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VLIKo SEIMAS
VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO
KOMITETO SEIMO,
įvyksiančio

1985 m. gruodžio mėn. 6-8 d.
The Don CeSar Beach Resort viešbutyje,
3400 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach,
Florida 33706.

DARBOTVARKĖ

(siūloma)
GRUODŽIO 6 d., penktadienis.
7 vai. vak. — Seimo atstovų ir visuo
menės pašnekesys (Lietuvių Klubo salė
je).
GRUODŽIO 7 d., šeštadienis.
9 vai. ryto — Seimo atstovų ir svečių
registracija (The Don CeSar viešbutyje).
Pirmas posėdis — 9.30 vai. ryto.

1. Seimui rengti komiteto pirmininkės
žodis — Dr. Irena Mačionienė.
2. Seimo atidarymas — VLIKo Valdy
bos pirmininkas, Dr. Kazys Bobelis.
3. Invokacija — Prel. Jonas Balkūnas, P.A.
4. Seimo prezidiumo rinkimai.
5. Seimo komisijų rinkimai.
6. Sveikinimai.
7. VLIKo Tarybos pirmininko praneši
mas.
8. VLIKo Valdybos pranešimas — pir
mininkas Dr. K. Bobelis.
9. VLIKo kraštų įgaliotinių pranešimai.
Klausimai ir diskusijos.
Pietūs nuo 1 iki 2 vai. p.p.
Antras posėdis — 2.15 vai. p.p.

10. Tautos Fondo pranešimai:
a) J. Valaitis — Tautos Fondo Tarybos
pirmininkas;
b) J. Giedraitis — Tautos Fondo Valdy
bos pirmininkas;
c) A. Firavičius — Kanados Tautos
Fondo pirmininkas ir vicepirm. A. Patam
sis.
Diskusijos.
Pertrauka — 15 min.

11. Simpoziumas — „Kopenhagos Tri
bunolo bei Taikos ir Laisvės Žygio atgar
siai ir besikeičianti Europos politika“ —
Dr. K. Bobelis, Dr. D. Krivickas, Dr. J.
Stiklorius ir Inž. L. Grinius.
Diskusijos.
Komisijų posėdžiai iki 5.30 vai. vakaro.
6.30 vai. vak. — Kokteiliai, meninė pro
grama, vakarienė (Grand Ballroom).

GRUODŽIO 8 d., sekmadienis.
9 vai. ryto — 12 vai. p.p. — VLIKo už
baigiamieji posėdžiai ir Seimo uždarymas.
Himnas.
1 vai. p.p. — Iškilmingos pamaldos Šv.
Vardo Šventovėje, 5824 15th Avė., S. Gult
port, FL. šv. Mišias atnašaus J.E. Vysku
pas Paulius Baltakis, OFM.

Visais Seimo rengimo klausimais pra
šome kreiptis į Seimo komiteto pirminin
kę Dr. I. Mačionienę (813/367-1544) arba
į VLIKo būstinę (202/667-1980).

Eugenijai žukienei mirus,

jos vyrui Vaciui, sūnui Viktorui ir
visiems artimiesiems giliausią
užuojautą reiškia

P. Gugas ir šeima

Baliui Narbučiui ir dukteriai,
brangiai žmonai ir motinai
Nikolai mirus,
reiškiu giliausią užuojautą.

Kazys Makūnas

Nico Narbutienei mirus,
jos vyrui Baliui ir
dukrelei Lisytei
reiškiu gilią užuojautą
ir drauge liūdžiu.

Stasė Matulevičienė

CREED AKCIJA

XXXIX

DUJOS V. BERLYNUI

gsssrsKTOgisaEjKssssss

LjETUVOJE

Štai ką Vakarų Berlyno laikraštis „Der
Tagesspiegel
“ rašo apie gamtinių dujų iš
tolioje. Dalyvavo apie 70 žmonių, jų
aft
M
'f i«r
tarpe kongresmenų ir senatorių, jų Tarybų Sąjungos tiekimą V. Berlynui.
Spalio
1
dieną
V.
Berlyno
burmistras
štabo narių, Washingtono lietuvių,
Padidins pensijas
spaudos korespondentų, žmogaus tei Diepgen, paspaudęs mygtuką, dujotiekio
Nuo lapkričio 1 d. bus didinamos vals
pagalba sujungė V. Berlyno rajoną Buc tybinės pensijos darbininkams ir tarnau
sių veikėjų ir kt.
Dr. Ernest Gordon, CREED pirmi kow su Sibiru. Jau septintajame dešimt tojams, kuriems prieš 10 ir daugiau metų
ninkas, atidarė konferenciją, perskai- metyje V. Berlyno senatas ir dujų akcinė jos buvo paskirtos iš uždarbio iki 120 ru
tydamas ištraukas iš Lietuvių Infor bendrovė norėjo įvesti į miestą gamtines blių.
macijos Centro išverstų į anglų kalbą dujas, bet dėl V. Berlyno geopolitinės pa Naujos pensijos dydis priklausys nuo
Balio Gajausko raštų, gautų iš lagerio. dėties (Rytų Vokietijoje) jų pastangos uždarbio, iš kurio buvo paskirta pensija,
Taip pat buvo išdalyta LIC paruošta gauti gamtines dujas iš Vakarų Europos ir nuo praėjusių po pensijos paskyrimo
Balio Gajausko biografinė apybraiža. dujotiekio nuėjo niekais. Padėtis pasikei metų skaičiaus. Pensija bus didinama
Disidentas Aleksandras Ginzburgas tė Tarybų Sąjungai labiau susidomėjus po 1 procentą uždarbio už kiekvienus me
dalijosi įspūdžiais iš lagerio, kur kar prekyba su Vakarais. Plati ir klestinti du tus, praėjusius po pensijos paskyrimo.
tu sėdėjo su Baliu. Jis per vertėją rusų jotiekio vamzdžių prekyba tarp Rytų ir Taigi prieš 10 metų paskirtos pensijos bus
kalba aiškino, kad Balys dėl savo iš Vakarų devintajame dešimtmetyje atvėrė didinamos 10 procentų uždarbio, prieš 12
minties ir teisingumo buvo kitų kali V. Berlynui naujas galimybes gauti gam metų — 12 procentų, prieš 15 metų —
nių nepaprastai gerbiamas. Karštos tines dujas iš Tarybų Sąjungos. „Sojuz- 15 proc. ir 1.1. Pensijos, kurios buvo pa
politinės diskusijos kameroj kartais gazeksportui“ pasirašant su „Ruhrgas“ skirtos iki Valstybinių pensijų įstatymo
būdavo kitų kalinių nutrauktos, kad akcine bendrove ketvirtą sutartį, buvo su “įsigaliojimo (iki 1956 m. spalio 1 d.), bus
tik Balys turėtų ramybės skaityti ar tarta gamtines dujas pradėti tiekti ir V. didinamos ne daugiau kaip 29 procentais.
rašyti, šalia sunkių lagerio darbų, Ba Berlynui. Dujotiekio atšakos nuo Čekos
Kolūkių nariams pensijos, paskirtos
lys vis rasdavo laiko studijom ir daž lovakijos sienos iki V. Berlyno tiesimo prieš 10 ir daugiau metų, nebus didina
išlaidas
(230
mln.
DM)
sumokėjo
V.
Ber

nai tęsdavo rimtas diskusijas su kitais
mos, tačiau padidės jų minimalios pensi
kaliniais įvairiausiomis temomis palei lyno dujų akcinė bendrovė „Gasag“.
jos.
kalėjimo tvorą, kur kasdien valandėlei
Tai tik nedidelė šio projekto išlaidų da
Nedarbingiems ir vienišiems asmenims,
jiems buvo leidžiama pasivaikščioti. lis. V. Berlyno senatas apskaičiavo, kad negaunantiems pensijos, bus padidintos iš
Į susirinkusius dar prabilo kongresme gamtinių dujų įvedimas mieste iš viso vietinio biudžeto mokamos pašalpos iki
nas Benjamin Gilman iš New Yorko kainuos apie pusantro milijardo DM, di 30 rublių per mėnesį. Senyvo amžiaus
it ponia Jack Kemp. Balys Gajauskas džiausią šios sumos dalį (800 mln. DM) žmonės nemažą pensijos dalį išleidžia
bei už jį vedama akcija buvo plačiau teks išleisti požeminės gamtinių dujų sau vaistams, todėl gaunantys minimalias pen
aprašyta spalio 2 d. „USA Today“ gyklos statybai Grunwalde. Gamtinių du sijas už gydytojų paskirtus vaistus mo
laidoj bei perduota per Amerikos Bal jų tinklo mieste nutiesimas akcinei ben kės tik pusę jų kainos. Specialūs recep
so, Laisvosios Europos ir Internatio drovei „Gasag“ kainuos 200 mln. DM, o tai bus išrašomi pateikus pensininko pa
nal Media News Service radijo laidas. dar 200 milijonų DM pareikalaus dujinių žymėjimą su atitinkamu socialinio aprū
CREED skleidžia kitataučių tarpe viryklių pakeitimas. Nors ir dideli kapi pinimo skyriaus antspaudu.
4000 Balio Gajausko plakatų su jo taliniai įdėjimai, bet „Gasag“ tikisi, kad Fotoparodą Vilniuje
nuotrauka ir biografinėmis žiniomis. jau dešimtojo dešimtmečio viduryje ji su
Vilniuje, Fotografijos meno draugijos
Šitokiu būdu ji skatina visuomenę gebės išlyginti išlaidas.
parodų salone, rugsėjo mėn. pradžioje pra
rašyti prezidentui Reaganui, prašant
Didžiausias sunkumas, įgyvendinant Šį dėjo veikti teminė fotoparoda „Tarybų Lie
jo įtraukti Balio amnestijos bei emi projektą, buvo gamtinių dujų saugyklos tuvos jaunimas“, skirta Tarptautiniams
gracijos klausimą į pasitarimų progra įrengimas. Ir tik praėjusiais metais, ga jaunimo metams. Trisdešimt jaiu žinomų
mą su Gorbačiovu. Norintieji įsigyti lutinai įsitikinus, kad numatoma natūrali
ir jaunų autorių eksponuoja 100 fotogra
plakatus, gali rašyti — CREED, 117 požeminė saugykla geologiniu požiūriu ti
fijų.
Prince Street, Alexandria VA 22314. krai bus tinkama gamtinių dujų laiky
Kelionės į Gruziją
mui, buvo pasirašyta minėta prekybinė
Vilniaus kelionių ir ekskursijų biuras
sutartis. Kaip žinome, V. Berlynas yra
tarptautinis, į sektorius padalintas mies rengia išvykas maršrutais Tbilisis-GagraSuchumis bei Kutaisis-Rustavis. Kasmet
Balys gimė 1926 vasario 26. Dar- esant manau, teisingai, kad Gajauskas organi tas, tad dabartiniai V. Vokietijos sąjun keliauja daugiau kaip tūkstantis Lietuvos
gininkai
buvo
pasiruošę
sutikti
su
gamti

gimnazistu, vokiečiai jį metus išlaikė ka zavo nuolatinę pagalbą lietuviams politi
nių dujų tiekimo projektu tik tuo atveju, turistų.
lėjime už rezistencinę veiklą. Kai atėjo niams kaliniams Mordovijoje ir Urale.
Moksleiviai kasa bulves
sovietai, Balys gimtajame Kaune vadova Net žydams, pagarsėjusiems savo vienin jei bus įrengta saugykla, kurioje būtų ga
Lietuvos žemdirbiai šiltai sutinka tal
lima
laikyti
dujų
atsargą
vieneriems
me

vo jaunimo pasipriešinimo organizacijai, gumu, pagalba lageriuose neateidavo taip
kininkus. Moksleiviai gerai dirba, viršija
tams,
t.y.
tam
atvejui,
jei
Tarybų
Sąjun

kuri skleidė atsišaukimus, vedė tautišką tiksliai — visada laiku ir kiekvienam,
išdirbio normas.
agitaciją. Apie 1948 m. jis užmezgė ry kaip lietuvams. Daugelis senų lietuvių ka ga staiga sumanytų užsukti dujotiekio
Laimingas grybautojas
čiaupą.
Saugumo
sumetimais
techninėje
šius su suaugusiųjų pasipriešinimo sąjū linių buvo sujaudinti, kad jie neužmirš
Anykščių rajone Vytautas Vanagas ra
paruoštyje pasiliks ir dujų iš benzino ga
ti...
Pagalba
ateidavo
iš
visuomeninio
po

džiu, ir už tai buvo suimtas ir nuteistas
do turbūt didžiausią grybą — pumpovimo
įrengimai:
nutrūkus
gamtinių
dujų
25 metams. Anot Michailo Cheifeco, buvu litkalinių šelpimo fondo, kuriam vadova
iš Sibiro tiekimui, po poros valandų jie taukšlį Lietuvoje. Grybo aukštis — 29,
sio sovietų kalinio, kuris sutiko Balį eta vo Aleksandras Ginzburgas, bet saugu
skersmuo —- 36 centimetrai, o svoris —
vėl
sugebėtų aprūpinti miestą dujomis.
pe, Gajauskas pasakojo: „Baigęs 25 me mas įtarė, kad Ginzburgui talkino Ga
6 kg 100 g.
Kol
kas
V.
Berlyno
gyventojai
dar
ne

tų bausmę, negalėjau įsiregistruoti Kau jauskas...“
galės virti pietus tiesiai iš Sibiro ateinan Nėra padangų
ne. Be įregistravimo neduoda darbo, o kai
„Antra“, tęsia Cheifecas, „saugumas py čiomis gamtinėmis dujomis, mat iš pra
Spaudoje dažnai propaguojamas dvira
neturi darbo — neregistruoja. Tik per ko, kad Balys nedavė parodymų apie ki
čių sportas, sveikatos ir žvalumo šaltinis.
stebuklą pavyko ištrūkti iš to užburto tus asmenis. Manė, kad iškalėjęs 25-rius džių jos bus pumpuojamos į Mariendorfo
Dviračių yra kiek nori, o jiems atsarginių
rato ir gauti įregistravimo antspaudą. metus, jis pabūgs ir padės .nuskandinti“, dujofikacijos įmonę, kur jas perdirbs į
dalių nėra. Vienas Elektrėnų gyventojas
mieste
naudojamas
dujas.
Tik
1987
metų
Bet įsidarbinti nespėjau, nes tuojau pa jei ne lietuvius, ne savuosius, tai bent
skundžiasi, kad nei pernai, nei šiemet ne
rudenį
bus
pradedama
pildyti
800
metrų
są paėmė ir antspaudą išbraukė. Tuomet svetimą Ginzburgą. Tačiau Balys niekada
teko gauti padangų. Dviratis stovi rūsy.
saugumo .išminčius“ leido man gyventi nebijojo ir nepataikavo...“ Moralinį jo gylyje esanti gamtinių dujų saugykla
Opera „Kristijonas“
Grunwalde,
o
1988
metais
dujos
iš
Sibiro
Kaune be įregistravimo, o vėliau apkalti asmenybės potraukį jautė daugelis jo li
Lietuvos valstybiniame akademiniame
jau bus tiesiogiai tiekiamos vartotojui —
no pasų nuostatų pažeidimu“.
kimo draugų. Ne vienas kalinys yra sa rašo V. Berlyno laikraštis „Der Tagesspie operos ir baleto teatre rugsėjo 26 d. įvyko
Tuo metu po ilgosios bausmės, sugrį kęs, kad Balio dvasia virto moraliniu lie gel“.
Algimanto Bražinsko operos „Kristijonas“
žęs į Lietuvą pas savo senutę motiną, Ba tuvių disidentų centru.
pirmasis spektaklis. Režisavo R. Siparis.
V.M.
1978 liepos 27, nors ir su kliudymais,
lys rinko archyvinę medžiagą apie Lietu
A. Drilingos libretas (apie K. Donelaitį).
vos pasipriešinimo istoriją bei vertė Sol- Baliui buvo leista lageryje susituokti su
„Ajova“ Baltijos jūroje
MIRĖ KUN. J. ILSKIS
zenitsyno „Gulag Archipelago“.
KGB savo sužadėtine Irena Dumbryte. Jis pa
„Tiesa“ spalio 5 d. paskelbė žinią apie
Lietuvoje mirė kun. Jonas Ilskis, 78
vėl pradėjo jį terorizuoti. Aukščiausias sirodė „išeiginiu kostiumu“ — su dryžiuo m. Palaidotas Viekšniuose spalio 9 d. Ku Amerikos karo laivo „Ajova“ įplaukimą į
sovietinis teismas Vilniuje 1978.VI.14 nu tais lagerio rūbais, o Irena atėjo pasipuo nigu įšventintas 1934 metais. Jis yra dvi Baltijos jūrą. Laive 32 sparnuotosios „Tateisė Gajauską 10 metų griežto režimo šusi baltais vestuviniais rūbais. Neleista dešimtas šiemet Lietuvoje miręs kunigas. mahauko“ raketos, galinčios gabenti bran
lagerio ir 5 metus tremties. Balys yra ka sutvirtinti registraciją bažnytine santuo
duolinius ginklus. Laivas kartu su Danijos
linamas Permės regione Uralo centro kal ka. Trumpam pasimatyme prie prižiūrė
ir V. Vokietijos karo laivais dalyvavo
nų vakarinėje dalyje, kur žiemą per 6 tojų privalėta kalbėti tik rusų kalba. Nei barbarų ir kanibalų negalima laukti ma NATO karo laivyno pajėgų manevruose
mėnesius temperatūra nukrinta -45 laips pasimatymo pradžioje, nei jam pasibai lonės. Balio Gajausko asmenybė gėdina Baltijos jūroje.
nius Celsijaus. Gajausko sveikatą pa gus, jaunavedžiai negalėjo vienas kitam neveiklumą, smerkia abejingumą Tėvy
Straipsnis apie tai pavadintas „Provo
nės likimui, šaukia kovoti!“
kacijos Baltijos jūroje“.
laužė sunkios gyvenimo sąlygos lageryje; net rankos paduoti pasisveikinant.
Po didelių fizinių ir moralinių kančių
Organizacijos bei asmenys yra ragina Baltistų konferencija
jo regėjimas labai nusilpo, jį kankina
Spalio 9 dieną Vilniuje prasidėjo tarp
aukštas kraujo spaudimas bei pilvo opos. Balys vis vien už laisvę kovoja, net la mi iki lapkričio 19, Reagano-Gorbačiovo
geryje įstodamas į Lietuvos Helsinkio susitikimo proga, rašyti laiškus, prašant tautinė baltistų konferencija. Jos organi
Cheifecas, dabar gyvenantis Izraelyje,
Grupę. Būdamas kaliniu, jis taip pat pa Balį Gajauską paleisti ir leisti jam ir jo zatoriai yra Vilniaus valstybinis univer
toliau prisimena: „...Kodėl saugumas, ne
rašė visą eilę pareiškimų ir straipsnių šeimai emigruoti į JAV-bes. Laiškus siųs sitetas ir TSRS Mokslų Akademijos slavis
turėdamas įkalčių, taip persekiojo Ga
įvairiais klausimais, pvz., „Taika menama ti.
tikos ir balkanistikos institutas.
jauską? Pirmiausia, saugumiečiai įtarė ir,
ar tikroji?“, ir pan. 1981 m., Rothko fun
Mr. Ronald Reagan, President of the
Pirmoji baltistų konferencija buvo Vil
dacija Vakaruose Gajauskui paskyrė pre United States, The White House, Washing niuje 1964 m. Baltistika — sena lygina
miją už jo ištikimumą tiesos ir laisvės ton, DC 20500.
mosios istorinės kalbotyros šaka. Pirmieji
principams.
Mr. Anatoly Dobrynin, Soviet Ambassa jos daigai pasirodė beveik kartu su pačia
Mielai
Balio teta, Bernice Gajauskienė iš Los dor to the US, Embassy of the USSR, lyginamąja istorine kalbotyra.
Irenai Augevičiūtei-Kaesti
Angeles, pakartotinai yra davusi prašy 1125 16th Street, NW, Washington DC Želdinių sodinimas
ir jos broliui Kostui,
mus leisti jos sūnėnui emigruoti su žmo 20036.
jų brangiai Mamytei mirus,
Spalis — želdinių sodinimo laikas. Miš
na Irena ir penkerių metų dukrele Gra
JAV Senatoriams ir Kongresmenams kų ūkio ir miško pramonės ministerijos
reiškiame nuoširdžią užuojautą.
žina pas ją į JAV-bes. 1984 m., lagerio (US Senate, Washington DC 20510, ir US miško kultūrų ir miško apsaugos valdybos
administracija neleido Baliui dalyvauti jo House of Representatives, Washington viršininkas V. Žekonis pranešė, kad šiam
Petras ir Melita Varkalai
DC 20515).
mamos laidotuvėse Kaune.
sezonui užauginta apie porą milijonų net
Pogrindžio „Aušra“ apie Balį rašo: „Iš
(LIC)
dviejų šimtų rūšių medelių ir krūmų.

CREED (Christian Rescue Effort
for the Emancipation of Dissidents),
(krikščioniška žmogaus teisių organi
zacija Washingtone, veda akciją už lie
tuvį sąžinės kalinį Balį Gajauską. Su
šia akcija, CREED siekia išnaudoti
ypatingą politinį momentą — Reagano-Gorbačiovo lapkričio 19-20 d. pa
sitarimą, apšviesti plačiąją visuomenę
apie 33 m. kalėjusio Balio Gajaus
ko sunkią būklę ir išrūpinti jo išlaisvi
nimą iš lagerio bei leidimą jam emi
gruoti į JAV-jas su šeima. Balio Ga
jausko teta, Bernice Gajauskienė, gy
vena Los Angeles.
CREED įtraukė visą eilę įtakingų
asmenų į jos sudarytą Balio Gajausko
išlaisvinimo komitetą. Į komitetą jau
įstojo: Sen. Charles Percy (pirm.),
kardinolas Bernardui iš Čikagos, Mich
ael Blumenthal (Burroughs korporaci
jos prezidentas, buvęs JAV iždo se
kretorius), Aleksandras Ginzburg (bu
vęs politkalinys), kun Bryan Hehir
(JAV Katalikų konferencijos pareigū
nas), Joanne Kemp (vadovaujanti kon
gresmenų žmonų komitetui už Sovie
tuos žydus), Sally Englehard Pingree
(Washingtono katalikų veikėja), Sen.
Paul Trible ir kiti.
Kun. Kazimieras Pugevičius, kurio
vadovaujama Lietuvių Katalikų Reli
ginė Šalpa glaudžiai bendradarbiauja
su CREED ir konkrečiai prisideda
prie šios akcijos informacija bei finan
savimu, yra taip pat įtrauktas į komi
teto sudėtį. Lig šiol iš lietuvių Gajaus
ko komitete sutiko dalyvauti Aušra
(JAV LB) ir Charles Zerr, buvę Koali
cijos išlaisvinti Petkų ir Gajauską stei
gėjai, ir Teodoras Blinstrubas (ALT
Pirmininkas).
Antradienį, spalio 1, CREED su
pažindino su savo gelbėjimo akcijos
planu plačiąją visuomenę JAV kapi-
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PAGERBTAS I. KAPLANAS
LIETUVIŠKAS VAKARAS AMSTERDAME
Vakaras Amsterdamo senelių na
apie ansamblio atsiradimą ir Kaplano
muose, kur gyvena I. Kaplanas, buvo
vaidmenį, kuriant tą olandišką chorą,
skirtas jo 80-dešimtmečiui ir jo eilė
dainuojantį lietuviškai. Su įtemptu
raščių rinkiniui „Tegeda žuvusieji“, iš
dėmesiu klausosi vakaro dalyviai pui
verstam į olandų kalbą. Ir ta proga
kiai atliekamų lietuviškų melodijų. Tai
plačiai ir jausmingai kalbėta apie pa
naujas choro repertuaras „Mergakario
vergtąją Lietuvą, skambėjo sutartinės,
rauda“, „Bėkit bareliai“, „Mano tėve
salėje matėsi lietuviškų tautinių rūbų,
lio“, „Dalilio“, „Kas pakorė supuoklė
pakylą puošė lietuvių tautinės vėliavos
les“, „Gėriau alulį“, „Kai aš turėjau“.
spalvos.
Po tikro „Dainos“ triumfo, į susi
Pirmas žodis — daktaro M. van den
rinkusius kreipėsi pats jubiliatas padė
Heuvelio. Rytų Europos Instituto var
koti sveikinusiems kalbėtojams, o pir
du jis apžvelgė Kaplano veiklą toje
miausia pačiai Olandijai, kuri taip
mokslinio-visuomeninio tyrinėjimo įs
svetingai ir rūpestingai priglaudė nete
taigoje. Pradėjo nuo Instituto paruoš
kusį savo krašto pabėgėlį. Tai buvo
to Disidentų žodyno. Ten Kaplanas
šimtmetinės tradicijos tąsa galiojanti
analizavo lietuvių savilaidos duome
šioje šalyje. Jubiliatas pabrėžė, kad
nis, o dabar tebedalyvauja tolimesnių
jis pradėjo naująjį, lyg antrąjį gyveni
publikacijų ruošoje. M. van den Heumą, dėka Martin Mooijui per Poetry
vel apibrėžė Kaplano nuopelnus, pri
International, o dabar iš to paties Mokeliant iš užmiršties Rygos „Sevodoijaus sulaukė tokio puikaus įvado sa
nia“ laikraštyje dirbusio puikaus kari
vo kukliai kūrybai. Kaplanas mini sa
katūristo Civinskio kūrinius. Jubiliato
vo didį dėkingumą Rytų Europos In
iniciatyva ir pastangomis įvyko tų ne
stitutui, kur jam toks draugiškas yra
paprastai šmaikščių Stalino „portre
vadovas prof. J. Bezemeris, kuris Lie
tų“ paroda, kurią matė ne tik Amster
tuvai teikia tiek daug šilto intereso,
damas, bet ir užsienis. Kaplanas žy auditorijai anglių kalba, dr. V. Febru išsiskiria ir Pabaltijo kraštų žinovas
mia dalimi organizavo ir Savilaidos ary. Jis poetiškai atkuria jų dviejų daktaras Van den Heuvel, tokie rū
parodą, jo parodyta didelė energija, draugystę. Anot February, per tą su pestingi ir draugiški jo kolegos H.
iškeliant tautinės lietuviškos kultūros artėjimą pasaulis tapo jam didesnis ir Driessen ir S. de Boer.
savitumą. Kalbėtojas šia proga primi turtingesnis. „Laimė, kad yra tokių
Sujaudintais žodžiais dėkoja jubi
nė lietuvių kovas prieš carinę prie žmonių kaip Kaplanas“.
liatas slavistų susivienijimui „Besė
spaudą, sukilimus. Po Pirmojo karo
Sveikina jubiliatą lietuvių bendruo da“, kuri suteikė jam galimybę plačiai
atgavusi nepriklausomybę, Lietuva vėl
menės
atstovės, dėkodamos už jo už pakalbėti apie Vilniaus universitetą.
•buvo pavergta jau bolševikinės val
degtą
toli
nuo tėvynės lietuviškos vie Kaplanas primena prof. K. van Weedžios. Kalbėtojas vaizdžiai priminė
nybės
ugnį,
pabrėždamos jo nepapras ringo vertingiausią paramą, ruošiant
klastingos sovietizacijos eigą.
tą gabumą glaudžiai jungti žmones. Civinskio parodą.
Pabaigoje pabrėžė I. Kaplano ener
Žodį gauna svečias iš Roterdamo, Nepaprastai gilią padėką reiškia jis
giją, propaguojant lietuvišką reikalą
tarptautinių
poezijos švenčių vadovas „Dainai“ ir visiems jos dalyviams.
Olandijoje.
Martin Mooij. Jis šiltai prisimena, Tas vakaras, be abejo, Olandijoje pa
Amsterdamo slavistų susivienijimo kaip 1980-ais metais jam rekomenda gilins susidomėjimą Lietuva ir iš viso
„Beseda“ pirmininkė R. Grosheide vo Kaplaną, kaip asistentą Poetry ver Pabaltiju.
A msterdamietis
širdingai pasveikino, anot jos „nepa timų projektui, kuriam buvo parinktas
prastąjį Besedistą“, kuris tokio am lietuvių poetas Tomas Venclova. Ka
žiaus sulaukęs ir tiek pergyvenęs, toks planas iš anksto suteikė visų reikalin
pilnas vertingos autentiškos informaci gų informacijų apie lietuvių poetą ir
jos iš karo meto.
apie Lietuvą. Tomo Venclovos dalyva
PRAKTINĖ LIETUVIŲ KALBOS VAR
Prof. K. van Weeringh — kitas pa vimas festivalyje turėjo didelio pasisegrindinis Civinskio parodos Amsterda kimo.Bet čia pat atsirado Martino Mo TOSENA. Juozas Vaišnys, S.J. Išleido
mo universiteto bibliotekoje ruošėjas oij susidomėjimas pačiu Kaplanu. To JAV LB Kultūros Taryba. 1985 m. 240 psl.
ir organizatorius, labai gyvai apibūdi dėl M. Mooij taip noriai susipažino su Kaina 8 dol. Knyga gaunama „Drauge“ ir
no Kaplano primygtiną entuaziazmą, Kaplano kūryba ir parašė įžangą jo pas platintojus.
REVIEW.
keliant tą sumanymą, jo duotą impul rinkiniui. Pabrėžtina, kad tie eilėraš LITHUANIAN MUSEUM
są atsirasti tai ruošai, jo darbą Tiubin čiai yra jaudinanti, gyva istorija, pa Balzeko Lietuvių kultūros apžvalginis biu
gene, ieškant senų .Sevodnia* numerių. ties autoriaus pergyventa. Kaplanas letenis anglų kalba, rugsėjo-spalio mėne
Kalbėtojas aptarė Kaplano veiklą su lyg eina korespondento pareigas savo sių numeris, šiame numeryje rašoma apie
Lietuvos istoriją, klimatą., geografiją ir
pažindinant platesnę olandų visuome krašto praeityje.
kt. Biuletenį redaguoja Carol Balzekas
nę su Lietuva, „Dainos“ ansamblio
M. Mooij perduoda žodį rinkinio (Balzekaitė).
reikšmę tam darbui.
vertėjui Stivui Davidsonui, kuris la
Ir štai prie mikrofono — nepapras
TEKSTAI APIE TEKSTUS. Tomas
tas svečias: emigrantas iš Pietų Afri bai įspūdingai perskaito kelis savo
kos, nenuilstamas
kovotojas prieš puikiai išverstus Kaplano eilėraščius, Venclova. Išleido Alg. Mackaus knygų
apartheidą, jubiliato sąjungininkas or trumpai pasakoja apie jam sukeltus leidimo fondas. 1985 m. 240 psl. Kaina —
10 dol.
ganizuojant poezijos vakarus, pirmas tais eilėraščiais įspūdžius.
Knygos gaunamos „Drauge“ ir pas pla
Ir tolimesnę vakaro eigą perima
jo konsultantas ir įkvėpėjas kuriant ei
lėraščius, prieinama masinei olandų „Daina“. Dainietis Taekema pasakojo tintojus.

NAUJOS KNYGOS

PROF. DR. Z. IVINSKIS

MINDAUGAS
TOLIMESNI MINDAUGO SANTYKIAI SU KAIMYNAIS
IR JO POLITIKOS CHARAKTERISTIKA

Kriketu ir žemių užrašais Lietuvos
karalius apsisaugojo nuo netikėtų Li
vonijos ordino invazijų ir sau užsiti
krino ramybę, su kryžiuočiais visą de
šimtmetį (1251-1261) būdamas oficia
liai taikoje. Tad jis galėjo atnaujinti
savo žygius į rytus. Mindaugo būriai
puldinėjo Lenkiją. Iš viso Mindaugo
laikotarpyje po Saulės kautynių (12371263 m.) iš 33 lietuvių karo žygių į
kaimynus tik 5 tėra buvę į ordino val
das, 8 — į Lenkiją ir 20 — į rusų že
mes. Apie 1255 m. Mindaugas vėl at
gavo valdžią Polocke, užėmė naujų
žemių prie Dniepro — Černigovo ir
Briansko kunigaikštijose.
Įvykiai tačiau ėmė vystytis Mindau
go nenaudai. Lietuvoje jo priešai,
ypač Treniota Vykintaitis, nerimo.
Mindaugas vėl susivaidijo su Romanaičiais. Drauge su totoriais Danielius
ėmė pulti Lietuvos karaliaus valdas.
Tačiau apie Mindaugo konfliktus su
iš Azijos rytų Europon įsiveržusiais to
toriais gana maža tėra užsilikę auten
tiškų to pat laiko žinių. Vėlybi XVI
amž. šaltiniai (Stryjkovskis ir Lietuvos
Metraštis) mini daug lietuvių susikir
timų su totoriais dar 1238-1243 m.
Kritiškai vertindami Latopisiec Litewski ir Stryjkovskį, tyrinėtojai, prade
dant J. Leleveliu, apskritai yra atmetę
tų šaltinių taip spalvingai ir plačiai ap
rašytą Lietuvos valstybės pradžią ir
jos XIII amž. istoriją. K a i dau

guma jų. nekreipdami dėmesio į ten iš
skaičiuotas Mindaugo kovas su toto
riais, į anų dviejų versmių aprašymus
numojo ranka, juos specialiau išnagri
nėjo J. Puzyna, bandydamas, aniems
lietuvių šaltiniams grąžinti patikimu
mą.
Ką galima pasakyti apie jaunos
Lietuvos valstybės vaidmenį sulaikant
totorių slinkimą prie Baltijos jūros?
Ir iš menkų šaltinių nuotrupų yra įma
noma šiek tiek įžvelgti, jog Mindaugas
tuo pat laiku, kai vokiečių ir Silezijos
kunigaikščiai prie Liegnitzo (Silezijo
je) 1241 m. sulaikė ten totorių tolimes
nį veržimąsi Europon, yra atlikęs jai
didelę paslaugą. Jis sustabdė Čingis
chano hordų slinkimą į vakarus per jo
valdomas žemes.
Nors Metraščio žinios apie totorių
puolimus yra sujauktai užrašytos, į kai
kurias užuominas tačiau reikia at
kreipti dėmesį. Gal pasiseks kada nors
tiesos sėklą apvalyti nuo nereikalin
gos „pelų“ krūvos. Antroji to Metraš
čio redakcija aprašo, kaip Mindaugo
tėvas (Bychovco kronikoje jis čia pa
vadintas Ringaudu) 1234 m. kovojo
prieš totorius „nuo saulės patekėjimo
iki jos nusileidimo“ prie Mohilnos
(Nemuno aukštupio dabartinėje Gudi
joje). Lietuvos valdovas, pagal Lietu
vos metraštį, totorius ir jų sąjunginin
kus rusų kunigaikščius galutinai su
triuškinęs („na golovu porazil“). Nors

kilti šaltiniai tos žinios nepamini, ta
čiau vis tik ji yra verta dėmesio. Lie
tuviai ir toliau su totoriais turėjo ka
rinių konfliktų. Tiesa, neįžengiamos
lietuvių miškų zonos prie stepių pripratusiems totorių raitelių būriams su
darė kliūčių, tačiau jie nepaliovė verž
tis į vakarus. Dar apie 1253 m. toto
rių invazijos pavojus baimino vokiečių
ordiną Prūsuose. 1254 m. pradžioje
buvo skelbiamas ordinui apginti prieš
totorius kryžiaus karas. Tolimesni
smūgiai totorių tačiau iš kmivičių plo
tų, t.y. būsimų gudų sričių buvo taiky
ti Lietuvai. Ipatijaus kronika yra už
rašiusi, jog apie 1259 m. totorių cha
nas Burundajus, drauge su VolinijosHaličo Danielium nusiaubė Aukštaiti
ją. Jie buvo pasiekę Nalšėnų žemę.
Turbūt tą totorių žygį turėjo galvoje
popiežius Aleksandras IV, kai jis 1260
m. rugsėjo mėn. Čekijos karalių ir
Brandenburgo markgrafą ragino į kry
žiaus žygį prieš totorius. Paskutinia
jam popiežius rašė, jog totoriai esą nuterioję didesnę Lietuvos dalį.
Kaip tik pradžioje tų lemtingų 1260
metų, kada rudenį — po Durbės kau
tynių — visas Pabaltijys sukils prieš
vokiečių ordiną, popiežius ragino
Prūsų riterių magistrą imtis vadovauti
kryžiaus karo žygiui prieš totorius. Pa
gonys lietuviai tačiau kovojo prieš to
torius savo ruožtu be jokių raginimų
ir be jokios pagalbos iš šono, net tuo
metu, kai vakarų prieš juos buvo or
ganizuojami kryžiaus karo žygiai. Lie
tuviai ne tik apgynė savo sodybines
sritis, išmėtytas tarp didžiųjų miškų
masyvų, bet dar išvystė aktyvią eks
pansiją į rytus, atnešdami savo valsty
bingumą į eilę rytų slavų žemių, ku
rios mieliau rinkosi gyvenimą pagonių
lietuvių valdžioje, negu kietą totorių
jungą.
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PROF. J. KAZLAUSKAS
MOKSLININKAS, PATRIOTAS,
Sukanka 15 metų, kai tragiškai mirė
Vilniaus universiteto profesorius Jonas
Kazlauskas, gabus kalbininkas, žymus lie
tuvių kalbos istorinės gramatikos tyrinė
tojas, mokslininkas ir patriotas.
„Lietuviškoji tarybinė enciklopedija“
nurodo, kad jis gimė 1930 rugpjūčio 1
Matiešionyse, Prienų rajone, o mirė po
1970 spalio 8-sios. Kada, kur ir kokiomis
aplinkybėmis mirė vos 40 metų sulaukęs
mokslininkas, nežinoma nė šiandien, pra
slinkus penkiolikai metų nuo mirties, kuri
buvo tragiška, kaip ir daugybės nesu
skaičiuojamų tarybinio saugumo aukų.
Tą spalio 8 dieną, prieš 15 metų, apie
pusę antros po pietų, profesorius Jonas
Kazlauskas paskambino žmonai, kad grįž
tąs papietauti. Iš Mokslų akademijos bi
bliotekos namo ėjo pėsčias. Gatvėje jį
pasivijo juoda „Volga“. Išlipę du pilie
čiai sustabdė profesorių, kažką pasakė ir
visi trys sulipo 'į automobilį. Profesorius
Kazlauskas atsisėdo prie vairuotojo. Nuo
tada jo gyvo niekas daugiau nebematė.
Štai kodėl minėtoji enciklopedija nurodo
jo mirties laiką — „po 1970 spalio 8-sios“.
Nesulaukdama grįžtančio vyro, profe
soriaus Kazlausko žmona skambino į bi
blioteką, į universitetą, draugams ir pa
žįstamiems. Niekas nieko nežinojo. Kan
kinanti nežinia prislėgė šeimą ir tuos, ku
rie žinojo apie profesoriaus susikirtimą
su saugumu. Tęsiant paieškas, apie profe
soriaus dingimą buvo pranešta Vilniaus
milicijai ir saugumui. Radijas ir televizi
ja porą kartų prašė visuomenę palengvin
ti paieškas. Staiga paieškos buvo nutrauk
tos. Tuometinis CK sekretorius Algirdas
Ferensas, sakoma, ėjo dėl to į saugumą,
bet nieko nepešė: saugumiečiai atsisakė
su juo tuo reikalu kalbėti, pabrėždami,
kad sąjunginės reikšmės saugumas stovi
aukščiau už respublikinę partiją.
Praėjus porai savaičių nuo profesoriaus
Kazlausko pagrobimo, vilniečius pasiekė
gandas, kad profesorius laikomas psichia
trinėje ligoninėje kažkur prie Maskvos.
Kada jis buvo nužudytas ir kada jo kū
nas buvo įmestas į Nerį, galėtų pasakyti
tik tie, kurie tą užduotį įvykdė. Oficialiai
buvo skelbiama, kad profesoriaus Kaz
lausko lavonas buvęs surastas Neryje,
prie Vingio parko, lapkričio 17. Jis buvo
palaidotas lapkričio 20. Paslaptingos ap
linkybės lydėjo ir laidotuves. Istorijos ir
filologijos fakulteto dekano neleista pa
šarvoti fakultete. Iki paskutinio momen
to nežinota, kuriose kapinėse bus laidoja
mas, bijota demonstracijų. Laidotuvėse
nedalyvavo universiteto rektorius, nebu-

ELTA — PRESSEDIENST. Nr. 4. Spalis,
lapkritis, gruodis, 1985 m. 33 psl. Ilius
truota. Adresas: Elta-Pressedienst, Franconville Str. 16, 6806 Viernheim, W. Ger
many.

Daugiau ir tikslesnių žinių yra apie
Mindaugo santykius su vokiečių ordi
nu. Prūsuose ordinas sėkmingai tvirtinosi Semboje,kai iš Čekijos atvykusio
žygin Otokaro II garbei 1255 m. buvo
pastatytas Karaliaučius, kuris vėliau
kovose prieš lietuvius tapo svarbus at
ramos taškas. Ordinui toliau rūpėjo
per nadruvių, sūduvių ir skalvių plo
tus rasti kelią į šiaurę, t.y. į pietų Že
maičius. Livonijos ir Prūsų kryžiuo
čiai Pabaltijo žemių okupacijos eigo
je pirmą kartą 1259 m. prie Mituvos
ir Imsrės žiočių į Nemuną (Karšuvos
srityje) statėsi bendrą pilį Georgenburgą — Jurbarką. Vis labiau artėdamos
viena prie kitos, abi ordino šakos su
dėjo lėšas ir drauge atliko Georgenburgo statymo darbus. Tolimesnėse
kovose prieš pagonis jos ėmė megzti
dar artimesnius sąlyčius, tikėdamos
pagaliau visai susijungti neperskiria
ma teritorija.

Per trumpą laiką (nuo 1253 m.)
kryžiuočiai Žemaičiuose ir jų pasieny
je beveik kasmet turėjo naujų terito
rinių laimėjimų ir aplink statėsi svar
bias pilis. Betarpiškame ryšyje su
Georgenburgo įkūrimu reikia sieti
1259-1260 m. Žiemgaloje pastatymą
stiprios pilies Dobės (Doblen), kurios
sukilę žiemgaliai negalėjo įveikti.
Mindaugo
pergamentai kryžiuo
čiams teteikė formalią teisę į jiems už
rašytas sritis, bet praktiškai jiems iš
Žemaičių žemės tik tiek tegalėjo pri
klausyti, kiek jie patys savo jėga
įstengs užvaldyti.žemaičiai tačiau nesi
davė nulenkiami. Eiliuotinė Livonijos
kronika nepagailėjo rimų parodyti,
kaip žemaičiai nuo 1256 m. jau buvo
pradėję intensyvius karo žygius prieš

KANKINYS

vo partijos ir vyriausybės atstovų. Tai
iškalbingi ženklai, kad režimas velionį
laikė savo priėšu.
Žmonės suprato. Net Vilniaus saugu
miečiai jautėsi nejaukiai, aiškindami, kad
jie būtų „daug švariau susitvarkę“.
Galop gruodžio 4 „Tiesa“ paskelbė val
stybinės gydytojų ekspertų komisijos ak
to išrašą. Aštuoni medicinos ekspertai,
tarp jų liūdnai pagarsėjęs profesorius Juo
zas Markulis, nustatė, kad profesorius
Jonas Kazlauskas „mirė nuo mechaninės
asfiksijos, prigerdamas, nesužalotas; mirė
maždaug prie šešias savaites ir tiek pat
laiko išbuvo vandenyje“. Dėmesio verta
aplinkybė: ekspertų aktas paskelbtas pra
ėjus daugiau negu dviem savaitėm po
skrodimo, vadinasi, jo paskelbimą turėjo
aprobuoti kažkas toli ir aukštai Maskvo
je.
Lietuvos mokslininko ir patrioto Jono
Kazlausko vardas pasiliks amžinai įrašy
tas į mūsų tautos kankinių sąrašą.

J.Vd.

LIETUVOS BAŽNYČIOS
„Lietuvos bažnyčių“ serijinio veikalo,
penktojo tomo, pirmoji knyga jau atspaus
dinta Čikagoje ir netrukus pasirodys iš
eivijos lietuvių 'įvairiuose kraštuose kny
gų rinkoje, šis tomas skirtas Vilniaus ar
kivyskupijos bažnyčioms ir dedikuotas
Lietuvos krikšto atnaujinimo ir Vilniaus
vyskupijos įsteigimo 600 metų sukakčiai
paminėti. 432 puslapių knygą, kaip ir
ankstesnius keturius tomus, parašė Bro
nius Kviklys. Redakcinę komisiją sudarė:
istorikas Jonas Damauskas, Bronius Kvi
klys, kun. dr. Anicetas Tamošaitis ir kun.
dr. Juozas Vaišnora, žemėlapius paruošė
Vitalius Matulaitis, korektorius Povilas
Vaičekauskas. Knygą meniškai apipavida
lino dailininkas ir technikinis redaktorius
Petras Aleksa. Išleido Amerikos lietuvių
bibliotekos leidykla Čikagoje. Spaudos
darbus atliko Dr. Mykolo Morkūno spaus
tuvė. Tekste išspausdintos 585 iliustraci
jos, keliolika žemėlapių bei planų. Kny
gos įžanga bei jos santrauka paruošta lie
tuvių, anglų ir lenkų kalbomis, šiame
veikale pateikiama Vilniaus vyskupijos
istorija nuo 1387 m. ligi šių dienų, apra
šyta 40 Vilniaus miesto bažnyčių bei reli
ginių paminklų. Priede pridėtas 1940 m.
Vilniaus miesto planas su lietuviškais gat
vių vardais. Vilniaus arkivyskupijos tomo
antroji dalis taip pat jau parašyta ir ati
duota spaudai. Ji apims Vilniaus provin
cijos bažnyčias, dabar esančias okup.
Lietuvoje ir Gudijoje, viso apie 150 baž
nyčių. šis taip pat gausiai iliustruotas to
mas bus išleistas 1986 m. Paskutinis tomas
— „Kaišiadorių vyskupija“ taip pat jau
baigiamas ruošti.
(V.R.)

vokiečius. Žemaičiams vadovavo Alemanas (Aliminas). Ar jis buvo kokis
artimas giminaitis nuo Tverės kauty
nių nebeminimo Vykinto, galima tik
spėlioti.
Žemaičių ir ordino to laiko kovoms
pagrindinis šaltinis yra Eiliuotinė kro
nika. Pagal ją 1257 žemaičiai prie
Klaipėdos sumušė Livonijos riterius,
kurių kritę 12, neskaitant jų sąjungi
ninkų kuršių. Tose kautynėse buvo
sunkiai sužeistas naujas ir veiklus Li
vonijos magistras Burchardas von
Hornhausen (buvęs
Karaliaučiaus
komtūras). Su likučiais prasiveržęs į
Klaipėdos pilį, jis ten gydė savo žaiz
das.

Pasveikęs magistras ėmė organizuo
ti didelę jėgą prieš Žemaičius. Iš to
laikotarpio yra užsilikusios popiežiaus
Aleksandro IV, didelio ordino gera
dario, kelios bulės. Jomis įsakoma dar
intensyviau skelbti kryžiaus karus
prieš pagonis. Vienoje bulėje sakoma,
jog netikėliai esą nužudę beveik 500
kryžiuočių. Iš naujo skelbdami kry
žiaus karą Vokietijoje, Čekijoje, Da
nijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Gotlan
de, domininkonai turėjo atvesti nau
jus pilgrimų būrius. Tuo tarpu žemai
čiai, prašydami taikos, siuntė Rygon
savo pasiuntinius,kurie ten šaltai buvo
priimti. Neįprasta juk buvo su pago
nimis laikyti taiką. Todėl magistras
tarėsi su komtūrais, arkivyskupu ir Ry
gos miestu. Buvo nutarta žemaičiams
duoti dviejų metų (1257-1259) paliau
bas, nes turbūt manyta, kad tokio lai
kotarpio užteks įsitvirtinti 1253 m.
Mindaugo užrašytose žemėse. Be to,
nuolatinių kovų ir pavojų išvargintam
Livonijos ordinui buvo reikalingas po
ilsis.
(Bus daugiau)
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EUROPOS LIETUVIS

INTERVIU SU MISIONIERIUM
„Boletin Salcsiano“ Nr. 4 (1985 m.
liep/rugp.) reporterio pasikalbėjimas su
kun. misionierium Petru URBAICIU,
SDB. Išverstas iš portugalų kalbos ir kiek
sutrumpintas vertėjo J.E. Petraičio.
*«
Reporteris: Po kelių nepasisekusių ban
dymų pagaliau pasisekė pasikalbėti su
kun. Petru URBAIČIU, saleziečiu, lietu
viu, kurio gyvenimas pilnas nuotykių, ver
tas atpasakoti šio biuletenio skaityto
jams.
Kai kun. Urbaitis išėjo iš kalėjimo ir
buvo 1951 metais ištremtas iš Kinijos, jis
parašė: „Fr. Peter M. URBAITIS, gimi
mu lietuvis, rusas po Rusijos okupacija,
kinietis pagal įsūnijimų, amerikietis na
gai kaltinimą“, šiandien jisai be piliety
bės, pasaulio pilietis, registruotas Pary
žiuje Nr. 101.909.
Kunigui Petrui sukanka 1985 m. 75
amžiaus metai, kurių 55 praleido kaipo
salezietis ir 45 kaipo kunigas. Dėkingas
Dievui už tą gyvenimą, kurį turėjo, laiky
damas ji neužsitarnauta privilegija.
Primename, kad kun. Petras kalba de
šimt kalbų, labai gerai kultivuoja ir pro
paguoja esperanto kalbą, kuria išleidžia
Sao Paulo mieste biuletenį, vadinamą
„Brazilą Katoliko Esperanto Bolteno“.
Klausimas: Kunige Petrai, Tamsta nors
be tėvynės, kurios nesi matęs 54 metus,
tebesi ir nori likti „lietuvis“. Pasakokite
mums ką nors apie savo šeimyną ir apie
Lietuvą — Katalikišką ir kankinę, kaip
ji dabar plačiai žinoma laisvame pasauly
jeKun. P.U.: Dėkoju už klausimą. Visi
teturime vieną MOTINĄ ir tiktai vieną
TĖVYNĘ, kurias mylime. Dėkoju Dievui,
kad davė man motiną ANGELĘ (jinai ti
krai buvo verta to vardo), kuri mirė jau
na, ir mano tėvą KAZIMIERĄ, kuris iš
laikė vienuolikos vaikų šeimą.
Mūsų šeimyna iš tikrųjų yra lietuviškai-amerikoniška, nes iš 11 vaikų šeši sū
nūs ir dvi dukterys gimė USA. Atsirado
du blokai brolių, atskirtų nuo vienas kito
geležine uždanga, o tai dėl dabartinės poli
tinės laisvės stokos.
Buvau priešpaskutinis gimęs Lietuvoje,
ŠEDUVOS parapijoje ir valsčiuje 1911
metais. Nežinau tiksliai, ar gimiau vasa
rio 15 d., ar kovo 15 dieną. Aš laikau ko
vo mėnesį savo antrojo gimimo mėnesiu,
nes tą mėnesį įstojau į Dievo šeimą —
Katalikų Bažnyčią — per šventą Krikš
tą.
Vieniems sunkus bandymas, kitų priim
tas su meile, tai išeivių išblaškymas. Jis
man neleido būti arti, kai devyni mano
šeimos nariai mirė (net nežinojau tikrų
mirties datų). Bet tatai irgi stiprino viltį
vėl susitikti jau mūsų dangiškoje tėvynė
je.
(Toliau kun. Urbaitis pasakoja apie pa
dėtį okupuotoje Lietuvoje. Bet kadangi
ta padėtis laisvojo pasaulio lietuvių spau
dos skaitytojams yra gerai žinoma, tai
vertėjas tą pasikalbėjimo dalį praleidžia).
Klausimas: Ar buvo ir tebėra Lietuvo
je daug pašaukimų į kunigus ir vienuo
les? Ką galite pasakyti apie savo salezietišką ir misionierišką pašaukimą?
Kun. P.U.: Kiekvienas tikybinis ir dva-

siškas pašaukimas paprastai turi savo
šaltinį motinos širdyje ir jos maldose, o
taip pat sąmoningai tikinčios šeimos ap
linkumoje. Mano motinos pageidavimas
turėti sūnų dvasiškį buvo žinomas. Net
viena prekybininkė-žydė išpranašavo: „Jū
sų Petriukas bus kunigas“, todėl verta iš
leisti kiek daugiau pinigų perkant jam
naują kostiumą“.
Kada aš lankiau gimnaziją, sužinojau
apie Lietuviško Saleziečių Instituto Ita
lijoje buvimą. 1928 metais aš, su dar 30
lietuvių aspirantų, išvykau į tą šalį. Gim
nazijos kapeliono patarimas, o taip pat
vieno draugo pakvietimas buvo galutini
akstinai, kurie mane pastūmė prie galuti
nio apsisprendimo.
(Toliau korespondentas klausinėja apie
Kiniją, kurioje kun. Urbaitis dirbo 20 me
tų kaipo misionierius. Kunigas Urbaitis
pradeda pasakoti apie Kiniją — Azijos
Milžiną. Vertėjas tą dalį pasikalbėjimo
praleidžia ir grįžta prie kun. Urbaičio
biografijos).
Klausimas: O kodėl Tamsta pasirinko
te „Slibino žemę“ savo misionieriškam
darbui?
Kun. P.U.: Baigdamas novicijatą Villa
Moglia, Piemonte (Italijoje), paprašiau
savo viršininkus pasiųsti mane į Rio Ne
gro Misiją Brazilijoje. Mano vyresnybė,
kuri jau turėjo visą eilę prašymų į Rio
Negro ir mažai į Kiniją, patarė man pa
keisti pasirinkimą. Taip ir atsitiko.
Praleidau 20 metų karų, partizanų ko
vų, revoliucijų ir persekiojimų Kinijoje.
Iš jų dvejus metus, nuo 1949 iki 1951 me
tų, su broliais komunistais, būdamas na
mų arešte, tris kartus kalinamas, 17 kar
tų tardomas ir pergyvendamas daug nuo
tykių. Kada mano sveikata jau nebegalė
jo priešintis, vadai nutarė mane ištrem
ti, net nereikalaudami, kad prisipažinčiau
buvęs „amerikiečių šnipas“, neskaitant
kitų kaltinimų.
Buvo sunku spirtis prieš priespaudą.
Tačiau Dievas ir daugelio draugų maldos
padėjo man šiame ugningame bandyme.
Mes ir toliau tęsiame pagalbą misionie
riams bet kurioje pasaulio dalyje, taigi
ir Kinijoje, kurioje dabar vėl atsidaro
vartai misionieriams. Atrodo, kad komu
nistinė Kinija keičiasi gerom pusėn. Ji
jau nebepasikliauja brutaliu materializ
mu. Jai reikalingas dvasinis pasikėlimas.
Klausimas: Papasakokite apie komunis
tų kalėjimus.
Kun. P.U.: Anais laikais, kada MaoTse-Tung buvo aukštai keliamas, Kinija
virto didele koncentracijos stovykla, at
skirta nuo likusio pasaulio. Nuo 1949 iki
1955 metų ir dai' kiek vėliau, kiekvienas
kaimas turėjo vieną arba kelis liaudies
kalėjimus tam, kad „perauklėtų“ milijo
nus gyventoj ų-disidentų. Viename iš tri
jų kalėjimų, kuriuose aš buvau laikomas,
vadinamu LOK-CJONG, Kantono mieste,
daugiau negu 20 kalinių turėjo „prisitai
kyti“ vienoje vienintelėje, 4mx6m kame
roje be jokių higienos sąlygų, dieną ir
naktį kelių sargybinių saugojami. „Pa
mokslai“, kuriuos mums skirdavo, visuo
met baigdavosi grasinimu mirtim. Mirtis
vaikščiojo po išgąsdintą Kiniją, nusineš
dama maždaug 100 milijonų aukų.

Skaitytoju laiškai
Gerbiamieji Redaktoriai,
„Europos Lietuvio“ Skaitytojų laiškuo
se spalio 11 d. numeryje buvo išspausdin
tas laiškas — „Žmogaus prakaitas“.
Jame rašytojas sako, kad skubąs pra
nešti savo tautiečiams naują, iki šiol ne
atrastą atradimą, t.y., kad žmogus, norė
damas apsisaugoti nuo slogos ar peršali
mo, turi nuolat trinti pirštus į pažastis
ir paskui juos uostyti, kad užmuštų bak
terijas.
Iki šiol manydavau, kad visus atradi
mus pirmiausia atrado rusai-komunistai.
Jie atrado, kad nei dangaus, nei Dievo
nėra, o tik begalinė erdvė, kad žmogus
išsivystė iš beždžionės ir t.t. Aš gi noriu
pasakyti, kad Dievas sutvėrė žmogų irgi
netobulą. Žmogų galėjo, pavyzdžiui, su
tverti su ilgesniu kaklu, kaip anties, kuri
pakiša savo snapą po sparnu ir gali kvė
puoti posparnio prakaitu: visą dieną plau
kiodama šaltame vandenyje, ji negauna
slogos. Pagaliau, išvarydamas Adomą iš
rojaus, Dievas galėjo įspėti jį, kad pažas
čių prakaitu apsisaugotų nuo bakterijų.
Dabar reikėjo laukti net tūkstančių me
tų, kol lietuvis atrado gerąsias prakaito
savybes. Išradėjui reikėtų kuo skubiau
užpatentuoti savo išradimą, arba, dar ge
riau, neskelbti viešai spaudoje, bet tęsti
bandymus toliau: pirmiausia, nusiplovus
kojas, uostyti tarpupirščius. Gal tai iš
gydys nuo gripo ir kitų sunkių plaučių
ligų?!

Toliau šia tema rašyti, man atrodo, rei
kėtų „Plaučiams“ skirtoj skilty.
K.Š.
PRAKAITAS

„Europos Lietuvyje“ skaičiau
S.J.
trumpą laiškelį apie žmogaus prakaitą.
Skaičiau net kelis kartus, nes mane kan
kina chroniška sloga-čiaudulys ir nušali
mas. Kankina ne tik žiemą, bet ir vasa
rą. Iš S.J. asmeniško patyrimo atrodo,
kad žmogaus pažastų prakaitas yra geras
vaistas nuo slogos. Tik klausimas, ar vi
siems? Liepos mėnesį, pačiame angliško
sios vasaros „karštyje“, mane buvo sti
priai apkabinusi ta nemieloji sloga. Pa
keitė net balsą, o iš nosies varvėjo tyras
vandenėlis. Ėjau pas daktarą. Prirašė vai
stų — sloga praėjo.
Sekantį kartą bandysiu naudoti S.J.
siūlomus „vaistus“.
Dabar pasakysiu kelis žodžius apie ar
klio prakaitą. Dar jaunystės laikais, ne
žinia dėl kokios priežasties, ant vienos
mano rankos atsirado kelios karpos, o
vėliau ir ant kitos. Buvau girdėjęs iš se
nų žmonių, kad arklio prakaitas panaiki
na karpas. Pabandžiau ir aš. Ir iš tikrų
jų karpos dingo, neliko nė žymės. O gal
jos būtų pranykę ir be to prakaito, nes
karpos nėra apgamai. Dažnai karpos atsi
randa ir paskui pačios pranyksta.

Antanukas

Atsimenu, kai pirmame kalėjime, Kan
tone, tėvų jėzuitų namuose, vieną dieną
gavome laikraštį su įsakymu, Mao-TseTungo pasirašytu. Didysis vadas — „Ry
tų Geradaris“ (tai reiškia žodžiai TSETUNG) davė įsakymą vietinei valdžiai
likviduoti trumpiausiu laikotarpiu tam ti
krus liaudies priešus, kurie, sudarydami
5 proc. gyventojų, buvo įsimaišę jų tar
pam Kaipo svetimšalis likau mažiau iš
gąsdintas tuo diktatoriaus įsakymu, betg' pastebėjau savo kalėjimo drauguose
nuliūdimą, nes jie buvo beveik tikri bū
sią nužudyti, be jokių formalumų, kad
būtų įvykdytas diktatoriaus 'įsakymas.
Tai buvo neįtikėtini teroro metai, ypač
geresnei kiniečių tautos daliai, tai yra
tiems, kurie galėjo, žinojo arba turėjo
kiek daugiau negu kiti: buvę gubernato
riai, kariškiai, savininkai, įmonininkai,
pirkliai ir daugiau kvalifikuoti žmonės.
Klausimas: O ką pasakysite apie vadi
namą „kultūrinę revoliuciją“?
Kun. P.U.: Kultūrinė revoliucija, kuri
tęsėsi maždaug 10 metų, pasibaigė revo
liucija be kultūros ir prieš kultūrą, despotiškiausiu ir gėdingiausiu būdu, kurį ga
lima tiktai įsivaizduoti. Ji ne kiek neat
sižvelgdavo į asmenis, 'įstaigas ir tradici
jas, vertas didžiausios pagarbos. Tai buvo
legalizuotas teroras. Dabar su dideliu įsi
tempimu Kinija stengiasi pataisyti tą
didelę žalą, kurią padarė ši nelemta revo
liucija.
Klausimas: O kaip su „Patriotine-Tautine Kiniečių Bažnyčia“?
Kun. P.U.: Ši savaranki, patriotinė baž
nyčia, priverstinai įsteigta Kinijoje su
kėlė daug nerimo 4 milijonų kiniečių ka
talikų tarpe. Atsirado nemažai tvirtos ka
talikų tikybos kankinių, jų tarpe mano
buvęs Šanchajaus mokinys PETRAS YE.
Kiniečiai pagal savo mentalitetą sten
giasi prisitaikyti prie bet kurios naujos
padėties tam, kad išgelbėtų tai, kas dar
galima išgelbėti. Taip šiuo atveju atsitiko.
Bet, laikui bėgant, viskas turės pasikeisti.
Svarbu padėti kiniečiams katalikams mū
sų maldomis ir bet kokiu galimu būdu.
Man Kinija tebėra pažadėtas,
mane
įsūnijęs kraštas.
Klausimas: Kokia sunkiausia kliūtis mi
sionieriams šiame krašte?
Kun. P.U.: Du sunkumai: kalba, kuri
tikrai komplikuota, ir kiniečių širdis ar
ba galvosena.
Klausimas: Ką galime išmokti iš to
milžiniško krašto?
Kun. P.U.: Taip pat du dalyku: nuola
tinę kovą prieš bet kurios formos eikvoji
mą, ypač maisto produktų srityje, ir pa
galbą, kurią duoda esperanto kalba, kuri
artina ir jungia širdis ir protus.
Klausimas: Papasakokite kiek apie sa
vo kaipo misionieriaus veiklą Europoje ir
kitose pasaulio dalyse lietuvių tarpe.
Kun. P.U.: 1951 metų gegužės mėnesį
grįžau Europon, ne Lietuvon. Italijoje,
vietovėje Castelnuovo Don Bosco, Asti,
prasidėjo INSTITUTE PATERNO darbas,
su tikslu padėti jauniems lietuviams pabė
gėliams. Nuo 1952 iki 1968 metų buvau
vienas iš saleziečių, kurie dirbo šiame
Institute. Kad parūpinus lėšų jaunuo
liams išlaikyti, turėjau vykti į kitus kon
tinentus ir kraštus, kaip į USA, Kanadą
ir Australiją, prašydamas padėti lietu
viams, veždamas ir parduodamas didelį
skaičių knygų. Dievas man padėjo mano
'įvairiose ir ilgose kelionėse, atliktose ne
mokamai prekiniuose laivuose, be jokių
patogumų. Ir jaunimui nereikėjo badau
ti.
Vėliau, kada Lietuvių Saleziečių Cen
tras persikėlė į Frascati, Romos apylinkė
je, tapau kandidatu vykti į Braziliją, kad
dirbčiau Brazilijos Lietuvių Bendruome
nėje. Tai buvo 1977 metais.
Čia, Brazilijoje, turėjau progos aplan
kyti lietuvius, gyvenančius visose valsti
jose. šiuo metu mes organizuojame šv.
Kazimiero dvikalbę parapiją Parke Mooca, Sao Paulo mieste, kur gyvena apie
30.000 antros arba jau 3-čios kartos lie
tuvių. Turime padėti okupuotai ir perse
kiojamai Tėvynei. Turime būti balsas tų,
kurie neturi balso. Esame dėkingi Brazi
lijai už svetingumą laisvėje.
Klausimas: Tamsta turi PASAULIO
PILIEČIO pasą Nr. 101.909. Ką Tamsta
galvoji apie šį taip pamišusį pasaulį? Kur
baigsime?
Kun. P.U.: Visi, vieni daugiau, kiti ma
žiau, žinome, kad su pasaulio gyventojų
piramidės augimu problemos augs vis di
desniu mastu. Pasaulis, padalytas į blo
kus — 3-čias, 4-as pasaulis — ieško ben
dradarbiavimo. SACHAROV‘as pasakė,
kad pasaulio taikai ir turtingumui reikia,
kad kapitalizmas ir komunizmas rastų
bendrus taškus, kad būtų išvengta apokaliptinė katastrofa. Progresyvinis solidaru
mas jau vyksta kai kuriose pasaulio da
lyse. Turime melstis ir bendradarbiauti
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STRIPTIZAS VENGRIJOJE
Atrodo, kad Rytų Europa pradeda nusi
mesti perdėto puratiniškumo šydą — Len
kijoje veikia nudistų pliažai, Rytų Vokie
tijoje neseniai buvo išleista labai atvira
knyga apie seksą bei meilę ir net apie
homoseksualų problemas, bet nei vieno
je kitoje soc. šalyje neleidžiama taip lais
vai garbinti Venerą kaip Vengrijoje.
Naujausia Budapešto naktinio gyveni
mo įdomybe dabar tapo neperseniausiai
įsteigti 57 striptizo klubai. Kaip rodo „CuKi r.spiesso ' baro savininko jvaimano Kac
zo pavyzdys, net soc. šalyje apsukrūs ver
teivos įsigudrina uždirbti pinigus iš mo
ters kūno, šis 29 metų amžiaus ir gerus
tris lietuviškus centnerius sveriantis ver
telga pradėjo uždarbiauti dar būdamas
15-kos metų berniuku, o sulaukęs septy
niolikos, jau užkaldavo gražų pinigą iš
atitinkamo verslo, apie kurį jis atsisaky
davo diskutuoti su vietine valdžia. 1981-ų
metų spalio mėnesį jis perėmė 'į savo ran
kas „Cuki Espresso“ barą, esantį prie pat
autostrados Žegedo miesto pietinėje Ven
grijoje. Per trumpą laiką jis sugebėjo iš
kavinės gaunamą pelną pakelti nuo 16.000
dolerių iki 140.000 dolerių per mėnesį. Jo
nuolatiniai klientai transportinių sunkve
žimių vairuotojai, pasiūlė jam mintį, kad
įsteigus viešnamį, būtų galima dar pasi
pelnyti ir iš šalies. Sugalvota — padaryta.
Netrukus Raczas jau turėjo keturis vyrus-pagalbininkus, kurie palydėdavo se
niausio pasaulyje amato atstoves į trans
portinių sunkvežimių kabinas ir netoliese
nuo kavinės esančius tris kambarius.
Klientai, kurie labiausiai mėgdavo aukš
tas blondines, mokėdavo už patarnavimus
užsienietiška valiuta; buvo tarifas: už 10
minučių 17 JAV dolerių, o už visą naktį
67 dolerius. Šalyje, kur vidutinis mėnesio
uždarbis siekia 100 dolerių, Raczas susižerdavo į kišenes po 4.000 dolerių per
mėnesį, o kai kurios dailiosios lyties ats
tovės irgi susitaupė po keliolika tūkstan
čių dolerių, bet 1984-tų metų gruodžio mė
nesį policija nutraukė taip gražiai klestin
tį Raczo biznį. Raczas, jo keturi pagalbi
ninkai ir 15 prostitučių buvo nuteisti nuo
penkių iki 40-mt mėnesių kalėjimo. Ven
grijos spauda, išsamiai su visomis smulk
menomis aprašė vykusį teisminį procesą.
Raczas nesijautė kaltu ir pasakė, kad tai,

ĮTEIKĖ MEDALĮ
Dr. Nijolei, Bražėnaitei-Paronetto Izrae
lio konsulas New Yorke įteikė jos minusiai
motinai skirtą medalį už žydų gelbėjimą
nacių okupacijos laikais. Jos išgelbėtas A.
Gninigaus dabar profesoriauja Columibijos
universitete.

ką jis darė nebūtų joks nusikaltimas kito
se šalyse. — Aš juk nei iš vieno nepavo| giau ir nei vieno neapipiesiau! Sunkveži
mių vairuotojams aš tik padarydavau pa
slaugą, juk tai buvo tik patarnavimas ir
nieko daugiau. Sakoma, kad už pinigus
negalima nusipirkti laimės, bet juk tai
didžiausia nesąmonė! — piktinosi teisme
Raczas.
Tuo tarpu, kai Raczas saujomis sėmė
JAV dolerius, V. Vokietijos markes ir
Austrijos šilingus, kitas jaunas Budapeš
to gyventojas, dirbantis kelneriu viešbuty
je „Intercontinental“, irgi svajojo apie
nuosavą kavinę. 1982 m. jo svajonė paga
liau išsipildė. Netoli Dunojaus esančiame
seno pastato rūsyje jis atidarė striptizo
kavinę „Szep Ilonkos baras“. Vienas už
sienietis pabuvojo toje kavinėje ir vaiz
džiai aprašė joje matytą programą, rašo:
„Vakarinė programa turėjo prasidėti 23
valandą, bet dainininkas atvyko dvi va
landas pavėlavęs. Tą laukimo laiką kos
tiumuotos striptizo šokėjos išnaudojo va
karienės ruošimui. Daugelio svečių aki
vaizdoje jos virė ir valgė konservuotas
dešreles, o kita striptizo šokėja per tą
laiką stovėjo už baro ir bučiavo pasipūtu
si barmeną, kuris, atrodo, labiau domė
josi savo cigarete negu mergina. Pagaliau
vienas padavėjas atitraukė miniatiūrinę
uždangėlę, įjungė tarškančią muziką ir
programa prasidėjo. Striptizo šokėjų ju
desiai labai priminė televizijoje rodomus
aerobiko gimnastikos pratimus, o jų mė
ginimą atrodyti seksualiai patraukliomis
niekais paversdavę jų dažni kvailoki šyp
sniai publikos link“.
Pamačius tokio žemo meninio lygio
programą, lengvai galima suprasti vengrų
kritiką striptizo klubų adresu. Valstybi
nė spauda šiuo klausimu nedaro jokių mo
ralinių priekaištų, bet vengrų laikraštyje
„Magyar Hirlap“ buvo skundžiamasi, kad
striptizo programos esančios juokingai
žemo profesinio lygio, o nuogos merginos
be jokio choreografinio pasiruošimo tik
šokinėjančios ant scenos. Nežinia, ar dėl
žemo programų lygio ar dėl kokios kitos
priežasties, bet „Szep Ilonkos“ baro savi
ninkas subankrutavęs buvo priverstas už
daryti šią pasilinksminimo įstaigą.
Visgirdą

PLAUČIAMS

Rytų vokietis sako Vakarų vokie
čiui:
— Žinai, skirtumas tarp mūsų ir jū
sų yra toks, kad mes daugiau rūpina
mės savo žmonėmis, o jūs pinigais...
— Visiškai teisingai, — atsako va
DIDŽIAUSIA GINKLŲ TIEKĖJA
karietis, — mes saugiai laikome pini
Amerikiečių agentūra, besirūpinanti gus, o jūs — žmones...

ginklavimosi kontrolės ir nusiginklavimo
klausimais, paskelbė pranešimą, kad 1984
metais Sovietų Sąjunga buvo pati svar
biausioji ginklų tiekėja pasaulyje. Skel
biama, kad praėjusiais metais Sovietų Są
junga pardavė ginklų įvairiems pasaulio
kraštams už beveik devynis su puse mi
lijardo dolerių, tai yra beveik dviem mi
lijardais dolerių daugiau už amerikiečius.
Tuo būdu 26 procentai visų pasaulyje par
duodamų ginklų yra sovietinės gamybos.
Pateikiami ir kiti būdingi statistiniai duo
menys—pasaulyje iš viso yra 28,4 milijo
nai karių. Daugiausia karių, būtent, 4,4
milijonai priklauso Sovietų Sąjungos ka
riuomenei, seka Kinijos kariuomenė ir
JAV-jų, kurios kariuomenėje tarnauja
perpus mažiau karių — 2,2 mln.
ŠVEDIJOS KATALIKAI
Švedijoje numatoma artimiausiu laiku
įkurti vienuolių kapucinų provinciją.
Stockholmo vyskupui sutikus, pirmąjį vie
nuolių kapucinų branduolį Švedijoje su
darys keli iš Lenkijos atvykę kapucinai.
Jie įsikurs už dviejų šimtų kilometrų nuo
Stockholmo. Ruošdamiesi apaštalavimui
Švedijoje, lenkai kapucinai jau pradėjo
mokytis švedų kalbos. Švedijoje iki šiol
veikė tik dvi vienuolių bendruomenės —
jėzuitų ir pranciškonų. Katalikai Švedi
joje tesudaro gyventojų mažumą: iš ben
dro aštuonių milijonų ir trijų šimtų tūks
tančių Švedijos gyventojų skaičiaus, ka
talikų yra tik 115-ka tūkstančių. Juos
dvasiniai aptarnauja 88-ni kunigai. Šve
dijoje tėra viena Stockholmo vyskupija,
apimanti visą krašto teritoriją.
su tom jėgom, kurios stengiasi surasti
kas geriausia, tuo būdu išpildydami sav<
kaipo katalikų (visuotinių) pareigą, kiek
vienas savo srity ir pagal galimybes. Die
vas padeda tam, kuris pats sau padeda
Galvoju taip pat, kad universalinė kalb.(esperanto) taip pat galės padėti sus'
pratimui, atseit, žmonių-brolių ir širdžii
susivienijimui.
Vertė: J.E.P., Guaruja SP„ Brazilija.

*♦

Kai duktė paskelbė savo sužadėtu
ves, tėvas paklausė
— Ar tas tavo išsirinktasis turi pi
nigų?
— O, jūs vyrai, visi tokie pat! —
pyktelėjo dukrelė. — To paties jis
klausė ir apie tave, tėti...
**

Ilgametis britų socialistų partijos
narys, gulėdamas mirties patale, pa
reiškė norą įstoti j konservatorių parti
ją— Kodėl? Argi pagaliau nusivylei
socialistais? — paklausė draugas.
— Ne! Noriu tik, kad mirtų dar vie
nas konservatorius...
Traukiniu važiavo profesorius ir
kaimietis. Neturėdami apie ką kalbėti,
nutarė spėti mįsles. Už kiekvieną ne
įspėtą mįslę susitarė mokėti piniginę
baudą.
— Tu esi profesorius, —tarė kai
mietis, — mokėsi man po dolerį, o aš
tau po 50 centų.
— Gerai, — sutiko profesorius, —
sakyk mįslę!
— Kas turi tris kojas, kai eina, o
dvi, kai skrenda?
— Nežinau, — ilgai negalvojo
profesorius ir padavė dolerį. — O
kas?
— Nežinau ir aš, — tuoj atsakė
kaimietis ir išėmė iš piniginės 50 cen
tų**
— Koks skirtumas tarp psichologo,
psichoanalitiko ir psichiatro?
— Psichologas stato ore pilis, psi
choanalitikas jose gyvena, o psichia
tras ima nuomą.
«*

Kiekviena moteris, kol neišteka, gal
voja apie ateitį; vyras apie ateitį pra
deda galvoti, kai gauna žmoną.
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Kronika
KAS—KADA—KUR
Pabaltiečių savaitgalis Catthorpe, Ang

lijoje — spalio 25-27 d.
Jaunimo laužas Nottinghame — lapkri

čio 2 d.
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-surMarne, France. Tel. 1-881-52-22.
Kalėdinis bazaras Londone — lapkričio
23 d., 11 — 20 vai., Latvių Namuose, 72,
Queensborough Terrace, Bayswater, W.2.
Rengia Pabaltijo tautų moterys.
AUKOS SPAUDAI

G. Kaminskienė — 25 sv.
Kun. Fr. Skėrys — 10 DMNuoširdi padėka.

KVIETIMAS DAILININKAMS

W olverhamptonas
POEZIJOS IR LITERATŪROS
VAKARAS

Lapkričio mėn. 16 d., šeštadienį,
vietinė „Šiluvos“ Marijos Moterų
draugija kartu su Didž. Brit. Lietuvių
Katalikų Bendrija rengia Poezijos ir Ii
teratūros Vakarą ir lietuvių rašytojo
vyskupo Antano Baranausko 150 me
tų gimimo paminėjimą. Bus paminėta
ir „Šiluvos“ Moterų draugijos įkūri
mo Wolverhamptone 2-jų metų su
kaktis.
Minėjimas vyks Lenkų klubo patal
pose: Stafford Road, Oxley, Wolver
hampton, netoli Goodyear gumos fa
briko.
Vakarą pradėsime pamaldomis 5.30
p.<p„ šalia esančioj lenkų bažnyčioj,
po to minėjimas vyks salėje. Pažadėjo
atvykti ir mūsų mieli Anglijos liet,
poetai ir rašytojai p. L. švalkus, kun.
dr. S. Matulis, C.V. Obcarskas, o prie
jų prisidės vietinės meno pajėgos. Vė
liau seks pasisvečiavimas ir arbatėlė.
Visus maloniai kviečiame, ypač arti
mesnes kolonijas, nes tokių literatū
ros vakaronių Anglijoje labai retai
turime.

Visus dailininkus, ypač jaunuosius,
kviečiame dalyvauti Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Kongreso Dailės Parodoje,
kuri įvyks 1987-88 metais Australijoj.
Dailininkai prašomi patys apmokėti
už savo darbų pasiuntimą.
Susidomėjusius dailininkus prašo
me kreiptis šiuo adresu:
Mr. F. Sadauskas, 7 McKittrick
Įėjimas — laisva auka.
Road, Moorabbin, Victoria 3189,
Australia.
DBLK Bendrija ir „Šiluvos” Moterų
D-jos Valdyba
KVIEČIAME VISUS
Į
BONFIRE NIGHT — LAUŽĄ,
kuris Įvyks lapkričio 2 d., 6.30 v.,
Židinyje, Nottinghame.
Bus užkandžiai, gėrimai ir
fejerverkai.
Įėjimas 1 svaras.
Rengia DBLJS Nottinghamo
skyrius.

Londonas
MIRĖ N. NARBUTIENĖ

Londone mirė buvusio Lietuvių Namų
tarnautojo Balio Narbučio žmona Nikola,
ispanė.
I SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

DBLS Londono Pirmojo skyriaus susi
rinkimas įvyks lapkričio mėnesio 2 d.
(šeštadienį), 5 v.v., Lietuvių bažnyčios
svetainėje, 21 The Oval, Hackney Road,
London E.2.
SERGA P. GUGAS

Sunkiai serga ir šiuo metu gydosi Brom
ley, Kent, ligoninėje Petras Gugas.
Jis dėkoja visiems, kurie jį nepamiršta
ir aplanko, ypač p.o. Milton, p.p. Lapins
kams, p.p. Jurams, konservatorių Becken
ham klubo nariams už jų dovanas ir nuo
latinį lankymą.
VYKSTA AUSTRALIJON

PAMALDOS
Manchestcryje — spalio 27 d., 12.30 v.
Nottinghame — spalio 27 d., 11.15 v.,

Aušros vartuose.
Ketteringe — spalio 27 d., 14 v., šv.
Eduarde.
Northamptone — spalio 27 d., 18 v., Šv.
Lauryne, Craven St.
Nottinghame — Visuos šventuos, lap
kričio 1 d., 8.30 v. ryto, Aušros vartuose.
Nottinghame — Vėlinėse, lapkričio 2 d.,
17.30 v., trejos mišios, gedulingi mišpa
rai Aušros vartuose ir po to jaunimas
rengia laužą su programa visiems.
Nottinghame — lapkričio 3 d., 11.15 v.,
Aušros vartuose. Po to lankymas liet, ka
pinių specialiu autobusu.
Gloucesteryje — lapkričio 9 d., 12 v.,
Šv. Petre.
Stroude — lapkričio 9 d., 17 v., Bee
ches Green.
Nottinghame — lapkričio 10 d., 11.15 v.
Aušros vartuose.
Corbyje — lapkričio 10 d., 14 v., Šv.
Patrike.
Wolverhamptone — lapkričio 16 d.,
Aušros vartų Marijos šventėj, 17.30 v.,
Švč. Trejybėj (lenkų bažnyčioj), Stafford
Rd. Po to, klube Literatūrinė programa.
Nottinghame — lapkričio 17 d., 11.15 v.,
Aušros vartų Mariją minint Židinyje.
Derbyje — lapkričio 17 d., 14 v., Bridge
Gate.
ROŽINIS

Rožinis — 2 lapkričio, 5 vai. p.p., prie
Švč. Sakramento, 24-26 Meriadale Rd.
Chapel Ash, Wolverhampton.
Vieta pasiekiama iš miesto centro auto
busais Nr. 513 ar 514. Važiuoti iki Eye
Infirmary.
Vėlinės — melsimės už nukankintus
mūsų kunigus ir mirusius tautiečius, ko
vojusius Lietuvoje už tautos laisvę.
Prašau tą dieną jungtis su mumis į
bendrą maldą.

Zigmas Juras, DBLS Centro Valdybos
narys ir Lietuvių Namų Bendrovės direk
torius, su žmona Veronika lapkričio mėn.
vyksta į Australiją.
Z. Juras yra lietuvių atstovas plačiai
žinomoje ir aktyviai veikiančioje Euro
pean Liaison Group organizacijoje, kuri
apjungia Sovietų pavergtas Rytų ir Vidu
rio Europos ir Kaukazo tautas.
N. Narbutienė
Z. Juras numato susitikti su panašių
organizacijų atstovais Australijoje.
Ta pačia proga p.p. Jurai aplankys ir
IEŠKO GYVENIMO DRAUGO
savo dukterį Virginiją, kuri šiuo metu gy
vena Sidnėjuj ir ten dirba teisės srityje.
40 metų lietuvė nori susipažinti su vien
Australijoje ilgesnį laiką p.p. Jurai ap gungiu lietuviu. Rašyti: Vida Sims, Adsistos: 41 Edmund St., West Lindfield, dingham Post Office, Main St., Ilkley,
Sydney, 2070, N.S.W. Australia. Telef. West Yorkshire, Addingham, LS29OPD.
466 241.
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AR VERTA LANKYTI
VASARIO 16 GIMNAZIJĄ?

Tokį klausimą turėjo atsakyti keis
to pavadinimo australiečių mokinių
grupės „Arbūzo kultūros visuomeni
nės draugijos“ rugsėjo 13 suruoštas
diskusinis mokinių vakaras. Pasirinkta
teisminė forma: 3 teisėjos — Dail. J.
Lemkienė. mokyt. L. Sidrytė ir moki
nė Rasa Raišytė; 3 kaltintojos-ai —
Audra Kalvaitytė, Ingrida Povilianskaitė ir Linas Pocius ir 3 gynėjai-os —
Danius Kesminas ir dvi Daivos —
Bartkevičiūtė bei Dambrauskaitė. Dis
kusijoms vadovavo Jonas Lipšys.
Gynėjai nurodė, ką jiems duoda tos
gimnazijos lankymas, čia išmoksta
ma lietuvių kalba, susipažįstama su
Lietuvos geografija ir istorija. Ir jau
iš namų kalbantiems lietuviškai yra
ko pasimokyti, nes daug mokinių ne
seniai iš Lietuvos. Jie kalba taisyklin
ga lietuvių kalba be svetimų akcentų.
Daug progų ne tik mokytis, bet ir įvai
riopai lavintis, veikia tautinių šokių
grupė, choras, orkestras, kurie dažnai
koncertuoja ir pas vokiečius. Daug
progų pakeliauti po Vokietiją ir kitas
Europos šalis ir nuvykti į Lietuvą.
Mokytojai skatina ir net verčia skaity
ti lietuviškas knygas. Kai Lietuvoje
mokytis neįmanoma, tėra viena išei
tis —■ vykti į Vasario 16 gimnaziją.
O D. Kesminas tiesiog pasakė, kad be
šios mokyklos jam nebūtų įmanoma
įsijungti į lietuvišką gyvenimą. Dabargi, grįžęs į Australiją, tuoj stosiąs į
Lietuvių Bendruomenę ir stengsiąsis
dalyvauti lietuviškoje veikloje. „Čia
įpratau gyventi tarp lietuvių ir be jų
toliau gyventi būtų sunku“, teigė Da
nius.
Kaltintojai sakė, kad tai tik gražūs
žodžiai. Daug mokinių vyksta čion,
kad ištrūktų iš tėvų globos ir ne mo
kytis, bet atostogauti. Kitus atsiunčia
tėvai, norėdami atsikratyti savo vai
kų. Tokie čia daugiau trankosi, gir
tauja, berniukai tik gaudo mergaites,
o mergaitės — berniukus. Mokslas nė
ra jau toks aukštas, kaip giriamasi. Jį
žemina ypač iš užsienio atvykstą mo
kiniai, kur mokslo lygis žemesnis, ne
gu vokiečių mokyklose. Tiesa, kad
čia kiek pramokstama lietuvių kalbos,
bet kitų dalykų galima neblogiau iš
mokti ir kitose mokyklose. Gimnazija
kaime, kur jokių kultūrinių renginių
nėra. Jų tenka ieškoti už daugelio ki
lometrų esančiuose miestuose, gi susi
siekimas prastas ir brangus.
Studentas lietuvis iš Lenkijos, kan
triai klausęsis diskusijų, pastebėjo,
kad ši gimnazija nėra vienintelė to ly
gio mokykla už Lietuvos ribų. Puns
ke veikia dar didesnis ir dar lietuviš
kesnis licėjus. Ten visi dalykai dėsto
mi lietuvių kalba ir visi mokiniai kalPADĖKA

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos
valdyba širdingai dėkoja savo mecena
tams, kurie remia išeivijos lietuvių jauni
mo veiklą:
A. Flateriui, V. Petrauskui, E. Sabaly
tei, p. Bulotienei, p.p. Bimbirams, V. Klo
vai, S. Pautienienei, S. Brazauskienei, A.
Dabšiui, p.p. Nelsams, J. Kaseliūnui (Pie
tų Amer. jaunimo vardu), New Jersey L
B-ei, LB Vakarų apygardai, Knights of
Lithuanian, Laurence Kultūros Būreliui,
East Chicago LB apylinkei, East St. Louis
LB apylinkei, L.M.F. Klubo Stanfordo/Norwalko skyriui.
Tikimės, kad ir kiti paseks šių jaunimą
remiančių lietuvių pavyzdžiu ir parems
mūsų veiklą.
PLJS Valdyba

basi tik lietuviškai, čia per dažnai gir
dėti kalbantis vokiškai ir angliškai.
Pedagogai turėtų daugiau dėmesio
kreipti į tautiškumo skiepijimą.
Mokyt. Laima Sidrytė teisėjų vardu
padėkojo visiems diskusininkams už
įdomias mintis ir pageidavo, kad jos
būtų ir toliau tęsiamos.
(VVI)
BOKŠTO ŠEŠĖLY

Tokio pavadinimo 18 psl. laikraštėlį iš
leido Vysk. Motiejaus Valančiaus kuopos
moksleiviai ateitininkai mokslo metams
baigiantis. Viršely — V. Jocio pieštas Ro
muvos pilies siluetas ir ateitininkų žen
klas. Leidinėlis užpildytas, išskyrus glo
bėjos M. Šmitienės atsisveikinimo su gim
naziją apleidžiančiais 4-riais kuopos na
riais žodį, pačių moksleivių rašiniais ir
eilėraščiais. Daiva ir Erina apžvelgia me
tinę savo kuopos veiklą, Daiva Korintaitė
spausdina 3 eilėraščius ir modernią pa
saką apie Jonuką ir Grytutę, Oktavijus
Rutkauskas pateikia autobiografinių sam
protavimų apie esimą tarp dviejų kultū
rų (tėvas brazilas, motina lietuvė), Susi
rūpinęs Lietuvos vaikas rašo apie jį ap
nikusias mintis, vaikščiojant po Vilniaus
senamiestį ir Neries pakrantėmis, Erina
Seidlerytė aiškina klausimą, ar pasiekia
mas ateitininkų idealas. Yra keletas nuo
traukų iš Vokietijos ateitininkų šventės
š.m. balandžio pabaigoje Memmingene.
BOKŠTO ŠEŠĖLY laikraštėlį labai ge
rai įvertino Ateitininkų moksleivių cen
tro valdyba, atžymėdama jį pirmąja pre
mija.

PRANCŪZIJA
MUZIKOS FESTIVALIS
Spalio 25-26-27 dienomis, penkta
dienį, šeštadienį ir sekmadienį, Pabal
tiečių Namai 1, rue de la Prairie,
94500 Champigny, Prancūzijoje, ren
gia
MUZIKOS FESTIVALI.
Kviečiami visi latvių, lietuvių, ir es
tų kilmės muzikai ir muzikos mėgėjai
atvykti ir dalyvauti su savo darbais —
kompozicijomis, interpretacijomis ir
kt. Taip pat kviečiami ir suinteresuoti
žiūrovai.
Iš Švedijos atvyks Olev OA, iš Duesseldorfo klarnetistas Peteris Prieditis,
iš Amsterdamo „Dainos“ ansamblis,
iš Anglijos smuikininkė Carmen Laanemagi, iš Barcelonos Mr. G. (Laimons Juris G.) ir daug kitų.
Programa prasidės Paryžiuje pas es
tų kalbos profesorių V. Linnuste, 33
rue Chariot, penktadienio vakarą.
šeštadienį, 18 vai., programa bus
tęsiama Pabaltiečių Namuose. Po pro
gramos — šokiai (discotheque).
Sekmadienį, 14 vai., festivalio užbai
gimas Paryžiuje pas Arūną Paliulį, 23
Fosses, St. Jacques, 75005.
NAUJA VALDYBA

Korp. Neo-Lithuania suvažiavime, kuris
įvyko (rugsėjo 1 d. Dainavoje, JAV, išrink
ta vyr. valdyba: pirm. K. Brazdžionytė, vicepinm. dr. A. Arbas, sek. V. Plioplys, ižd.
A. Ignatonis ir a.e. V. V. Mažeika.
Už (įnašą Korporacijos gyvastingumai
išlaikyti, apdovanoti auikčiausiu KNL žymeniu-žied-u šie filisteriai: E. Balceris, A.
Juodvalkis ir A. Modestas.
SUSITUOKĖ ROMOJE

Rugsėjo 21 d. šv. Petro bazilikoje susi
tuokė jauna Amerikos lietuvių pora: Juli
ja Jogaitė ir Rimvydas Čepulis. Santuoką
palaimino prelatas A. Jonušas.

ASMENIŠKOS DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE

Po naujų pertvarkymų ir taisyklių pakeitimo siuntiniams siųsti
į Lietuvą, padėtis stabilizavosi ir dabar galima siųsti daug vertingų
ir naudingų dovanų savo artimiesiems.

Pasiunčiame jūsų pačių dovanas, arba priimame
geros rūšies prekėms už prieinamą kainą.

užsakymus

SUDAROME TESTAMENTUS, administruojame nuosavybes,
išrūpiname Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, PER
SIUNČIAME PALIKIMUS Į LIETUVĄ PRAKTIŠKIAUSIU,
NAUDINGIAUSIU IR TINKAMIAUSIU PAVELDĖTOJUI
BŪDU.
Dėl smulkių informacijų ir patarimų prašome rašyti:
Z. JURAS,
11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB. England.
Telef. 01 - 460 2592.

PASAULYJE
— Varšuvoje 20.000 lenkų jaudinančio
se mišiose prisiminė prieš metus komunis
tų saugumo nužudytąjį kun. Jerzy Popieliušką. Didesnių demonstracijų nėįvyko.
— Spalio 13 d. iškilmingomis mi'šiomis
buvo užbaigtas slavų tautų apaštalo šv.
Metodijaus mirties vienuolikos šimtme
čių jubiliejaus minėjimas. Mišias drauge
su Popiežium Šv. Petro bazilikoje koncelebravo apie 200 Europos vyskupų, kurių
tarpe buvo lietuvių išeivijos vyskupai A.
Deksnys ir P. Baltakis.
— Kai praėjusią savaitę JAV vicepre
zidentas G. Bushas atvyko į Pekiną, ten
rado sovietų delegaciją, poetą Jevtušenką,
Bolšoi baleto šokėjus ir G. Arbatovą —
Amerikos reikalų ekspertą Kremliuje.
Iš to matosi, kad Kinijos santykiai su
Sov. Sąjunga yra jau gerokai „atšilę“.
— Dešiniojo sparno opozicija Prancū
zijoje 'įsitikinusi savo laimėjimu būsimuo
se rinkimuose, kurie įvyks sekančių metų
pavasarį.
— Praėjusią savaitę sovietų Tass pra
nešė apie įvykusį žemės drebėjimą Ta
džikistane, Centrinėj Azijoj. Buvo žuvu
sių ir sužeistų.
— Kinijos premjeras Zhao Ziyang pa
reiškė JAV viceprezidentui Bushui, kad
Kinija siekia taikiai susitaikyti su Taiwanu. Susivienijus, žadama net palikti
saloje kapitalistinę sistemą ir esamą ka
riuomenę.
Tačiau Taiwano min. pirmininkas Yu
Kuo-Hwa tokius pasiūlymus pavadino
„cukrumi aplietais nuodais“.
— Libijos diktatorius pik. Gaddafi
Maskvoje pasirašė techniško bendradar
biavimo sutartį, tačiau nebuvo kalbos
apie draugiškumo sutarties pasirašymą.
Vakaruose spėjama, kad Kremlius kol kas
nuo tokios sutarties nori susilaikyti.
Manoma, kad sovietai padės Libijai pa
statyti pirmąją branduolinę jėgainę.
— Uždraustosios Solidarumo profsą
jungos lyderis L. Walensa paneigė lenkų
valdžios teigimą, kad spalio 13 d. parla
mento rinkimuose balsavo 78 proc. (iš vi
so 26 milijonai turėjo teisę balsuoti).
Prieš rinkimus valdžia skelbė, kad 80
proc. balsuos ir tuo parodys, jog kraštas
pamažu grįžta į „normalią padėtį“. Soli
darumo lyderiai tikėjosi, kad 40 proc. at
sisakys balsuoti.
— Kinai pirko brangią britų šaudymo
sistemą, išrastą po Falklando karo, su
naikinti prancūzų Exoceto tipo raketas,
kurios to karo metu britams pridarė daug
nuostolių.
— Pietų Afrika patvirtino, kad jos
lėktuvai padėjo dr. Jono Savimbi Unitos
partizanams atmušti Angolos vyriausybės
kariuomenės puolimą, remiamą sovietų ir
kubiečių karių.
— Švedijos min. pirmininkas O. Palme
kreipėsi 'į tautą, prašydamas vienybės
įveikti dabartinius ekonominius sunku
mus. 349 atstovų parlamente, valdantieji
kraštą socialdemokratai turi 159 vietas.
— Savaitei praėjus po daugelio prekių
kainų pakėlimo, Jugoslavijos vyriausybė
pranešė, kad bus pakeltos 12 proc. pieno
kainos ir apie 150 proc. pašto patarnavi
mai. Infliacija krašte dabar yra 70 pro
centų.
— Londono taksi šoferis, atsisakęs vež
ti pypkę rūkantį keleivį, buvo teismo nu
baustas 50 sv. bauda ir turėjo sumokėti
60 sv. teismo išlaidų.
— Spalio 1-oji visuose kraštuose atžy
mėta kaip Tarptautinė muzikos diena.
Muzikos metus ir Tarptautinę mu
zikos dieną paskelbė Europos Taryba ir
Europos parlamentas. Buvo paminėtos
trijų garsių kompozitorių, Bacho, Haendelio ir Scarlati, trijų šimtų metų gimimo
sukaktys.
— Spalio 3 d. suėjo vieneri metai, kai
Vilniuje sovietų teismas nuteisė pensinin
ką, silpnos sveikatos, chemiką Liudą
Dambrauską trejiems su puse metų kalė
ti griežto režimo lageryje ir dvejus metus
likti tremtyje.
Stalino laikais jis buvo nuteistas mir
ties bausme, kuri vėliau pakeista kalėji
mu. 64 m. L. Dambrauskas serga džiova.
— Aukštas sovietų pareigūnas Vitali
jus Jurčenko, kuris liepos mėnesį iš so
vietų ambasados Romoje dingo be žinios,
pasirinko laisvę ir dabar yra JAV-jose.
— Angolos kariuomenės daliniai, re
miami kubiečių ir sovietų, norėdami užim
ti svarbų strateginį miestą Mavingą, bu
vo Unitos partizanų atmušti ir patyrė di
delių nuostolių.
— Rusų kariuomenės daliniai, remiami
helikopterių ir bombonešių, turėjo didelių
nuostolių, kai jie vyko paremti afganų
policiją, kuri vykdė kai kurių partijos pa
reigūnų suėmimus Logar slėnyje. Kova
su laisvės kovotojais tęsėsi visą savaitę.
Į Kabulo karines ligonines buvo atvežta
daug sužeistų sovietų karių.
— Britų Darbo partijos veteranui Lor
dui Shinwelliui spalio 11 d. suėjo 101 m.

