojų turi de
mokratinę santvarką, ar bent yra pake
liui į ją, tuo tarpu, kai 1979 metais vos 
tik trečdalis tų kraštų gyventojų turėjo 
demokratines santvarkas. Per laikotarpį, 
trumpesnį nei šešeri metai, teisėtai iš
rinkti demokratai perėmė valdžią iš dik
tatorių tokiose valstybėse kaip Argenti
na, Brazilija, EI Salvadoras, Ekvadoras, 
Grenada, Honduras, Panama ir Urugva
jus.

Jau eilę metų stebime, kaip Sov. Są
junga ir jos patikėtiniai įvairiose pasau
lio vietose teikia pagalbą sukilėliams, ku
rie siekia 'įvesti komunistų diktatūrą. 
Kiekvieną laimėjimą jie laiko galutiniu 
ir nepakeičiamu, nes taip skelbia gėdin
ga Brežnevo doktrina, paskelbta po 1968 
m. invazijos į Čekoslovakiją. Ji reiškia: 
nuo to laiko, kai atsidūrei „socialistinėje 
stovykloje“, neturi teisės iš jos pasitrauk
ti. Tad rusai ir sako visam pasauliui: 
„Kas mūsų, tai mūsų, o kas jūsų — ga
lime grobti“.

Vienok pastarųjų metų bėgyje prieš 
sovietų užmačias atsistojo demokratinė 
revoliucija. Tautos imasi ginti savo tei
ses į nepriklausomybę. Ten, kur, kaip 
rusai tikėjosi, dėl gyventojų nepasitenki
nimo kils ginkluotas komunistų sukilimas, 
šiandien matome kitokios kovos vaizdą: 
vyrai ir moterys, rizikuodami savo gy
vybe, stoja kovon prieš komunistų despo
tizmą ir prieš Brežnevo doktriną.

* Kovojantieji ir žūstantieji dėl savo 
krašto laisvės afganistaniečiai atkakliai 
priešinasi okupantui: aplamai paėmus, 
Afganistano provincija tebėra liaudies su
kilėlių rankose, o rusai negali laisvai šei
mininkauti net didesniuose miestuose.

* Panaši padėtis yra Kambodžoje.
* Etiopijos sukilėliai toliau tęsia ko

vą prieš sovietų remiamą diktatūrą.
* Angolos nepriklausomybės sąjūdis 

„Unitą“ sėkmingai kovoja prieš marksis
tinį režimą.

* Lenkijos „Solidarumo“ sąjūdis sie
kia laisvėę_ ir žmogaus teisių įgyvendini
mo.

* Reikšminga kova vyksta Nikaragvo
je.

Naujas veiksnys pasaulyje — liaudies 
sukilimas prieš komunistinę valdžią. Tai

ne amerikiečių kūrinys. Kiekviename iš 
čia paminėtų rajonų tautos pačios nu
sprendė pradėti kovą ir ją vesti, ar tai 
su išorine pagalba, ar be jokios pagalbos.

Bet Amerika turi moralinę pareigą 
prieš tuos šaunius žmones. Jeigu esame 
tvirčiausia demokratija žemėje, kiek
vienas mūsų žygis — arba kiekvienas mū
sų apsileidimas ■— turi įtakos ‘į tuos, ku
rie su mumis turi bendrus idealus ir vil
tis. Jeigu vengtume vadovauti, sudary
tume vakuumą, į kurį tuoj įsiveržtų mū
sų priešai, ir dėl to nukentėtų pasaulinė 
kova dėl demokratinės santvarkos.

Be to, dėl tokio apsileidimo nukentėtų 
ir mūsų pačių saugumas, nes beveik kiek
vienu atveju, kai kam nors bus primesta 
tironija, padidės pasaulinė sovietų galia. 
Tad prieš mus stovi klausimas: kokiu bū
du Amerika turi prisidėti, norėdama pa
remti laisvės ir demokratijos bylą? Gerai 
apgalvota strategija privalo turėti įvai
rius elementus, priklausančius nuo 'įvai
rių aplinkybių.

Pirmiausia, J.A. Valstijos privalo rem
ti Vakarų nekomunistiniuose kraštuose 
pasikeitimus, kurie veda prie žmogaus 
teisių gerbimo ir demokratinės santvar
kos 'įvedimo taikiu būdu.

Antra, mūsų moralinė pareiga yra teik
ti draugiškoms valstybėms ekonominę pa
galbą ir remti jas sukilimo pavojų ar 
grėsmės iš priešiškų kaimynų atveju.

SVEIKINIMAS IR KVIETIMAS
Dr. Antano V. Stepano paskaita, skaityta 
rugsėjo 14 cl. Bratlforde, Tautos šventės 
minėjimo proga. (Truputį sutrumpinta).

♦ *
Mūsų Tautos šventės proga atvežu vi

siems D. Britanijos lietuviams Australijos 
lietuvių sveikinimus. Linkiu jums nepa
vargti ir nepasiduoti, dirbant Lietuvos la
bui, ar tai savo namuose ar platesnėj vi
suomenėj.

Atvažiavus 12.000 mylių, malonu čia 
matyti tokią minią lietuvių ir jų rėmėjų, 
turėti progą su jumis pabendrauti. Už su
teiktą man garbę nuoširdžiai dėkoju.

Ypač laukiu šį vakarą išgirsti jūsų cho
rus, pamatyti tautinių šokių grupes. Juk 
yra .pabrėžtina, kad nesvarbu, kiek mus, 
lietuvius, skiria atstumai — geografiniai, 
ideologiniai ar pasaulėžiūriniai — pasto
viai mus jungia mūsų ypatinga kultūra ir 
jos vaizdžiausi reiškiniai: tautodailė, tau
tiniai šokiai ir lietuviška daina. Tad, kaip 
ir per Australijos Lietuvių Dienas praė
jusių metų gale su pasigėrėjimu dalyva
vau Australijos lietuvių tautinių šokių ir 
dainų šventėse, taip dabar nekantriai lau
kiu pamatyti šiandieną jūsų tautinių šo
kių grupes ir išgirsti jūsų chorus — pa
justi dainos aide mūsų giminingumo ry
šį, nesvarbu, kad aš gyvenu Australijoj, 
o jūs — D. Britanijoj.

Esu tikras, kad ne vienas iš jūsų esat 
pagalvoję: ar ne keista, kad lietuviai Tau
tos šventei minėti pasirinko neįvykusią 
kunigaikščio Vytauto Didžiojo karūnavi
mo progą? Vienas iš mūsų istorijos di
džiausiu nepasisekimų tapo įamžintas 
kaip Tautos šventė! Savotiška... Bet tai 
daug pasako apie lietuvio dvasią, jo psi
chologiją. Parodo, kokia nenugalima, ne
išsenkama lietuvio viltis. O lietuviams da- 
dartiniais laikais vilties daug reikia — ar 
tai išeivijoj, ar okupuotam krašte. Džiau
giuos galėdamas pareikšti, kad tos nepa
ilstančios lietuviškos vilties, bekeliauda
mas po pasaulį, randu visur, kur tik su
tinku lietuvius: Australijoj, D. Britanijoj, 
JAV-jose ir taip pat okupuotoj Lietuvoj, 
kurioje neseniai lankiausi.

Truputį ilgiau norėčiau stabtelti prie 
bene svarbiausio tos vilties reiškinio išei
vijoj — svarbiausio, nes jis susijęs tiesio
giai su mūsų ateitimi—'mūsų jaunimu. Kai 
bu apie Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresą—įPLJK. iSu jaunimo kongresais jau 
seniai turiu reikalų: kaip vienas iš Aus
tralijos atstovų dalyvavau I-me PLJK-e 
1966 m.; aktyviai dirbau kartu su besi
ruošiančiais Australijos atstovais į II-jį 
ir V-jį PLJK-us; o busimojo VI-jo PLJ- 
K-o, rengiamo Australijoj 1987-88 m., esu 
Kongreso Studijų Dienų koordinatorius.

Keliaujant savo darbo keliu po Europą, 
turiu uždavinį skelbti Vl-j'į PLJK-są ir 
raginti Europos lietuvišką jaunimą ir pri-

Trečia, turime remti laisvės sąjūdžius 
komunistiniuose kraštuose. Pavyzdžiui, 
turime viešai skelbti, jog JAV niekuomet 
nepripažins dirbtinio Europos padalijimo. 
Mūsų radijo siųstuvai privalo ir toliau 
skelbti tiesą izoliuotoms bendruomenėms.

Ketvirta, mūsų moraliniai principai ver 
čia mus teikti materialinę pagalbą tiems, 
kurie kovoja prieš primetamą jiems ko
munistų tironiją. Tai daryti mes turime 
teisę. JTO ir Amerikos valstybių organi
zacijų statutai sankcionuoja teisę kolek
tyviniam apsigynimui prieš tokias agresi
jas, kokias remia Sov. Sąjunga Afganis
tane, Nikaragvoje, Vietname ir Kambodžo 
je.

Amerikiečiai visuomet drąsiai reagavo 
į rimtus pavojus.

Kiekvienoje situacijoje turi būti aišku, 
kur mes stovime: mes stovime toje pu
sėje, kuri pageidauja santvarkos, kurios 
pagrinduose yra pagarba valstybinei ne
priklausomybei, žmogaus teisėms, laisvė 
ir teisėta valdžia. Kur tik įmanoma, ke
lias į tokią santvarką turi būti grįstas 
taikingomis politinėmis priemonėmis. Bet 
ten, kur diktatūros naudoja smurtą, kur 
persekioja savo piliečius ir sudaro grės
mę savo kaimynams, ten laisvės šalinin
kai negali apsiriboti vien deklaracijomis.

Trumpai kalbant, privalome tvirtai 
remti demokratines pajėgas visame pa
saulyje. Nesirūpinimas tuo, būtų baisi iš
davystė — ne tik šaunių žmonių išdavi
mas, bet taip pat išdavimas mūsų kilniau
sių idealų.

jaučiančius, ypač vidurinę kartą, ruoštis 
atvažiuoti Australijon į kongresą. Atva
žiuokite kaip atstovai, kaip dalyviai ar 
kaip ekskursantai. Jūsų laukia nuoširdus 
priėmimas, 10.000 Australijos lietuvių 
vaišingumas ir VI-sis PLJK-as. Mes kvie
čiame jus — VISUS!

Kongreso programa numatyta šitokia: 
SIDNĖJUS —

19. XII.87. Sutikimas-registracija atstovų 
(kurių bus 120) ir dalyvių (tikimasi dau
giau kaip 200 iš užsienio ir apie tiek pat 
iš Australijos).
20. XII.87. Atidarymas.
21-23.XII.87. Kraštų atstovų suvažiavimas 
pasiruošti kongresui. Vakariniai koncer
tai.
24-25. XII.87. Kūčios ir Kalėdos, į apei
gas bus įtraukti kongreso dalyviai.

KANBERA —
26-31.XII.87. Studijų Dienos.

ADELAIDĖ —
31.XII.87. Naujų Metų sutikimas.
1-7.1.88. Kongreso stovykla.

MELBURNAS —
8-10.1.88. Kongreso uždarymas.

Programa užims 21 dieną. Kaina atsto
vams apie 300 sv. (600 aus.tr. dolerių). 
Ekskursantams bus pasirinkimas organi
zuotų ekskursijų su galimybe visiems kar
tu susitikti stovykloje.

Pabrėžtina, kad Kongreso programą su
darant, vadovų tikslas buvo iškelti ir na
grinėti klausimus, susijusius su išeivijos 
lietuvišku jaunimu mažose kolonijose 
kaip D. Britanijoj, Europoj, P. Amerikoj 
ir Australijoj.

Ko galima tikėtis iš Kongreso? Ar ver
ta pašvęsti laiką ir pinigus kelionei į toli
mą Australiją?

Atkreipkite dėmesį į sekančias mintis.
A. Praktiškai Kongrese bus įgyvendin

ti lietuvių tautos išeivijos trijų lygių pa
grindai.

Kongreso dalyviams prasiplės draugys
čių tinklas — ar tai širdies ar minties 
draugystės. Klestės paprastas, žmoniškas 
bičiuliavimasis, kuris ne kartą pagrindi
nai pakeitė žmogaus gyvenimo kryptį. Tai 
mūsų tautos išeivijoj pirmojo lygio pa
grindas.

Antrojo lygio pagrindas yra bendroj 
kultūrinėj veikloj — tautiniai šokiai, lie
tuviškos dainos, tautodailė, tautosaka —, 
kurią Kongreso dalyviai patirs per Kon
greso stovyklą.

Trečiojo lygio pagrindas — intelektua
linis (kartais jausminis) minčių pasidali
jimas reikšmingom temom per Kongreso 
Studijų Dienas.

Būdinga, kad visą šitą veiklą-bendravi- 
mą jungs lietuvių kalba. Labai paprasta: 
Kongreso dalyviai iš Brazilijos ir Belgi
jos, iš Anglijos ir Argentinos, iš Venesue
los ir Vokietijos supras vienas kitą tik kal
bėdami lietuviškai.

MANEVRAI BALTIJOS JŪROJE
JAV kreiseris „Iowa“, kuris yra di

džiausias pasaulyje karo laivas (45.000 
tonų), rugsėjo 27 d. atplauks į Kopenha
gą NATO karo laivynų manevrams Balti
jos jūroje.

Tas laivas 1983 metais buvo išimtas iš 
rezervo ir dabar yra apginkluotas Har
poon ir Tomahawk raketomis.

TRYS NAUJI PABĖGĖLIAI
Trys estai pabėgėliai per Suomiją pa

siekė Švediją, kur pasiprašė politinio prie
globsčio. Du vyrai ir viena moteris, ku
rių pavardės nėra skelbiamos, iš Estijos 
mažu guminiu laiveliu ryžosi plaukti į 
Švediją, bet esant neramiai jūrai tepasie
kė Suomijos krantus, kur buvo užtikti 
suomių policijos. Suomijos Vidaus reikalų 
ministerija bene pirmą kartą išimties ke
liu pabėgėliams davė leidimą tris 
mėnesius apsigyventi Suomijoje, bet pa
bėgėliai ryžosi tuoj pat vykti į Švediją, 
kurią, turimomis žiniomis, laimingai pa
siekė. Užsienio spaudos agentūros atkrei
pia dėmesį, kad Suomija paprastai, pagal 
susitarimą su Sovietų Sąjunga, sovietinę 
pilietybę turinčius pabėgėlius grąžina so
vietams. šį kartą buvo padaryta išimtis. 
Pabėgėliams buvo duotas leidimas laiki
nai pasilikti Suomijoje, tuo būdu suda
rant jiems galimybę netrukdomai nuvykti 
į Švediją. Praeityje suomiai buvo smer
kiami už atsisakymą priimti pabėgėlius iš 
Sovietų Sąjungos ir jų grąžinimą sovie
tams.

ANGLŲ BALETAS LIETUVON
Rašalinius iš abiejų pusių .gan daug di

plomatų ir dėl to atšalus santykiams tarp 
Britanijos ir Sov. Sąjungos, Britanijos 
Kultūros taryba (British Council) bai
minasi, ‘kad dabar gali nukentėti kultū
riniai mainai, sutarti tarp abiejų kraštų.

Ateinančių metų gegužės mėnesiui bu
vo numatytos Londono Festivalio Baleto 
trijų savaičių gastrolės Sov. Sąjungoje 
Spektakliai numatyti Maskvoje, Leningra 
de ir Lietuvoje.

Kultūros tarybos vadovas pareiškė spau
dos atstovams, kad Maskvos ambasadoje 
likus tik vienam, žmogui, kuris rūpinasi 
„kultūros mainais“, bus labai sunku tuos 
vizitus tvarkyti.

Tai sudarys praktišką Kongreso naudą.
B. Idealistiniai žiūrint, PLJ Kongresai 

praplečia išeivijos lietuviškam jaunimui 
tautos sąvoką (sąmoningumą). Tą mintį 
galima paaiškint šitaip: augant, gyvenant 
mažose lietuvių kolonijose išeivijoj, mūsų 
jaunimui, tautos supratimas ribojasi mažo 
skaičiaus žmonių siauro masto veikla. Nė
ra tos tautos sąvokos, kurią turėjo msų 
tėvai, gyvendami trijų milijonų piliečių 
tautos organizuctoj santvarkoj. Kongrese, 
kai suvažiuoja jaunimas iš įvairių kraštų, 
atstovaudamas apie milijoną lietuvių išei
vių, ir kai jie bendrauja tris savaites gry
nai lietuviškai', iš karto prasiplečia lietu
vių tautos pilnaties sąvoka. Per tarptau- 
tiiškuimą prieinama prie lietuvių tautos 
vieningumo. Tai galingas variklis įdiegti 
tautinį sąmoningumą net skeptiškiausiam, 
labiausiai nutautę jusi am jaunuoliui. O 
Kongreso įtaka veikia dar ilgai ir po jo 
uždarymo.

Asmeniškai kalbant, I-sis PLJK-as ma
ne stipriai paveikė. Nedalyvavęs tame 
Kongrese, abejoju, ar aš čia dabar stovė
čiau ir kalbėčiau kaip Australijos Lietu
vių Bendruomenės valdybos narys, kaip 
VI-jo PILJK-so Rengimo komiteto narys, 
ar iš viso lietuviškai kalbėčiau.

Šitas Kongrese įdiegtas dinamiškas tau
tinis sąmoningumas ir pabrėžia PLJ Kon
greso svarbą!

Taigi Tautos šventės — nenuilstamos 
lietuviškos vilties šventės — proga, pravar 
tu. kalbėti apie Vl-jį PLJK-są, kuris mū
sų tautos išeivijoj yra labiausiai viltį ke
liantis reiškinys.

Tad raginu D. Britanijos lietuviškąjį
jauinimą ir viduriiniąją kartą — o lietu
viai tėvai raginkite savo dukras ir sūnus 
— ryžtis dalyvauti VI-jame PLJK-se Aus
tralijoj 1987-88 metais! Man jau teko pa
tirti, kaip veikia D. Britanijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga. Susižavėjau jūsų jau
nimo subrendusiu entuziazmu, dinamišku 
intelektualumu. Stambus kontingentas iš 
D. Britanijos stipriai praturtins Vl-jį Kon
gresą. Pasidalykime savo lietuviška ener
gija su visais Kongreso dalyviais. Laukia
me jūsų!

reiškė viltį, kad ateis diena, kai tokiose 
sąskrydžiuose, kaip dabar vykstantis Ri
mini mieste, galės nevaržomai dalyvauti 
ir Rytų Europos kraštų jaunimas. Ideolo
ginės sienos tarp Rytų ir Vakarų Europos 
privalo būti pašalintos, pažymėjo minis
tras. Kultūrinė, geografinė ir istorinė Eu
ropa nesibaigia Berlyne, bet nusitęsia ligi 
Prahos, Budapešto ir dar toliau į Rytus. 
Dabartinį Europos padalijimą apgailesta
vo ir Italijos užsienio reikalų ministras 
Andreotti.

LIETUVOJE
Mirė dail. D. Tarabildienė

‘Rugsėjo 8 d. mirė dailininkė Domicėlė 
Tarabildienė.

Ji gimė 1912 m. Andrioniškio miestely
je. Baigė Kauno meno mokyklą. 1935 m. 
pradėjo dalyvauti, dailės parodose su 
skulptūros ir grafikos kūriniais. 1937-39 
metais tobulinosi Paryžiuje.
Teniso turnyras Vilniuje

Rugsėjo 7 d. Vilniuje prasidėjo Sov. S- 
gos profsąjungų teniso turnyras. Iš lietu
vių dalyvauja vilniečiai Vytautas Mažei
ka, Jūratė Mackevičiūtė, Gintas Bražėnas 
ir kauniečiai Birutė Sližytė, Gracijus Re- 
meikis, Nijolė Krūminytė.
Filmas apie M.K. Čiurlionį

Pasitikdamas M.K. Čiurlionio gimimo 
110 m. sukaktį, Lietuvos „Telefilmas“ pra
dėjo kurti naują dviejų serijų filmą pa
gal rašytojo E. Ignatavičiaus scenarių 
.žalčio karūna“. Režisierius B. Talačka. 
M.K. Čiurlionio vaidmenį kuria Kauno 
dramos aktorius V. Masalskis.

Po nufilmuotų scenų dailininko gimta
jame name Druskininkose filimuotojai 
persikėlė į Kauną.
„Lietuvos“ gastrolės

Rugsėjo mėn. pradžioje iš koncertinės 
kelionės po Tolimųjų Rytų miestus grįžo 
Lietuvos valstybinis akademinis dainų ir 
šokių liaudies ansamblis „Lietuva“. Lanlkė 
si Blagoveščenske, Belogorske, Chabarovs- 
ke, Jiuįžno Sachalinske ir Vladivostoke. Su
rengė 17 koncertų.
Knygų paroda-mugė

Rugsėjo 10 d. Maskvoje prasidėjo tarp
tautinė knygų paroda-mugė. Penkios Lie
tuvos leidyklos išdėstė geriausius praėju
sių dvejų metų leidinius. Rugsėjo 13 d. bu
vo skirta Pabaltijo respublikoms.
Nauja arbatinė

Kaune, Raudonosios armijos prospekte, 
atidaryta nauja arbatinė „Prie virdulio“.

Čia .galima gauti mėtų, kmynų, arbatžo
lių arbatos, paragauti rusų nacionalinių 
patiekalų ir meduolių „Matrioška*. Siūlo
mi įvairūs blyneliai: žadama kepti griki
nius blynus. An.t kiekvieno stalo rusiški 
virduliai. Plungiškių meistrų pagaminti 
baldai ir dail. Vidos Gnuzdaitės dekoraci
jos rusų liaudies pasakų motyvais.
Naujas rekordas

Klaipėdiškis B. Viluckis Baltarusijoj vy
kusiose atletikos pirmenybėse nusviedė 
kūjį 80 m 14 cm, pagerindamas kauniečio 
D. Plungės rekordą 1 m ir 6 cm.
Rankinio turnyras

Rugsėjo mėn. pradžioje Kaune vyko 
tarptautinis vyrų rankinio turnyras „Ne
muno“ žurnalo prizui laimėti.

Dalyvavo: Kauno Granitas, MAI, Lenin
grado Neva, Berlyno Dinamo, Budapešto 
Spartakas ir Leipcigo SC. Taurę laimėjo 
Kauno Granitas.

RYGOS METRO

Maskva turi pigiausią pasaulyje po
žeminio geležinkelio transportą. Už 5 ka
peikas metro keleiviai gali važiuoti į bet 
kurią miesto vietą.

Sov. Sąjunga dabar projektuoja pasta
tyti pož. geležinkelius dar dešimtyje 
miestų. Plane paminėta ir Ryga.

JAUNIMO SĄSKRYDIS
Italų katalikų jaunimo draugystės są

skrydyje Rimini mieste buvo surengtos 
diskusijos Europos politikos klausimais, 
kuriom vadovavo Italijos ir Federacinės 
Vokietijos užsienio reikalų ministrai An
dreotti ir Genscher. Diskusijų metu buvo 
pakartotinai prisiminta ir Rytų Europa. 
Vak. Vokietijos ministras Genscher pa-
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Burgos primena ne vien gilią senovę, 
bet ir visai netolimą praeitį, nes čia tel
kėsi sukilėlių kariuomenė Ispanijos Civi
linio karo metu. Man niekada nebuvo 
įdomi nei generolo Franciso Franco as
menybė, nei tas neišpasakytai žiaurus 
karas, štai su Franco susidūriau, ir teko 
dar ir kitur su jo atminimu susitikti. Prie 
puošnių, nedidelių rūmų, vardu „Capi- 
taneria" (komendantūra), kur stovėjo 
sargybiniai su tomis (man taip patrau
kliomis) ispaniškomis beretėmis, perskai
čiau generolo Franco vardą marmurinėje 
lentoje. Ola jis išbuvo ištisus dvejus me
tus, laukdamas progos paimti Madridą. 
Kiek pastebėjau, praėjus daugeliui metų, 
tais „kraujo ir kalavijo“ (civilinio karo) 
atsiminimais niekas nebenori gyventi. 
Apie politiką matyt pavojinga kalbėti: per 
daug Ispanijoje bijoma atentatų ir bom
bų sprogimų. Rodos, neminėjau, kad vi
sose geležinkelių stotyse keleiviams drau
džiama palikti bagažą — reikia nešti su 
savim ryšulius ir lagaminus. Aiškinama, 
kad juose gali būti sprogstamos medžia
gos. Kadangi monarchija mane domina, 
norėjau ištirti nuotaikas apie jauną kara
lių Juan Carlos, kurs 1975 m. su Franco 
palaiminimu įžengė į sostą. Apie jį taip 
pat daug nekalbama, bet bent nieko blo
go negirdėjau, tik kad „mūsų karalius bi
jo socialistinės valdžios ir nieko nedaro 
— tai nereikšminga figūra“.

Sakoma, jog Ispanijoje pilna antikinių 
miestų ir kad kiekvienas turi visai skirtin
gą charakterį. Tuo įsitikinau nuvažiavusi 
į Salamancą, kuri visa panaši į vieną iš
tisą muziejų. Jos vardas mane užbūrė jau 
jaunystės laikais, beskaitant prancūzų au
toriaus Lesage senovinį romaną „Gil 
Bias" — jaunuolio nuotykiai pakeliui į 
Salamancos universitetą. Tai viena iš se
niausių Europoje aukštojo mokslo įstai
gų. šiame mieste viskas lengvai prieina
ma, jei tik moki surasti centralinę „pla- 
za“ — aikštę. Tokių aikščių yra visur 
pasauly, kur tik siekia ispanų kultūros 
įtaka. Jose vykdavo vieši susirinkimai, 
ten skelbdavo valdžios pareigūnų įsaky
mus — proklamacijas, arba ir vėliausias 
žinias, kada laikraščių dar nebuvo. Sala
mancos „plaza" yra tokia milžiniška, kad 
seniau ten buvo rengiamos bulių rungty
nės ir kiti spektakliai. Matyt, ankstyvie
ji miesto tėvai — valdovai manė, kad Sa
lamanca labai svarbi, nes pastatė vieną 
didžiausių aikščių visame krašte. Apie 
keturius „plazos“ šonus yra grakštūs ba
roko stiliaus pastatai, kelių aukštų, pa
statyti iš rausvo akmens. Aplinkui eina 
kolonada su visokiomis krautuvėmis ir 
restoranais. Ir dieną, ir naktį daugybė 
žmonių sėdi aikštėje prie staliukų, geria 
kavą ar vyną. Atrodo, daug laiko turi. 
Girdėjau iš tolo muziką, panašią į Škoti
jos (bagpipes). Priėjusi sužinojau, kad 

čia ne škotai, o ispanai iš Galicijos groja 
savo provincijos tipingais instrumentais. 
Buvo ir kitokių gatvės muzikantų, bet gi
tarų nebuvo.

Iš aikštės eina keliai į visas puses, ir 
senamiestis čia pat. Vingiuojančiu keliu 
pasiekiu garsias „Los Dos Catedrales“ 
(dvi katedras — viename pastate). Vie
na sena, kita nauja, bet čia laikas kitką 
reiškia. „Nauja“ katedra yra gotikos sti
liaus, prieš šimtmečius statyta, dar Šv. 
Teresės iš Avilos laikais, o „sena“ turi 
netoli tūkstančio metų... Kiek toliau ir 
universiteto kiemas su XIII amžiaus sta
tula vienuolio-steigėjo. Vaikščiojau grin
diniu, kurį trypė studijozų kojos, kai dar 
mūsų Vilniaus universiteto nebuvo. Apie 
Vilnių galvojau, nes kolonadose, kiemuo
se. laiptuose ir auditorijose lyg yra koks 
panašumas.

Viena auditorija išlaikyta taip, kaip bu
vo senovėje. Tuomet studentai ant vos 
kiek nutašyto medžio stuobrio sėdėjo, o 
profesorius paskaitas laikė iš tikrai baž
nytiniai atrodančios sakyklos, čia vėl 
daug prisiminimų iš „Los Reyes Catoli- 
cos“ ir vėlesnių laikų, net vėliavų iš karų 
su turkais („Don Kichoto“ autorius buvo 
paimtas į nelaisvę). Ypač puošni didžioji 
„aula“—susirinkimų salė, kur ir dabar stu 
dentams įteikiami diplomai. Nors bibliote
ka yra uždaryta visiems, kurie ten rimtų 
reikalų neturi, bet kaipo buv. bibliotekinio 
kė galėjau įeiti. Ten buvo didelis gaisras 
prieš porą šimtmečių, tai sakė, kad gal 
ir neliko daug tikrai antikinių tomu. Man 
patiko įrašas sienoje senovine ispanų kal
ba, kur grasinama šv. Tėvo ekskomunika 
tiems, kurie „teplios, žalos, draskys ar 
vogs bibliotekos knygas". Gera atminti, 
kaip kadaise buvo branginamos knygos. 
Mūsų kompiuterizacijos amžiuje jos vis 
mažiau ir mažiau vertinamos.

Universiteto žydėjimo laikais (XV-XVI 
amžiuje), būdavo per 7,000 studentų. 
Mokslininkai iš garsių universitetų (Bolo
nijos, Paryžiaus) čia gilindavo savo ži
nias, ypač teisės srityje. įžymūs asmenys, 
pvz., Kolumbas, grįžęs iš kelionių, čia da
rė pranešimus ir dėstė savo sampratavi- 
mus. Astronomo Koperniko teorijos apie 
Žemės sukimąsi aplink saulę čia buvo dės 
tomos anksčiau negu kitur. Ilgainiui uni
versiteto garbė sunyko ir jis turėjo „ilsė
tis ant savo laurų“. O mūsų laikais veikla 
atgijo ir studentų netrūksta. Mokslas pasi
liko senovinių humanitarinių studijų rė
muose. Nenorom palikau tuos rūmus ir 
nusileidau gan stačia pakalne 'į dar žiles- 
nę senovę. Tai tiltas, statytas senovės ro
mėnų valdymo metu. Gi buvo jie šiame 
krašte kelis šimtus metų, o jų statyti til
tai ir kitkas po šiai dienai stovi. Šį tiltą 
dar galima naudoti, bet reikia eiti pėsčia, 
nes motorizuotoms priemonėms per siau
ra. Taip kaip M. Cervantes (Don Quixote 
autorius) jaučiu, kad į šį žavų miestą

kada nors reikės sugrįžti. Dviejų Katedrų 
aikštėje yra lentele su jo žodžiais: „Sala
manca, kas tik ragavo tavo aplinkos ra
mybę, visad liks užburtas noru į tave su
grįžti". Norisi žinoti daugiau apie jį ir 
apie kitus, kurie čia kadaise buvo. Vė
liau sužinojau, kad čia būta studentų ir 
iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos... 
tiek daug lieka klausimų!

Važiuoju į Madridą — tik kelių valan
dų kelionė — per Avilą, tą nuostabų vi
duramžių gynimosi sienų ir bokštų apsup
tą miestą. Nepasakosiu apie ten išlikusias 
senienas — per trumpas mano laikas. Tik 
verta pabrėžti, kad tai XVI a. Šv. Teresės 
buveinė. Iš kelių tūkstančių šventųjų R. 
Katalikų kalendoriuje, mano širdis dau
giausia linkus j šią moterį — mistikę. Ji 
turėjo tokia gerą plunksną... Kelionėje 
nuolat mane stiprino vienos jos parašytos 
maldos poetiški žodžiai. Ką sakyti apie 
Madridą — tai sostinė, gerai keleiviams 
pažįstama, tai apsiribosiu keliais nepa- 
prastesniais įspūdžiais. Visų pirma, nepa
stovus ir nemalonus klimatas. Ispanai 
juokdamiesi sako, kad ten „trys mėnesiai 
žiemos ir devyni mėnesiai peklos". (Ta
čiau yra ir kitų pasaulio sostinių su pana
šiomis problemomis, sakysime, mūsų 
Washington, D.C.) Miestas moderniškas, 
judėjimas didelis, baisu eiti per gatvę, 
nes nuo automobilių aš beveik atpratau, 
šalia moderniškų įrengimų, elegantiškų 
krautuvių, yra daug senienų — ypač pa- 
locių su meno vertybėmis. Apsistojus Ma
dride, galima daryti ekskursijas po visą 
kraštą, nes čia yra susisiekimo centras.

Susiradus centralinę aikštę — Puerta 
del Sol — ėjau lankyti vietovių, kurias 
atsiminiau iš praeities. Pirmoje eilėje 
Prado muziejų su jo nuostabiu rinkiniu 
garsių ispanų menininkų darbų. Pakeliui 
turėjau išgąstingą nuotykį, praeidama pro 
„Cortes" arba parlamento rūmus. Ne
kreipdama dėmesio į ten stovintį ginkluo
tą sargybinį, pradėjau savo maiše ieškoti 
foto aparato. Taip man norėjosi nufoto
grafuoti tas dviejų liūtų statulas, kurios 
prie įėjimo laiptų įspūdingai budėjo... Iš 
karto aparato nesuradus, kažkodėl pažvel
giau į sargybinį ir jo gražią beretę. Piktai 
į mane žiūrėdamas, jis tiesiai į mane tai
kė savo ginklą. Ir ne bet kok'į — tai buvo 
kulkosvaidis!

(Bus daugiau)

PREMIJA J. TOLIUŠIUI

Rašyt. Aloyzo Barono vardo novelės pre
mija paskirta rašyt. Juozui Toliušitii.

V. ŠLAITAS - PENSININKAS
Poetas Vladas Šlaitas, buvęs ilgametis 

„Nidos“ spaustuvės darbuotojas ir dauge
lio knygų autorius, sulaukė šiais metais 
65 metų amžiaus ir nuo rugsėjo 27 dienos 
tapo pilnateisiu Karalienės pensininku.

Vladas šlaitas — tremties poetas. Gimė 
jis 1920 m. rugsėjo 27 d. Sibiro tremtyje, 
Čeliabinske, kur jo tėvas buvo nublokštas 
Pirmojo pasaulinio karo metu. Dar kūdi
kį. 1921 metais tėvai atvežė jį į Lietuvą, į 
Žemaitkiemį, kur jis praleido gal švie
siausią savo gyvenimo laikotarpį —vaikys 
<tę. Vėliau mokėsi jis Ukmergės gimnazijo
je, kurią baigė 1940 metais.

Pirmosios bolševikų okupacijos metais 
Vladas šlaitas mokytojavo Būdviečių 
pradžios mokykloje, Tauragės apsk. Vo
kiečiams užėjus, dirbo Ukmergės miesto 
savivaldybėje, kol 1943 m. buvo vokiečių 
kariuomenės ištremtas darbams Lenin
grado fronte. Išlikęs gyvas, atsidūrė vėl 
tremtyje, šį kartą Vokietijoje. Ten, kar
tu su kitais tremtiniais, gyveno DP stovy
klose. 1947 m. atvyko darbams į Angliją. 
Dirbo įvairiuose fabrikuose ir ligoninėse, 
pradžioje Manchesteryje, vėliau Londone. 
Trumpą laiką dirbo Eltos informacijos 
tarnyboje, Vokietijoje. Grįžęs į Londoną, 
dienomis dirbo linotipininku Nidos spaus
tuvėje, o naktimis kūrė eilėraščius.

Rašyti eilėraščius pradėjo dar būdamas 
gimnazijoje, bet jo pirmas eilėraščių rin
kinys „Žmogiškos psalmės“ buvo išleistas 
tremtyje (Vokietijoje) 1949 m. Po to se
kė eilė kūrybingų metų, pei’ kuriuos išlei
do aštuonis eilėraščių rinkinius: Ant sau
lėgrąžos vamzdžio, 1959 m.; Be gimto me
džio, 1962 m.; Antroje pusėje, 1964 m.; 
Širdies paguodai, 1965 m.; 34 eilėraščiai, 
1967 m.; Aguonų gaisras, 1969 m.; Pro 
vyšnių sodą, 1973 m., ir Nesu vėjo malo
nėje, 1978 m.

Nemažą kontroversiją sukėlė jo Vilniu
je išleistas eilėraščių rinkinys „Be gim
tojo medžio“ (1982 m.), sudarytas iš visų 
anksčiau Vakaruose išleistų rinkinių, iš
rinkus tinkamiausius dabartinių šeiminin
kų skoniui.

Vlado Šlaito eilėraščiuose daug vaikys
tės prisiminimų, tėviškės gamtos vaizdų, 
gluosniai prie vandens, Ukmergė. Toliau, 
tremties pergyvenimai, gimtojo krašto il
gesys, nostalgija, vienišumas, dažname ei
lėraštyje religiniai motyvai.

Poetui sulaukus pensijos amžiaus, jo 
kūrybos mėgėjai ir buvę bendradarbiai 
linki jam geros sveikatos ir ilgiausių me
tų.

MIRĖ ELZĖ JANKUTĖ
Rugsėjo 9 d. Toronte mirė Elzė Janku

tė, 91 m., patriarcho Martyno Jankaus duk
tė.

MIRĖ M. BUMBLIENĖ
Rugpjūčio 13 d. Brazilijoje mirė Marija 

Šidlcjuskaitė-Bumblienė, Lietuvių sąjungos 
pirmininko Aleksandro Bamblio žmona.

Ji gimė 1922 m. Šiauliuose. 1926 m. su 
tėvais atvyko į Braziliją. Čia mokėsi, pas
kui dirbo. Ištekėjo 1942 m. Išaugino tris 
dukteris.

Vladas šlaitas

UKMERGĖ

Dvidešimt metų nemačiau tavęs.
Šiandienų aš jau daugiau nevadinu 
tavęs senuoju Ukmergės vardu: 
šiandienų
tu man esi Jeruzalė.
Tavo kiekvienas stogas dega ir 

liepsnoja 
manoj širdy, 
tartum saulėleidžio didžiulis gaisras. 
Niekas nestovi vietoj. Viskas keičiasi. 
Manau, ir tu esi gerokai pasikeitusi.
Kaip ten bebūtų, aš žinau tik viena: 
kaip niekas nebešūkauja daugiau 

tavose gatvėse „Lili Marieti”, 
taip niekas nebešūkaus nė „Katiušos".

„Širdies paguodai“, 1965

PRISIMINĖ LIETUVĄ

Vašingtone leidžiamas mėnesinis žurna
las „Washington Dossier“ rugsėjo mėnesio 
didelę dalį paskyrė Jungtinių Amerikos 
Valstijų sostinėje akredituotam diploma
tiniam korpusui. Vienas straipsnio pusla
pis yra skirtas Lietuvai, kurios atstovybė 
Vašingtone, kaip žinoma, veikia šalia visų 
kitų pasaulio nepriklausomų kraštų dip
lomatinių atstovybių. Straipsnyje, kuris 
yra iliustruotas Lietuvos atstovo ministro 
Stasio Bačkio nuotrauka, pateikiama 
trumpa Lietuvos istorijos santrauka, pri
menamos aplinkybės, kuriomis Lietuva 
buvo smurtu įjungta į Sovietų Sąjungą, 
atkreipiamas dėmesys, kad JAV vyriau
sybė šį įjungimą niekada nepripažino tei
sėtu ir tebelaiko Lietuvą laikinai okupuo
tu kraštu. Trumpai apžvelgiama dabartinė 
Lietuvos padėtis, informuojama apie Lie
tuvos diplomatinės atstovybės Vašingtone 
uždavinius ir veiklą, pabrėžiant jog ši di
plomatinė misija yra laisvos ir nepriklau
somos Lietuvos simbolis.

ASTA PAKUCKIENĖ

Spaudos uždraudimas ir jos atgavimas
Kiekviena tauta savo istorijos raido

je susilaukia nesėkmių, sunkių išban
dymo laikotarpių. Nedideles tautas 
atvirose teritorijose slogučiai, vargai 
ir nesėkmės pasiekia dažniau. Jau 
aušrininkai šį klausimą sprendė ir na
grinėjo: „Mes tokie dar mažučiai, kad 
regis, niekam skersai kelio atsistoti 
negalėjome. Tačiau ne taip turėjo bū
ti...“ Mums čia, kryžkelyje, kaimynai 
nuo seno geruoju ir prievarta siūlijo, 
piršo savo nelaisvę ir kultūrą. O kad 
siūlyta kultūra ne tik taikiu būdu, aki
vaizdžiai rodo Lietuvoje spaudos drau 
dimo laikotarpis 1864-1904 m. Sis niū
rus etapas paliko skaudžias žymes: 40 
metų buvo sustabdytas tautos vysty
masis. O juk ir šiaip jau lietuvių lite
ratūra. gyvavusi po 1569 m. be sava
rankiško valstybingumo, silpnai for
mavosi. Literatūroje tikri pradininkai 
buvo Kr. Donelaitis. D. Poška. A. 
Strazdas, S. Daukantas, M. Valančius. 
A. Baranauskas. Mat, anksti, dar prieš 
Liublino uniją, bajorija, išsilavinusi 
lietuvių visuomenės dalis, pasuko len
kų kultūros pusėn. Liaudis užsidarė 
savyje ir tekūrė gražias dainas ir kitą 
tautosaką. Po 1863 m. sukilimo liau
dis išsivadavo iš baudžiavos jungo, 
bet Lietuva patyrė naują smūgį — 
1864 m. uždrausta spauda lotyniškais 
rašmenimis. Rusų akademikas slavo- 
filas A. Hilferdingas pasiūlė Vilniaus 

gubernatoriui M. Muravjovui pri
taikyti lietuvių raštui rusišką raidyną. 
Vilniaus mokslo apygardos globėjas 
J.P. Kornilovas ėmėsi tai įgyvendin
ti, aklai sekdamas carizmo didvalsty- 
biška nacionalistiška politika, siekian
čia visas imperijos tautas surusinti. 
Lenkijoje tuo metu įvykiai klostėsi 
kiek palankiau, spauda nebuvo už
drausta, rusinimo priemonės taikomos 
švelnesnės. Lietuva turėjo likti tamsi, 
skaitanti vien kirilika rašytas malda
knyges ir beatodairiškai garbinanti ca
rą. Per raidyną sumanyta giliau prasi
skverbti j nacionalinę dvasią, papildy
ti ją nauju svetimos kultūros turiniu. 
Kornilovas gyrėsi, kad „rusų švietimas 
stipresnis už rusų durtuvą“, net nenu
manydamas, kad Lietuvoje švietimas, 
ypač žemaičiuose, tegu ir su lenkų 
kalba, nuo XIX pradžios buvo žy
miai aukštesnis negu Rusijoje, nes 
čia veikė gausus vidurinių mokyklų 
tinklas, mokė rašto parapijinės moky
klos. darbavosi įvairūs liaudies švie
tėjai, gilius pėdsakus paliko Vilniaus 
universitetas. Šių 40 metų kovos dėl 
savos kultūros patirtis vaizdžiai įro
dys, kad sugriauti tautoje per šimt
mečius įsigalėjusią tradiciją ne taip pa
prasta.

1864 m. balandžio mėn. pirmą žo
dinį įsakymą davė Vilniaus general
gubernatorius M. Muravjovas, už

drausdamas spausdinti knygas loty
niškomis raidėmis. Jo užmačias patvir
tino atitinkamais nutarimais Petrapi
lyje veikęs Vakarų krašto komitetas, 
šis nutarimas draudė vartoti lietuviš
kus elementorius bei maldaknyges mo
kykloje. Ilgainiui įsakymas buvo iš 
plėstas visoms lietuviškoms knygoms 
Raštišką įsakymą apie tai išleido vė 
lesnis generalguberratorius Kaufma- 
nas. Lietuviškos knygos galėjo būti 
spausdinamos ne tik Vilniaus guberni
joj, todėl Kaufmano įsakymą vidaus 
reikalų ministras išplėtė visai Rusijai. 
Spaustuvėms paliepta sunaikinti loty
niškomis raidėmis išspausdintus lietu
viškus raštus, konfiskuoti uždraustuo
sius leidinius ir griežtai bausti nusikal
tėlius. Šios drakoniškos priemonės 
nuo pat pradžios kėlė lietuvių tautoje 
gilų pasipriešinimą. O juk carinė vy
riausybė tikėjosi greit ir sklandžiai su
sidoroti su šia ramia artojų tauta.

Pradžioje lietuvių šviesuomenė dar 
bandė legaliu būdu pralaužti spaudos 
draudimą, šiems žygiams nepavykus, 
neišvengiamai turėjo prasidėti kova.

Paprasti kaimo žmonės nemokėjo 
rusų kalbos, o rusų spaudmenimis ra
šyti kalendoriai, elementoriai ir mal
daknygės kėlė intuityvų pasipriešini
mą.Neįprastas raštas siejosi su svetima 
dvasia ir pravoslavų tikėjimu. Todėl 
nenuostabu, kad „graždanka“ spaus

dinti leidiniai, nors pigūs ir lengvai 
gaunami, neturėjo jokio pasisekimo 
lietuviuose.

Vienas pirmųjų į aktyvią veiklą sto
jo M. Valančius, nors iš pradžių nebu
vo griežtai pasmerkęs rusiškų raidžių. 
Jis sudarė Mažojoje Lietuvoje savo 
fondą, pradėjo spausdinti knygelės ir 
gabenti jas per sieną. M. Valančius 
patraukė paskui save didelį būrį lietu
viško žodžio mylėtojų. Nors lotyniš
komis raidėmis knygos buvo brangios, 
o jų turėjimas pavojingas, jos greitai 
sklisdavo po Lietuvą, ir nuolatos bu
vo jaučiamas jų trūkumas. Knyga ta
po preke, perkama, gabenama per sie
ną iš Rytų Prūsijos ir parduodama. 
Pirmiausia pradėjo plisti kontrafakci
niai leidiniai t.y. leidiniai, pažymėti 
ankstesne data, prieš 1864 m. Jie iš 
pradžios nekėlė įtarimo, tik vėliau bu
dri caro valdžia šią gudrybę susekė ir 
ėmėsi atitinkamų priemonių. Iš Prūsų 
plito visa lietuvių spauda. Tai buvo 
vienintelis būdas palaikyti lietuviškų 
žodį, kartu tautinę sąmonę, ugdyti kul 
turą. „Aušrininkai“ 1884 m. apie tai 
rašė: „Mes turime vogte vogti šviesy
bę iš Prūsų, neturėdami jos savo že
mėje“. Tų knygų troškulį Lietuvoje 
nors dalinai galėjo numalšinti knyg
nešiai. Neveltui šis keturdešimtmetis 
perėjo į istoriją kaip „knygnešių gady
nė“... Pasitaikydavo jų gretose ir vie
nas kitas kontrabandininkas, bandęs 
pasipelnyti iš tautos nelaimės. Tačiau 
tokių buvo mažuma, o iš jų perkamos 
knygos buvo labai brangios. Tikrieji 
knygnešiai iš savo darbo negaudavo 
jokio materialinio pelno. Priešingai. 

nuolatos buvo sekami budrios žandaro 
akies, lydimi kratų, areštų. Istorija pa
teikia apie knygnešius liūdnų prisimi
nimų. „...nešėjai daug nukentėdavo: 
knygas iš jų atimdavo, sudegindavo, o 
pačius išvarydavo į tolimų Rusiją, 
pūdydavo kalėjimuose. Kiti visai ir 
namo negrįždavo. Gaudė ne tik pa
sienio sargybiniai ar žandarai, bet ir 
iš mūsų brolių lietuvių atsirasdavo to
kių niekšų, kurie parsiduodavo ir 
knygas išduodavo“.

Knygnešiai neturėjo vientisos or
ganizacijos. veikė be aiškių vadovų, be 
iŠ anksto nustatytos strategijos, ta
čiau savo veikla apėmė visą Lietuvą, 
sudarė ištisą tinklą, aprūpinantį kraš
tų draudžiamąja literatūra. Gerai ži
nomos ir su pagarba minimos knygne
šių J. Bielinio, K. ūdros, A. Bružo, 
M. Sidaravičiaus pavardės. Tačiau 
daugumas tų žmonių tai tylūs, bevar
džiai kovotojai, nepaminėti istorijose, 
vėlesnių kartų užmiršti. Bet liko jų 
pastangų atpildas — išsaugotos di
džiausios tautos vertybės: kalba, rašti
ja ir tautinė savimonė. R. Ruseckas, 
kaupęs medžiagą ir tyrinėjęs knygne
šių veiklų, rašė: „Draudžiamosios ga
dynės knygnešiai... didelėje savo dau
gumoje buvo prasčiokai, bemoksliai, 
dažnai net beraščiai... Tie žmonės ta
da varė beveik visą tautos atgijimo 
darbą... jie praktiškame gyvenime sto
vėjo tautos priešakyje ir jos idealų vyk 
dyme tų laikų prislėgtoje, pilkoje, ne
normaliu gyvenimu gyvenančioje Lie
tuvoje dirbo inteligentų darbą...“

Mažojoje Lietuvoje iš pradžių buvo 
spausdinamos tik religinio turinio kny-
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Prisiminus anuos laikus
PUOLIMAI PRIEŠ „KOLEKTYVINI NACIONALIZMĄ“ IR IŠEIVIJOS VEIKLĄ RELIGINIAI LIETUVIU IR VOKIEČIU SANTYKIAI KLAIPĖDOJE

Kompartijos CK teorinio žurnalo „Ko
munistas'* numeryje, doc. Valentinas La
zutka aprašo masyvią „kapitalistinės Ame
rikos“ kampaniją prieš Sovietiją. Kaip 
skelbia straipsnio pavadinimas: „Kolekty
vinio nacionalizmo koncepcija — Imperia
lizmo teorinis ginklas“. Viena konkreti te
kio .kolektyvinio nacionalizmo* forma esąs 
„Pabaltijo nacionalizmas“, kuriam „impe
rializmo specialiosios tarnybos skiria spe
cifinę funkcją būti svarbiausiu ideologi
niu ginklu separatistinėms, antitarybinėms 
nuotaikoms skleisti tarp Pabaltijo tarybi
nių respublikų tautų“.

Lazutka vadina „labai reikšmingu“ nu
tarimą nuo 1984 m. spalio 8 d. perkelti 
„Pabaltijo valstybių skyrius“ iš „Laisvės“ 
į „Laisvosios Europos“ radijo stotį. Cituo
jamas abiejų stočių vadovas James Buck- 
ley: „Tuo pačiu bus labiau pabrėžtas JAV 
užsienio politikos nusistatymas nepripažin 
ti Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybių

kai suklastojo tekstą). Nepatinka Lazutkai 
ir tai, jog, esą, „remdamiesi faktu, kad Pa
baltijo tarybinės respublikos vėliau įėjo į 
TSRS sudėtį, imperialistinė propaganda 
plačiai skleidžia .ypatingos* Pabaltijo tau
tų padėties idėją, gina kai kurių imperia
listinių valstybių... poziciją nepripažinti, 
kad Pabaltijo respublikos įeina į TSRS su
dėtį.“

„Pabaltijo nacionalizmas“, anot Lazut
kos, nėra konkreti realybė, bet „specifinis 
imperializmo specialiųjų tarnybų išradi
mas“. Pabaltijo išeivijos organizacijas, 
anot jo, sukūrė ne patys išeiviai, o „impe
rialistinės specialios tarnybos“. Jo pagie
žos smaigalys nukreiptas .į mokslinę „Pa
baltijo studijoms puoselėti draugiją“ (As
sociation for the Advancement of Baltic

prisijungimo (sic!) prie Tarybų Sąjun
gos“ (Originale Buckley kalbėjo apie 
„įjungimą“ — „tarybinis docentas“ tipiš-

Studies). Šios tarptautinio akademinio pri
pažinimo susilaukusios organizacijos vei
klą Lazutka aprašo kabutėse: „Mokslinės 
studijos“, „simpoziumai“ ir „konferenci
jos“. Jos publikacijose, esą, „gausu su
klastotų faktų, antitarybinių išpuolių.“ 
Užkliūva ir „Metmenų“ žurnalui, neva pro-

Deportuoja vaikus
AFGANAI PRIEVARTA SU

Vakarų Vokietijos laikraštis „Die 
Welt" rašo, kad nuo 1980 metų liepos mė
nesio iki 1984 m. gruodžio mėnesio 46.772 
afganai buvo pasiųsti apmokymui į Tary
bų Sąjunga, o kiti 6.174 — į Vokietijos 
Demokratinę Respubliką ir Kubą. Jų ap
mokymas tose šalyse vidutiniškai trukda
vo apie du metus, po to jie vėl sugrįždavo 
į Afganistaną, šiuos duomenis laikraščio 
„Die Welt“ reporteriai gavo iš afganų su
kilėlių, kuriems slaptą informaciją teikia 
Karmalo vyriausybėje esantys nacionali
nio pasipriešinimo šalininkai.

Apie šią temą buvo užsiminta ir Vaka
rų Vokietijos parlamento posėdyje. Vo
kietijos Federacinės Respublikos užsienio 
reikalų ministerijos atstovas Miolemanas 
(Moellemann) bundestago posėdžio metu 
pareiškė, kad 1984 m. rudenį apie 10.000 
afganų vaikų buvo išvežti 'į Tarybų Są
jungą. Manoma, kad iš tų vaikų rusai ti
kisi išauklėti patikimus kadrus, kurie su
gebėtų atstovauti Tarybų Sąjungos inte
resus Afganistano ūkio, kultūros, švieti
mo ir kitose gyvenimo srityse.

Kaip rašo „Die Welt“, kai kurie nuo 
penkerių iki dešimties metų amžiaus af
ganų vaikai buvo išsiųsti į Tarybų Są
junga be tėvų žinios ir sutikimo. Iš su
bombarduotų kaimų ir miestų marione
tinė Karmalo armija išlikusius gyvus vai
kus iš pradžių suvežą į ligonines, iš ten 
jie yra gabenami į Kabulą, o vėliau iš
siunčiami į Tarybų Sąjungą.

Ne tik vaikai, bet ir atstovai iš visų 
Afganistano gyvenimo sričių yra regu
liariai siunčiami apmokymui į Tarybų 
Sąjungą. Į „brolišką šalį“ taip pat vyksta 
nemažas skaičius jaunimo organizacijų 
pasiuntinių, partinių darbuotojų, armijos

gos, kiek vėliau atsirado ir pasaulie
tinio turinio knygos bei leidiniai. Jei
gu pirmaisiais draudimo metais spaus
dinamųjų knygų mažėja, tai jau maž
daug nuo 1874 m. jų proporcingai 
pradeda gausėti. Žinoma, atitinkamai 
auga ir konfiskuotų knygų skaičius. 
Juo labiau, kad nuo 1889 m. carinei 
policijai į talką atėjo žandarmerija.

Lietuviai nuolatos mėgino gauti lei
dimą išspausdinti vieną kitą knygą. 
Štai, pavyzdžiui, M. Miežinis, paren
gęs keturių kalbų žodyną, veltui dėjo 
pastangas pramušti akliną carinės val
džios sieną ir legaliu būdu išspausdin
ti šį darbą. Pasitaikydavo retais atve
jais, kad valdžia duodavo leidimą iš
spausdinti vienai ar kitai knygelei. P. 
Vileišiui pavyko išspausdinti kelias 
mokslo populiarizacijos knygelės, P. 
Murza gavo leidimą išspausdinti ka
lendorių. Tačiau beveik 20 metų iki 
pirmojo lietuviško žurnalo — „Auš
ros“ pasirodymo nepavyko gauti lei
dimo išleisti laikraštį lietuviškais raš
menimis.

Pasirodžius M. Lietuvoje „Aušrai“, 
J. Basanavičius jau nebe pirmą kartą 
kreipėsi į vidaus reikalų ministrą, pra
šydamas leidimo spausdinti laikraštį 
Kaune. Jo prašymas, kaip ir daugelis 
kitų, nebuvo patenkintas. Todėl labai 
įtikinamai ir nuoširdžiai skamba auš
rininkų raginimas dirbti raštijai, gim
tosios kalbos labui pagal išga
les, tikėti geresne ateitimi: 
„Laimingesnio dėl Lietuvos laiko be- 
lūkuriuodami, turime patys rūpintis 
apie savo dabarnykščius reikalus... 
Kūniško maisto nestokodami, pirmu

NCIAMI Į TARYBŲ SĄJUNGĄ

ir policijos patikėtinių. Net 15.965-iems 
Afganistano Liaudies demokratinės parti
jos nariams buvo įsakyta vykti į Tarybų 
Sąjungą. Armija irgi pasiuntė 440-mt ak
tyvią karinę tarnybą einančius ir 7.000-ius 
rezerve esančius afganų karininkus, iš 
kurių Maskva ruoš sprogstamųjų medžia
gų specialistus. Afganistano policija pa
siuntė 1080 savo darbuotojų į Tarybų Są
junga, o 300-us ypatingos paskirties kri
minalinio skyriaus specialistus į VDR, 
kur jie mokysis naujausių tardymo ir kan
kinimo metodų.

Valstybinio aparato tarnautojai ir da- 
bininkai taip pat yra siunčiami apmoky
mui į Tarybų Sąjungą. Pvz., valstybinis 
radijas ir televizija pasiuntė 1.093-is dar
buotojus pasitobulinimui į Maskvą. Per 
minėtą 1980-1984 metų laikotarpį į TSRS 
iš Afganistano buvo pasiųsti 2.332 stu
dentai, 1.238 tautinių mažumų atstovai, 
didelis skaičius mulų, genčių vadų, isla
mo organizacijų atstovų ir dar 2.100 as
menų, kurių tapatybė ir užsiėmimas yra 
nežinomi. Bet daugiausia buvo pasiųsta 
vaikų — 1.478 iš jų buvo nuo aštuonerių 
iki keturiolikos metų amžiaus, 19.920 — 
ketverių-aštuonerių metų.
Į išvardintų 'įvairių grupių skaičių neįei

na asmenys, kuriuos Afganistano valsty
binis saugumas (Khad) deportavo į Ta
rybų Sąjungą. Kaip praneša vienas afga
nų perbėgėlis, valstybinis saugumas perė
jusiais metais į Tarybų Sąjungą išvežė 
3.600 asmenų, per ankstesnįjį tarybinės 
okupacijos laikotarpį kasmet būdavo vi
dutiniškai išvežami 1.800 afganų — rašo 
Vakarų Vokietijos laikraštis „Die Welt“.

Visgirdą

čiausia turime rūpintis apie dvasišką 
šviesą. O šis šviesos atgabenimas yra 
tai didelei svarbus dalykas“.

Jokių teigiamų rezultatų nesusilau
kė ir visi lietuvių prašymai, peticijos 
carui. Valstiečiai veltui dėjo pastan
gas gauti leidimą mokyti vaikus pra
džios mokyklose lietuvių kalbos.

Tačiau lietuvių šviesuomenė kiek 
galėdama stengėsi paveikti viešąją ru
sų visuomenės nuomonę, štai 1893 m. 
prie Imperatorinės geografijos drau
gijos buvo sudaryta komisija latvių ir 
lietuvių reikalams. Dauguma šios ko
misijos atsiliepimų buvo lietuviams 
palankūs. O juk tai reiškė kad lietu
viai susilaukė šiokio tokio pritarimo 
pačioje Rusijoje. Lietuviai inteligen
tai šiuo klausimu nuolatos rašė rusų 
spaudoje, skundėsi per Paryžiaus pa
rodą. Šį reikalą gvildeno J. Basana
vičius, J. Kymantas, A. Buivydas ir 
kiti. Lietuviams pritarė kai kurie Mas
kvos universiteto dėstytojai.

Tuo metu visoje Europoje sparčiai 
plinta patriotinės, liberalinės ir socia
linės nuotaikos. Naujos bangos atgar
sių susilaukė ir Rusija, ir Lietuva. Pa
sirodžius žurnalams „Aušrai“, „Var
pui“, „Apžvalgai“, „Tėvynės sargui“, 
buvo aišku, kad kovojama ne vien dėl 
lietuviškos raidės. Kova įgavo žymiai 
platesnį pobūdį. Spaudos žodis kaskart 
dažniau nukreiptas ne tik prieš „graž
danką“, rusinimą, bet ir prieš visą ca
ro režimą, šios galybės nuvertimą lie
tuviai siejo su didesnių laisvių vilti
mis visai tautai. Tuo metu sparčiai au 
ga lietuvių spauda užsienyje, didėja 
lietuvių inteligentų būrys, kovojantis 

paguojančiam „kolektyvinio nacionalizmo“ 
pasaulėžiūrą. Tą nomenklatūrinį propa
gandistą bauginantį „neonacionalizmą“ jis 
sieja ir su JAV-jų „neokonservatorių ideo- 
logija".Pasak Lazutkos, beveik kiekvienas 
Europos ir Azijos „buržua“ nori kuo grei
čiau „aimerikanizuotis“ ir susijungti su 
Amerika, „kad būtų išgelbėtas kapitaliz
mas". „Monopolistinė buržuazija“ mėgina 
sustabdyti „istorijos pažangą“, kuriai at
stovauja Sovietų Sąjunga, bet tai jai ne
pavyks — užtikrina savo skaitytojus La
zutka. Jo straipsnis yra geras pavyzdys, 
kokio lygio yra pasiekę tarybiniai „docen
tai“.

Susirūpinimas antitotalitarine ir an-ti- 
iimperialistine išeivijos veikla ryškus ir 
tame pačiame „Komunisto“ numeryje re
cenzuojamoje J. Lakio knygoje „Antiko
munizmas ir tikrovė“ (V. Mintis, 1984). 
Autorius rašo, kad „reakcinė“ išeivija su- 
kleriikalėjusi. Lietuvių emigracijos „nacio
nalistinės ir antikomunistinės propagandi
nės akcijos dažniausiai remiasi1 Tarybų 
Lietuvos valstybingumo nepripažinimu“. 
Savo „reakcinę .vadavimo* veiklą šios at
plaišos papildo' neigiamai tarybinę tikro
vę apibūdinančiais faktais.“ Lakis tvirti
na1, kad išeivijos „sovietologų /mokslišku
mas‘...pasirodo beesąs tik tuščia frazė“. 
O „vadavimo vizijos“ esančios „persismel
kusios 'nacionalistine Lietuvos atplėšimo 
nuo kitų sąjunginių respublikų idėja.“ La 
kis pabrėžia „socialistinės asmenybės ideo 
loginio atsparumo ugdymo, kontrpropa
gandos“ svarbą.

Lazutkos straipsnis ir Lakio knyga yra 
savotiški komplimentai išeivijai. Pasirodo, 
kad „merdinti“ išeivija vis dar neduoda 
ramybės maskvini'o totalitarizmo tarnau
tojams.

(Elta)

KALINIAI PSICHIATRINĖSE 
LIGONINĖSE

Kas penktas politinis kalinys Sovietų 
Sąjungoje atlieka paskirtą bausmę psi
chiatriniame kalėjime, pažymima raporte, 
kurį New Yorke veikianti žmogaus teisių 
gynybos organizacija „House of Liberty“ 
paskelbė apie piktnaudžiavimą psichiatri
jos mokslu Sovietų Sąjungoje. Raporte 
yra paminimi 835-ki sovietų politiniai be
laisviai, pateikiant jų pavardes ir kalini
mo vietas. Iš jų 166 yra internuoti psi
chiatrinėse ligoninėse. Pažymima, jog tai 
tėra „ledkalnio viršūnė“: apie nesuskaito
mų kitų politinių belaisvių likimą netu
rima tikslių informacijų. Bet yra žinoma, 
kad kai kurie politiniai belaisviai yra ka
linami sovietų psichiatrinėse ligoninėse 
jau 10, 15 ir net 20 metų. Vienas belais
vis — katalikas Alexander Riga, yra nu
teistas neribotam laikui kalėti psichiatri
nėje ligoninėje. Kaip tikintysis jis buvo 
sukūręs siaurą ekumeninį ratelį katalikų 
ir stačiatikių bendradarbiavimui ugdyti.

dėl šių gyvybinių tautos klausimų. Ar
tėja patogus laikas pradėti konkre
tiems žygiams prieš šį antihumanišką 
rusų administracijos potvarkį.

Pirmasis bylą teisme iškėlė A. Ma- 
ciejauskas, 1900 m. Petrapilyje iš
spausdinęs lotyniškais rašmenimis,,Lie 
tuviškai-latviško krašto žemėlapį“. 
Vilniaus generalgubernatoriaus įstaiga 
ir policija šį leidinį konfiskavo. Auto
rius, įrodinėdamas, kad konfiskavi
mas buvo neteisėtas, pareikalavo nuo
stolių atlyginimo. Senatas pripažino, 
kad iš tiesų nėra valstybinio įstatymo, 
draudžiančio spausdinti knygas loty
niškomis raidėmis.

Antra byla, patekusi į senatą, buvo 
iškelta P. Višinskio, šis lietuvių veikė
jas buvo patrauktas atsakomybėn už 
Joniškyje išlipdytą lotyniškomis rai
dėmis spausdinto skelbimo apie ruo
šiamą lietuvišką vaidinimą. Šiaulių 
taikos teisėjas nubaudė P. 
Višinskį 16 rublių bauda ir 4 parų 
areštu. P. Višinskis bylą laimėjo tuo 
pačiu pagrindu, kaip ir Maciejauskas.

Paaiškėjus, kad 1865 m. ministro 
Volujevo išleistas aplinkraštis prieš
taringas valstybės ir cenzūros įstaty
mams, spaudos draudimo panaikini
mas buvo neišvengiamas. Caro val
džia viešosios opinijos ir lietuvių 
spaudžiama, jautėsi pralaimėjusi. Ir 
štai po 40 slogių metų 1904 m. balan
džio 24 d. (pagal naująjį kalendorių 
gegužės 7 d.) ministrų nutarimu buvo 
leista visoje Rusijos imperijoje spaus
dinti lietuviškus raštus lotyniškomis 
raidėmis. Lietuvių šviesuomenė šį nu

Organizacija „House of Liberty“ atkrei
pia dėmesį, kad sovietų belaisviai yra in
ternuojami į psichiatrines kalinimo vietas 
daugiausia už pilietinių teisių gynybą ir 
religinę veiklą, kiti už sovietinės san
tvarkos kritikavimą, įvairių pareiškimų 
skelbimą, bandymą pabėgti į Vakarus ar
ba už sovietinės pilietybės atsisakymą.

tarimą priėmė ne kaip malonės aktą, 
o kaip ilgai darytos skriaudos atitaisy
mą.

O kad lietuvių tauta per visą spau
dos draudimo laikotarpį tikrai rimtai 
pasidarbavo raštijos labui, įrodo fak
tas, jog tuo metu lietuvių kalba buvo 
išspausdinti 1352 įvairių pavadinimų 
leidiniai, viso 5.543.575 egzemplioriai. 
Lietuviškų knygų „graždanka“ per 
tuos 40 metų buvo išspausdinta tik 
apie 60 pavadinimų. Tačiau nekyla jo
kių abejonių, jog spaudos draudimas 
lietuvių tautos kultūrai padarė neįkai
nuojamų nuostolių. Autoritetingas bi
bliografas V. Biržiška mano, jog nor
maliomis sąlygomis lietuviai galėjo iš
leisti dar pie 3500 knygų pavadinimų. 
Ir spaudą draudžiant, šiame laikotar
pyje lietuvių tautinis atgimimas vis 
gyvėjo. Lietuvių šviesuomenė veikė 
įvairiais būdais ir metodais, kaime 
įsisteigė daug slaptų mokyklų, susida
rė jaunimo, knygnešių ir kitos organi
zacijos.

Todėl nenuostabu, kad, spaudą atga 
vus, Lietuvoje pradėjo sparčiai plisti 
įvairaus pobūdžio raštija. Sistemingai 
buvo leidžiami savaitraščiai, dienraš
čiai, literatūros ir mokslo žurnalai, su
sikūrė įvairios organizacijos, besirūpi
nančios knygų leidyba ir kitais tauti
niais klausimais.

šis sunkus 40 metų laikotarpis įro
dė nepaprastą lietuvių ryžtingumą, ko
vingumą ir tautinį sąmoningumą. Tad 
gerbkime šio laikotarpio kovotojus, su 
tokiu rūpesčiu ir meile išsaugojusius 
lietuvių kultūros gijas ateinančioms 
kartoms. („Aušra“)

„...und hiermit taute ich dich den Na- 
men... (...'krikštiju tave vardu...), ar pa
našiai, šlakstydamas vandenį ant mano 
kaktos, permesdamas kryžių, dar prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą, vokiškai tarė Klai
pėdos miesto evangelikų Jono bažnyčios 
kunigas — vokietis, ir tuo pačiu buvau 
priimtas tos parapijos nariu. Argi?

Mažas, nežymus Prūsijos karalystės už
kampio apskrities miestas — uostas tuo 
laiku buvo Klaipėda, teturintis kiek dau- 
diaug kaip 30 tūkstančių gyventojų. Ma
žai jame tebuvo ir Dievo namų. Be minė
tos didžiausios Klaipėdos bažnyčios, buvo 
dar maža reformatų bažnyčia Laukinin
kų, katalikų — Puodžių, anglikonų — 
Malkų gatvėse. Klaipėdos apylinkės (ra
jono) gyventojams, taip vadinamiems „že
mininkams“, dar buvo didžiulė, be bokšto 
(lyg daržinė) bažnyčia Laukininkų, ar 
kaip tada buvo vadinama Friedricho Wil- 
helmo, gatvėj, senamiesty. Na, ir dar si
nagoga Gr'įžgatvėj bei keletas mažų sek
tantų kaip ir sueigos namų. Tai ir viskas. 
Visose bažnyčiose, išskyrus anglikonų, pa
mokslai buvo sakomi tik vokiškai, su dar 
viena išimtimi: Jokūbo, ar kaip vietiniai 
gyventojai sakydavo „Žemininkų“ bažny
čioje, po vokiškų pamaldų sekdavo miesto 
apylinkių žemdirbiams — lietuvininkams 
religinės apeigos lietuvių kalba. Į tas pa
maldas, kurias laikydavo kunigai — vo
kiečiai, išmokę lietuviškai Karaliaučiaus 
universiteto, teologijos fakulteto, lituanis
tikos seminare, susirinkdavo daugybė pa
rapijiečių, ne tik Klaipėdos miesto apy
linkių „būrai“, bet ir miestiečiai — lie
tuvininkai, nors paskutinieji ir buvo Jo
no bažnyčios nariai. Jų, tiesa, Ibuvo ne tiek 
jau daug, nes dar nuo Ordino laikų drau
dimas senprūsiams ir lietuviams keltis į 
miestus veikė netiesioginiai dar šimtme
čius.

Napoleono laikais, kai vyko jo įvesta 
Europos uostų blokada, Anglijos preky
bos laivai netrukdomi įplaukdavo į vienin 
telį tuo metu laisvą Klaipėdos uostą, ir 
tuo būdu čia smarkiai išaugo pramonė, 
padidėjo prekyba. Kylant žaliavų (ypač 
medienos) apdirbimo įmonėms, reikėjo 
vis daugiau darbininkų. Miestiečių — vo
kiečių neužteko, tad kvietė kaimiečius — 
lietuvininkus. Apsigyveno jie Klaipėdos 
priemiesčiuose: Smeltėj, Joniškėj ir Vitėj, 
kur ir sudarė gyventojų daugumą. Deja, 
Jono bažnyčia, kuriai visi dabar priklau
sė, jų neįsileido — pamokslai ir toliau bu
vo sakomi tik vokiečių kalba. Tad eida
vo jie į Jokūbo („žemininkams“ skirtus) 
Dievo namus, čia tai jau nuo seno buvo

meldžiamasi ir pamokslai sakomi, nors ir 
darkyta, jų gimtąja kalba. Tiesa, be to, 
Klaipėdoj ir taip pat visuose didesniuose 
kaimuose veikė „surinkimininkai“. Tai, 
kaip sakoma, Dievo lyg pašaukti, iškalbūs 
ir gerai pažįstą šventą raštą, paprasti žmo 
nes, kurie kokio nors stambesnio ūkinin
ko troboj ar namų savininko seklyčioj 
laikydavo pamaldėles, žinoma, „būriškai“ 
— lietuviškai. Taip, pavyzdžiui, tokie „žo
džio sakytojai“ Klaipėdoj buvo Baltris ir 
Kurmis. Apie juos yra kita, atskira tema.

Taip tęsėsi iki Pirmojo pasaulinio karo 
pabaigos. 1923 m. sausio 15 d., prijungus 
Klaipėdos Kraštą prie 1918 m. nepriklau
somybę atgavusios Lietuvos, miesto lie
tuvininkų — evangelikų religiniam gyve
nime niekas nepasikeitė, nors visi pri
klausė Jono bažnyčiai, o čia lietuvių kal
ba vis tiek ir toliau buvo draudžiama. Ne
padėjo gyventojų prašymai, peticijos po 
vokiškų pamaldų paskirti valandėlę ir pa
rapijos nariams — lietuviams. Kokia ne
pakanti, ignorantiška, šovinistiška turėjo 
būti Klaipėdos Krašto Evangelikų Tary
bos (Sinodo) vyresnybė (superintendan- 
■tai Gregor, vėliau Obereigner), atmetanti 
visus lietuvininkų teisėtus pageidavimus. 
Jinai ir toliau, matyt, dar laikėsi pasenu
sių Riterių Ordino 1427 ir 1441 metų kraš
to patvarkymų, draudžiančių senprūsiams 
ir lietuviams apsigyventi didesnėse gy
venvietėse, palikdama juos tik kaimuose. 
Svarbiausia, dar nuo kanclerio Bismarko 
laikų, buvo siekiama nutautinti čionykš
čius gyventojus — lietuvius. Valdžiai (per 
mokyklas) ir Bažnyčiai dalinai pasisekė 
suluošinti jų galvoseną, niekinant jų kal
bą, išraunant jų tautinį jausmą. Tikri lie
tuviai gėdinosi prisipažinti, kad jie gar
sios, narsios, darbščios tautos palikuonys, 
nors jų pavardės ir buvo aiškiai lietuviš
kos, ėmė kalbėti, kaip klaipėdiškiai saky
davo „šaberuoti“, laužyta vokiečių kalba.

Reikia pripažinti, kad kurį tai laiką 
Klaipėdos Jono bažnyčios kunigas davė 
mums, lietuvių-evangelikų vaikams, sek
madieninei mokyklai (vadovė buvo pane
lė Krukytė) kambarėlį parapijos namuo
se Turgaus gatvės gale, ant buvusio mies
te apsaugos pylimo (dabar ten kraštoty
ros muziejus). Neilgam. Lietuviui kuni
gui prof. dr. Gaigalaičiui pastačius Palan
gos gatvėj namą su nemaža sale, ten vyk
davo lietuvių-evangelikų pastoracinis dar
bas. O Klaipėdos katalikų bažnyčioj ne
buvo draudžiama po I-jo Pasaulinio karo 
'laikyti mišias ir lietuvių kalba.

Atėjo man, antras po krikšto, svarbus 
religiniam gyvenime įvykis — konfirma
cija, kaip mes klaipėdiškiai sakydavome 
„įžegnotuvės“. Jono bažnyčios, kuriai pri
klausiau, durys, aišku, mums buvo užda
ros. Konfirmavo mus, pusšimtį vaikų, lie
tuviškai Jokūbo bažnyčioj kunigas — vo
kietis Redmer.

Lietuviškos Direktorijos dėka, Klaipė
dos miesto lietuviai-evangelikai pagaliau 
gavo pamaldoms tik Mokytojų Seminari
jos salę. Tačiau ir vėl neilgam. 1939 m. ko
vo mėn., Hitleriui okupavus Klaipėdos 
kraštą, lietuviškos pamaldos kaip Klaipė
doj, taip ir bažnytkaimiuose buvo panai
kintos.

Kaipgi pasikeitė Klaipėdos mieste „ši- 
šioniškių“ bažnytiniai reikalai po Antrojo 
pasaulinio karo? Pirmiausia įsidėmėtina: 
klaipėdiškiams, kurie nepabėgo arba ne
spėjo pasitraukti į Vakarus, buvo drau
džiama apsigyventi tada dar tuštokam 
mieste. Jie galėjo dirbti tik valstybiniuose 
ūkiuose arba būti kolūkių nariais, o užim
ti kokias vadovaujančias pareigas ar ge
riau apmokamą darbą nebuvo leidžiama. 
Tai apartheidas. Tik po Stalino mirties 
iš tremties grįžo klaipėdiškiai į gimtąjį 
kraštą, jeigu Sibire nebuvo žuvę, o daug, 
labai daug, palyginus su kitais lietuviais, 
jų ten pabuvojo. Teisinga dabar būtų, ži
noma, jeigu ir jiems, tai mažai Klaipėdos 
evangelikų grupei, paskirtų nors ir mažu
tę patalpą pamaldoms. Kai kurios baž
nyčios, tiesa, per karą nebuvo sulygintos 
su žeme, o tik apgriautos. Pavyzdžiui, kad 
ir ta pati Jokūbo (žemininkų) bažnyčia 
1945 metais liko tik be stogo — tereikėjo 
uždengti. Nieko — nugriovė. Ant jos pa
matų pastatė restoraną Visiškai sveika 
liko ir maža bažnytėlė (koplytėlė) buvu
siose kapinėse ir, atrodė, kad ten galėtų 
susirinkti pamaldoms evangelikai, bet ją 
perdavė pravoslavams — cerkvei, ir tik 
popiet gali ten rinktis lietuviai kampininko 
teisėmis.

Reikalavimas grąžinti Klaipėdos miesto 
katalikams jų pastangomis statytą bažny
čią neturi sumenkinti ir evangelikų pa
geidavimo pagaliau turėti savo pamal
doms atskiras patalpas.

Klaipėdiškis
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KAS—KADA—KUR
Lietuvių kultūros instituto mokslinė 

konferencija ir suvažiavimas Vokietijoje 
— spalio 18-20 d., Huettenfelde.

Pabaltiečių Namai Prancūzijoje — ati
daryti kovo 29 d. Visi kviečiami apsilan
kyti. Informacijas teikia Mrs. Jolanta 
Vaičaitytė-Goutt. Adresas: Baltic House, 
1 rue de la Prairie, 94500 Champigny-sur- 
Marne, France. Tel. 1-881-52-22.

Boltono lietuvių metiniai šokiai — spa
lio 12 d., 7.30 vai. vak., Boltono Ukrainie
čių salėje, 99 Castle St., Bolton.

Kalėdinis bazaras Londone — lapkričio 
23 d., 11 — 20 vai., Latvių Namuose, 72, 
Queensborough Terrace, Bayswater, W.2. 
Rengia Pabaltijo tautų moterys.

PRANEŠIMAS

DBLS Tarybos Prezidiumas praneša, 
jog savo pasitarime rugsėjo 14 d. priėjo 
išvados, jei neatsiras iš organizacijų, klu
bų ir kitų vienetų kokių nors rimtesnių 
pageidavimų, nešaukti šiais metais tradici 
nio Tarybos suvažiavimo-posėdžio.

Tačiau, iškilus reikalui, Taryba vykdys 
savo pareigas.

DBLS Tarybos Prezidiumas

VASAROS LAIKO PABAIGA

Britanijos vasaros laikas baigiasi rug
sėjo 28 dieną. Naktį į sekmadieni, rugsėjo 
29 d., laikrodžių rodyklės bus pasuktos 1 
vai. atgal.
Nuo tos dienos iki kovo mėn. laikrodžiai 

rodys Grinvičo vidutinį laiką — GMT.

Londonas
RUDENS KAUKIŲ BALIUS

Rugsėjo 28 d., šeštadienį, 8.30 vai. vak., 
Sporto ir socialinio klubo patalpose, 345a, 
Victoria Park Road, London, E.9, rengia
mas

Kaukių balius.

Visi kviečiami taip apsirengti, kad ne
būtų galima atpažinti. Trys geriausios 
kaukės bus premijuotos. lėjimaą 2 sv. 50p.

Bilietus iš anksto galima įsigyti pas klu
bo sekretorę klube ar pas klubo valdybos 
narius sekmadieniais po pamaldų.

Veiks nemokamas maisto bufetas.
Visi londoniškiai kviečiami šiame įdo

miame kaukių baliuje dalyvauti.

KALĖDINIS BAZARAS
Lapkričio 23 d., Latvių Namuose Londo

ne, 72 Queensborough Terrace, Bayswater, 
W.2, įvyks Tradicinis pabaltiečių moterų 
rengiamas Kalėdinis bazaras.

'Londono lietuvių moterų „Dainavos“ 
sambūrio valdyba prašo visų tautiečių 
talkos ir paramos. Lietuviškam stendui 
reikia įvairių tautodailės darbelių, lietu
viškų juostų, paduškėlių, medžio dirbinių, 
gintaro ir kt. Be to, loterijai, kuri duoda 
didžiausią pelną, reikalingi .fantai (čia tin
ka ir visokie smulkūs daikteliai). Laukia
ma ir piniginių aukų.

Tad prašome visus dosniai atsiliepti į 
mūsų prašymą.

Gautąjį pelną „Dainava“ skiria įvai
riems lietuviškiems kultūriniams ir šalpos 
reikalams.

Daiktus, pinigines aukas prašome siųsti 
iki spalio 20 d. šiuo adresu: „Dainava“, 2, 
Ladbroke Gardens, London, W.ll 2PT.

„Dainavos“ valdyba

Manchesteris
FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“

šeštadienį, rugsėjo 28 d., 3 vai. p.p., 
Manchesterio lietuvių klube (121 Middle
ton Rd., Manchester) įvyks lietuvių fila
telistų susirinkimas.

Programoje pašto ženklų mugė ir eina
mieji reikalai.

Visi Draugijos nariai ir kiti prijaučian
tieji lietuviai kviečiami šiame susirinki
me dalyvauti.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

DR. ANTANAS V. STEPANAS 
EUROPOJE

Medicinos mokslo tyrimo reikalais, de
vyniems mėnesiams į Europą iš Australi
jos atvyko dr. Antanas V. Stepanas.

J i s yra endokrinologas-specialistas, 
Endokrinologijos skyriaus Kanberoje, Aus
tralijoj, direktorius. Anglijoje atliko vad. 
„Sabbatical" — lankė endokrinologijos de
partamentus įvairiose ligoninėse ir susipa
žino su jų veikla (organizacine struktūra). 
Tais pačiais reikalais rugsėjo 22 d. išvyko 
į kontinentą. Į Angliją grįš lapkričio mė
nesį.

Nežiūrint įtempto mokslinio darbo, dr. 
A.S. Stepanas skiria daug laiko lietuviš
kiems reikalams. Jis yra Australijos Lie
tuvių Bendruomenės Krašto Tarybos vice
pirmininkas, ALB Kanberos apylinkės val
dybos pirmininkas, VI-jo Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongreso (įPLJK) Studijų 
dienų koordinatorius.

Atsilankęs į Lietuvių dieną ir Tautos 
šventės minėjimą Bradforde rugsėjo 14 d., 
jis išsamiai supažindino D. Britanijos lie
tuvius su busimuoju Jaunimo Kongresu 
Australijoje ir kvietė visus kuo gausiau at 
silankyti.

VOKIETIJA
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

LUEBECKE
Šią vasarą, kaip ir praėjusią, oras ne

lepino šiaurės Vokietijos gyventojų, bet 
ankstyvą rugsėjo aštuntos dienos rytą 
prie senovinės Luebecko katalikų bažny
čios susirinkusius vietos lietuvius ir jų 
draugus maloniai nuteikė besišypsanti 
saulutė. Kaip ir visada punktualiai iš 
Hamburgo atvykęs mūsų gerbiamas ku
nigas dekanas Vaclovas šarka atlaikė 
šventiškas pamaldas ir priminė Tautos 
šventės atsiradimo aplinkybes ir jos es
mę. Kunigas paragino susirinkusius min
timis susijungti su tautiečiais prispausto
je Lietuvoje, kuriems neleidžiama švęsti 
šią garbingą lietuvių tautos istorinę su
kaktį. Jis taip pat užsiminė apie sunkią 
tikinčiųjų būklę Lietuvoje ir paprašė su
sirinkusių savo maldas skirti artimie
siems tėvynėje, kenčiantiems ištrėmimuo
se ir kalėjimuose lietuvių kunigams. Buvo 
sugiedotos giesmės ir kun. V. Šarka savo 
padrąsinančiu žodžiu paragino vietos lie
tuvius neprarasti vilties ir ištvermės ne
lengvame išeivio gyvenime.

Po pamaldų Luebecko lietuviai susirin
ko į netoli bažnyčios esantį užsieniečių 
centrą. Čia Luebecko apylinkės valdybos 
pirmininkas Vytautas Mackevičius atida
rė šventinį minėjimą ir paskaitė šia proga 
paskaitą, kurioje jis vaizdžiai1 nušvietė 
genialaus lietuvių karvedžo ir valdovo Vy
tauto Didžiojo asmenybę, jo įspūdingo gy
venimo kelią bei istorines aplinkybes, for 
anavusias lietuviškojo genijaus charakterį, 
jo mąstyseną. Po pasikartos mokytoja Ele
na Tesnau jautriai paskaitė keletą eilė
raščių tautine tematika ir tuo nusipelnė 
klausytojų katučių. Po to susirinkusiems 
buvo parodytas 'į video juostą įrašytas Lie 
tuvos Globėjo Šv. Kazimiero garbei Ro
moje suruoštas minėjimas, kurio metu pa
maldas atlaikė ir jų gimtąja kalba į lietu
vius kreipėsi Šv. Tėvas. Nuoširdžiai dėko
jame kun. V. šarkai už video juostą ir p. 
Horstui Simonui už video aparatūrą.

Po kultūrinės dalies sekė vaišės. Lietu
vių moterų skaniais valgiais ir patiekalais 
(netrūko lietuviško kumpio ir lašinių) gau 
šiai apkrautą stalą lotynų ir vokiečių kai 
bomis palaimino kartu su kun. Šarka iš 
Hamburgo atvažiavęs, Romoje teologijos 
mokslus bestudijuojantis tamsiaodis busi
masis kunigas iš Nigerijos. Jam labai pati 
ko liet, valgiai, dainos ir linksmas lietu
vių būdas. Malonu pagalvoti, kad šį susiti
kimą su lietuviais jis prisimins ir ateity
je, jau būdamas tolimojoje Nigerijoje.

Vaišėms užsitęsus, p. H. Simonas parodė 
dar vieną vokiečių susuktą video juostą 
apie trijų Pabaltijo šalių istoriją ii- nūdie- 
ną.Gražiai pabendravus ir dienai slenkant 
jau vakarop, Luebecko lietuviai su paki
lia ir linksma nuotaika skirstėsi namo.

Dalyvis

VOKIETIJOS LIETUVIAI
(tęsinys)

Vaikų vasaros stovyklos organizuoja
mos nuo 1951 metų pradžioje katalikų sie
lovados vedėjo, o nuo 1968 metų VLB val
dybos. 1970 metais suruoštas stovyklos 
vadovų seminaras.

VLB valdyba kurį laiką (nuo 1962 m.) 
globojo ir EL Studijų savaites, o finansi
nę paramą jai skiria iki šiai dienai.

Europos LB pirmininkų suvažiavimai 
vyko iki 1965 metų ir buvo vėl atgaivin
ti 1978 metais. Nuo tada jie vyksta kas
met Europos lietuviškųjų studijų savai
čių metu (1985 m. Romuvoje), dalyvau
jant ir PLB valdybos atstovams.

Vokietijos LB veikla yra finansuojama 
nario mokesčiu, aukomis ir nuo 1960 me
tų gaunama Federalinės valdžios parama 
(apie DM 30.000). Viso metinė apyvarta 
siekia DM 50.000. Į šią sumą neįeina LB 
apylinkių apyvarta su jų iš vietos vokie
čių įstaigų gaunama parama.

Vokietijos LB yra visų Vokietijos lie
tuvių atstovė. Jai tenka rūpintis ne tik 
savo organizaciniais, bet ir visų lietuvių 
kultūriniais bei politiniais reikalais. VLI- 
Kas savo atstovybės Vokietijoje neturi.

Jaunimas. Organizuota jaunimo veikla 
pastoviausiai išsilaikė Vasario 16 gimna
zijoje. Ten veikia „Vysk. Motiejaus Valan
čiaus“ moksleivių ateitininkų kuopa, 
skautų „Aušros“ tuntas ir evangelikų 
„Jaunimo ratelis“. Kito jaunimo, ypač 
studentų, veikla pagyvėjo apie 1960 me
tus. Tada stipriau pradėjo veikti Vokie
tijos Studentų ateitininkų sąjunga ir Vo
kietijos Lietuvių studentų sąjunga, kurios 
aktyviau reiškėsi 10 metų. Pirmoji susi
jungė su kitomis ateitininkų sąjungomis, 
c antrosios veikla visai sustojo.

Ruošiantis I-jam PLJ Kongresui 1965 
m. sudarytas VL Jaunimo metų komitetas 
(pirm. Vingaudas J. Damijonaitis), iš ku
rio po kongreso išsivystė Jaunimo sekci
ja (1967.III.4). Šioji susidarė iš visų Vo
kietijoje veikiančių jaunimo organizacijų 
ir jaunimu besirūpinančių įstaigų.

1974.VI. 1-3 įvykęs jaunimo suvažiavi
mas Jaunimo sekciją perorganizavo į VL 
Jaunimo sąjungą, kuri orientavosi 'į PLJS 
statutą. Sąjungai priklauso nebe organi
zacijos, o atskiri asmenys.

Tiek Jaunimo sekcija, tiek VL Jauni
mo sąjunga yra suruošusios įvairių su
važiavimų, seminarų bei kitų parengimų 
jaunimui. Perėmė leisti kun. K. Senkaus 
iniciatyva suorganizuotą liet. jaunimo 
laikraštėlį „Jaunimo žodis“, leido kitus 
leidinius „VLJS žinias“ ir „Kontaktą". 
1982 išleido dainorėlį su gaidomis „Suba- 
tos vakarėli". Paruošė atstovus penkiems 
PLJ Kongresams ir vieną jų, IV-jį, 1979 
m. vykusį Europoje pati suorganizavo 
(rengimo komiteto pirm. Andrius Šmi
tas).

Organizacijos ir įstaigos. V. Vokietijoje 
dar veikia nemažai kultūrinių visuomeni
nių, religinių ar labdaros organizacijų ir 
įstaigų.
Vasario 16 gimnazija — vienintelė vidu

rinė mokykla laisvajame pasaulyje.
1981 metais įkurtas Lietuvių kultūros 

institutas, kuris išlaiko centrinę lituanis
tinę biblioteką ir centrinį lietuvių archy
vą. Archyvinę medžiagą — lituanistinę, 
ikonografiją, bibliografiją — sistemingai 
telkia dr. Povilas Rėklaitis (jo asmeninis 
archyvas įkurtas 1964 metais).

1975 m. įkurta Lietuvių kultūros drau
gija (pirm. dr. Alina Veigel, vėliau Al
girdas Palavinskas) siekia ugdyti ir puo
selėti lietuvių kultūrą savo tautiečių ir 
svetimtaučių tarpe.

1955 m. įkurta Baltų draugija su vokie
čių-lietuvių sekcija siekia visokeriopo 
bendradarbiavimo tarp baltų tautų ir vo
kiečių tautos. Vokiečių-lietuvių sekcijos 
pirmasis pirmininkas buvo adv. Juozas 
Bataitis, vėliau ilgą laiką dr. Albertas 
Gerutis, o nuo 1982 m. dr. Jonas Norkai- 
tis.

1947 metais įkurta Vokietijos liet, mo
terų klubų federacija (pirm. Eugenija 
Lucienė) turi 7 klubus, kurie aktyviai 
reiškiasi lietuviškame gyvenime.

„Labdara“, Jono Glemžos įkurta ir va
dovaujama šalpos draugija, šelpia į var
gą patekusius tautiečius, ypač mokslei
vius ir Lenkijos lietuvius.

Vokietijos ateitininkai (pirm. Jonas 
Norkaitis, nuo 1983 m. Marija Dambriū- 
naitė-šmitienė) jungia Vokietijoje esan
čius sendraugius, studentus ir moksleivius 
ateitininkus.

Pabaltiečių krikščionių studentų sąjun
ga su lietuvių skyriumi yra Annabergo 
sodybos (su studentų bendrabučiu) savi
ninkas ir ruošia ekumeninius suvažiavi
mus. Annabergo literatūros būrelis 
(pirm. Artūras Hermann) organizuoja lie
tuvių autorių kūrinių aptarimus. 1984 m. 
pradėtas leisti Baltų metraštis (baltisches 
Jahribuch, vok. k., vienas iš redaktorių —Į 
Artūras Hermann).

Vakarų Vokietijoje taip pat veikia:
Vakarų Europos lietuvių sielovados cen

tras Bad Wiorishofene, įkurtas 1965 Eu
ropos lietuvių vyskupo dr. Prano Brazio 
(fl967). Jo įpėdiniu paskirtas vysk. dr. 
Antanas Deksnys 1984 m. išėjo į pensiją;

Lietuvių katalikų sielovada (pirmasis 
Lietuvos vyskupų įgaliotinis buvo kun. 
dr. Jonas Puišys (f 1946), Sielovados di
rektoriai iki 1950 m. kan. Feliksas Kapo
čius, iki 1965 m. tėv. Alfonsas Bernatonis, 
OFM Cap., iki 1969 m. prel. dr. Jonas 
Aviža (f 1983) ir tėv. dr. Konstantinas 
Gulbinas, OFM Cap.;

Lietuvos evangelikų liuteronų bažny
čia (senjorai iki 1981 m. kun. Adolfas He
leris (f 1983) ir kun. Juozas Urdzė 
(fl985).

Leidiniai. Pastoviausias periodinis lei
dinys ir pagrindinis Vokietijos lietuvių 
gyvenimo žinių šaltinis yra „Vokietijos 
LB Valdybos informacijos“ (pradžioje 
„PLB Vokietijos krašto valdybos informa
cijos“), pradėtos leisti 1951 m. balandžio 
1 d. Informacijos, kurios buvo leidžiamos 
kas savaitę, kas dvi savaites ir kas mė
nesį, paskutiniaisiais metais išeina kas 
du mėnesiai. Iki 1985 m. vidurio išleista 
431 numeris. Informacijas yra redagavę 
įvairūs asmenys, ilgiausiai nuo 1968 m. 
vidurio — Justinas Lukošius.

Nuo 1951.IV.l iki 1953.IV.1 buvo lei
džiamas informacinis biuletenis vokiečių

LENKIJA

Lenkijos lietuviai prie Dariaus-Girėno paminklo.

„ULBUONĖLĖS“ ANSAMBLIO 
GASTROLĖS

Punsko lietuvių gimnazijos moksleivių 
ansamblis „Ulbuonėlės“ rugpjūčio 16-22 
d. gastroliavo Lenkijos Baltijos pajūrio 
miestuose ir aplankė Dariaus-Girėno pa
minklą Pšče Įnikę.
„Vakarinių teritorijų atgavimo“ 40 metų 

sukakties proga, ščecine buvo surengtas 
sąskrydis „Gryfijada-85“, kuriame daly
vavo meno ansamblių laureatai iš visos 
Lenkijos. Lietuvių moksleivių ansamblis 
„Ulbuonėlės", kuriam vadovauja mokyto
jas Antanas Šliaužys, praeitais metais bu
vo laimėjęs I premiją Kielcų festivalyje, 
kur dalyvavo visos Lenkijos jaunimo an
sambliai. Be to, jie laimėjo IV vietą „so
cialistinių kraštų“ festivalyje. Todėl lie
tuviai buvo pakviesti ir šiais metais į 
Ščeciną.

Lietuvių jaunimo puikiu pasirodymu 
galėjo pasigrožėti ir Lenkijos pajūrio 
miestuose gyvenantieji lietuviai, kuriems 
labai retai pasitaiko proga pasiklausyti 
gražių lietuviškų dainų bei pamatyti tau
tinių šokių. O tokių pasirodymų šį kartą 
buvo net keli:

rugpjūčio 16 d. gastrolės vyko ščecino 
pilies rūmuose;

rugpjūčio 17 d. — Kolobžege, Košalino 
vaivadijoje;

rugpjūčio 19 d. — prie jūros, Miendzyz- 
drojoj, Ščecino vaivadijoje;

rugpjūčio 21 d. — prie jūros, Dzivnove;
rugpjūčio 22 d. — Ukrainiečių klubo 

salėje specialus koncertas lietuvių ir uk
rainiečių bendruomenėms.

Rugpjūčio 20 dieną „Ulbuonėlės“ an
samblis apsilankė Pščelnike. kur prie Da
riaus-Girėno paminklo padėjo gėlių puokš
tę, tylos minute pagerbė Lietuvos didvy
rius ir sudainavo keletą liet, liaudies dai
nų.

Pajūrio apylinkių gyventojai labai 
džiaugėsi, galėję pamatyti lietuvių jauni
mą su gražiais tautiniais rūbais ir išgirs
ti liet, dainą, skudučių muziką ir tautinius 
šokius.

PATAISA
Tautos šventės minėjimo, Manchestery- 

je, aprašyme (E.L. 36) per klaidą buvo 
praleista klubo pirmininko A. Podvoiskio 
pavardė. Atsiprašome. 

kalba . Jo išėjo 13 numerių. Jis buvo su
stabdytas pradedant, eiti „ELTA-Presse- 
dienst“ biuleteniui. (Ėjo iki 1973 metų 
pradžios, leido Eltos draugija). Nuo 1983 
metų rudens tuo pačiu vardu išeina VLI- 
Ko leidžiamas, K. Barono redaguojamas 
trimėnesinis biuletenis.

Taip pat gana reguliariai pasirodo ir 
smulkesni leidiniai, kaip „Aušros vartai“, 
Hamburgo lietuvių informacinis lapelis 
ir „Baden-Wiurttembergo lietuvis“ Stutt- 
garte.

.Religinės minties leidiniai: „Krivūlė“ 
(iki šiol leido Vakarų Europos lietuvių 
sielovada), „Išganymo žinia“, Evangelikų 
sekmininkų laikraštėlis ir „Annabergo 
lapelis“, leidžiamas Pabaltiečių krikščio
nių studentų sąjungos Annaberge.

LB apylinkės, organizacijos ar pavie
niai asmenys nereguliariai leidžia savo 
aplinkraščius ar net leidinius. Taip, šalia 
jau suminėtų leidinių, Studentų ateitinin
kų sąjunga leido savo laikraštėlį „Atei- 
tin!“ (1959-1969), kurį laiką pasirodydavo 
K. šimanausiko leidžiamas „Lietuvių žo
dis“, kun. K. Senkaus — „LIMOKŪDA“, 
Heidelbergo studentų grupės — „Jaunimo 
balsas“, Vok. liet, moterų federacijos — 
„Mūsų žinios“, ELF Bičiulių — „Europos 
LF bičiulis“ (eina nuo 1955 m.) ir Vasa
rio 16 gimnazijos leidiniai: metraščiai 
1953, 1982/83, 1983/84 bei moksleivių 
(„Gimnazijos žvalgas“ ir kt.) ar jų or
ganizacijų (pvz. skautų „Gairelė“, ateiti
ninkų „Bokšto šešėly“) laikraštėliai.

(Lietuvių Kultūros Institutas)

f PASlKETIMAS LVKD CENTRO 
VALDYBOJE

Rugpjūčio 25 d. Seinuose posėdžiavo 
LVKD Centro Valdyba. Netikėtai atsista
tydino C.V. pirmininkas Romas Vitkaus
kas, o su juo pasitraukė ir visas prezi
diumas. Buvo išrinktas naujas prezidiu
mas: pirm. Juozas Bliūdžius, pirm, pava
duotojas Juozas Sigitas Parensevičiu?, 
sekretorium perrinktas mgr. Algirdas Na- 
vulis ir taip pat buvę keturi prezidiumo 
nariai.

ŠV. BALTRAMIEJAUS ATLAIDAI

Rugpjūčio 25 d. Žagaruose buvo šv. Bal
tramiejaus atlaidai. Mišias atnašavo iš 
Punsko atvykęs kun. Dzermeika. Pamal
dos buvo laikomos prie naujai statomos 
bažnyčios, nes medinė Žagarų bažnyčia 
pernai sudegė. Dabar statoma mūrinė. Pa
maldose dalyvavo didelė minia apylinkės 
lietuvių, kurie vėliau visi nužygiavo prie 
ežero. Ten gražioje lankoje buvo sureng
tas Suvalkijos ansamblių koncertas. Dai
navo moterų, vyrų ir mišrūs chorai, pasi
rodė Žagarų dainų ir muzikos ansambliai, 
pirmiau — vyresnių tautiečių, o vėliau — 
jaunimo. Gražiai atlikta programa tęsėsi 
per 3 valandas.

Dainos ir muzika aidėjo tarp netoliese 
ošiančių medžių ir per ežerą iki Lietuvos 
sienos, kuri nuo tos vietos yra vos už kilo
metro.

PAMALDOS
Manchestcryje — rugsėjo 29 d., 12.30 v.
Nottinghame — rugsėjo 29 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
ROŽINIS

Rožinis — spalio 5 d., 5 vai. p.p. prie 
Švč. Sakramento, 24-26 Meriadale Rd., 
Chapel Ash, Wolverhampton.

Vieta pasiekiama iš miesto centro au
tobusais Nr. 513 ar 514, važiuoti iki Eye 
Infirmary.

Rožinis bus už atsivertimą Rusijos pa
gal Fatimos šv. Panelės pageidavimą. Pra
šoma visus jungtis su mumis bendroje 
maldoje.

N. Narbutienė
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