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SOVIETINĖJE
SPAUDOJE
ZAKRISTIJONAS IR VALSTYBĖ

Lapkričio 19-20 dienomis viso pasaulio
akys buvo nukreiptos į Ženevą, kur po
ilgesnio laiko susitiko dviejų galingiausių
valstybių atstovai. Tik istorija parodys,
ar sis susitikimas buvo toks reikšmingas,
kaip daugelis tikėjosi tomis dienomis.
Apie tai daug rašė ir spėliojo pasaulio
spauda. Bet buvo ir išimčių.
Įdomi išimtis Ženevos pokalbių dieno
mis buvo ir mūsų tarybinė „Tiesa“. Šis
svarbiausias respublikinės reikšmės lai
kraštis lapkričio 19-20 dienomis pasiten
kino sausais „Tass-Eltos“ pranešimais,
neteikdamas jiems pačių didžiausių an
traščių.
Sunku pasakyti, ar savo nuožiūra ar
nurodymais iš aukščiau, „Tiesos“ redak
torius perdaug nepabrėžė „aukščiausiojo
lygio susitikimo“, tačiau tai išreiškė sim
patingą ir realistišką Lietuvos žmonių
požiūrį. Tai juk tiesa: didelių žmonių, di
delių tautų — dideli rūpesčiai, o mes esa
me maži, todėl mums pakanka savų mažų
rūpestėlių. Tai labai žmoniškas ir — kar
tojame — simpatingas, perdėm realistiš
kas požiūris, nors gal ir ne visai „tarybi
nis“.
Kaip tik dėl to kyla klausimas, ar vis
dėlto „Tiesos“ redaktorius ne perdaug susismulkino, minėtomis dienomis daugiau
vietos skirdamas Palangos zakristijono
skundui, negu Ženevos susitikimui.
Per du numerius po tris ištisas skiltis
nuo viršaus iki apačios užėmė nuskriaus
to žmogaus skundas — tai irgi simpatin
gas reiškinys, bet vargu ar realistiška vieno žmogaus skriaudą ir nuošalios para
pijos vidaus reikalą išpūsti centriniame
respublikos laikraštyje.
O gal klystame? Gal iš tikro „Tiesa“ pa
lietė skaudamą vietą, kuri jaučiama viso
je respublikoje? Gal iš tikro bažnyčios
tarnų socialinio aprūpinimo reikalai yra
valstybės rūpesčio dalykas, į kurį perdaug
ilgai žiūrėta pro pirštus ir kurį reikėtų
skubiai sutvarkyti?
Buvusiam Palangos zakristijonui Kazi
mierui Kryževičiui eina jau 73-ji metai.
Iš jų net 56-rius metus jis darbavosi za
kristijonu Lauksodos, Gadunavo, Vardu
vos, Tverų, Rietavo ir Palangos parapijo
se. Pastaruosius 29-rius metus buvo Pa
langos zakristijonas. Prieš dvejus metus
Kryževičiaus sveikata staigiai pablogėjo,
jis susirgo. Pernai spalio mėnesį jis pa
prašė Palangos miesto bažnyčios komite
tą paskirti jam senatvės pašalpą, šių me
tų pradžioje komitetas buvusiam bažny
čios tarnui atsakė nieko negalįs padėti,
nes tam tikslui neturi tokios kasos.
Sunkioje būklėje atsidūręs senelis krei
pėsi į Telšių vyskupijos kuriją. Tačiau ir
iš čia atėjo nuviliantis neigiamas atsaky
mas, nes „vyskupijos kurija neteikia baž
nyčios tarnams pašalpų ir negali įparei
goti religinių bendruomenių komitetų
skirti jiems senatvės pensijų“. Galima
gerai suprasti seno ir ligoto žmogaus, ati
davusio bažnyčiai visą savo gyvenimą,
širdgėlą ir nusivylimą. Patirtos skriaudos
nuoskauda tokia didelė, kad jis ketina
bažnyčios durų daugiau nepraverti. Gali
ma suprasti ir piktdžiugišką kovojančių
„Tiesos“ ateistų norą demaskuoti tikinčių
jų šaltumą artimui. Beje, „Tiesa“ nepri
dėjo prie Kryževičiaus laiško savo pasta

Londonas, 1985 m. Kalėdos

MIELI BROLIAI, SESES, LIETUVIAI
Jaučiu didelį džiaugsmą, sveikinda
mas Jus Kristaus Gimimo ir Naujųjų
Metų proga. Tas džiaugsmas yra nuo
širdus, nes jis kyla iš dėkingumo už
Jūsų rodomą prielankumą ir pritarimą
pastoraciniams užmojams. Tai yra
tikrai didi paguoda ir padrąsinimas
naujose mano pareigose.
Dėkodamas už Jūsų nuoširdumą ir
visokeriopą pagalbą kviečiu ir toliau
vieningai žygiuoti Visagalio mums nu
tiestais keliais. Tegul mums visiems
būna Kristaus Gimimo šventė naujų
įkvėpimų ir gausių malonių versmė, o
1986-ji metai — Dievo suteikta proga
svarbiems gyvenimo uždaviniams at
likti.
Kaip jau žinote, ateinantieji metai
yra visiems mums labai reikšmingi —

jie artins mus prie mūsų tautos pagrin
dinio krikšto 600 metų jubiliejaus.
Tai yra lyg slenkstis, per kurį mūsų
tauta peržengė į naują istorinį periodą,
labai reikšmingą ir lemtingą. Dvasiniu
bei kultūriniu atžvilgiu tai buvo pats
svarbiausias persimainymas, pasukęs
mūsų tautą nauja linkme, įjungdamas
į Vakarų kultūros krikščioniškųjų tau
tų šeimą. Tas persimainymas nebuvo
lengvas, nes krikščioninimo metodai
buvo netinkami ir net priešingi pačiai
krikščionybės dvasiai. Reikėjo, kad
mūsų valdovai-kunigaikščiai net tri
mis atvejais krikštytų tautą, įbaugintą
šimtmetinių karų, kol pamažu ji pilnai
atsivėrė Kristui. Tuo pačiu ji atsivėrė
ir vakarų kultūros tautoms. Laikui
plaukiant užgimė lietuviška knyga, re

nesansinis menas užtvindė Vilnių; iki
tol neregėto originalumo kryžiais bei
koplytėlėmis pasipuošė visa Lietuvos
žemė. Visa tautos dvasinė sąranga ta
po krikščioniška, gyvai atsispindinti
visoje kūryboje. Sunaikinti krikščiony
bę reikštų sužaloti lietuvių tautą. Tai
suvokia ir ji pati, todėl taip rimtai ruo
šiasi krikšto jubiliejui. Tėvynėje vys
kupai bei vyskupijų valdytojai sausio
pradžioje išleido tikintiesiems raštą,
vaizdžiai
iškeliantį
krikščionybės
reikšmę tautai ir kviečiantį apsikrikštijimo įvykį prasmingai išgyventi. Jie
parengė labai įdomų planą, vedan
ti į tą jubiliejinę iškilmę. Šiuos metus
jie pavadino „gerosios Naujienos“
metais, kviesdami gilintis į mūsų kul
tūros istoriją, kad suprastume, ką
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bų, atseit, paskelbtieji faktai tokie aiškūs,
kad paaiškinimų nereikia. Ir vis dėlto ne
taip.
Čia nėra koks nors antireliginės pro
pagandos veiksmingumo pavyzdys. Res
publikinės reikšmės organas gerai padarė,
iškeldamas buvusio Palangos zakristijono
skriaudą, tačiau neturėtų slapstytis už ly
gos lapo. Neužtenka veidmainiškai nusi
plauti rankas ir visą kaltę suversti tikin
tiesiems, kuriuos santvarka laiko betei
siais. Reikia gydyti blogį iš šaknų. Kodėl
bažnyčių komitetai neturi savo socialinių
fondų? Kodėl vyskupijų kurijos jų neturi
ir kodėl negali įpareigoti parapijų komite
tų pasirūpinti senatvės pensijomis?
Atsakymas paprastas: tikintieji tarybi
nėje santvarkoje yra antros rūšies pilie
čiai, jie tokių teisių neturi. Bažnyčios tar
nams neleidžiama turėti savo profesinių
sąjungų, kurios gintų jų reikalus ir užti
krintų jų socialinį aprūpinimą.
Pagal tarybinę konstituciją Bažnyčia
atskirta nuo valstybės, bet dėl to iš jos

tarnų negalima atimti visiems piliečiams
vienodai priklausančių socialinių teisių.
Tarybų Sąjunga nuolat giriasi, kad jeigu
asmeninės žmogaus teisės ir ne visada už
tikrintos, tai bent visuomeninės ir socia
linės teisės jos viduje pavyzdingai užti
krinamos. O štai Palangos zakristijono pa
vyzdys parodo, kad taip nėra. Bažnyčios
tarnų Lietuvoje yra keli tūkstančiai, bet
savo profesinės sąjungos jiems turėti ne
leidžiama. O kas to neleidžia? Valdžia.
Ta pati valdžia galėtų pasimokyti iš
netolimos Švedijos, kur kiekvienas pilietis, sulaukęs nustatyto amžiaus, gauna
valstybės pensiją šalia tos, kurią užsidir
bo. Kodėl to nėra tarybinėje santvarkoje,
kuri save vadina pažangiausia pasaulyje?
Iš tikrųjų socialinio aprūpinimo ir pen
sijų srityje dar daug ką reikėtų tobulinti.
Tačiau pirmoje eilėje valstybė turėtų su
sirūpinti „privataus" sektoriaus asmenų
socialiniu aprūpinimu. Valstybinės reikš
mės klausimus reikia valstybiškai spręsti.
J.Vd.

JIE NORI IŠVADUOTI
KUNIGĄ SVARINSKĄ

mums suteikė krikščionybė. 1986-sius
metus jie pavadino „sąmoningo tikė
jimo“ metais. Tuo jie kviečia tikin
čiuosius labiau gilintis į tikėjimo tie
sas ir Evangelijos šviesoje žvelgti į sa
vo gyvenimą bei visus pasaulio įvy
kius. 1987-sius metus Lietuvos vysku
pai pavadino „gyvos krikščioniškos“
dvasios metais, visus skatindami žiū
rėti į krikščionybę ne kaip į sausą teo
riją, bet kaip į palaimiu šviesą.
Lietuvos vyskupų nurodytos gairės
į jubiliejinius krikšto metus, aišku,
tinka ir mums, išeivijos lietuviams, nes
ir čia reikia sąmoningesnio tikėjimo,
gilesnio žvilgsnio į tautos kultūros is
toriją, pilnesnio atsivėrimo Evangeli
jos šviesai. Tačiau, be suminėtų pir
minių uždavinių, mes krikšto jubilie
jaus atžvilgiu turime ir kitų įsipareigo
jimų, kurių negali atlikti mūsų broliai
tėvynėje. Svarbiausias jų — Lietuvos,
kaip dėl Kristaus kenčiančios šalies,
išgarsinimas pasaulyje, kuris palygin
ti dar mažai težino apie mūsų vargus,
čia įeina įvairios iškilmės, kelionės,
spaudiniai ir Lt. Savaime suprantama,
juos vykdant bus reikalingas Jūsų dos
numas.
Apskritai, Lietuvos krikšto jubilie
jaus atžvilgiu aplinkybės yra gan pa
lankios. šv. Tėvas pats skatina tinka
mai paminėti šį didį įvykį. Atskirų
kraštų vyskupai bei kardinolai taip pat
yra mums labai palankūs. Reikia, kad
ir mes patys užsidegtume nauja ug
nim — karštesne meile krikščionybei.
To ir linkiu visiems Kalėdų ir Nau
jųjų Metų proga.
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LIETUVOJE
Paminklas K. Būgai
Dusetų miestelio centre, rekonstruotoje
skvero aikštėje, atidengtas paminklas K.
Būgai, o kalbininko vardu pavadintoje vi
durinėje mokykloje — jo bronzinis bareljeias. Paminklo ir bareljefo autorius —
skulptorius prof. B. Vyšniauskas.
Nauji šaldytuvai
Alytaus šaldytuvų gamykla pradėjo ga
minti naujo modelio šaldytuvus „Snaigė5“. šis šaldytuvas skiriasi nuo kitų savo
naujovėmis: jame įrengtas pusautomatinis ledo atitirpimo prietaisas, jis naudoja
mažiau elektros energijos.
A. Venclovos premija
Lietuvos ministrų taryba įsteigė Valsty
binio leidyklų, poligrafijos ir knygų pre
kybos reikalų komiteto kasmetinę Anta
no Venclovos 1000 rublių premiją groži
nės literatūros vertėjams į lietuvių kalbą.
K. Petrausko atvirukas
Lapkričio 23 d. į apyvartą išleistas me
morialinis, 100 metų gimimo sukaktį pažymintis operos dainininko Kipro Petraus
ko atvirukas.
Lietuviškos knygos paroda Prancūzijoje
Bordeaux mieste atidaryta lietuviškų
knygų vaikams ir knygų grafikos paroda.
Eksponuojama 300 vaikų ir jaunimo lite
ratūros knygų bei 100 lietuvių dailininkų
iliustracijų.
Sveikatos rūmai Jurbarke
Jurbarke atidaryti nauji sveikatos rū
mai. Medikus džiugina šiuolaikinė medici
nos aparatūra. Per pamainą poliklinika
galės aptarnauti 400 pacientų.
Nesutvarkyti kranai
Pastaraisiais metais Lietuvoje sumažėjo
kėlimo įrengimų avarijų, su jais susijusių
nelaimingų atsitikimų. Tačiau vis dar pa
sitaiko, kad, keliant krovinius, sužalojami ar net žūna žmnnė.% sugadinami kranai.
„Rudenėlis“
Parduotuvėse neseniai pasirodė naujas
gėrimas „Rudenėlis“. Jį pirkėjai greit iš
pirko. Tai nauja „Anykščių vyno“ fabriko
produkcija.
„Rudenėlio“ receptas nesudėtingas: pu
sę sudaro obuolių sultys, dedama cukraus,
aromatinių medžiagų, vandens, gėrimas
prisodrinamas angliarūgštės. Pusė litro
kainuoja 20 kapeikų.
Gėrimas ska
nus, ypač j'į mėgsta vaikai.
Vyno gamykla per trumpą laiką permontavo įrengimus, pastatė naujus. Anks
čiau vyną pilsčiusios linijos dabar atiduo
tos vaisvandeniams. Viena pilsto „Rude
nėlį“, kita — pasterizuotas sultis, šiemet
fabrikas vyno gamina perpus mažiau.

rinską naudotis jo banko sąskaita ir jo
gyvenamuoju namu Melburno priemiesty
je. Zigmas Augaitis yra pasiryžęs atlikti
MIRĖ J. JOSTEN
Vienas australietis autobuso vairuoto likusią kunigo Svarinsko bausmę tarybi
jas pasisiūlė pavaduoti kalinamą kunigą niame lageryje.
Lapkričio 29 d. Londone staiga mirė
Alfonsą Svarinską ir atlikti už j'į likusią
žinomas
čekoslovakų politinis veikėjas ir
„Baltic
News
“
spausdina
kunigo
Sva

bausmę lageryje. Apie tai praneša nau
žurnalistas Jozef Josten.
jausiame numeryje Pabaltijo bičiulių rinsko ir Augaičio nuotraukas ir pažymi,
Gimęs 1913 m. kovo 25 d. Prahoje, J.
kad Svarinskas 1983-čiais gegužės 6 buvo
Australijoje leidinys „Baltic News“.
Josten nuo karo pabaigos gyveno ir dirbo
nuteistas
septyneriems
metams
griežto
re

56-rių metų Lietuvoje gimęs Australi
Londone. Kartu su kitais Rytų ir Vidu
jos pilietis Zigmas Augaitis kreipėsi raš žimo lagerio ir trejiems nutrėmimo.
rinės Europos veikėjais jis dirbo Paverg
tu į Australijos užsienio reikalų ministrą
Tuojau po kunigo Svarinsko nuteisimo
tųjų Europos Tautų organizacijoje ir leido
Haydeną, prašydamas padėti sutvarkyti Lietuvoje devyni asmenys — septynios
anglų kalba žinių biuletenį, kuriame daž
kunigo Svarinsko iškeitimą. Augaitis savo moterys ir du vyrai pasiuntė Vilniaus sau
nai teikdavo informacijų ir apie padėtį
rašte pažymi, kad jis įgalioja kunigą Sva- gumo komiteto viršininkui pareiškimą,
Vyskupas Paulius A. Baltakis, O.F.M. Lietuvoje.
kad jie sutinka eiti į kalėjimą ar darbo
stovyklą įkaitais už kunigą Alfonsą Sva
rinską.
Nuoširdžiai sveikinu
šv. Kalėdų ir N. Metų proga DBLS Skyrių valdybas,
Tie
savanoriai
įkaitai:
viduklietės
Mo

visus
lietuvius ir jų šeimas,
narius ir visus lietuvius sveikina
nika Gavėnaitė ir Marija Saukienė; šiau
linkėdamas linksmų Kalėdų ir palaimingų
DBLS VALDYBA
lietė Jadvyga Petkevičienė; kelmietė Re
Naujųjų Metų
gina Teresiūtė; kaunietė Jadvyga Stanelytė; kulautuvietė Joana Navickaitė; Aldo
Akcininkams ir kitiems savo rėmėjams
Kun. J. Sakevlčlus, MIC.
na Raižytė iš Teleičių kaimo; ir garlia
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų N. Metų linki
viečiai Saulius Kelpšas ir Arūnas Reka
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖS VALDYBA
šius. Savo pareiškime jie rašė: „Nacių
esesininkai, nors laikomi žiauriausiais,
priimdavo 'įkaitus net pasmerktam mirti
„Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klubo nariams ir visiems
B
kaliniui. Visiems žinomas įvykis, kai Os
H
bendradarbiams linki linksmų šv. Kalėdų ir laimingų N. Metų
Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų
S
vencimo lageryje bado mirtimi mirė kuni n
B
Bi
B
gas Maksimilijonas Kolbė, kaip įkaitas už
„EUROPOS LIETUVIS“ IR NIDOS KNYGŲ KLUBAS
M
proga visus geros valios lietuvius
B
H
mirti pasmerktą gausios šeimos tėvą. Jūs
B
8
nuoširdžiai sveikina.
vadinate save atstovais humaniškiausios
B
Visus mielus savo vasarotojus ir Lietuvių Sodybos rėmėjus
H
i
valstybės pasaulyje, todėl mes kreipiamės
H
šv. Kalėdų ir N. Metų proga nuoširdžiai sveikina
S
į jus ir prašome priimti įkaitais už katali
Vincas Balickas
H
LIETUVIŲ SODYBA
kų Bažnyčios kunigą Alfonsą Svarinską.“
fe
Lietuvos Charge d'Affaires
fe
(LKBK, 57)
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ATSIMINIMAI

Valerijonas Šimkus, ATSIMINIMAI,
Pasaulio Lietuvių Bendruomenei finan Džiaugiamės galėję šį vertingą leidinį fi
l dalis. Tėviškėje ir nepriklausomoje
siškai remiant, Venesueloje išleistas rinki nansiškai paremti.
Lietuvoje. Išleido Laisvosios Lietuvos
„Tegu LIETUVOS ŠAUKSMAS nuaidi
nys straipsnių, pasirodžiusių didžiojoje
knygų leidykla, Chicago, IL, 1985 m. Kai
Venesuelos spaudoje per pastaruosius pus toli ir plačiai Lotynų Amerikoje. Tegu
na nepažymėta.
trečių metų. Didžiausias straipsnių skai nauji milijonai geros valios žmonių jun
Neseniai miręs „Laisvosios Lietuvos“
čius pasiekė skaitytojus šiais metais (iki giasi į teisingą Lietuvos ir jos baltų kai
leidėjas Valerijonas Šimkus, kaip ne
rugsėjo mėnesio pabaigos — 53 straips mynų Latvijos ir Estijos laisvės bylą“.
Pasirašė Algimantas S. Gečys, Pasaulio daugelis lietuvių visuomenininkų, para
niai). Visi jie išspausdinti Venesuelos
Visuomeninių šė ir išleido savo atsiminimų pirmąją da
Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybos Lietuvių Bendruomenės
lį. Vilniaus krašto lietuvis, gražiai išleis
Reikalų Komisijos pirmininkas.
pirmininko pastangomis.
toje 464 puslapių knygoje, pailiustruoda
Venesuelos
Lietuvių
Bendruomenė
būtų
Nors dauguma straipsnių yra parašyti
mas fotografijomis, aprašo savo gyvenimą
Vytauto A. Dambravos ir Casimiro Taut giliai dėkinga, jei šio leidinio pasirody
abipus demarkacijos linijos, skyrusius
mas
būtų
paminėtas
tremties
lietuviškoje
gino, tačiau benaraaarbių gretose yra ir
Lietuvą į dvi dalis bemaž per visą ne
spaudoje,
o
medžiaga
laisvai
naudojama
eilė kitų rašytojų.
Čia nuoširdžiai
priklausomybės laikotarpį.
tenka padėkoti Lietuvių Informacijos visų aktyviųjų spaudos bendradarbių.
Valerijonas Šimkus gimė 1907 m. sau
VLBKV
Centro Vadovybei — kun. Kazimierui
♦
sio
23 d. Lekiškės kaime, Tverečiaus vis.,
■k *
Pugevičiui ir Gintei Damušytei — už pa
Švenčionių apsk., visai netoli to kaimo,
siuntimą gerai atrinktos informacines
kur 30 metų anksčiau gimė jo dėdė Au
VENESUELOS LB VADOVYBĖ
medžiagos ir vertingų straipsnių.
gustinas Voldemaras, vėliau tapęs profe
1985 metų rugsėjo mėnesio 8 dieną įvy sorium ir Lietuvos ministru pirmininku.
Lietuvos šauksmu pavadintasis leidinys
turi 185 puslapius; jame atspausdinti 102 kęs Venesuelos Lietuvių Bendruomenės
Atsiminimų autorius labai vaizdžiai ap
straipsniai. Didžiausias straipsnių skaičius Devynioliktasis Visuotinis Narių Suvažia rašo savo gimtąjį kaimą ir Tverečiaus
pasirodė svarbiausiame ir įtakingiausiame vimas išrinko naują Bendruomenės vado valsčių, iiš kur kilo daug kitų pasižymėju
krašto dienraštyje El Universal (tiražas vybę sekančios sudėties:
sių lietuvių. Jaunas V. Šimkus, daug ke
Dr. Vytautas A. Dambrava — Venesue liavęs po tuo laiku lenkų okupuotą Vil
siekia
225 tūkstančius egzempliorių)
ir seniausiame Venesuelos dienrašty La los Lietuvių Bendruomenės Garbės Pir niaus kraštą, knygoje pateikia stebėtinai
Religion (tiražas apie 60,000 egzemplio mininkas — Prolongacion Los Manolos, aaug įspūdžių ir žinių apie kitas istori
rių). Keliolika straipsnių pasirodė popu Edif. Rio Claro, Apt. 1, Caracas 1050, Ve nes vietas.
liariame „tabloid“ formos krašto dienraš nezuela;
Ardamas tėvo lauką, devyniolikos metų
Henrikas Gavorskas — Venesuelos Lie jaunuolis domėjosi taip pat kas vyksta
ty — Ultimas Noticias (tiražas prašoka
300,000 egzempliorių), kai popietinio dien tuvių Bendruomenės Krašto Valdybos nepriklausomoje Lietuvoje ir jaudinosi
raščio — El Mundo — tiražas yra virš Pirmininkas '— Apartado Postai 4710, po 1926 metų Seimo rinkimų ten susida
200,000 egzempliorių. Pažymėtina, kad ke Maracay, Edo. Aragua, Venezuela;
riusia politine padėtimi. Sekė jis ir Ame
Vytautas Korsakas — Venesuelos Lie rikos lietuvių spaudą, todėl žinojo, kaip
lis Lietuvą liečiančius straipsnius atspaus
dino ir kairiųjų — marksistinių pažiūrų tuvių Bendruomenės Krašto Valdybos Vi Lietuvos padėtį vertina užsienio lietuviai.
cepirmininkas — Apartado 1679, Maracai
stambus dienraštis Ei Nacional.
Laimingu būdu ištrūkęs iš lenkų nagų,
bo,
Edo. Zulia, Venezuela.
1929 m. V. Šimkus laimingai pasiekė Kau
Venesuelos Lietuvių Bendruomenė nuo
Kooptuoti nariai:
ną ir tuoj aplankė savo dėdę, Lietuvos mi
širdžiai dėkoja Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės visuomeninių reikalų komisi Inž. Antanas Baronas ir Juozas Menkeliū- nistrą pirmininką prof. A. Voldemarą.
Stojo tarnauti Lietuvos kariuomenėn ir
jos pirmininkui Algimantui S. Gečiui, ku nas.
Garbės Teismas:
pasiekė puskarininkio laipsnį. Atleistas
ris maloniai sutiko finansiškai paremti
iš kariuomenės dėl giminystės su buv.
šie leidinio atspausdinimą. Leidinio tiks Inž. Antanas Šulcas — pirmininkas.
Kontrolės Komisija:
premjeru, asmeninių pažinčių dėka, gavo
las: galimai plačiau paskleisti Lietuvos ir
Mišk.
Vincas Baronas — pirmininkas.
Baltijos kraštų bylą liečiančius straips
Jaunimas:
nius po Lotynų Ameriką. Kai kurie rin
kinyje pasirodžiusių straipsnių jau yra Aras Mažeika — Venesuelos Lietuvių Jau
pasiekę kitų kraštų spaudą. Tikime, kad nimo Sąjungos Pirmininkas,
šis leidinys palengvins Lietuvos bylai pa Carretera Petare-Santa Lucia, Km. 12-filas de Maricha, Edo. Miranda, Venezuela.
lankių spaudos darbuotojų pastangas.
Dr. Leono ir Irenos Kriaučeliūnų
Vincas Baronas
Dėkojame Algimantui S. Gečiui už sekan
šeima savo mirusiam sūnui ir broliui
Suvažiavimo Sekretorius
čio turinio 'įvadą (Seka vertimas iš ispanų
prisiminti Skiria kasmetinę
kalbos):
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO
„Šis leidinys tikrumoje yra rinkinys
PREMIJĄ.
PREL. P. KURAIČIO
straipsnių ir reportažų apie Lietuvą ir
Premijai skirti sąlygos yra tokios:
KAŠTŲ RINKTINĖ
tam tikrus dabartinio gyvenimo aspektus
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 1000 do
Ateitininkų Federacijos valdybos ini lerių premija skiriama lietuviui jaunuo
Baltijos valstybėse, surinktų iš svarbiau
sių Venesuelos dienraščių. Darbas buvo ciatyva spaudai yra parengta ir netrukus liui, geriausiai pasireiškusiam raštais
atliktas dėka nuolatinių ir nenuilstamų bus išleista Ateitininkų pradininko ir il (lietuvių, anglų, ar kita kalba), veikla,
pastangų Venesuelos Lietuvių Bendruo gamečio Federacijos dvasios vado prela organizaciniu veiklumu, ar jaunimo
menės — labai aktyvaus Pasaulio Lietu to Prano Kuraičio filosofinių raštų rink vienetui (sambūriui tautinių šokių
vių Bendruomenės nario. Perspausdinto tinė. Veikalą suredagavo ir spaudai pa grupei, jaunimo chorui, sporto būre
ji spaudos medžiaga buvo patalpinta 1982 rengė rašytojas Antanas Vaičiulaitis ir dr. liui), geriausiai reprezentavusiam lie
metų gruodžio — 1985 metų rugsėjo lai Juozas Girnius, kuris taip pat parašė tuvius ir Lietuvą vienerių metų bėgy
kotarpyje; ji pateko į šimtų tūkstančių Prano Kuraičio biografinę apybraižą. Re je;
skaitytojų rankas.
daktoriam talkininkavo dr. Kazys Pem2. Premijai gauti asmenis ar viene
„Savo tikslu ir apimtimi, įgyvendini kus. Rinktinė apima Prano Kuraičio tus raštu pasiūlo jaunimo organizacijų
mas šio taip svarbaus ir sunkaus projek straipsnius filosofijos, gnoseologijos, on vadovybės, jaunimo grupės, vyresnių
to yra ligi šiol vienintelis Pasaulio Lie tologijos temomis, ideologiniais klausi jų organizacijos ar paskiri asmenys iki
tuvių Bendruomenės kronikoje; jis nusi mais, taip pat trumpas studijas apie kai kiekvienerių metų gruodžio 31 d. (paš
pelno oficialaus pripažinimo ir pagyrimo. kuriuos žymiuosius filosofus.
to antspaudas);

lai-nybą pirmiau policijoje, o vėliau —
Kauno ugniagesnių komandoje. Čia jis
išvysto plačią kultūrinę veiklą, skaito
paskaitas ir stato vaidinimus.
Atsiminimų autorius domėjosi politi
niais klausimais, savotiškai vertino 1934
m. ūkininkų streikus Suvalkijoje ir tuo
laiku susidariusią krašto ekonominę pa
dėtį. Perskaitęs šią knygą, skaitytojas ti
kriausia, labai apgailestaus, kad daug ža
dantis lietuvių visuomenės veikėjas taip
anksti mirė.

d.b.

LITERATŪRINĖ POPIETĖ
Sidnėjaus, Australijoje, lietuvių klube,
vietos vyresniųjų skautų židinio iniciaty
va, buvo surengta lietuvių literatūrinė po
pietė. Gausiai susirinkusiai publikai dvie
jų valandų programą atliko būrys Sidnė
juje gyvenančių poetų ir rašytojų — An
tanas Skirka, Eglė žižytė, Milda Kabailaitė, Jurgis Janavičius, Bronius Žalys,
Agnė Lukšytė, Juozas Almis Jūragis, Al
dona Veš'čiūnaitė-Janavičienė, Ava Sau
dargienė. Tai vyresnės ir jaunesnės kar
tos rašytojai ir poetai, kurie skaitė savi
kūrybą. Literatūrinės popietės metu buv<
taip pat prisiminti du jau mirę autoriai
—■ Vincas Kazokas ir Marija MykolaitytėSlavėnienė.

MALDOS DIENA BRAZILIJOJ
Popiežius Jonas Paulius II-sis nuošir
džiai pritarė Brazilijos vyskupų konferen
cijos paskelbtai Maldos Dienai už lietu
vių tautą ir už visus tuos kraštus, ku
riuose yra suvaržyta laisvė. Apie tai pra
nešė apaštalinis nuncijus Brazilijoje kraš
to vyskupų konferencijos pirmininkui
kardinolui Lorscheiter atsiųstame laiške.
Šventasis Tėvas, rašo laiške apaštalinis
nuncijus, buvo supažindintas su Brazili
jos vyskupų konferencijos pravesta Mal
dos Diena už lietuvių tautą ir už kitus
kraštus, kuriuose yra suvaržyta laisvė.
Popiežius didžiai vertindamas šią inicia
tyvą, prašo perduoti Brazilijos vyskupų
konferencijai savo pasitenkinimą mostu,
kuriuo yra siekiama išreikšti solidarumą
tiems kraštams, kuriuose, Bažnyčios ir ti
kinčiųjų gyvenimas ir veikla susiduria su
dideliais sunkumais. Apie apaštalinio
nuncijaus laišką Brazilijos vyskupų kon
ferencijos pirmininkui buvo painformuo
ta Brazilijos Lietuvių Kunigų Vienybė,
kuri savo laiku buvo paskatinusi Brazili
jos vyskupus kasmet Brazilijoje pravesti
Maldos Dieną už Lietuvą.

Popiežius Jonas Paulius II-sis, per apaš
talinę nunciatūrą Brazilijoje, laišku pa
dėkojo Brazilijos lietuviams už jų atsiųs
tą raštą, kuriame buvo didžiai 'įvertina
mas Šventojo Tėvo rūpestis Lietuva ir
Lietuvos tikinčiųjų reikalais. Brazilijos
lietuviai šį raštą buvo pasiuntę ryšium
su Popiežiaus priminimu maldininkų mi
niai šv. Petro aikštėje rugpjūčio 28 dieną,
kad lietuvių tauta ruošiasi paminėti savo
krikšto jubiliejų. Ta proga Jonas Paulius
II-sis buvo iškėlęs lietuvių prisirišimą
prie krikščioniškojo tikėjimo, buvo išreiš
kęs lietuviams visos Bažnyčios solidaru
mą, kvietė visus jungtis maldoje už Lietu
vą. Dabar apaštalinės nunciatūros atsiųs
tame laiške Brazilijos lietuviams pažy
mima, kad Popiežius labai jautrai priėmė
Brazilijos lietuvių padėkos žodžius, mels
damas Išganytoją ir Švenčiausiąją Merge
lę Mariją, kad suteiktų lietuviam gausių
dvasinių malonių, reikšdamas viltį, kad
pasiruošimas besiartinančiam Lietuvos
krikšto jubiliejui atnaujins ryžtą pilnai
atsiverti Dievui ir savo tikėjimą paliudy
ti tikrai krikščionišku gyvenimu.

PREMIJA JAUNIMUI

L. DAMBRAUSKAS
2.

Prasidėjo L.D. tardymai, 1984 m.
kovo 22-28 d. iškelta jam baudžiamo
ji byla ir patrauktas baudžiamojon at
sakomybėn už nusikaltimo numatyto
LTSR Baudž. kodekso 68 str. I d. pa
darymą. „Kad, gyvendamas Kaune ir
Vilniuje, ir būdamas priešiškai nusi
statęs tarybinės santvarkos atžvilgiu,
tikslu susilpinti Tarybų valdžią, sis
temingai vedė antitarybinę agitaciją ir
propagandą: gamino, daugino, platino
ir laikė platinimo tikslu šmeižtišką,
žeminančią tarybų valstybinę ir visuo
meninę santvarką literatūrą. Tačiau
tardymams jis buvo kviečiamas 2-4 k.
savaitėje, leidžiamas dar gyventi na
muose Vilniuje, pasižadėjus niekur be
KGB žinios neišvykti, ir toliau dir
bant, — sąryšy su jo bloga sveikatos
būkle (ji buvo saugumo komitetui ži
noma, jau prieš kurį laiką surinkus iš
poliklinikos, kur gydydavosi, žinias,
neva dėl jo numatomo išvykimo — komandiravimo į kapitalistines valsty
bes). Prasidėjus tardymams, greitai pa
blogėjo jo sveikata, buvo paguldytas
priešinfarktiniame stovyje į reanimacinį skyrių, vėliau perkeltas į kardiolo
giųį, į reabilitacinį skyrius ir tub. ligo
ninę. Buvo tardomas keletą kartų ir
kardiologiniame skyriuje, o iš tub. li
goninės išrašytas VSK (valst. saugumo
komiteto) parėdymu.
Tardytojais buvo keli, bet pagrin
dinis — VS tardymo sk. ypatingai
svarbių bylų vyresnysis tardytojas pul

kininkas V. Liniauskas. Tardė labai
grubiai, naudodamasis priešingu melu
ir klastote.
Teismas įvyko 1984 m. spalio 1-3
dienomis LTSR Aukščiausio teismo
Baudžiamųjų bylų kolegijos. Pirminin
kavo teisėjas Pėstininkas. Prokuroras
— Bakučionis (pastarasis dalyvauda
vo kone visose politinėse bylose).
I dieną. Perskaityta VSK perduota
šios baudž. bylos Nr. 11 kaltinamoji
išvada (28 psl.). Kaltinamojo ginamoji
kalba. Kaltinamojo apklausa (proku
roro). Liudininkų apklausa.
II dieną. Supažindinimas su visa by
los medžiaga — 14Jka storų įrištų ap
lankų (viso virš 200 psl.). Trumpas
kaltinamojo pasisakymas dėl 2 liudy
tojų parodymų. Prokuroro Bakučionio išsami kalba. Prokuroras, nagri
nėdamas pagrindinio kaltinimo — pa
rašytų atsiminimų „antitarybiškumą“,
citavo atskirus išsireiškimus iš 1-osios
knygos „Jaunystės pėdsakais“, ko
mentuodamas ir kritikuodamas kai
kurių minimų 1940-1945 mt. laikotar
pio įvykių aprašymus ir protavimus.
Kad „rudąją okupaciją pakeitė, raudo
noji“ (ar atvirkščiai), kad žmonės kal
bėję „vienas raudonas kaip šėtonas,
kitas rudas kaip šuva“, kad miškinį
„nušovė“, o stribą „nugnybo“, kad
bandęs aiškinti nacion. banditų-žaliukų atsiradimo priežastis. Kad, aprašy
mas, jog buvo jų nužudyta šeima, vie
toj to, kad pasmerktų tikrą jų žiauru
mą, nurodo, kad nužudytasis 1940 m.

3. Premijuotino asmens ar jaunimo
vieneto tinkamumui įvertinti sudaro
ma žiuri komisija, kurion po vieną
atstovą skiria Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės jaunimo reikalams vado
vas, Pasaulio lietuvių Jaunimo sąjun
gos valdyba ir JAV Lietuvių Jaunimo
sąjunga, o du atstovus paskiria Kriau
čeliūnų šeima;
4. žiuri komisija, aptarusi asmens
ar vieneto tinkamumą premijai, ją ski
ria balsų dauguma iki sekančių metų
vasario 15 d. ir susitaria su Kriauče
liūnų šeima dėl premijos įteikimo lai
ko ir pobūdžio;
5. Premijai asmenys ar vienetai siū
lomi raštu, nurodant tiksliai premijai
tinkamumo motyvus, ir siunčiami
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO
PREMIJOS KOMISIJAI
12500 Pawnee Road, Palos Park,
Illinois 60464.

aktyviai dalyvavo išvežant VI. 14. d. I tarybinio gyvenimo, o įspėti dabartį,
žmones, kad vokiečių okupacijos me kad tos klaidos nepasikartotų. Nemąs
tu išvežtas Vokietijon darbams tuoj tą ir neprisimenantieji savo praeities
pat sugrįžo ir dirbo gestape, kad grį žmonės (tokius žmones kazachai va
žus Tarybinei Armijai vėl išdavinėjęs diną mankurtais) negalį pretenduoti
žmones, ir baigė ironišku sakiniu. „O šviesią ateitį. Kaltinamasis nurodė,
vis tik gaila — žuvo toks neeilinis tarp kad labai ilgai rašęs tuos savo prisimi
tautinio masto talentas“. Antros kny nimus, vis juos perdirbinėdamas ir pa
gos „Kančių keliais“ visai nebenagri- pildydamas, bendraudamas tuo metu
nėjo, tik pasakė, jog ji analogiška Sol- pats su savimi ir savo nepamirštamais,
ženicino „Gulagui“ — jo sekimas. buvusiais draugais, kad šie prisimini
Nors trečia knyga nebaigta , bet iš tu mai buvę jo sielos dalis; kad atvaizda
rimų jos skyrelių nesijaučia, kad būtų vęs savo gyvenimo ir istorijos laikotar
ketinama pakeisti ironišką, nepalankų pius taip, kaip jie tada jam ir žmonėms
tarybinei santvarkai, stilių. Gale pro atrodė, ir kritiškai vertindamas visus,
kuroras paminėjo, kad ankstyvesnis 10 o ne vien tarybinio gyvenimo laikotar
metų bausmės atlikimas jo nepataisęs, pius. Tokių aprašymų ir kritikos aps
tad negalima jo esą palikti visuomenė tu ir mūsų tarybinų rašytojų, pvz.,
je ir pasiūlė 5 metus laisvės atėmimo Avyžiaus ir Petkevičiaus romanuose
griežto režimo kolonijoje su ištrėmimu apie karo ir pokario laikus Lietuvoje.
3 metams. Advokato Vaicekausko Nurodė, kad mąstymas, mintys ir įsi
trumpa ir nesklandi kalba (su pačia tikinimai negalį būti laikomi nusikalti
bylos medžiaga buvo beveik nesusipa mu. Prieš juos bejėgiai ir įstatymai, ku
žinęs) — siūlė pakeisti kaltinimo rie gali kontroliuoti tik piliečių poel
straipsnį lengvesniu ir visais atvejais gius, o ne galvoseną — mintis. Toliau
rast galimybę pritaikyti straipsnio lyg dar kartą atsakė į liudytojų parody
tinas bausmes.
mus (dėl platinimo), bei dėl kitų kal
Paskutinioji kaltinamojo kalba. Su tinimų (straipsnių) ir suminėjo savo atlygino jo tardymą ir jo „nusikaltimo“ siekimus tiesioginiame darbe. Bet tai
nagrinėjimą šiame teisme su rašytojo, nereiškia, kad savo institute jis nema
Lenininės premijos laureato, Čingizo tęs silpnų vietų ir nedrįsdavęs aštriau
Aitmatovo 1983 m. atspausdintam ro pakritikuoti. Ne teisingos kritikos rei
mano „Ilga kaip šimtmečiai diena“ kia bijoti, o melagingo liaupsinimo.
aprašomo, Kazachijos užkampy įsikū Bet ar tai yra šmeižimas tarybinės de
rusio ramaus mokytojo Kulybajevo mokratijos, tarybinio gyvenimo. Dau
byla ir likimu, kuris buvo suimtas (ir giausiai jis kentėjęs nuo tų, kurie save
mirė tardymo metu nuo infarkto) vien laikė valstybe — neklystančiom as
už tai, kad išdrįso rašyti savo gyveni menybėm. Įvairaus plauko demagogai
mo prisiminimus. Manąs, kad ir teis tinginiai, spekuliuojantieji savo užima
mas turėtų sutikti, kad atvaizduoda mom pareigom, ne tik kritikos nemė
mas šias asmenybės kulto laikotarpio go, bet į ją žiūrėjo kaip į tarybinės de
klaidas, autorius nenorėjęs apšmeižti mokratijos pasikėsinimą, jų veiklos

TĖVYNĖS DAINA

Dėl laukų ramunėlėm nusėtų,
Dėlei tavo padangių žvainų,
Negaliu aš tavęs nemylėti,
Nedainuot tavo skausmo dainų.
Kaip
Kaip
Kaip
Taip

gili gintarinė jūružė,
gilus debesėlių dangus,
linų mėlynų mėlynumas,
ir tavo vargelis gilus...

Kaip žiemos surakinto upelio,
Tyliai plaka tavoji širdis,
Bet galybėj pavasario žalio
Jos plakimą padangės girdės!

Visagalio ranka maloninga —
Virš tavęs, mylima Lietuva!
Vėl žydėsi graži ir laiminga,
Amžių amžiais jauna ir laisva!
šmeižimą. Demokratiją jis suprantąs
kaip sąžiningai dirbančių ir valstybi
nes pareigas atliekančių laisvai mąs
tančių žmonių visuomenę. Prieš tokią
visuomenę jis niekuomet nekėlęs bal
so, priešingai — iš jos mokęsis kaip
sąžiningai dirbti, ir prieš jos atstovus
lenkė žemai galvą.
Pasinaudodamas paskutinio pasisa
kymo teise, kreipėsi į savo šeimą (tris
sūnus ir vieną dukrą), išdėstydamas
savo gyvenimo credo ir nurodydamas
pagrindines gyvenimo gaires. Pasakė,
kad nesisielotų dėl jo, nes ne mirties
reikia bijoti, o gyvenimo niekšybių, ne
svarbu kokiais -izmais jos save puoš
iu. Svarbiausia sugebėti dorai gyventi
ir garbingai išeit iš gyvenimo. Kan
čios dėka labiau įvertinam ir giliau
pajaučiam pasitaikančias gyvenimo
džiaugsmo ir laimės minutes. Niekad
nereikią vaikytis lengvo gyvenimo ir
privilegijuotos padėties, nes socialinį
neteisingumą visuomet vieni žmonės
trokšta panaikinti, gi kiti pavydi, ar
daro niekšybes, norėdami pakilti kar
jeros laiptais. Daug aukų pareikalavo
ir karų sukėlė visuomenės, negerovės.
Bet karai neišsprendžia žmonijos pro
blemų. Išlieka ar tik pasikeičia kaž
kokia privilegijuota visuomenės dalis.
Dažniausiai nugalėtojai pripažįsta tik
pergalę, bet ne taiką. Tikroji taika
glūdi tik žmonių širdyse, tik elemen
tarių žmogaus teisių prisilaikymo ir
apsaugojimo įstatymuose. Visi gimsta
žmonėmis, bet ne visi jais išlieka. Svar
biausia gi žmogaus pareiga ir yra išlik
ti žmogum visur kur bebūtum — ka
lėjime, lagery, ministro ar teisėjo pos
te. Bet specialių žmoniškumo moky
klų nėra, todėl reikia pačiam susiras-
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LIETUVOS KRIKŠTAS
DAR DĖL LIETUVOS KRIKŠTO

JUBILIEJAUS

Mūsų spaudoje dar vis šen ir ten pa
prieštaraujama, kam ruošiamasi švęsti
600 metų krikščionybės į Lietuvą įvedi
mo jubiliejų, kai jau 1251 m. Lietuvos
valdovas Mindaugas priėmė krikštą ir
1253 m. popiežiaus Inocento IV pavedimu
kaip krikščionis buvo vainikuotas Lietu
vos karalium. „Tų laikų papročiu, svar
biausia apsikrikštyti valdovui ir gauti
popiežiaus globą", — rašo D. Banaitis „Eu
ropos Lietuvyje“ 1985 m. lapkričio 8 d.
„Todėl — pagal šį laikraščio skaitytoją
— jeigu minėti iš viso jubiliejų, Lietuvos
krikštą reikia skaityti nuo 1251 metų“.
Negalima sakyti, kad bent pirmajame
tvirtinime nebūtų tiesos ir logikos. Yra
tautų, kur valdovo krikšto data tapo į
tuos kraštus krikščionybės 'įvedimo data.
Tai ypač ryšku mūsų artimiausiuose kai
mynuose. Lenkai 1966 m. šventė savo krikš
to „tūkstantmetį“, nes 966 m. jų valdovas
Mieška I priėmė lotynų apeigų krikštą.
Rusai 1988 m. minės savo „tūkstantmetį“,
nes 988 m. Kijevo kunigaikštis Vladimiras
tapo krikščioniu. Todėl nieko nuostabaus,
jei siūloma ir mums krikščionybės į Lie
tuvą įvedimą minėti laikantis Mindaugo
krikšto datos.
Tačiau, jei Mindaugo laikų įvykių rai
da turi panašumų i istorijos vystymąsi
kaimyninėse šalyse, joje yra ir didelių
skirtumų. Lenkijoje kartą įvesta krikš
čionybė pamažu, bet nuolat stiprėjo ir
plėtojosi. Pats kraštas jautėsi įsijungęs į
krikščioniškųjų tautų šeimą ir visi kiti
kraštai jį tokį laikė. Panašiai vystėsi
krikščionybė ir Rusijoje: kartą įdiegtas
Kristaus tikėjimo daigas be perstojo sklei
dėsi, apimdamas visą kraštą. To negali
ma pasakyti apie Lietuvą. Nė vienas iš
Lietuvos kunigaikščių, Mindaugo 'įpėdi
nių, nelaikė savęs krikščioniško krašto
valdovu. Kaip tik dėl to, kad valdė krikš
to nepriėmusius gyventojus, valdovai pa
tys ilgą laiką vengė krikštytis. Net ir Jo
gaila užaugo pagonis, nors jo motina bu
vo krikščionė ir ne Vienas jo brolis bei
sesuo buvo pakrikštyti. Taip pat ir kitų
akyse pomindauginė Lietuva
nebuvo
krikščioniška. Nėra ko minėti kryžiuo
čių, kurių egzistencija Lietuvos pašonėje
buvo pateisinama tuo, kad lietuviai dar
pagonys. Bet ir lenkai dažnai XIII ir XIV
a. dejuodavo, kad juos nuolat užpuldinė
ja „Lituani, fidei catholicae inimici“ —
„lietuviai, katalikų tikėjimo
priešai“.
Kaip tik už tai gaudavo iš popiežių dalį
Lenkijoje surinktos dešimtinės, įvairių
kitų palengvinimų bei dvasinių malonių.
O popiežiai, nežiūrint, kad Inocentas IV
Mindaugą buvo pavadinęs „specialis fi
lius Sanctae Romanae Ecclesiae“ — „ypa
tingas šv. Romos Bažnyčios sūnus“ ir Lie
tuvos karalystę buvo priėmęs „in ius et
proprietatem beat! Petri“ — „į šv. Petro
išimtinę teisę ir nuosavybę“, tie patys po
piežiai jau netrukus lietuvius vadina žmo
nės, „kurie Dievo negarbina, netgi Jo var

dui piktžodžiauja ir, susidėję su totoriais,
sudarydami su jais prakeiktą sąjungą,
dažnai užpuldinėja Lenkiją" (pop. Urbo
nas IV, 1264 metais — žr. Theiner, Vet.
Mon. Pol. et Lit, I, p. 77). Ir už 100 metų,
pop. Inocentui VI lietuviai vis dar „ini
mici Christian! nominis" — „krikščioniško
vardo priešai" (Theiner, ten pat, psl. 577).
Jei popiežius būtų laikęs lietuvių tautą
pakrikštyta, nebūtų taip išsireiškęs.
Nesusipratimai, matyt, atsiranda dėl
netinkamai suprasto krikšto sąvokos. Į
krikštą žiūrima perdaug materialistiškai:
jį priimti tai lyg pastatyti kokį nors pa
minklą. Kartą pastatytas jis turi stovėti.
Bet krikšto tikrovė iš tiesų yra kitokia,
— jis yra dvasinės tikrovės, Dievo suteik
tos malonės ženklas. Dievas veltui teikia
malones, tačiau jų niekam nebruka per
prievartą, — žmogus turi laisvai ją pri
imti. Pop. Aleksandras IV kartą, dar Min
daugo laikais, rašė: „atsivertimas turi bū
ti laisvas, ir pačiam Dievui nepatinka
prievarta teikiami patarnavimai“ (Thei
ner, ten pat, psl. 71). Pop. Inocento IV
didžiulis palankumas pasikrikštijusiam
Mindaugui rodo, jog Kristaus vietininkas
tikėjosi, kad prie karaliaus ir jo dvariš
kių prisijungs taip pat visa tauta. O to
kaip tik nebuvo. Lietuvių tautai Mindau
go krikštu buvo pasiūlyta malonė tapti
krikščioniška tauta. Lietuva, kaip tauta,
to pasiūlymo tuomet nepriėmė. Ji liko ir
toliau pagoniška tauta. Turime teisę ir
pareigą kalbėti bei minėti 1251 m. 'įvykus, Mindaugo ir kai kurių kitų kunigaikš
čių bei dvariškių krikštą, tvirtinti, jog
tais metais į Lietuvą įžengė krikščionybė,
bet kad tuomet būtų įvykęs ir visos tau
tos krikštas, Lietuvos į krikščioniškų tau
tų šeimą 'įsijungimas, — tai ne! Galėjo ir
tai įvykti, bet neįvyko. Lietuva dar per
130 metų visų Eurooos tautų akyse ir jos
pačios, kaip valstybės branduolį sudaran
čios tautos sąmonėje, tebebuvo pagoniš
ka. Tiktai nuo 1387 mettį ji tapo krikščio
niška tauta ir kaip tokia buvo visų pripa
žinta.
Ar nebus tik visų tų priekaištavimų nu
matytam Lietuvos krikšto 600 metų jubi
liejui pati giliausia šaknis mūsų savotiš
kas, sakyčiau alergiškas jautrumas min
čiai, kad Lietuva esanti pakrikštyta iš
Lenkijos malonės? Lenkai, žinoma, neven
gia sau prisiskirti tokių nuopelnų. Bet jie
čia gerokai perdeda. Lietuvos krikšto rei
kalas buvo pribrendęs, jau prieš prade
dant tartis su lenkais dėl Jogailos vedy
bų su jų karaliene Jadvyga. Jogaila, be
to, visai ne lenkų verčiamas, o pats savo
ruožtu pravedė 1387 m. pradžioje aukštai
čių krikštą. Neatsivežė iš Lenkijos nei
žymiųjų lenkų didikų, nei aukštųjų dva
sininkų. „Nebuvo nei Gniezno arkivysku
po, nei Krokuvoje lietuvių kunigaikščius
krikštijusio Radlicos (Krokuvos vysku
po), nei veiklaus Poznanės (vyskupo)
Dobrogosto“ — rašo prof. Ivinskis (Lietu

ti kelią. Jis niekad nesistengęs primes
ti vaikams savo įsitikinimų, todėl ir šį
kartą sakąs: „Eikite savo pasirinktais
keliais, bet tik nepraraskit sugebėjimo
kritiškai galvoti ir netapkit gyvais ro
botais ar mankurtais. Elementarių
žmogaus teisių gerbimas — žmogaus
įsitikinimų bei pažiūrų tolerancija pa
dės jums išvengti neapykantos. Nes tik
kritikoje ir diskusijose gimstanti tiesa,
o neapykanta esanti visokių nelaimių
priežastim.
Jis gi pasirinkęs savo gyvenimo ke
lią. Gyvenimo tiesų pažinimas tai la
bai sunkus mokslas, o daiktus vadinti
savo vardais — didelė prabanga už
kurią tenka kartais brangiai apmokėti,
o kartais ir gyvybę paaukoti. Tepadedanti vaikams jo meilė jiems gyveni
mo sunkumose. Prisakė dar gerbti ir
mylėti savo motiną ir būti jos vertais,
ir atsisveikino.
Toliau kreipėsi į teismą, kad jis ne
sąs kaltas. Kad jam yra žinomos ka
lėjimo ir lagerio fizinės bei moralinės
kančios, kurios dabar jam,
kaip nebepagydomam ligoniui, esan
čios tolygios lėtai mirčiai. Gi lėta mir
tis žiauresnė už staigią. Todėl jeigu
teismui žmoniškumo ir pilietinės sąži
nės bei drąsos jausmas dėl kurių nors
priežasčių nepadėtų objektyviai iš
spręsti jo bylą ir išteisinti, drįstąs
kreiptis į jį su prašymu: humaniškumo
vardan prokuroro siūlomą bausmę pa
keisti sušaudymu. — Tai pasakęs kal
tinamasis susvyravo ir nukrito, nete
kęs sąmonės.Bet, matomai, tai būta tik
apalpimo po per didelio visų jo dvasi
nių bei fizinių jėgų įtempimo.
III dieną — spalio 3 buvo paskelb
tas teismo nuosprendis ir čia pat salėje
kaltinamasis suimtas. Pripažintas kal

tu pagal jau minėtą 68 str. I dalį ir pa
skirta bausmė 3 mt. 6 mėn. laisvės atė
mimo atliekant bausmę griežto režimo
kolonijoje (lageryje) ir po to 2 metams
dar nutrėmimo (siūlyta prokuroro
bausmė šiek tiek sušvelninta. Maksi
malus terminas šiam straipsniui — 7
lag. ir 5 tremt., minimalus — 6 mėn.
lagerio ar 2 mt. nutrėmimo).
Ilgokas teismo nuosprendis buvo su
formuluotas daugmaž taip pat kaip
kaltinamoji išvada, perduota teismui,
saugumo tik atmesti keli punktai kaip
neįrodyti ir nepagrįsti (iš jų — straips
nio apie Solženiciną atspausdinto ir
Perspektyvų 10 nr. parašymas, ben
dradarbiavimas su nuteistuoju doc.
Skuodžiu, dienoraštis).Nuosprendy nu
rodoma, kad L.D. nacionalistiškai nu
siteikusi asmenybė, kad kilęs iš buožių
(mat tėvas turėjęs 45 ha), kad jo bro
lis Jonas pokario metais buvo ginkluo
tosios nacion. gaujos dalyviu. Trum
pai apibūdinama sena L.D. byla ir
bausmė, kur nurodoma, kaip sunki
nanti atsakomybę aplinkybė, kad dar
be ir buityje charakterizuojamas tei
giamai, kad serga širdies ir plaučių li
gomis. Kaltinamas, kad 1957-1983 me
tais parašęs ir atspausdinęs rašomąja
mašinėle ne mažiau 2 egz. memuari
nio pobūdžio rašinį, pavadintą „Pa
smerktojo prisiminimai“ (200 psl.) ir
išplatinęs juos Kauno mieste.
Nuo 1970 iki 1984 m. kovo mėn.
parašė 53 sąsiuvinių apimties taip pat
memuarinio pobūdžio rašinį, pavadin
tą „Gyvenimo akimirkos“. Atspausdi
no rašomąja mašinėle po 3 egz. I-os
dalies, pavadintos „Jaunystės pėdsa
kais“ ir II dalies, pavadintos „Kančių
keliais“, susidedančios iš dviejų sky
rių ir laikė platinimo tikslu savo bu

3

vos istorija, Roma 1978, psl. 287). Nepa
siėmė Jogaila nei jaunutės karalienės Jad
vygos, nors būtų buvusi pirmoji proga
jai parodyti savo tėvų žemę. Lenkų nuo
seno išgarsintoji „Lietuvos apaštale“ svar
biame Lietuvos krikšto vyksme nedalyva
vo. Lenkijos ponai ją išsivežė Raudonojon Rusion. Kai Jogaila Vilniuje krikštijo
savo tautiečius, Jadvyga iškilmingai įva
žiavo į Lvovą ir tam miestui suteikė pri
vilegiją. Visos tos aplinkybės rodo, jog
Jogaila, gal nenorėdamas sukelti nepasi
tenkinimo tarp lietuvių, tyčiomis paliko
nuošaliai Lenkijos diduomenę. Atsivežė
tik būrelį kunigų ir vienuolių. Lietuvos
krikštas turėjo būti pačių lietuvių reika
las.
Tokie yra anų laikų įvykiai. 1251 m.
įvyko Lietuvos valdovo Mindaugo krikš
tas, 1386 m. kito Lietuvos valdovo, Jogai
los, krikštas, bet ir šis buvo daugiau pri
vataus pobūdžio, nes tik krikščionis ga
lėjo būti vainikuojamas karaliumi, 1387
m. lietuvių tautos krikštas. Ir iš tikrųjų
nuo tų metų Lietuva įsijungė į krikščio
niškųjų tautų šeimą. Nereikia dėl to nu
griauti Manchesteryje lietuvių katalikų
pastatyto paminklo ar nugremžti jo įrašo:
„1251-1951. Commemorating the 7th Cen
tenary of Christianity in Lithuania“. Pa
minklas primena, kad krikščionybė į Lie
tuvą viešai įžengė 1251 metais. Ir tai yra
tikra teisybė. Kitas dalykas, kada lietu
vių tauta tapo krikščioniškąja tauta? Tu
rėjo dar pagyventi keturios-penkios lie
tuvių generacijos, kol ir tai įvyko — 1387
metais.
Paulius Rabikauskas

Mūsų mieliems bičiuliams
ir rėmėjams
linkime linksmų šv. Kalėdų
ir laimingų N. Metų.
Tautinės Paramos Fondo
Valdyba

:
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Visiems pažįstamiems
Anglijoj ir Škotijoj
linkiu
kuo geriausios laimės
ir sėkmės
ŠV. KALĖDŲ ir N. METŲ
proga.
Jonas Balčiūnas

1. Naujas Vasario 16 gimnazijos ku tikėti, kad mums pavyktų dar dau
berniukų bendrabutis jau statomas. giau lėšų sudaryti, nes mūsų pajėgos
1985 m. spalio 5 d. jau šventinėm yra silpnos, turint galvoje, kad Vokie
kertinį akmenį.
tijos lietuvių bendruomenė turi vos
2. Kaip jau anksčiau buvo skelbta, tūkstantį registruotų narių.
Todėl mes kreipiamės į pasaulio
statyba kainuos 5,5 mil. DM. BadenWuerttemberg, Hessen ir federalinė lietuvius ir jų organizacijas paremti
vyriausybės paskyrė po vieną milijoną mūsų pastangas ir pravesti lėšų vajus
DM, su sąlyga, kad lietuviai patys gimnazijos statybai.
Už pagalbą nuoširdžiausiai dėkoja
prisidėtų prie statybos išlaidų padengi
me.
mo, bent 0,5 mik DM sumoje. Betgi
norėdamos užsitikrinti, kad ši sąly
Su geriausiais linkėjimais,
ga būtų išpildyta, pastatytas reikalavi
Vasario 16 gimnazijos kuratorijos
mas, kad lietuviai pirma išleistų savo
pinigus ir tik tuomet bus galima nau
valdyba:
doti jų skirtas (sumas) lėšas.
tėv. A. Bernatonis — pirm.,
3. Vokiečių vyriausybė skiria dide

;
I
'
!
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tuose Kaune ir Vilniuje.
1983 m. gruodžio mėn. II šios me
muarų dalies I skyrių davęs skaityti
Kėdainių raj. gyventojai AZ (buvusiai
bendraklasei).
1983 m. VIII mėn. davė skaityti
Vilniaus m. gyventojui Juozui Fabijonavičiui memuarų 1 d. ir II d. I sky
rių, o 1984.111.19. — III dalies H sk.
Tęsdamas memuarų dauginimą spaus
dino rašom, mašinėle jų III dalies, pa
vadintos „Laisvės miražas“ 6 egz., bet
nebaigė, nes jie buvo paimti kratos
metu jo bute.
Iki 1984 m. III mėn. saugojo savo
bute platinimo tikslu 6 lapų mašinraš
tį, pavadintą „Pasmerktojo prisimini
mai“. Ištraukos iš II d. atspausdintą 3
egz.
Šiuose memuarinio pobūdžio raši
niuose L.D. šmeižia taryb. valstybę ir
visuomeninę santvarką, neigiamai at
siliepia apie tarybų valdžios atkūrimą
Lietuvoje 1940 m., to laiko revoliuci
nius įvykius ir lietuvių liaudies valią
pateikia kaip okupaciją, liaupsina as
menis kovojusius prieš Tarybų val
džią, išjuokia tarybinius organus ir jų
atstovus, šmeižia kolūkinę sistemą,
kursto nesantaiką tarybinių tautų tar
pe. Jog paminėtus rašinius L.D. dau
gino platinimo tikslu, patvirtina ir ra
šinio „Pasmerktojo
prisiminimai“
įžanga, kurioje rašoma, kad tai būsiąs
trijų jo gyvenimo laikotarpių auten
tiškų gyvenimo faktų rinkinys, kurio
tikslas padėti mąstančiam skaitytojui
suprasti ne tik autoriaus gyvenimą,
bet ypač tą epochą, kurioje tautai sta
toma aiški dilema gyventi, ar žūti...“
1978 metais parašęs antitarybinio
turinio straipsnį, pavadintą „TSRS —
‘demokratiškiausia1 šalis pasaulyje,

A. Šmitas — vicepirm. ir Gimnazijos
direktorius,
J. Valiūnas — ižd.

les lėšas gimnazijos ir bendrabučių
išlaikymui, būtent apie 1 mil. DM
per metus, t.y. s visų reikalingų lėšų,
jie laukia, kad lietuviai padengtų
trūkstamas sumas, nes jų nuomone
bendruomenė tik tuomet yra verta pa
ramos, jeigu ji yra pajėgi pati dalį iš
laidų padengti. Taip lietuvių patarlė
— padėk pats sau, tai ir Dievas tau
padės — galioja ir čia. Taigi tas vo
kiečių reikalavimas yra taikomas ir
naujo berniukų bendrabučio statybos
finansavimo reikaluose.

DBLS Škotijos skyrius
sveikina savo narius su
Kalėdomis ir Naujais Metais
ir linki visiems
laimės ir sėkmės ateityje

Vokiečiai mūsų gimnaziją labai
vertina, ką rodo jų nuolatinė didelė
parama jos išlaikymui. Tam jie turi ir
pagrindo, nes šioje gimnazijoje moks
lo lygis yra gana aukštas. Pvz., šių
mokslo metų gale egzaminus išlaikė
visi abiturientai su vidurkio pažymiu
tarp 1.7 ir 2.8 (šešeto sistemoje: 1 —
geriausias, 6 — blogiausias).

Vasario 16 gimnazija yra viso pa
saulio lietuvių gimnazija, šiuo metu
joje mokosi jaunimas iš 8 įvairių
kraštų. Ir bendras mokinių skaičius
vis didėja, ne tik iš Vokietijos, bet ir
kitų kraštų. Vokiečių įstaigos tai stebi
su tam tikru pasitenkinimu, nes moki
nių daugėjime jie mato gimnazijos pa
sitvirtinimą. Kai anksčiau jie buvo
linkę remti tik Vokietijos lietuvių gim
naziją, dabar įžiūri reikalingumą mo
kinių ir iš užsienio, nes žino, kad ši
yra vienintelė lietuvių gimnazija visa
me laisvame pasaulyje.

Šv. Kalėdų proga sveikinu visus
draugus ir pažįstamus žmonos ir savo
vardu ir linkiu laimės ir sėkmės
Naujuosiuose metuose.
Petras Varkala

I

GIMNAZIJAI REIKIA
PARAMOS

Vokietijos ir kitų kraštų lietuviai
turi daug pagrindo šia gimnazija di
džiuotis. Jos vertę gi įrodo aukštas
mokslo lygis ir vis didėjantis mokinių
skaičius. Todėl mes lietuviai turime
dėti visas galimas pastangas ją išlai
kyti ir tobulinti. Vienas iš svarbiausių
šiuo metu reikalavimų yra naujo ber
niukų bendrabučio pastatymas.
Iki šiol mums yra pavykę sutelkti
apie 200.000 DM iš palikimų ir beveik
vien iš Vokietijos lietuvių aukų. Sun

arba tos šalies konstitucija jos piliečio
požiūriu“ ir pasirašė B. Stasiukaičio
slapyvardžiu, šis straipsnis 1980 m.
buvo atspausdintas leidinyje „Perspek
tyvos“ Nr. 21. Be to, šio straipsnio
rankraštį platino Kauno mieste, kuris
1979.Vili.8. kratos metu taip pat bu
vo atrastas pas buvusią jo bendradar
bę L.K. Paminėtame straipsnyje įžū
liai šmeižiama taryb. santvarka, jos
konstitucija, liaupsinamos imperialis
tinės valstybės. Tarybų valdžios at
kūrimas 1940 m. Pabaltijo respubliko
se vadinamas „okupacija“, o tarybine
rinkimine sistema „piliečių mulkini
mu“. Nelegalus leidinys „Perspekty
vos“ buvo platinamas Lietuvos TSR
ir už jos ribų. „Perspektyvų“ 21 nume
ris buvo naudojamas užsienio buržua
zinių nacionalistų propagandos orga
nų veikloje, nukreiptoje prieš Tarybų
Sąjungą. Komentarai apie šį leidinį at
spausdinti reakcinio lietuvių emigran
tų laikraščio „Europos Lietuvis“ 1981
spalio 30 ir 1983 balandžio 8 nume
riuose. Jo turinys analizuojamas Va
tikano radijo 1980 lapkričio 6 ir 10 d.
laidose.
1983 m. Vilniaus m. gyventojui Juo
zui Fabijonavičiui davęs skaityti anti
tarybinio šmeižtiško turinio straips
nius „Antisemitizmas tautinio klausi
mo šviesoje“, „Ordinomanija“ ir „Pa
žymint A. Solženicino 60-čio jubiliejų
ir 5 mt. ištrėmimo iš TSRS sukaktį“,
kuriuose šmeižiama tarybinė visuo
meninė santvarka, jos ekonomika, ko
munistų partija ir teisingumo organai.

Gimines, bičiulius ir bendradarbius
sveikiname švenčių proga ir linkime
laimingų Naujųjų Metų

Dargis ir šeima

*
*
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Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų

* Naujųjų metų visiems draugams ir
į
pažįstamiems linki

**

.Kazimieras Bivainis

Linksmų šv. Kalėdų
ir laimingų N. Metų linki,
visiems draugams ir (pažįstamiems
A. V. Leonai

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų
Naujųjų Metų linkiu visiems
draugams, pažįstamiems ir Lietuvių
klubo Londone lankytojams.
K. Makūnas

Andriukaičio), „Apie mūsų pasitikėji
mą“ (šventiko Dudko), „Užteks tik
prisiminti“ (citatos, ištraukos), kuriuo
se šmeižiama Tar. valstybės užsienio
politika, jos ekonomika, Taryb. Armi
ja šmeižtiškai vadinama „tautų paver
gėja“, komunizmas — „rusų nacizmo
kauke“.
Tai yra L.D. padarė nusikaltimą,
numatytą LTSR BK 68 — I dalim.
Jo kaltė jam inkriminuojamų nusikal
timų padaryme įrodyta daiktiniais
įrodymais, liudytojų parodymais, eks
pertizių išvadomis ir kita bylos medžią
ga.

L.D. bausmę atlieka 431200, Mordovskaja ASSR, Tenguševskij rajon,
pos. BaraŠevo, uchr. ZK 385-3-5. Jau
2 kartu buvo sunkiai susirgęs. Laiškai,
kurie nebūna konfiskuoti, namiškius
pasiekia tik po 2-4 mėnesių (leidžiama
iš ten pasiųsti 2 laiškus per mėnesį).
Turi teisę gauti tik 1 kg. banderolę kas
pusę metų. Vieną 5 kg. siuntinį per
metus turės gauti tik atbuvęs pusę
bausmės termino. Malonės prašymas,
žmonos paduota tuoj po teismo LTSR
Aukšč. Tarybos Prezidiumui (nežiū
rint rašytojo Baltušio tarpininkavimo)
ir visi skundai, paduoti Lietuvos ir
TSRS generaliniam prokurorui, at
mesti. Į užklausimus ir skundus dėl
jo laiškų konfiskavimo ir sulaikymo
šio lagerio ir TSRS lagerių (pataisos
darbų įstaigų) administracijos atsako
standartiškai, kad laiškų rašymo limi
tą L.D. išpildąs, o laiškai siunčiami
Iki 1984 m. kovo 22 savo butuose pagal šių įstaigų vidaus taisykles.
Kaune ir Vilniuje platinimo tikslu
Perrašė
laikė antitarybinio turinio rašinius
„Bausmė be nusikaltimo“ (Alfonso
Lietuvių Informacijos Centras
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EUROPOS LIETUVIS

KALTINIMAS SISTEMAI
JUGOSLAVŲ RAŠYTOJAS KALTINA

TARYBINĘ SISTEMĄ

„proletariato diktatūros“ samprata buvo
pakeista terminu „visos liaudies valdžia“,
iš esmės niekas nepasikeitė — Tarybų
Sąjunga ir toliau pasiliko biurokratine
valstybe, kurią valdo visagalis elitas, o
proletariatui ir „liaudžiai“ liko ankstesnis
uždavinys — vykdyti įsakymus, duotus iš
aukščiau.

dešimtmečius kaupęsi „tabu“ paženklinti
prieštaravimai ir problemos“.
Jugoslavų rašytojas priduria, kad rašy
damas apie įvairias Rytų Europos krizes,
jis nesiekia sukurti Skaitytoją intriguo
jančią „skandalų kroniką“, bet nori nu
rodyti pavojus, kuriuos sukelia „kraštutinybės ir iškraipymai“ totalistinio reži
mo šalyse. Autorius rašo, kad jo knygoje
pateikti faktai yra paimti iš oficialių Ry
tų Europos šalių dokumentų, kuriais jis
naudojosi rinkdamas reikalingą medžia
gą, ir todėl jis galįs garantuoti jų auten
tiškumą. Stanič pažymi žinąs, jog kai ku
riems Rytų europiečiams ši jo knyga ne
patiks, o taip pat, kad priešiškos socializ
mui jėgos Vakaruose gali jo veikalą pa
naudoti savo tikslams. Pasvėręs visus „už"
ir „prieš“, jis vis dėlto nutarė parašyti
minėtą knygą, kadangi jo nuomone, esą
nesvarbu, ką apie ?į jo darbą galvoja so
cializmo priešininkai, bet svarbu, kad sub
jektyvūs ir objektyvūs socializmo „stan
darto saugotojai“ geriau susipažintų su
socializmui gresiančiais pavojais ir pada
rytų atitinkamas išvadas.

Neseniai Zagrebe išleistoje labai popu
liarioje knygoje „Bijele Pjegi Socijolizma“ (Silpnosios socializmo pusės) teigia
ma, jog pagrindinė kliūtis, trukdanti Ry
tų Europos pažangai, yra tarybinė siste
ma. Knygos autorius, slovėnų žurnalistas
Janes Stanič, aštuntajame dešimtmetyje
buvo Liublijanos dienraščio „Delo“ kores
pondentas Maskvoje ir šiuo metu yra vie
nas iš žymiausių komunistinio režimo kri Dėl tokio, pasak Staničą, „socializmo iš
sigimimo“, yra kalti soc. šalių vadovai
tikų Jugoslavijoje.
Po kelionių Rytų Europos šalyse ir Ta uždraudę bet kokią kritiką. Tik Vakarų
rybų Sąjungoje Stanič aprašė patirtus buržuazija, ar kai kurie pavieniai buržua
įspūdžius straipsnių serijoje, kuri buvo ziniai filosofai galį nekliudomai kritikuoti
išspausdinta įvairiuose Jugoslavijos lai šiuolaikinį socializmą. Pasinaudodami šia
kraščiuose ir kituose periodiniuose leidie aplinkybe, Rytų Europos ideologai teigia,
niuose. Reikia pažymėti, kad išleista kny kad tokie socializmo kritikai nežiną ti
ga nėra minėtų straipsnių rinkinys, bet krosios padėties komunistiniuose kraštuo
visiškai naujas autoriaus darbas. Stanič se, ar kad jie esą buržuazinės minties įta
koje, todėl negalį objektyviai 'įvertinti
taip apibūdina savo veikalą:
soc. šalių gyvenimo. Draudimas komunis
„Šioje knygoje aš surinkau, aprašiau, tiniuose kraštuose pareikšti kritinę pa- |
o kantais tik bandžiau patraukti skaityto
Visgirdą
stabą socializmo adresu pagimdė naują
je dėmesį į kai kurias silpnąsias socializ klišę, kuri išaugo į oficialią dogmą, tei
mo puses, nesėkmes, neigiamus reiškinius, giančią, kad bet kokia socializmo kritika
rimtus teisėtumo pažeidimus, kurie yra
savo prigimtimi esanti buržuazinė kritika
ŽIAURI OKUPACIJA
sutinkami komunistiniuose kraštuose,
ir todėl savo esme priešiška socializmui.
ypač „realiai egzistuojančio socializmo Siekiama išvengti netgi paprasčiausių,
Afganų laisvės kovotojų sąjūdžių va
sąlygose“.
nors galbūt ne visada patogių, einamųjų dai spaudos konferencijoje New Yorke
Knygos autorius prisipažįsta, jog kai klausimų. Partijos vidinė demokratija, apkaltino Sovietų Sąjungą apie milijono
kas nusistebės, kad komunistinės šalies daugumos ir mažumos problema, skirtin Afganistano gyventojų sunaikinimu ir
rašytojas taip atvirai kritikuoja tarybinę gos nuomonės partijoje, profsąjungų vaid paragino Jungtinių Tautų Organizacijos
sistemą, o jos vadovus drįsta apkaltinti muo, politinis, kultūrinis, ideologinis pliu generalinį sekretorių pasiųsti į Afganis
savireklama bei pasigyrimais ir kuriems ralizmas ir panašūs klausimai devintaja taną specialią komisiją, kuriai būtų pa
bet kokia kritika esanti antivyriausybinio me dešimtmetyje tapo labai aktualūs so vesta ištirti sovietų okupacinės kariuo
pobūdžio. Stanič teigia, kad Rytų Europos cialistinėse šalyse.
menės įvykdytus ir tebevykdomus žiau
rumus prieš beginklius civilius gyvento
šalims prievarta įbrukta tarybinė sistema
sukėlė didžiulį žmonių nepasitikėjimą ne
Stanič teigia, kad kritikos užgniaužimas jus. Afganų rezistencinių sąjūdžių lyde
tik valdžia, bet taip pat privertė žmones komunistiniuose kraštuose neišvengiamai riai pažymėjo, kad sovietų okupacinė ka
nepasitikėti vienų kitais. Jo nuomone, sukelia neramumus. Jis raišo, kad „socia riuomenė Afganistane, vykdydama vadi
tai ir esanti pagrindinė nuolatinių krizių listinėse šalyse viskas atrodo puiku, ra namas baudžiamąsias akcijas prieš civi
socialistinėse šalyse priežastis ir svarbiau mu, kol vieną dieną šią apgaulingą idili lius gyventojus tuo pretekstu, kad jie re
sia kliūtis, trukdanti įgyvendinti aukš ją nesukrečia socialinės ir politinės kri mia partizanų veiklą, naudoja tarptauti
čiausią socializmo siekį — „žmogaus iš zės, iššaukiančios, kaip rodo netolima pra nių sutarčių uždraustus cheminius gink
eitis, politinius kivirčus ir net kruvinus lus, kitas masinio naikinimo priemones,
laisvinimą“.
Pasak Staničo, tarybinė sistema prieš susirėmimus bei karinį kitos šalies įsiki dėl kurių nuo sovietinės okupacijos pra
taraujanti pati sau: vietoje to, kad vals šimą į tų kraštų vidaus reikalus. Viena iš džios žuvo iš viso apie milijoną afganų.
tybė „atmirtų“, kaip kad buvo numatę pagrindinių tokių įvykių priežastis yra i Daugiau negu keturi milijonai afganų dėl
marksizmo-leninizmo teoretikai, dabarti tai, kad komunistiniuose kraštuose trūks- 1 sovietinės okupacijos pabėgo iš tėvynės.
nės socialistinės šalys tarsi paslaptingu ta demokratinių mechanizmų, kurie laiku Tai ketvirtadalis visų krašto gyventojų.
mo šydu apgaubė valstybės ir jos funkci padėtų išaiškinti ir pašalinti esamus vi Sovietų elgesys Afganistane, pažymėjo
jų sąvoką, o tų šalių vadovai priėjo prie dinius prieštaravimus. Štai kodėl tokios rezistentų lyderiai, yra pasityčiojimas iš
išvados, kad tik jėgos ir prievartos pagal politinės ir socialinės krizės įvyko Lenki Jungtinių Tautų Chartijos ir žmogaus
ba jie begali išsilaikyti valdžios krėsle. joje, Kinijoje, Vengrijoje, Čekoslovakijoje Teisių Deklaracijos nuostatų ir apskritai
Toliau autorius pažymi, kad nors 1977 ir net Tarybų Sąjungoje: Chruščiovo kon is tų principų, kuriais remiasi civilizuotų
m. Tarybų Sąjungoje buvo priimta nauja fliktas su stalinizmu irgi buvo specifinė tautų gyvenimas.
(Oss. R.)
konstitucija, kurioje soc. valstybės, kaip šalies vidaus krizė, kurią sukėlė ištisus

Motinos pergyvenimai

ADELĖ KILCIAUSKIENĖ
Balio Gajausko a.a. motina

MANO KRYŽIAUS IR KANČIŲ KELIAI

Vėliau pradėjo važiuoti ir civiliai — Į visus į kolonas. Prieš žalią kalną kai
su šeimom, su vaikais. Taip prastai I sustojom, taip kelias valandas ir pra
Einam kartą su drauge per miestą ir apsirengę: moterys su auliniais brezen stovėjom. O čia dar žvarbus vėjas ir
kalbamės. Aš sakau:
tiniais batais, kostiuminėm suknelėm. lietus. Šulijom, sušalom, praėjo visas
— Karas tai bus, nes jau Hitleris Karininkų žmonos nežinojo, kas tai noras ir „demonstruoti“. Šeimininkui,
kaip smakas viską ryja, grobia. Kiek yra naktiniai marškiniai, pirko juos, matyt, pagailo mūsų, nes nupirko karš
valstybių užgrobė.
puošėsi eidamos į teatrą ir sakė, kad tų dešrelių ir vaišino mus.
Draugė paklausė:
Pro tribūną reikėjo eiti išsitempus
labai gražios suknelės.
— O rusai?
ir dainuoti apie Staliną (turėjom prieš
— Lietuva neatsilaikys nei prieš vie
3. KAREIVIAI LINKSMINA
tai išmokti). Po eitynių vėl mus vai
ną, nei prieš kitą, nes maža valstybėlė.
šino. Vaišės vyko Zitiečių salėje. Pini
ŽMONES
— Tai kas geriau: rusai ar vokie
gų davė profsąjunga (dar buvo likę
čiai? — klausė draugė.
Pirmosiomis okupacijos dienomis Lietuvos).
Aš rinkausi rusus, nes dar prisimi visur skambėjo rusiška muzika, dai
Taip ir skambėjo dainos bei links
niau caro laikus. Nors tada tebebuvau nos, šokiai. Matyt, reikėjo įtikinti Lie mybės per visą kraštą. Tačiau neil
nedidelė mergaitė, tačiau kai ką prisi tuvos gyventojus, kad rusai ■—■ taiki ir gam.
miniau, ir rusai tada man neatrodė linksma tauta, kad jai nerūpi jokie
baisūs ar žiaurūs.
grobuoniški tikslai. Todėl visur vyko
5. RYŠKĖJA TIKRASIS
Mano šitoji draugė buvo rusė iš Pe koncertai, šokiai, rodydavo filmus, ir
VEIDAS
terburgo. Jinai besiklausydama mano visa tai dažniausiai po atviru dangum.
samprotavimų, kažkaip keistai pažvel Estradą atstodavo sunkvežimio kėbu
Šitos linksmybės greitai baigėsi. Ga
gė į mane, atsiduso giliai ir tarė:
las su ištiestais bortais.
na nelauktai prasidėjo žmonių areš
— Neduok Dieve, kad rusai dabar
Pirmą koncertą mums Šančiuose tai, trėmimai. Visur girdėjosi aimanos
ateitų. Rusai jau nebe tokie, kokie bu parodė Penktame krante prie moky ir skundai. Vežė į Sibirą turtuolius,
vo .prieš karą, pirmiausia, jie žmones klos. Įdomu buvo pažiūrėti, ką rusai tačiau vežė ir neturtingus. Visi stovė
— kaltus ir nekaltus — suims, į Sibi sugeba. Beje, nieko įdomaus nebuvo; jome ant to paties kelio.
rą išveš, iššaudys, badu išmarins, į pašoko „kazoką“, padainavo ir viskas.
Vieną dieną, kai aš buvau darbe, o
kalėjimus sugrūs.
Antras koncertas įvyko geležinkelio mano sūnus maudėsi Nemune, prasi
Aš draugei netikėjau ir abejojau, kieme. Vėl nuėjom pasižiūrėti. Buvo dėjo žmonių vežimas. Daug kur prie
kad gali būti tokia žiauri valstybė. Ta šiek tiek įdomiau, nes kareiviai šį kar namų stovėjo mašinos, į kurias laipi
čiau draugė papasakojo, kaip ji pra tą daugiau „davė į padus“.
na pasmerktuosius, krauna jų mantą
leido revoliuciją Rusijoje, kiek ji vis
Pirmasis mitingas įvyko Vileišio ir veža į traukinius. Man baisu, kad ir
ko matė, prisižiūrėjo ir kaip pergyve aikštėje. Suvarė visus iš darbo. Nu mane išveš, o vaikas liks vienas. Verk
no patį baisiausią to laiko pragarą. ėjom ir mes, susėdom ant pievos ir dama bėgu ieškoti sūnaus. Susitinku
Po revoliucijos ji atvažiavo į Lietuvą laukiam, kas čia dabar bus. Na, ir bendradarbį, kuris pasiteirauja, ko aš
kad būtų kuo toliau nuo tų siaubin mitingavo! Laikas nuo laiko turėjo vi verkianti. Kai paaiškinau, jis mane
gų įvykių.
si kelti kumščius. Tačiau kėlė ne visi, nuramino sakydamas:
— Dabar veža tik turtigesnius. O
ir mes su drauge nekėlėm. Nesupra
2. 1940-JI. RUSAI UŽIMA
tom, kodėl reikia kelti ir ką tai reiš jūs neturtingi. Tai už ką jus veš? Tur
kia. Po mitingo mūsų šeimininkas ben to jūs nepaliksit jokio. Tai ir nėra ko
LIETUVĄ
bijoti.
dradarbius vaišino.
Na, ir atsigrūdo rusų kariuomenė.
Taip ir nusiraminau. O kitą dieną
Visi žmonės bėgo pasižiūrėti. Bėgu ir
ėjom į stotį prie vagonų. Galvojom,
4. PRATINA PRIE
aš. Žygiuoja tie kareivėliai. Maži vi
kad galėsim kuo nors padėti nelaimin
DEMONSTRACIJŲ
sai kaip vaikai. Kareiviškos palaidi
giesiems, smurtu vežamiems nežinia
nės ilgos, iki kelių, be antpečių. Visi
Pirmoji eisena buvo per spalio revo kur iš savo tėvynės. Buvo labai karšta.
sušilę, išvargę, nešvarūs, vos šautuvus liucijos metines. Reikėjo eiti per visą Žmonės alpo su mažais vaikais. Aplin
paneša. Dar jiems tik prie motinų bū miestą iki Vileišio aikštės, kur stovė kui stovėjo sargybiniai ir nieko ne
ti. Gaila tų vaikų.
jo tribūna. Kol surikiavo, „suriktavo“ prileido artyn. Paskui ir išvežė visus.
1. ARTINANTIS KARUI
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M. LIETUVOS REZISTENCINIS S-DIS
Paskaitą apie gyvenimą Maž. Lietuvoje
TILŽĖS DEKLARACIJOS PASKELBIMO
16-jame
šimtmetyje skaitė istorija besido
SUKAKTIES MINĖJIMAS

mintis filosofas kun. Vytautas BagdanaLapkričio 30-toji Mažosios Lietuvos yra vičius. Paskaita neilga, bet išsamiai pa
tokios pat reikšmės, kaip ir Vasario 16- ruošta ir informatyvi.
toji. Tą dieną Maž. Lietuvos Taryba Til
Meninę minėjimo dalį atliko šiemet sa
žėje pasirašė deklaraciją, skelbiančią Ma vo veiklos dešimtmetį švenčiančio „Spin
žosios arba Prūsų Lietuvos prisijungimą dulio“ tautinių šokių šokėjai, grakščiai
prie Nepriklausomybę atgavusios Didžio pašokdami penkis šokius, šiam šokėjų
sios Lietuvos. Nors dėl nepalankių sąly vienetui vadovauja žinoma visuomeninin
gų anuomet to nepavyko įgyvendinti, Maž. ke muzikė Rasa soliūnaitė-Poskočimienė.
Lietuvos lietuviai nepraranda vilties, kad
Nuoširdus Maž. Lietuvos bičiulis Apoli
ateityje visa Maž. Lietuva su Tilže, Gum
naras
Bagdonas perskaitė savo eilėraštį
bine ir Karaliaučium taps neatskiriama
„Prūsų
žemė“, iki ašarų sujaudindamas
atsistatysiančios Nepriklausomos Lietuvos
dalimi, šios vilties skatinami, mažlietu- jautresnius Tėviškės pasiilgusius klausy
viai Chicagoje bene dešimtus iš eilės me tojus.
Baigiamajame žodyje A. Regis kvietė
tus suruošia iškilmingą šios sukakties mi
visus nuoširdžiau rūpintis Maž. Lietuvos
nėjimą.
Šiįmetinį minėjimą sekmadienį, lapkri reikalais, siekiant, kad ji, kaip teisėtas
čio 17 d., šaulių namuose ruošė Mažosios mūsų tautos paveldėjimas ateityje taptų
Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio Vidurio neatskiriama atsistatysiančios Lietuvos
Vakarų valdyba. Minėjimą 2 vai. p.p. pra dalimi. Ragino įtakoti visuomenę, o ypač
dėjo valdybos pirmininkas Vincas žio- mūsų politinius veiksnius rūpintis Maž.
brys, pasveikindamas dalyvius ir trum Lietuvos reikalų kėlimu tarptautinėje
pai paryškindamas 'įvykius skatinusius plotmėje.
Minėjimas buvo baigtas Maž. Lietuvos
Maž. Lietuvos Tarybos įsisteigimą ir Til
žės akto paskelbimo aplinkybes bei prie himnu, kurį visi dalyviai sugiedojo vėl
vadovaujant muz. Juliui ir Paulinai Ma
žastis.
čiuliams.
Vytauto Didž. šaulių rinktinės vėliavų
IR („Draugas")
tarnybos vadovui Juizui Gurevičiui vado
vaujant, buvo įneštos septynios vėliavos
— JAV-jų, Lietuvos, Maž. Lietuvos, dvi
KUR DAUGIAUSIA PAŽEIDŽIAMI
Vytauto Didž. rinktinės ir dvi jūrų šau
NAUJIEJI ĮSTATYMAI
lių — Gen. T. Daukanto ir „Klaipėdos“
įgulų.
„Tiesa“ išspausdino Teisingumo minis
Invokaciją sukalbėjo lietuvių evangeli tro ir Ministrų tarybos komiteto kovai su
kų-liuteronų vyskupas Ansas Trakis.
alkoholizmu pirmininko Prano Kurio
Lietuvos himną, vadovaujant muz. Ju straipsnį.
Jis nurodo, kad daugiausia naujieji ko
liui Mačiuliui ir dainininkei Paulinai Ma
čiulienei, giedojo visi iškilmių dalyviai. vai su alkoholizmu įstatymai pažeidžiami
Tolimesnei minėjimo eigai vadovauti šių ministerijų ir organizacijų įstaigose:
pakviestas Maž. Lietuvos Rezistencinio žemės ūkio, Statybos, Lengvosios ir vieti
sąjūdžio Prezidiumo narys Algis Regis, nės pramonės. Miestų aptarnavimo ir Me
sveikindamas susirinkusius, perdavė ir lioracijos.
Nepakankamai su girtavimu kovojama
MLR sąjūdžio pirmininko Kristupo Kiku
Druskininkų pirmoje auto transporto įmo
čio linkėjimus.
žodžiu MLR sąjūdį ir šio minėjimo da nėje, Rūdiškių medžio apdirbimo kombi
lyvius Vliko vardu sveikino svečias iš nate, Panevėžio mėsos kombinate, Aly
Clevelando Vytautas Jokūbaitis. Alto var taus specialioje miesto auto transporto
įmonėje, Šalčininkų rajono Pabarės vals
du — Mykolas Pranevičius.
A. Regis trumpu žodžiu paryškino Til tybiniame ūkyje ir kitur. Tarnautojai dar
žės akto reikšmę bei jo signatarų drąsą jį vis girti ateina į darbą, geriama darbo me
pasirašant ir paskelbiant, už ką dalis jų tu.
Alkoholio prekyba juodojoje rinkoje pa
vėliau apmokėjo savo gyvybėmis. Visiems
atsistojimu gerbiant Maž. Lietuvos veikė didėjo. Dešimtys naminės degtinės gamin
jus ir kankinius, Algimantas Kleinaitis tojų buvo nubausti Mažeikių ir Šilutės ra
jonuose.
perskaitė aną istorinį Tilžės aktą.

Vėliau kalbėjo, kad nemaža žmonių
mirė kely.
Suėmė ir mūsų kaimyną. Nuteisė
dviems metams kalėjimo už „samogono“ varymą, o ištiktųjų, už tai, kad
jis buvo tautininkas. Išvežė į Pravie
niškių kalėjimą, kur ir sušaudė. Liko
žmona ir du maži vaikai.
Išvežė žmonių daugybę. Mes likom
ir gyvenom toliau. Sūnus mokosi ir
dirba, dirbu ir aš.
6. KARAS...
Vieną rytą (buvo sekmadienis) gir
džiu kažkokius sprogimus (vėliau su
žinojom, kad vokiečiai bombardavo
Kauno aeorodromą). Išbėgu, laukiu ir
klausiu žmonių:
— Kas čia dabar atsitiko?
Vieni sako, kad karas, o kiti tvirti
na, kad čia tik manevrai. Tačiau grei
tai visi įsitikinome, kad karas tikrai
pradėjo siautėti ir mūsų padangėje.
Grįžtu į namus ir keliu sūnų:
— Kelk, ikaras!
Jis tik nusijuokė. Tačiau vis dėl te
atsikėlė ir tai, ko mes labiausiai bijo
jom, prasidėjo. Žmonės išsigandę bė
ga kasti slėptuves. O čia dar valdžia
pradėjo mobilizuoti vyrus į frontą.
Daugelis bėgo iš miesto. Norėjau ir aš
pasitraukti. Tačiau sūnus nenorėjo
išvažiuoti iš miesto, nes jis labai my
lėjo Kauną. Taip ir pasilikom.

7. ATEINA VOKIEČIAI

buvo tiek išbadėję ir iškankinti, kad
beeinant krisdavo ir mirdavo. Mes su
drauge verkdavom žiūrėdamos į jų
kančias. Mirštančius vežė į karių ka
pus, kasė duobes, į kurias versdavo
net dar gyvus belaisvius ir užkasdavo.
Žmones vaikydavo ir neleisdavo žiū
rėti.
Vėliau aš perėjau dirbti į karišką
siuvyklą. Ten buvo geriau ir arčiau na
mų. Tačiau ir čia netrūko žiaurumų.
Jeigu kas pasiimdavo špūliukę siūlų,
tuoj prisistatydavo gestapininkai ir išsiveždavo į gestapą, ten, kur dabar
saugumas. Tenai žiauriai mušdavo ir
atimdavo sveikatą. Vienas darbinin
kas ruošėsi per atostogas važiuoti pas
brolį. Nusipirko batus iš kito darbi
ninko. Tuojau pas jį padarė kratą, ra
do batus, o jį patį suėmė. Nuvežė į
gestapą ir taip mušė, vos gyvas liko.
Nuteisė du metus kalėjimo. Jam ne
buvo kas padeda, todėl darbininkai
slapta rinkdavo pinigus, pirkdavo
maistą, ir nešdavo jam į kalėjimą. Ka
la nuteistasis grįžo iš kalėjimo, turė
jo vėl eiti dirbti. Tačiau jau jis nebe
pajėgė, nebeturėjo sveikatos ir netru
kus mirė.
Kai kurie nužudyti žmonės buvo pa
laidoti prie Petrašiūnų kapinių. Vė
liau juos visus iš ten iškasė ir vežė į
Kauno kapines (dabar čia miesto so
das). Aš dirbau Šiaulių gatvėje, netoli
kapinių. Kartą nuėjau pažiūrėti, tuo
laiku buvo atvežta penkiasdešimt kars
tų ir sustatyta kapinėse arti gatvės.
Gerai prisimenu tą vietą, nors dabar
viskas čia užlyginta.
Paskui atvarė komjaunuolius. Jie
kasė duobes ir dėjo iš eilės karstus.
Atėjęs kunigas pašventino duobę. Vie
na moteris atpažino savo vyrą iš dra
bužių. Jis dar nebuvo visai suiręs. Di
deliam karste pastatė jį kapinių ko
plytėlėj ir leido žmonėms žiūrėti. Bu
vo žiauriai nukankintas. Lavonus ve
žė apie savaitę. Kiek iš viso privežta,
neprisimenu. Tik tą vieną dieną ma
čiau 50 karstų.

Pagaliau pasirodė vokiečiai. Karei
viai jauni, gražūs, aukšti, uniformos
dailios, visi išsiprausę, švarūs, miela
žiūrėti. Bet ir žiaurumas jų — „miela
žiūrėti“.
Na, ir pradėjo šeimininkauti. Išda
vė korteles maistui. Kas būdavo ski
riama pagal korteles, viską atiduoda
mo. Už darbą mokėjo neblogai.
Aš dirbau netoli rotušės. Eidavom
kartu su drauge. Į prieplauką kasdien
darbams atvarydavo rusų belaisvius.
Kai kurie vokiečiai buvo tikri bešir
džiai, mušdavo tuos vargšus kareivė
8. PASKUTINĖS VOKIEČIŲ
lius. Gaila buvo žiūrėti. Mes kasdien
DIENOS LIETUVOJ
jiems atiduodavom savo pietus. Kur
geresnis sargybinis, tai leisdavo pa
Vokiečiai traukiasi. Žmonės bėga
duoti, o kiti vydavo šalin. Belaisviai iš miesto. Mes vis dar laukiam. Kai
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Sjkaityteju taikliai
KARAS DĖL TŲ SLAPYVARDŽIŲ...

Neseniai spaudoje buvo iškilusi disku
sinė epidemija dėl slapyvardžių (pseudoni
mų) naudojimo ar nenaudojimo. Viskas,
atrodo, prasidėjo su Vyt. Alanto dar 1979
m. pasirodžiusiu poleminiu straipsniu —
„Pasalkandžių antpuoliu“ — Lietuvy žur
naliste. šių metų rugpjūčio mėn. J. Dau
gėla Drauge rašė: „Slapyvardžiai — lietu
vių spaudos vėžys“, po to išspausdino Juo
zo Vitėno repliką: „Slapyvardžiai nėra
spaudos vėžys“. Kur buvus, kur nebuvus
ir Aurelija Balašaitienė pridėjo Drauge
savo ilgus išvedžiojimus „Apie slapyvar
džius ir anonimus“. Balašaitienė leido
skaitytojui suprasti, jog ir pats terminas
„spaudos vėžys“ yra jos sukurtas.
Didysis dešimties kilogramų Webster’is
pseudonimą (ar slapyvardį) aptaria kaip
„a fictitious name (as by an author) for
the time; pen name“. Išvertus lietuviškai,
tai laikinai pramanytas autoriaus vardas;
„plunksnos“ (arba rašiniams naudojamas)
vardas.
„Lietuvių Kalbos vadovas“ paprastai
paaiškina: slapyvardis yra pseudonimas...
pseudonimas yra slapyvardis.
Ne taip pseudonimus vartojančius api
būdina Vyt. Alantas. Jis juos vadina „šu
nimis pasalkandžiais“, „šmeižikais“, „pik
tos valios rašeivom“, „kaukėtais veidais“,
„išgveraburniais“ ir panašiai. Taigi, aiš
kindamas žodžio sąvoką, jis, prastai kal
bant, išsiplūsta.
Daugėla su Balašaitienė nėra tokie iš
radingi: jie pasitenkina „spaudos vėžiu“,
ką Vitėnas griežtai paneigia.
Atrodo, protingiausiai, nors trumpiau
siai, rašė J. Vitėnas. Pseudonimo naudo
jimas — jokia nuodėmė. Kol gyvuos raš
tija, gyvuos ir pseudonimai, nepaisant Al
anto, Daugėlos ir Balašaitienės pasipikti
nimo. Jei duodame rašytojams laisvę kur
ti savo pramanytus herojus, duokime
jiems laisvę praminti ir save, kaip jų
širdis geidžia. Svarbu, kad jų įnašas ras
tij on būtų taurus ir šviesus.
Pati Balašaitienė, gaudydama spaudoje
vėžius, atatupstuoja, pateisindama tauti
nio atgiminimo laikų slapyvardininkus,
dabartinius pogrindžio rašytojus (esą, tai
aišku, „kaip tvirtinti, kad saulė nešviečia
nakties metu“). Ji kalba apie „patikimų
šaltinių neimplikavimą“, daro specialią
išimtį slapyvardininkams Vytei Nemunė
liui ir Alei Rūtai. Visa tai daro moteriš

jau nedaug žmonių beliko mieste, nu
tarėm važiuoti ir mes. Atvažiavom
iki Kazlų Rūdos. Naktis. Pradėjo
bombarduoti. Traukinys sustojo. Dau
gelis išbėgiojo į mišką, o mes likom
traukiny. Bombardavimas liovėsi, ir
traukinys vėl pajudėjo. Dabar važia
vom be šviesų. Tačiau irgi buvo bai
su, nes girdėjom, kad traukinius sprog
dina rusų partizanai. Vos ne vos atsivilkom iki Vilkaviškio. Mes čia išli
pom ir nuėjom į kaimą pas mano se
serį, kur ir pasilikom.
Artinosi frontas, tačiau vokiečiai
dar laikėsi. Jie gaudė pabėgėlius ir
siuntė juos darbams. Sesuo gyveno ne
toli miško. Todėl, slapstydamies nuo
vokiečių, mes dieną praleidžiam miš
ke, o naktį grįžtam prie namų į sodą
ir miegam patvory. Vėliau persikėlėm
pas brolį. O čia irgi tas pats: vokie
čiai visas moteris varo dirbti į bunke
rius. Išvarė ir mano brolienę. Vėliau
aš ją pakeičiau. Tik čia buvo labai
baisu, nes visai arti mūsų krisdavo
sviediniai. Žmonės pradėjo bėgti iš
tų darbų. Pabėgau ir aš. Todėl vokie
čiai vėliau gaudė visus ir uždarė į la
gerius, iš kur varė kasti apkasus. Pa
gavo ir sūnų su mano broliu. Tačiau
mes apie tai nieko nežinojome. Dingo
jie ir niekur jų nerandame. Visą savai
tę vaikščiojom, ieškojom visur; ir po
miškus, ir po laukus, ir po apkasus.
Kiek mes su broliene ašarų išliejome.
Galvojome, kad juos abu vokiečiai
sušaudė.
Vieną dieną ateina kaimynas ir pa
pasakoja, kad mūsų pražuvėlius ma
tęs Adomaičių kieme uždarytus. Rytą
anksti einam prie vartų, bet sargybi
nis neleidžia. Žiūrim — varo vieną
grupę, antrą, trečią, o mūsiškių vis
nėr. Net akys užtino nuo ašarų. Pa
galiau pamatėm ir juos. Sūnus pamatė
mus ir nusišypsojo, o brolis ėjo galvą
nuleidęs. Greit parbėgom namo, pa
ėmėm pietus ir išbėgom vėl mūsų „be
laisvių“ ieškoti (valgyti jiems darbo
metu neduodavo). Apvaikščiojom vi
sus apkasus, tačiau taip ir nesuradom
savųjų.
Kitą dieną vėl einu prie vartų ir
seku, kur juos nuvarys. Taip ir sura
dau, ir pietus galėdavau kiekvieną die

kos logikos įspūdį: teigia, kad slapyvardininkai yra spaudos vėžys, bet faktais ir
savo pateisinimais „spaudos vėžio“ teo
riją sugriauna. Bet ji, greitai savo žodžius
užmiršus, vėl klausia: „Koks pasiteisini
mas yra šią dieną žurnalistui slėpti savo
tikrąją pavardę?“ O gi toks, miela Aure
lija, kaip ir visais amžiais. Pseudonimai
autorių buvo naudojami visais laikais ir
tai ne dėl slapstymosi ar kitų purvinų
motyvų. Priežasčių — galybė. Vieni gal
lai darė iš kuklumo (nevisiems tai lengva
suprasti), kiti galbūt nepakęsdami savo
slaviškai ar germaniškai skambančios pa
vardės; treti įsimylėię vardą, kurį užtiko
berašydami ar besvajodami dar gimnazi
jos metais; vėl kiti dėl gausaus bendradar
biavimo visoje eilėje laikraščių, nenorė
dami daryti skaitytojams įspūdžio, jog
jie spauda bando monopolizuoti; dar ki
ti dėl atsargumo — pavyzdžiui, nenorėda
mi pasidaryti pernelyg lengvu taikiniu
sovietams, ir taip toliau. Jei Balašaitienė
pateisina pogrindžio rašytojų parašus slapyvardėmis, kodėl nepateisinti tų, kurie
kovoja prieš sovietinį imperializmą laisva
jame pasauly?! žinoma, aš nekalbu apie
rašeivas, kurie laikraščių skiltis užpildo
parapijinio lygio medžiaga, kur nei drau
gui nei priešui nesvarbu, kas ką rašo ir
kaip pasirašo.

ir žodynu jis save gerokai nužemino. Be
je, vienas neseniai manęs klausė, kokia
yra tikra pavardė to, kuris pasirašo Alan
tu? Dar ir šiandien ne visi sugeba atskir
ti „pelus nuo grūdų“.
Bloga darosi matyti savo pavardėmis
pasirašančius komunistinio Gimtojo Kraš
to liaupsintojus, kurie teršia savo lietu
višką pavardę, pataikaudami okupantui.
Neįtikina Aurelija Balašaitienė tvirtini
mu, jog „daugumoje slapyvardžiais pasi
rašytų straipsnių nepasižymi nei didele
žurnalistika nei kilniomis idėjomis“. Do
vanokite, bet tai tik paprastas plepėjimas,
įtarinėjant ir faktų nepateikiant. Be abejo,
ji sakytų nekalbanti nei apie Maironį, nei
Krėvę, Žemaitę ar Vaižgantą. Mano nuo
mone, ne pavardė ar pseudonimas nule
mia autoriaus vertę, o patsai straipsnio
turinys. Spaudoje esama daug plūduriuo
jančių vardų ir pavardžių, bet mažai kas
atsimena, ką jie rašė. Ačiū Dievui, esa
ma išimčių.
Taigi, pseudonimai — nei bėda, nei li
ga. O priežasčių jiems naudoti „spaudos
vėžio“ kritikai nesugebės suskaičiuoti.
Yra viena, vienintelė etinio pobūdžio
kliauzulė: slapyvardinė ar anoniminė kri
tika, nukreipta į asmenis nešvariais su
metimais ar šmeižimo tikslu. To pateisin
ti negalima. Asmenų ydos gali būti, o kar
tais ir turi būti kritikuojamos, bet pats
asmuo gerbiamas. Nešvankios asmeniškai
įžeidinėjančios kritikos ir asmeninio „są
skaitų suvedinėjimo“ straipsniai turi iš
nykti iš mūsų spaudos. Šią ligą ne aspiri
nu, o operacijos būdu turi gydyti redak
cijos. Jei redakcijos pačios tuo nešvariu
„verslu“ verčiasi — visuomenė (veiksniai
ir organizacijos) turi tuo susirūpinti ir
atitinkamai reaguoti, o tokios spaudos į
rankas neimti.
Kaip ten bebūtų, J. Vytėnas teisingai
tvirtina, kad pseudonimai ar slapyvar
džiai per se nėra nei spaudos vėžys, nei
ožys. Tegul patys autoriai sprendžia, kaip
jie nori būti visuomenės pažįstami ir ver
tinami.
Bronius Brinklys

Kartą teko klausytis juokingo pašneke
sio. Pora tautiečių šaipėsi iš vieno pavar
de pasirašiusio „autoriaus“. Reikalas ėjo
apie trumpą žinutę, kurioje autorius ra
šė, kaip jis viena proga pats pakėlė vėlia
vą, pats tarė žodį ir pats dar kažką pa
darė. Pats pavarde ir pasirašė. „Komentaristai“ jį gėdino: „Kodėl nepasirašei slapyvarde? Trumpoj žinioj save linksniuo
ti netinka“. Negelbėjo autoriaus pasiteisi
nimas, kad jo žinia buvo šventa teisybė,
o jis nenorėjo slapstytis po pseudonimu.
Buvo atvirkščias atsitikimas: vienas
asmuo turėjo progą paskelbti užsienio
ATSAKYMAS K. ŠOVAI
spaudoje pavergtiesiems naudingą straips
nį. Laikraštis atsisakė dėti su jo pavarde,
Malonus p. K. Šova,
kuri esanti plačiai žinoma ir į skaityto
Aš esu nepaprastai dėkingas Jums už
jus neigiamai veikianti. Autorius buvo Jūsų mano „Laiško iš Nottinghamo“ išužsispyręs; straipsnis liko neišspausdin : samią kritiką, kuri buvo išspausdinta „Eu
tas. Nors jis kalbėjo apie principą, man ropos Lietuvyje“ lapkričio 29 d.
rodėsi, jog tai buvo daugiau tuščios gar
Dalykas štai kame. Parašęs minimą
bės ir sutoreklamos dalykas.
„laišką“ ir perskaitęs jį, aš gerokai su
Atvirai pasakysiu, kad man būtų buvę abejojau, ar siųsti jį spausdinti, ar ne.
maloniau Vyt. Alanto kandaus straipsnio Suabejojau, ar visi skaitytojai jį teisin
nematyti su jo pavarde; straipsnio tonu gai supras, nes ir pats turinys, ir pats

ną perduoti jiems, ir taip kasdien...
Kartą vokiečių gydytojas sako
man:
— Aš galiu tavo žmones paleisti, o
į jų vietą pagauti kilus.
Viena sau galvoju, kad neblogai
būtų sulaukti savųjų, tačiau juk kita
motina verks ir jai taip pat širdį skau
dės.
O šitas vokietis kaip sakė taįp ir pa
darė: pagavo kitą vaikiną, atvežė į la
gerį ir keičia į mano brolį. Brolis su
tokiais mainais nesutiko ir liepė pa
leisti tą vaikinuką. Bet vokietis jį ne
bepaleido, o brolį išvarė namo. Brolis
grįžo, tačiau liko sūnus. Verkiau die
ną ir naktį. O brolis ramina ir sako,
kad sūnus ilgai lagery nebus, pabėgs.
Nešu jam valgyti tačiau jo nema
tau nei pirmą, nei antrą, nei trečią
dieną. Kiti, su kurias jis dirbo, yra,
o jo nėra. Aš labai nusigandau. Vie
nas vaikas pradėjo mane raminti:
— Nebijokit, jis pabėgo.
Kai pamačiau sargybinį einant link
krūmų, vėl nusigandau, nes bijojau,
kad nenušautų besislapstančio sūnaus.
O tas vaikinas ir vėl mane ramina:
— Nebijokit, jis jau seniai pabėgo.
Aš atidaviau jam maistą, o pati par
bėgau namo, širdis nerami: kas dabar
bus su sūnum. Žiūriu, jis ir pate be
ateinąs.
— Dieve mano, — sakau, — kur
aš tave paslėpsiu, nes jau greitai penk
ta valanda, visus veš atgal namo, o
kurių neras, eis ieškoti? Ką daryti?
Galva sunki — netoli penkta valanda.
O aš drebu ir nežinau ką daryti. Išlu
pau iš kluono pamatų akmenį, pada
riau skylę. O ten dobilų iki pat že
mės prikrauta. Dobilai suminti, trau
kiu kruvinom rankom, kad pasidarytų
šioks toks urvas. Liepiau sūnui lįsti.
Nelabai norėjo, nes mažai vietos. Pralindėjo dieną ir naktį, tačiau niekas
neatėjo ieškoti. O frontas jau arti.

9. VOKIEČIAI BĖGA
Frontas jau pasiekė ir mus. Vokie
čiai bėga, bėgame ir mes į mišką. Pa
tekom į patį fronto vidurį. Užskrido
rusų lėktuvai. Jau laukėm mirties, bet
jie nebombardavo ir nuskrido atgal. O
mes bėgom toliau, o kulkos tik lekia
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rašymo stilius buvo kitoks, negu mano
„laiškų“ įprastinis. Po ilgesnių svyravimų
nusprendžiau pasiųsti.
Tamstos labai vertinga kritika patvir
tino mano spėliojimus ir dvejojimus —
Tamsta mano laiško turinio ir jo pagrin
dinių minčių visai nesupratai. Gal buvo
tokių skaitytojų ir daugiau. Todėl už Jū
sų atvirą kritiką ir esu Jums ypač dėkin
gas — ji paskatino mane ateity būti at
sargesniu ir apdairesniu.
Šį kartą, prisipažinsiu, buvo mano klai
da.
Jums dėkingas,
Stasys Kuzminskas

RELIGINIS ATGIMIMAS
ČEKOSLOVAKIJOJ

Čekoslovakijos saugumui nerimą kelia
krašte pasireiškiantis religinis atgimimas
ir gyvėjanti tikinčiųjų religinė veikla.
Katalikų žinių agentūra „Kathpress“,
Austrijoje, pranešė, kad Bratislavoje įvy
ko saugumo pareigūnų slaptas posėdis, ku
rio metu valdžia buvo paraginta imtis
ryžtingesnių priemonių prieš įvairias re
ligines manifestacijas, ypač maldos kelio
nes, kurios surenka vis daugiau tikinčių
jų. šventųjų apaštalų Kirilo ir Metodijaus
jubiliejaus proga, pavyzdžiui, į šaštin
šventovę suplaukė milžiniškos minios
Čekoslovakijos tikinčiųjų. Saugumo or
ganams tai sukėlė didelį susirūpinimą.
„Kathpress“ spaudos agentūra atkreipia

Visus mūsų rėmėjus Ir talkininkus,
o taip pat pensininkus, ligonius ir
vienišuosius tautiečius sveikiname
Kalėdų proga ir linkime laimingų
Naujųjų Metų.

Londono Lietuvių Moterų
Sambūris „Dainava“

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų
proga visus mielus lietuviškus
klientus nuoširdžiai sveikina

JUOZAS TARULIS
Centralinio apšildymo ir
vandentiekio (Plumbing) firmos
savininkas
Tel. 01-223 5029

demes’!, kad ta proga pirmą kartą tikin
čiųjų minioje buvo grupė vienuolių rūbais
apsirengusių pranciškonų, jų tarpe ir jau
nų vyrų. Saugumo pareigūnai vienuolius
tuoj nufotografavo. Agentūra primena,
kad visos katalikų vienuolijos Čekoslova
kijoje buvo komunistinės valdžios panai
kintos, bet jos slaptai tęsia savo veiklą,
priimdamos net naujus kandidatus vie
nuoliniam gyvenimui.

Mielus draugus ir pažįstamus sveikinam
švenčių proga.
Vietoj kalėdinių kortelių, spaudai
aukojam 10 svarų.
Juozas ir Vladė Sližiai (Derby)
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Baltic Stores
(Z. Juras)
11 London Lane, Bromley, Kent, England.

Tel. 01-460 2592

virš mūsų. Bet Dievas saugojo, nepa galiau grįžo sūnus. Kokia laimė!...
kirto nė vieną. Frontui praėjus, grįžo
O kitą kartą — aš sirgau. Grįžau
me atgal pas mano brolį.
iš gydytojo ir atsiguliau. Girdžiu —
beldžia į duris. Atidarau, įeina trys
10. IŠLEIDŽIU SUNŲ į KAUNĄ juodai apsirengę vyrai. Klausia, kas
Kai frontas nutolo ir visur pasidarė čia gyvena. Pasisakė esą iš butų val
ramu, sūnus pareiškė norą važiuoti į dybos inspektoriai. Klausė dar, kur
Kauną. Aš gi bijau jį vieną išleisti. Ne dirba sūnus, kur mokosi. Pasakiau.
žinia, kas gali atsitikti. Todėl nuva Po to vienas išėjo, o kiti du užrakino
žiavau pirma aš pati apsižvalgyti į duris ir pasakė:
Kauną. O ten viskas ramu, ir aš grįž
— Darysim kratą. Dabar niekur
tu atgal. Išleidžiu sūnų ir sutarėm, kad neišeisi!.
jis po savaitės atvažuos manęs pasiim
Labai išsigandau, širdis dreba: ma
ti. Idėjom maisto ir šiaip visokių no amžiuj niekada kratų nebuvo. Ir
smulkmenų kasdieniniam gyvenimui.
iš viso, nesuprantu, kokia čia krata
Sūnus, važiuodamas į Kauną, ap ir kokiam tikslui.
lankė dar pakeliui ir mano seserį. O
— Jis turi ginklą, — pasakė vie
čia jį ir pagavo rusų kareiviai. Nusive nas.
dė į savo būstinę, uždarė visai parai,
Aš atsakiau, kad sūnus jokio gink
o po to paleido. Tačiau paso jam ne lo neturi. Tada vienas jų paėmė šach
grąžino. Taip ir išvažiavo į Kauno be matų dėžutę, ištraukė iš kišenės šovi
dokumentų.
nių, įmetė į dėžutę ir sako:
„Viena bėda — ne bėda“, sako
— Va, sakai, kad jis neturi ginklo,
liaudies patarlė. Panašiai ir su sūnum o kas čia?
atsitiko. Kauno, belipant iš traukinio,
Aš pasakiau kad jis pats tuos šovi
kareiviai pavogė jo lagaminą su mais nius į dėžutę įdėjęs, nes aš viską ma
tu. Ištisas dvi savaites ir išbuvo be čiau. Bet jie į tai nekreipia jokio dė
maisto. Sėdi namuose nevalgęs, nesi
mesio ir krato toliau. Tiktai įdomu,
skutęs, nes bijo išeiti kur nors be do kad ginklo ieško tokiose mažose dėžu
kumentų.
tėse, kuriose tik žiedas arba laikrodu
kas telpa.
11. GRĮŽTU NAMO
Vienas iš tų ateivių buvo lietuvis, o
Praeina sutarta savaitė, praeina ir kitas, atrodo, žydas. Jis paėmė nuo
kita, o sūnaus vis nėra. Nesulaukusi
stalelio auksinį laikroduką ir liepė už
jo, važiuoju ir aš į Kauną. Ateinu prie
sidėti ant rankos. Matyt, jis žinojo,
namų, o gi žiūriu — stovi sūnus prie
kad jo draugas rengiasi mane apvogti.
lango sulysęs, pajuodęs. Verkiau iš
Baigę kratą, jie laukia penktos va
džiaugsmo, kad radau jį. Pavalgydi
landos (tuo laiku turi grįžti sūnus iš
nau, išprausiau, ir taip pradėjom gy darbo). Laukiu ir aš, bet laukiu kaip
vent. Neužilgo pasikeitėm su rusų ka mirties.
rininku butą. Sūnus pradėjo dirbti prie
Klausiu; -— O kas bus, kai sūnus
geležinkelio atstatymo (ten nereikėjo pareis?
ddkumentų). Vėliau susinormalizavus
Jie sako: — Virk mums valgyti, o
miesto tvarkai, valdžiai sūnui doku
kai sūnus grįš, mes jį truputį išsivesimentus išdavė. Nuo tada jau jis vaka me.
rais galėjo lankyti gimnaziją.
Aš pasakiau, kad neturiu vandens,
tegu leidžia atsinešti. O jie pareiškė,
12. PRASIDEDA PERSEKIOJIMAI kad negalima.
Kartą ateina į namus milicija tikrin
— Tai kam tada liepiat virti valgy
ti dokumentų, išeidami išsivedė ir sū ti?
nų. Pamačiau, kad nusivarė į kaimy
— Kur gi tas šulinys? — paklausė
nų kiemą, širdis dreba iš baimės, kad vienas.
gali nebepaleisti. Nunešiau švarką,
— Netoli, — sakau, — už gatvės,
nes išsivarė neapsirengusį. Grįžau na kitame kieme.
mo, tačiau niekur nerandu vietos. Pa
— Eik, tik su nieku nekalbėk. Mes

žiūrėsim pro langą, — pagrasino jie.
Aš išėjau. Beeinama per kiemą, su
sitikau kaimyną ir sakau:
— Kaimyne, gelbėk, sūnų atėjo su
imti.
O jie pro langą stebi. Kai atėjau
su vandeniu, jie mane klausia, ką aš
kalbėjau su kaimynu.
Pasakiau, kad nieko.
Atėjo ir penkta valanda, tačiau sū
naus nėra. Mano širdis alpsta, galvo
ju, kad jis suimtas. Sulaukėm ir vie
nuoliktos. Tuo laiku turi grįžti iš mo
kyklos. Praėjo ir vienuolikta, o sūnus
negrįžta. Turbūt tikrai suimtas? Per
naktį skausmas drasko širdį, verkiu.
Kambary tamsu, elektros nėra, Šalta,
c tas lietuvis vis sako:
— Duok valgyti.
Sakau, kad neturiu.
— Tai kaip gyveni, kad neturi val
gyti?
— Dieną nueinu nusipirkti, paga
minu ką nors, suvalgom, o atsargų ne
lieka. Kitą dieną vėl tas pats. O šian
dieną dar negaminau, nes neateinešiau
produktų. Jeigu norit, atneškit.
Jie pareiškė, kad nežiną, kur eiti.
Rytojaus dieną tas pate lietuvis sako:
— Virk nors kokių kruopų.
Pasakiau, kad neturiu malkų. Jis
man leido eiti atsinešti, bet aš nėjau.
Tai tikriausiai buvo „stribas“, kad
taip žiauriai elgėsi su manim. Visą
laiką keikė ir koliojo visokiausiais žo
džiais mane. Kitą dieną pradėjo reika
lauti lašinių. Pasakiau, kad lašiniai ne
mano, o svetimų aš duoti negaliu.
Dar po dienos mano kankintojus
pakeitė kiti. Tie buvo geresni, manda
gesni. Aš vis verkiau, o jie mane rami
no, sakydami, kad sūnus atsiras.
Pagaliau saugumiečiams, matyt,
nusibodo sėdėti be darbo, ir jie paliko
mane ramybėje. Išeidami pasakė:
— Pasižiūrėkit, ką išsinešam.
Tačiau po jų išėjimo neradau nau
jų odinių pirštinių ir gabalo lašinių.
Tai tikriausiai to lietuvio „stribo“ dar
bas. Pavogė ir net raštelio jokio nepa
liko. Tokia tai buvo krata.

(Bus daugiau)
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LIETUVOS AUKSAS
Paryžiuje šių. metų liepos mėnesį banką Bazelyje. Išsilikusiam laiško
prancūzų satyriniam savaitraštyje „Le juodraštyje prancūzų kalba jis mini
Canard Encnainė" buvo straipsnelis Lietuvos valstybės depozitus Tarptau
apie rabaitijo valstybių auKsą, depo tiniam atsiskaitymų banke.
nuotą prieš Karą Prancūzijos vaistymPo karo Lietuvos diplomatai teira
niam banke, btraipsnyje rašoma, Kad vosi apie Lietuvos valstybės deponuo
Gorbačiovui reiKaiaujant, prancūzai tą auksą Prancūzijoje. Užsienių reika
auKsą tikriausiai sovietams išuuos mai lų ministerija žodžiu atsakė, kad jie
nomus už 11 pasaunnio Karo metu so apie tai neturi žinių.
vietų Sąjungoje KonlisKuotus prancū
1983 m., per Vasario 16-tos minė
zų turtus, 'la žinia suKėiė uiueų susi
jimą Paryžiuje, žurnalistas Armand
domėjimą lietuvių tarpe.
Avronsart, uabar jau miręs, savo pra
Apie Jungtinėse Amerikos Valstijo kalboje tvirtino, kad rabaitijo kraštų
se deponuotą Lietuvos banko auksą ir auksas yra užblokuotas Banque de
leidimą jį nauuoti užsienyje veikiančių France Prancūzijos valstybiniam ban
nepriKiausomos Lietuvos pasiuntiny ke.
bių isiaikymui yra piaciai žinoma.
šį rudenį Paryžiuje lietuvius pasie
Taip pat visiems žinoma, kad Didžio kė žinia, kad Prancūzijos valstybiniam
ji Britanija Lietuvos valstybės auksą banke yra 2 tonos 246 kilogramai Lie
išuavė savo piliečiams uz prarastus tuvos valstybės aukso. Latvijos vals
tunus Lietuvoje sovietų okupacijos tybės aukso esama 990 kilų, o estų
metu, tačiau mažai minima apie Lie aukso neturima. 1941 m. liepos mėne
tuvos valstybės deponuotą auksą Pran sį, sovietams okupavus Lietuvą, Lie
cūzijoje ir Šveicarijoje.
tuvos Bankas prašė prancūzų Užsie
„Lietuvių enciklopedijoje" išleisto nių reikalų ministeriją Lietuvos auksą
je Bostone, skyriuje apie „Lietuvos sugrąžinti. Vokiečių okupacijos metu
Banką", Juozas ražemėnas rašo, kad Lietuvos laikinoji vyriausybė raštu at
Lietuvos Banko auksas tebėra užšal šaukė aną Lietuvos banko prašymą.
dytas Prancūzijoje ir Tarptautinių at
Nuo 1945 m. Sovietai raštu kreip
siskaitymų banke Šveicarijoje.
davosi į Prancūzijos užsienių reikalų
Paryžiuje Lietuvos pasiuntinybės ministeriją grąžinti Lietuvos auksą.
archyvai buvo sunaikinti sovietams
1950 m. latvių atstovas Prancūzi
okupavus Lietuvą. Tarp išsilikusių jai Olgerd Grosvald prašė raštu ke
Lietuvos Įgalioto Ministro Prancūzi letą kartų Prancūzijos užsienių reika
jai Petro Klimo užrašų išliko jo dieno lų ministeriją, kad jam iš Latvių už
raščio dalis iš laikotarpio, kai vokie šaldyto aukso būtų išmokama alga,
čiai užėmė Paryžių ir prancūzų val kaip Latvijos valstybės tarnautojui.
džia su diplomatiniu korpusu pasitrau
Šiuo metu vyksta derybos su sovie
kė į Vichy miestą. 194(1 m. liepos 13 tais atlyginti prancūzų firmas, prara
d. P. Klimas rašo, kaip jis kreipėsi Už dusias turtą Lietuvoje ir Latvijoje so
sienių Reikalų Ministerijon į Ekono vietų okupacijos metu, iš Prancūzijo
minio Departamento direktorių Arnai je deponuoto Lietuvos ir Latvijos
„sužinoti, ar jis jau gavo žinių apie aukso.
Lietuvos Banko deponuotą auksą".
Sustabdyti Lietuvos aukso PrancūUž kelių mėnesių P. Klimas rašė zijoje konfiskavimą reikėtų turėti dauŠveicarijon į Tarptautinį atsiskaitymų j giau informacijų.
1985.XI.27
DR. GIACOMO PRAMPOLINI

SUSITIKIMAI SU LIETUVA
jausi labai gera Leskieno gramatika, ir
ji atnaujino mano susidomėjimą, bet ne
tiek, kad atimtų pirmenybę, kurią tuo lai
ku turėjau giminingai latvių literatūrai.
Ši pirmenybė didžiąja dalimi buvo pripuo
lama; lengvai išmokau latviškai iš dar
gotiškomis raidėmis spausdintų, bet nuo
seklaus kriterijaus tekstų; kuomet gotišką
raidyną pakeitė lotyniškasis, perėjimas
man nepasirodė griežtas, nes jau buvau
gerai orientuotas apie „fonetinę“ kalbos
Nežinau, kokio įdomumo žurnalo skai išraišką. Todėl per kelis metus, per tas
tytojams gales suteikti šis mano straips valandas, kurias galėdavau paskirti baltiš
nis, bet kadangi niekados nesu buvęs Lie koms šalims, suėmiau savin beveik visai
tuvoje, kadang* lietuvių tautą pažįstu tik trumpas, kristalizuotas latviškas „dai
tai iš jos kalbos ir jos literatūros — man nas“, Rainio ir Akuraterio eiles.
Kuomet 1925—1936 metais, redaguoda
ir neliko nieko kito, kaip griebtis siaurai
ribotų asmeniškų patyrimų ir pabandyti mas savo „Visuotinę Literatūros Istori
juos čia pateikti. Filologiškai — literatū ją“, priėjau prie šiaurės — rytų Europos
riškos studijas ypatingai tinka sukelti literatūrų, pajutau reikalą galutinai iš
simpatijoms sieloje to žmogaus, kurs jo spręsti santykių problemą tarp savęs...ir
mis užsiima. Iš studijavimo, iš mažų ir lietuvių kalbos.
V. Mykclaitis-Putinas, dosniai naujų ir
didelių sunsenytrtų įveikimo iškyla tam
tikra supratimo ir pažinimo forma, kuri vertingų veikalų atsiųsdamas, palengvino
jau yra širdinga pačia savo kilme, kuri man kalbą ir literatūrą užvaldyti; po kelių
dažnai tampa rūpesčiu, atida laiko ir plo pasiruošimo mėnesių galėjau parašyti
to atžvilgiu tolimoms dvasinėms verty pats tą trumpą lietuvių literatūros apy
bėms. Gali būti, kad vienas tyloje apmąs braižą, kuri savo rėžtu parūpino man Vetytas, asimiliuotas, o paskum svetimšalio tusijaus draugystę, netikėtą mano lietu
dvasios savo kalba atkurtas puslapis yra viškos bibliotekos praturtėjimą ir vėliau
labiau informacinis ir turtingesnis pasek pribrandino Vetusijuje ir manyje dvikal
mėmis nei paskubi kelionė per vietas, bės antologijos („Lietuva“) idėją, kuri,
miestus, kaimus ir laukus, apžvelgiant pa tikiuos, šios žiemos laikotarpy taps rea
minklus ir papročius. Tam, kuris dirba lybe.
vienišas, trūksta — tai tiesa, ir tai yra
Taigi, ne nuo seniai atsidengė man „dai
didelis nuostolis, — gyvom lūpom modo- nų" lobis, taip kad suradimo džiaugsmas
liuojamų garsų turtingumo, jų įvairaus dar tebėra many gyvas; aš nesu lietuvių
pasireiškimo, jų neįsivaizduojamos šili literatūros specialistas, o tik mėgėjas,
mos; tačiau ir spausdinti tekstai, savo raį kurs ją pasiekė po ilgos kelionės.
diniais savumais, turi savy iššaukiamo
Kuo daugiau pažįstama svetimų lite
iškalbingumo: bent tam, kuris jam yra ratūrų, tuo labiau pasitvirtina intymus
jautrus. Jie perduoda ženklų pagalba ga lietuvių literatūros originalumas: prade
na tikslią idėją apie kurios genties sielą; dant „dainomis“, baigiant Balio Sruogos
žodžių eilė tokia ilga, kad leidžia pasida ar Salomėjos Neries eilėmis. Tai yra per
ryti išvadų apie santykius tarp balsių ir dėm gilus originalumas, kuriam pavyksta
pusbalsių, apie proporcijas tarp plačiųjų įspausti savo antspaudą netgi ir moderniš
ir siaurųjų balsių — apšviečia ir teisingai kienis, užsienio kilmės produktams. Šį ori
veda. Galima būtų parašyti traktatėlį apie ginaiumą aš drįstu priskirti dideliam
tokias pirmas kiekvienos svetimos kalbos veiksniui — kalbai. Ji, kaip buvo amžių
revaliacijas, kurios reikalingos intuicijos bėgyje lietuvių tautos šventenybė, taip ir
ir kurios retai yra paneigiamos tolimes šiandieną tebėra nuostabi esmė, kuri ste
nio progreso.
bina savo morfologiniu turtingumu, žody
Mano intelektualinių susitikimų istori no gausumu, kuri pribloškia svetimšalį
ja su lietuviškuoju pasauliu prasidėjo savo akcentų ir ritmų įvairumu. Tai yra
prieš dvidešimt metų, kuomet, tuoj po neabejotinai lyrinė kalba; kalba patogi
Didžiojo karo, mano domėjimasis nukry patiems giliausiems esminiams niuan
po į baltiškąsias sritis. Įveikiau tuomet sams; apgaulinga vertėjui, kurs, negalė
tik grynai kalbinių studijų fazę; atidaviau damas pateikti visko, privalo rinktis, pas
savo pagarbą kalbos archaiškumui, su nu kui dar syk; rinktis, taip, kad jo bandy
sistebėjimu konstatavau daugelybę tapa mas geriausiu atveju bus kieta lankstaus
tybę su sanskritu, baugiai prisiartinau teksto santrauka. Panašų kietumą aš
prie vienos kitos „dainos". Atsimenu, kad aptikau kiekvienoje vokiškai išverstoje
buvau anuomet vos-vos užbaigęs ati „Nachdichtung“; nemažesnė, bijau, ji bus
džią studiją apie rumunų „doine“; atsi aptikta ir mano itališkose, nes mano kal
menu, kad lietuvių kalbai naudojau ne bos genijus savo esme yra antitetiškas
gausią ir pasenusią medžiagą. Gerasis lietuviškam
Kuršaitis man mažai padėdavo tekstus
Pakanka paminėti diminutyvų vartoji
interpretuoti, daugialytė rašyba mane mą. Jų tikrai netrūksta italų kalboje, bet
deziorientavo. Vėliau, Heidelberge,naudo juos reikia išlaikyti rūsčiausiose ribose,
Italų Akademijos premijuoto penkių
lomų Visuotinės literatūros istorijos vei
kalo autorius, žinomas savo originaliais ir
verstiniais raktais, 40 kalbų žinovas, jų
tarpe ir lietuvių, Dr. Giacomo Prampolini, ruošė lietuvių poezijos antologijų „Lie
tuvą“ italų kalba. Knyga turėjo pasirody
ti 1940 metais.
Jis parašė mūsų savaitiniam kultūros
gyvenimo žurnalui „Naujajai Romuvai“
šitų straipsnį.
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Moderatoriais išrinkti: dr. J. Norkaitis,
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meninės programos vedėjas — Saulius
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Vyriausia techninės programos organi
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SPAUDŽIA KATALIKUS

Vakarų Vokietijos katalikų žinių agen
tūra KNA išplatino redaktorės Diethild
Treffert straipsnį apie dabartinius Lietu
vos Katalikų Bažnyčios vargus. Straipsnį
persispausdino laikraštis „Deutsche Tagespost“ antrašte — „Kiečiausias spaudi
mas Bažnyčiai nuo 40-jų metų, kompar
tija grasina uždaryti seminariją ir visas
bažnyčias“.
Katalikų Bažnyčios padėtis Lietuvoje
pastaraisiais mėnesiais drastiškai paaštrė
jo, rašo Diethild Treffert, pasinaudodama
naujausio Vakarus pasiekusio Kronikos
numerio žiniomis. Autorė plačiai atpasa
koja Religijų reikalų tarybos įgaliotinio
Petro Aniiionio kalbą, pasakytą šiemet
birželio 28 Vilniuje sukviestiems Lietuvos
vyskupams ir vyskupijų valdytojams. Ani
lionis kalbėjo piktai ir agresyviai. Jis rei
kalavo rūpestingiau atrinkti kandidatus
l kunigų seminariją pagal valstybės nuro
dymus ir vyskupams nesikišti į jų auklė
jimo reikalus. Seminarija, pasak Aniiio
nio, nepriklauso nuo vyskupų.
Religijų reikalų tarybos įgaliotinis pa
vardėmis nurodė seminaristus, kuriuos
kaltino ryšiais su vadinamais „kunigais
ekstremistais“. Priekaištavo vyskupams,
kad jie siūlo seminarijos dėstytojais ku
nigus, kurie, pasak jo, yra „arba seni, ar
ba ligoniai, arba bemoksliai“. Įsiterpusį
vyskupą Sladkevičių Anilionis grubiai iš
barė ir jį įspėjo nešventinti slaptai pa
rengtų kunigų. Kiek bus pašventinta „ne
legalių“ kunigų, tiek bus sumažinta tais
metais priimamų klierikų. „Jei seminari
joje susidarys didesnė dalis ekstremistiš
kai nusiteikusių klierikų, bus keliamas
seminarijos uždarymo klausimas“ — gąs
dino Anilionis. Ypač jis puolė Kaišiado
rių ir Telšių vyskupus, kad jie nesutvar
ko vadinamų „ekstremistų“. Viduklėje,
pasak Aniiionio, prie bažnyčios susikūrė
„antitarybinis lizdas, kuriam vadovauja
moteris“. „Jei taip bus — tęsė Anilionis,

nes kitaip įpuolama į manieringumą ir
juokingumą. Lietuvių kalboje, priešingai,
jų yra gausu pagal gamą prasmių ir in
tencijų, kurių galbūt jokia kita kalba pa
sauly neturi. Tūlais atvejais lietuviškasis
diminutyvas turi netgi — o gal aš klystu?
— grynai muzikalinę funkciją.
Muzikinis elementas yra kita didelė
vertėjui kliūtis. Kas pažįsta senąsias grai
kų ■ir rusų kalbas, tas tikrai negali jaudin
tis dėl akcento pasikeitimo fleksijoj ar
dėl jo keitimosi formoje; tačiau ties V.
Kamantausko „Kirčiuotos gramatikos“
puslapiu liekam parblokšti ir nustebinti.
Akcentavimas atidengia nematomą pašau
lį, kuris galbūt yra esminis. Kaip jį at
vaizduoti kitoje kalboje? Jokio sunkumo
prasmės atžvilgiu nesuteikia paprastos
eilutės, kaip šios:
Lygios lankos, žalios pievos,
balti dobilėliai.
Srovė teka lyg sidabras
tarp žalios žolelės...

Bet jei norima, kad kas nors iš ritmo
pereitų į kita kalbą, reikia tuojau pra
dėti kovoti. Norisi imti galvoti, kad lietu
vių kalboje kiekvienas sakinys — netgi
prozos, netgi kasdieninės kalbos — yra
poetinė, melodinė kūryba.
Kaip ten bebūtų, kiekvienas išsilavinęs
lietuvis gerai žino savo kalbos pirmeny
bę kitoms kalboms; todėl bijau, kad
mano vertinimai yra nereikalingi. Pasa
kysiu verčiau apie savo asmenišką pasi
tenkinimą garsų aiškumu, modernios ra
šybos ryškumu (su keista, bet pagirtina
po č ir ž raidės i kantele); tik trumpai
paminėsiu apie valandas, praleistas ties
Duonelaičio, Maironio, Krėvės - MickevL
čiaus puslapiais.
Mano domėjimosi lietuvių literatūra įti
kinantis dokumentas — ir, tikiuos, harmoniškas — bus jau paminėtoji antologi
ja.
1938 m.

— reikės pradėt uždarinėti bažnyčias“.
Vyskupai buvo išbarti, kad parapijos
per mažai įmokų siunčia Taikos fondui
ir kad jie nedalyvavo tarybinės pergalės
keturiasdešimtmečio minėjime.
Po konferencijos arkivyskupas Povilo
nis padėkojo Religijų reikalų tarybos
įgaliotiniui „už smegenų plovimą“.
Baigdama savo straipsį, redaktorė Diet
hild Treffert pastebi, kad Aniiionio piktą
kalbą Lietuvos vyskupams reikia suprasti
kaip atitinkamų Maskvos nurodymų vyk
dymą. Gorbačiovas nori ne tik įvesti tvar
ką ūkio reikaluose, bet ir išardyti pabaltiečių neramumų židinius.
Autorė abejoja, ar represijos pasirodys
sėkmingesnės negu praeityje, ypač Lietu
voje, kur tikyba ir tautiškumas, panašiai
kaip Lenkijoje, sudaro vienovę. Grasini
mai ir smurtas čia tik sukelia dar tvirtes
nį pasipriešinimą, baigia savo straipsnį
Diethild Treffert. Kartais užsienio stebė
tojai pabrėžia, kad šiuo metu komunisti
niai režimai labiausiai engia Lietuvos ir
Čekoslovakijos katalikus, šiomis dienomis
Vakaruose gauta žinių apie naują per
sekiojimų bangą Moravijoje, kur saugu
mo organai susekė katalikų pogrindžio
spaustuvę.
J.Vd.

TORINO DROBULĖ

25 mokslininkai, kurie yra tyrinėję va
dinamą Torino drobulę, pareiškė norą dar
kartą patikrinti tyrimo duomenis, kad
galėtų galutinai nustatyti drobulėje esan
čio žmogaus figūros atspaudo kilmę.
Mokslininkai neseniai buvo susirinkę
Charlotte, šiaurės Karolainoje. Jie nuta
rė grynanglio-14 eksperimento pagalba iš
tirti drobulės gabalėlį, kad galutinai ir
neabejotinai paaiškėtų drobulės amžius.
1978 metais atlikti moksliniai tyrimai nu
statė, kad drobulėje atsispaudusį žmo
gaus figūra galėjo čia atsirasti, veikiant
kažkokiai energijai, bet mokslas nieko ne
galėjo pasakyti apie tos energijos prigim
tį. Daugelio mokslininkų įsitikinimu, iki
šiol turimi mokslinių tyrinėjimų duome
nys pilnai patvirtina tradiciją, kad šioje
drobulėje buvo suvyniotas nuo kryžiaus
nuimto Jėzaus Kristaus kūnas. Iš stebu
klingu būdu išlikusio atspaudo yra atku
riami Kristaus veido bruožai.

PLAUČIAMS

Per vieno labai turtingo anglų lordo
laidotuves visiems krito į akis žmoge
lis, kuris garsiai verkė.
Po laidotuvių kunigas paklausė:
— Reiškiu gilią užuojautą. Tur
būt velionis yra jūsų labai artimas gi
minaitis?
— O ne, ne! Užtai ir verkiau, kad
ne giminaitis.
*
•«

Statybos prižiūrėtojas sako airiui
darbininkui:
— Patrikai, eik ir atvežk vieną ka
rutį.
Neužilgo airis atveža du karučius:
vieną uždėjęs ant kito.
— Tai kodėl atvežei du? Aš juk
prašiau vieno, — pyksta prižiūrėtojas.
— Argi turėjau jį nešti? Karutis
sunkus, todėl ir vežiau...
•*•
SKELBIAME, KAD TIK KĄ IŠ
Važiuodamas autobusu, škotas pa
ĖJO PIRMOJI DAINOS VIENETO
stebėjo
šalia bėgantį pažįstamą.
— TORONTO VOLUNGĖS 15
— Ko nelipi į vidų?
DAINOS KŪRINIŲ PLOKŠTELĖ.
— Man netoli, sutaupysiu dvide
Įsigykite Kalėdoms bei kitom pro šimt penų...
— Bėk paskui taksį — sutaupysi
gom. Kaina: 12.00 dol. kanadiškais
plius paštas. 11 dol. US, kurie jau tris svarus!
*♦
įskaito paštą. Bus galima gauti kioskose arba pas A. Juozapavičių, 68
Vienas Izraelio ministrų įbėga į pre
Princeton Road, Toronto, Ont. Cana zidento kambarį ir šaukia:
da M8X 2E4.
— Katastrofa!
Telefonas: (416) 239-0995.
—
Kas gi atsitiko?
PIRMA PUSĖ
—
Sausra!
1. Anoj pusėj Nemunėlio — liaudies dai
—
Kur?
na — harm. J. švedas.
— Izraelio pietuose...
2. Tupėjo vanagas — liaudies daina —
— Ačiū Dievui! Buvau jau išsi
narm. K.V. Banaitis.
gandęs
— maniau, kad Amerikoj...
3. Daigų šilkai — žodž. E. Drėgvos, muz.
A. Raudonikio.
4. Tu giruže — liaudies diana — harm V.
Kairiūkštis.
5. Vėjužėlis — A. Vanagaitis.
6. Šią naktelę — liaudies daina.
7. Beauštant! aušrelė — liaudies daina —
harm. M.K. Čiurlionis.
8. Nuo Birutės kalno — žodž. Maironio,
muz. K. Kavecko.
9. Daržely rūtelė pražydo — liaudies dai
na — harm. Vyt. Jančys.
10. Aviža prašė — sutartinė.
ANTRA PUSĖ
1. Apie Joną ir molio uzboną — liaudies
daina — harm. J. Gaižauskas.
2. Prie Nemuno vingio — žodž. K. As
trausko, muz. M. Noviko.
3. Ar ateisi — žodž. A. Žąsyčio, muz. G.
Gudauskienės.
4. Metų laikai — žodž. P. Lemberto, muz.
G. Gudauskienės.
5. Greitai laikas bėga — dainų pynė —
J. Govėdas.

Užėmęs Jeruzalę 1967 metais, Iz
raelis paskelbė, kad susitarė su Jorda
nu pasidalyti šventojo miesto Sielvar
to sieną: sieną pasiėmė sau, o sielvar
tą paliko Jordanui.
♦*

—-Jūs turit čia gražų šunį, — sė
dėdamas kėdėje klientas sako kirpė
jui, — jis taip ištikimai tupi prie kirpy
klos kėdės.
— Tai gudrus šunelis. Jis žino, kad
man dažnai pasitaiko skustuvu nu
pjauti kliento ausies gabaliuką. To jis
čia ir laukia, — paaiškino kirpėjas.
**
Du airiai nakties metu parašiutu
buvo nuleisti į Sacharą, kur turėjo at
likti arabams kažkokį darbą.
Ryte, pamatę baltą dykumos smėlį,
nutarė kuo greičiau bėgti, kol dar ne
atvežė cementą.
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KARO NUOSTOLIAI
KARAS NAIKINA AFGANŲ

Afganų prekiautojo veide nesimatė
šypsenos, kai jis užsieniečiui aprodė iš
dėstytas prekes: senovines
monetas,
rankiniu būdu išaustus tautinius kostiu
mus bei Afganistane nukaltus sidabrinius
žiedus ir grandinėles. Geresniais laikais
tai buvo brangus šeimos turtas, bet dabar
afganams visa tai tenka parduoti pus
velčiui.
„Daug vertingų dalykų sunaikino karas
Afganistane; greitai nieko nebeliks" —
tarė afganas.
Kaip teigia afganų pabėgėliai ir kiti,
žinantys padėtį Afganistane, karo metu
sunaikinta ar išvežta į kitas šalis dauge
lis įstabių, istoriškai vertingų Afganista
no kultūros ir meno paminklų. Daug af
ganų tautos lobių buvo sunaikinta mūšių
metu ii- pagrobta iš muziejų, o senoviškas
šeimos relikvijas žmonės dabar pardavi
nėja už maistą ir kitus būtinus reikmenis.
Ilgiau kaip dešimtmetį trunkantys po
litiniai neramumai ir kovos pareikalavo
daugelį tūkstančių aukų bei privertė apie
5 mln. afganų bėgti iš gimtojo krašto ir
apsigyventi pabėgėlių stovyklose Pakis
tane ir Irane. Islamo partizanai jau penkeri metai kaip kovoja prieš komunistinį
Karmalo vyriausybės režimą Afganistane,
kurį išlaikyti padeda apie 115,000 tarybi
nių karių.
Afganų pabėgėliai, nors labai susirūpi
nę tautos kultūrinių lobių likimu, pažy
mi, kad kultūrinių vertybių netekimas at
rodo mažareikšmis, jį palyginus su žmo
nių kančiomis, kurias jiems atnešė karas.
Pasak pabėgėlių, Afganistano kultūrinio
palikimo naikinimas ‘turi skaudžias pa
sekmes afganų tautai ir jos tradiciniam
gyvenimo būdui.
„Galbūt, kai kuriems žmonėms tai yra
tik gražūs pažiūrėti daiktai, neturį jiems
gilesnes prasmės, bet mums jie yra dalis
mūsų istorijos, jie daug ką pasako apie
mus pačius ir mūsų istorines ištakas“ —
pareiškė dabar 'į Pakistaną pasitraukęs
buvęs Kabulo universiteto filosofijos dės
tytojas, profesorius Majroh.
Per Afganistaną jau nuo senų senovės
ėjo vienas iš pagrindinių Vidurinės Azi
jos prekybos ir susisiekimo kelių, kas ir
padėjo šiai šaliai sukrauti didžiulį kultū
rinį turtą. Dažni nukariautojų įsiverži
mai į šią šalį irgi paliko joje savo pėdsa
kus: miestus, šventoves ir meno pamin
klus. Prieš daugiau kaip 2.000 metų Alek
sandro Didžiojo paliktos karinės 'įgulos
Afganistane supažindino afganus
su
aukšta senovės graikų kultūra. Vėliau ša
lis pateko budistinės civilizacijos įtakon,
po to afganų žemes užplūdo Islamo užka
riautojai. Visos šios kultūros paliko ryš
kius pėdsakus Afganistane, kurie išliko
net iki mūsų dienų.
Majroh pasakoja, kad daug meno ir ar
cheologinių vertybių buvo surinkta ir iš
statyta Kabulo bei kitų didesnių miestų
muziejuose, bet vykstant kovoms, daugu
ma jų buvo apgadintos ar išgrobstytos.
Majroh ir kiti afganų pabėgėliai kaltina
tarybinius pareigūnus, kurie, pasak jų,
pagrobę afganų meno vertybes, išvežė jas
į Tarybų Sąjungą.
Praėjusiame dešimtmetyje profesorius
Majroh sudarinėjo Afganistano karaliaus

KULTŪRINĮ PALIKIMĄ

privačios bibliotekos katalogą. Biblioteko
je buvę tūkstančiai retų, senoviškų (net
iš 11 amžiaus) knygų, rankraščių manu
skriptų ir paveikslų. Per įvykusius nera
mumus ir susirėmimus Kabule biblioteka
buvo sugriauta ir išplėšta. „Tai buvo ne
įkainojamas turtas, kas iš jo dar buvo li
kę, dabar, tikriausiai, yra sukrauta Lenin
grado muziejuje" — pareiškė Majroh.
Kabulo muziejuje, kuriame anksčiau
buvo surinkti senovės graikų kultūros pa
minklai, 1978 metais įsikūrė komunistinė
vyriausybė. Daugelis jame buvusių meno
šedevrų buvo sunaikinti ai’ išgrobstyti.
„Tai buvo istorinė katastrofa" — pasakė
Majroh.
Nemažai afganų meno ir kitų kultūri
nių vertybių atsiduria ir Pakistane. Kai
kurios iš jų buvo pavogtos, kitos gi yra
šeimos relikvijos, kurias žmonės yra pri
versti parduoti, kad už gautus pinigus
nusipirkus maisto. Neseniai vienas žino
mas Islamabado antikvarinių daiktų pre
kiautojas, pasikvietęs pas save 'į namus
turistą iš užsienio, jam parodė nuostabią
skulptūrų ir keramikos dirbinių kolekci
ją. „šie meno kūriniai yra iš karališkųjų
rūmų Kabule, anksčiau jie priklausė Af
ganistano karaliams. Tokie turtai...“ —
aikčiojo antikvaras.
Įvairias meno vertybes ir ranka austus
brangius kilimus afganai gabena per sie
ną į Pakistaną ir parduoda juos Islama
bado ir pasienio miesto Paševaro turga
vietėse.
Visgirdą

„TIESOS“ KRITIKA
Spalio mėn. 22 d. „Tiesa“ ilgame straips
nyje iškėlė įmonių užkandinių ir valgy
klų trūkumus. Laikraštis paminėjo nema
žą skaičių Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir ki
tų miestų įmonių, kurios turi saviems tar
nautojams tik labai mažas valgyklėles ir
maistas jose prastas.
Daugiausia kenčia transporto darbinin
kai. Dešimtyje susisiekimo įstaigų, su
daugiau kaip 200 tarnautojų kiekvienoje
— Druskininkuose, Molėtuose, Raseiniuo
se, Skuode, Švenčionyse ir kitur visai nė
ra nei valgyklų, nei užkandinių. Daugely
je didelių įmonių, kaip Šatrijos rūbų fa
brike, Panemunėlio, Jurbarko ir Kelmės
linų fabrikuose, Vilniaus Aušros rūbų
fabrike, Vilniaus konservų fabrikuose ir
net alaus kombinate, ne tik nėra jokių už
kandinių ar valgyklų, bet net neužplanuo
ta ką nors šioje srityje padaryti.
„Nejaugi ekonominiai vadovai neužinteresuoti sudaryti žmonėms geresnes są
lygas?“, klausia „Tiesa“.
Laikraštis taip pat pažymi, kad skun
džiamasi daržovių trūkumu, ir pastebi:
„Mes užauginame pakankamai morkų,
burokų ir kopūstų, ir jų trūkumo neturė
tų būti. Jei neturime daržovių ant pietų
stalo, tai tik dėl apsileidimo...“
PADARĖ PRANEŠIMUS

Vilniuje padarė pranešimus apie-kovą
su girtavimu Respublikinio liaudies kon
trolės komiteto pirmininkas Kairelis, Vi
daus reikalų ministras Lisauskas ir Pre
kybos ministras Mickūnas. Jie vyko spe
cialiame Lietuvos kompartijos centro ko
miteto biuro posėdy.

SPORTAS LIETUVOJE
Pradėsiu nuo gerų naujienų. O jų yra
daug futbole, krepšinyje ir žolės riedulio
varžybose. Be abejo, į pirmą vietą reikė
tų statyti Klaipėdos Atlanto futbolininkų
laimėjimą, persikeliant ateinančiais me
tais jau į stipresniųjų — antrosios Sov.
Sąjungos lygos komandų eiles. Tokiu bū
du 1986 m. futbolo sezone Lietuvą atsto
vaus dvi vienuolikės: aukščiausioje lygoje
Vilniaus Žalgiris ir antroje klasėje —
Klaipėdos Atlantas. Tad galima tvirtinti,
kad Lietuva, šalia krepšinio, taip pat yra
futbolo tvirtovė Pabaltijy, nes estai žai
džia žemiausioje klasėje, o Rygos Daugu
va su Maskvos CASK šiemet klebena
aukščiausios klasės duris.
Lapkričio 19 d. prasidėjo vyrų krepši
nio antrojo rato pirmenybės. Kauno Žal
giris pirmose rungtynėse įveikė Kuibyšėvą 119:91, o Vilniaus Statyba nugalėjo
Kijevą 105:81. Po to, abi Lietuvos ko
mandos susitiko tarpusavyje. Pirmame
rate kauniečiai 'įveikė Gedimino miesto
atstovus tik vieno taško skirtumu, šį kar
tą Žalgiris parodė puikų žaidimą, nugalė
damas vilniečius 119:79. Kaunas, atsto
vaudamas SS-gą Europos valstybių meis
terių taurės žaidynėse, jau pateko į šešių
geriausių komandų eiles ir pirmas rung
tynes žaidė Kaune gruodžio 5 d. prieš Ita
lijos meisterį Milaną.
Esu trumpai minėjęs šaulių Tauro žo
lės riedulininkių laimėtą trečią vietą pir
menybėse ir kiek vėliau iškovotą taurę,
kuri įgalins lietuvaites kovoti su užsienio

7

EUROPOS LIETUVIS
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komandom. Už šiuos gražius laimėjimus
šiaulietės Vilniuje buvo pagerbtos Lietu
vos kp propagandos ir agitacijos sk. vedė
jo č. Panavo (kaip matome, sportas SSgoje tampriai surištas su propaganda ir
komunistine ideologija), kūno kultūros ir
sporto komiteto pirm. Z. Motiekaičio,
komjaunimo sek. A. Macaičio ir kitų. Už
įvairius apdovanojimus dėkojo komandos
kapitonė G. Mankutė (ji taip pat žaidžia
SS-gos rinktinėje) ir treneris Rimantas
Čaikauskas, pažymėdamas, kad šiemet
komanda pasiekė brandų meistriškumą,
tačiau iškovotą aukštą vietą ateinan
čiais metais reikės apginti. Lietuvaitės pasiryžusios savo poziciją išlaikyti.
Ant dirbtinio ledo aikštelių Klaipėdoje
ir Elektrėnuose vyksta Lietuvos ledo ri
tulio pirmenybės. Klubas sužaidė po 'še
šias ar devynias rungtynes. Nepralaimė
jusi pirmauja Klaipėdos Baltija prieš
Elektrėnų Energiją ir Kauno Stakles. Pir
menybėse dar dalyvauja Vilniaus Kom
presorius, Telšių Germantas, Plungės Li
nų audiniai, Rokiškio Nemunas ir Snieč
kaus Interas.
O pabaigai — keletas nesėkmių. Vil
niaus Žalgiris, priešpaskutines futbolo
pirmenybių rungtynes Leningrade pra
laimėjo vietos Zenitui 1:3, ir greičiausiai
'įsitvirtins šeštoje vietoje. Moterų krepši
nyje Vilniaus Kibirkštis, gražiai pasiro
džiusi pirmame rate (vilnietės pirmavo),
gerokai atsileido ir lentelėje užima penk
tą vietą.
K. Baronas

VAITAKIEMIO MOKYKLA
,

•

Žinios apie Vaitakiemio kaimo (Punsko
valsčiuje) švietimą siekia daraktorių lai
kus. 1911-12 metais kaimo vaikus mokė
daraktorius Jonas Jurkūnas. Mokykla sa
vo pastovios vietos neturėjo, todėl moky
tojas vaikščiojo po namus, kuriuose rinkaavosi į pamokas po keletą vaikų.
Pirmojo pasaulinio karo metais kaimo
vaikus savo namuose mokė Valinčius. Pa
sibaigus karui, įsisteigia čia tikroji lietu
viška mokykla pas kaimo gyventoją Adukauską. Pirmieji mokytojai, kurių pavar
dės užsiliko žmonių atmintyje, tai K.
Mieikus, Markevičius, Kapliauskaitis, M.
Auukauskaitė ir kt. Lietuviška mokykla
Vaitakiemyje išsilaikė iki 1926 m., kol
Lenkijos vyriausybė galutinai
užda
rė lietuviškas mokyklas beveik visame
okupuotame Vilniaus krašte. Kelis kartus
Vaitakiemuo gyventojai prašė valdžios
lietuviškos mokyklos, bet veltui.
Praūžus frontui, vėlyvą 1944 m. rudenį
Vaitakiemyje vėl pradeda darbą I-II pra
dinės klasės su 47 mokiniais. Pirmuoju
mokytoju buvo Jonas Zmuidzinas. Moky
kloje dėstoma lenkiškai, bet po 2 vai. sa
vaitėje buvo mokoma ir lietuvių kalbos.
Panaši padėtis mokykloje išsilaikė iki
1945-46 mokslo metų pabaigos. Buvo tai
patys sunkiausi metai, nebuvo jokių mok
slo priemonių, sąsiuvinių, knygų, vadovė
lių. Mokytojas Žmuidzinas savo ataskaito
je Suvalkų apskrities švietimo skyriui in
formavo, kad mokyklos bibliotekoje buvo
13 knygų. Nuo 1946 m. rugsėjo mėn. mo
kytoja paskirta Konstancija Wasilewska,
mokykloje panaikintas ir lietuvių kalbos
kaip dalyko dėstymas. Organizaciniame
1947-48 mokslo metų projekte mokytoja
K. Wasilewska 1947.VI.29 d. parašė:
„Dirbti šiose mokyklos patalpose, kur žie
mą laikosi apie -10C — neįmanoma. Pa
talpų šeimininkas visiškai padėtimi nesi
rūpina, vaikų tėvai juo labiau. Vaikai ne
reguliariai lanko mokyklą, daug dienų
apleisdinėja. Tėvai reikalauja į mokyklą
įvesti lietuvių kalbą, dėl ko turbūt vaikai
taip menkai ir mokyklą lanko. Būtinas
kapitalinis mokyklos remontas“, (verti
mas J.S.P.). Suvalkų šv. inspektorius E.
Marecki 1947.VII.14 d. tvirtindamas pro
jektą, įrašė: „Projektas parengtas blogai.
Mokyklai išnuomot reikia kitas patalpas.
Jeigu tėvai nesidomės mokyklos reikalais,
tai pranešti švietimo skyriui, ir mokyklą
uždarysime“ (vert. J.S.P.).
Mokyklos neuždarė, bet lietuvių kalbą
įvedė čia tik 1951-52 mokslo metais, kada
padėtis valstybėje stabilizavosi, kada pa
stebėta, kad Lenkijoje šalia lenkų gyvena
ir kitų tautybių. Tame laikotarpyje po
minėtos jau mokyt. K. Wasilewskos dir
bo čia mokyt. Genowefa Kubaszewska ir
Helena Oleksa.
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Pirma lietuvė mokytoja buvo iš šio kai
mo kilusi — Petronėlė Babkauskaitė.
Pradžioje mokykloje įvestas lietuvių k.
dėstymas, vėliau pradėta dėstyti ir kiti
dalykai lietuvių kalba, ši mokytoja buvo
ir pirmoji saviveiklos organizatorė Vaita
kiemyje. Po jos mokyklai vadovavo: Al
dutė Pečiulytė (Leončikienė), Danutė Nevulytė (Dzemionienė), Antanas Valinčius,
Kostas Sidaris ir cabar Birutė Radzevi
čiūtė. Kostas Sidaris Vaitakiemyje išdirbo
daugiau kaip 10 metų. (1964-77). Tai pats
reikšmingiausias ir intensyviausias laiko
tarpis Vaitakiemio saviveiklos istorijoje.
Beveik kasmet vaitakiemiečiai pasirody
davo su vaidinimu, dainomis, šokiais.
Moksleiviai sėkmingai pasirodydavo LVKD organizuojamuose moksleivių sąskry
džiuose. Šiame darbe talkino ir kiti mo
kyklos mokytojai: Henrikas Karčiauskas,
Antanas Valinčius, Jonas Jankeliūnas.
Mokyt. K. Sidario dideliu rūpesčiu, visam
kaimui ištikimai pritariant ir padedant,
Vaitakiemyje visuomeniniais pagrindais
pastatoma nauja mokykla. Mokyklos ati
darymo iškilmės įvyko 1972 metais. Nuo
1952-53 mokslo metų palaipsniui kilo mo
kyklos organizacinis lygis, kol pagaliau
1966-67 mokslo metais tapo pilna aštuon
mete mokykla. Atidarius Punske 1977 m.
Centrinę valsčiaus mokyklą, iš Vaitakie
mio nuo IV kl. vaikus vežiojama į Puns
ką, ir tokiu būdu dabar čia likę tik ketu
rios klasės.
Ilgiau ar trumpiau Vaitakiemio moky
kloje, be jau minėtųjų, dirbo šie mokyto
jai: Mykolas Sidaris, Antanas Hermenavičius, Kazimieras Savickas, Petras Savic
kas, Vincas Žilinskas, Vincas Sinkevičius,
Alicija Kalkauskaitė, Natalė Abukauskaitė (Dambrauskienė), Birutė Krakauskaitė
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(Jurkūnienė), Jonas Stoskeliūnas, Irena
Kalesinskaitė, Jeronimas Nevulis, Beneturda Volungevičiūtė, Jadvyga Lastauskaitė ir kiti.
Po paskutinio Punsko valsčiaus moky
klų perorganizavimo jau ilgesnį laiką mo
kytojauja: Birutė Radzevičiūtė ir Anelė
Rupinskienė. 1984-85 mokslo metais į pa
galbą joms atėjo Punsko licėjaus abolventė Marytė Balylaitė.
Platokas yra sąrašas Vaitakiemio mo
kyklos absolventų, kurie siekė aukštojo
mokslo. Dar „daraktorių“ mokyklą lan
kęs Motiejus Kraužlys tarpukario metais
studijavo Vilniuje agronomiją ir buvo
lietuvių studentų pirmininku, vėliau ilgo
kai redagavo „Lietuvišką barą“.
Po II-ojo pasaulinio karo didelis vaitakiemiokų būrys sėkmingai baigė aukštą
sias mokyklas ir įsigijo naudingas specia
lybes. Tai agronomai: Zita Januškaitė
(Kuculienė), Gediminas Kraužlys, Ignas
Berneckas; mokytojai: Aldona Aleksaitė
(Vaicekauskienė), Anastazija Aleksaitė
(Sidarienė), Janina Aleksaitė; gydytojai:
Petras Zimnickas ir Rūta Kraužlytė; in
žinieriai: Petras Petšakas, Jurgis Bernec
kas, Antanas Vaicekauskas, Aldutė Gaidinskaitė, Juozas Baliūnas, žurnalistė Bi
rutė Jonuškaitė; medicinos seserys: Onu
tė Marytė Kuosaitė, Irena Kuosaitė. Da
nutė Kraužlytė, Aldona Kmieliauskaitė,
Onutė Baliūnaitė.
Mokslinį darbą dirba Varšuvos Geolo
gijos institute geologijos mokslų d-ras Si
gitas Kraužlys.
Iš šios trumpos Vaitakiemio mokyklos
istorijos matosi jos neabejotinas indėlis į
mūsų krašto kultūros raidą, jos pažangą.
Juozas Sigitas Paransevičius

(LVKD „AUŠRA)

Nauji dievai
Materialistų teiginys, kad dievus sukū
rė pats žmogus, iš dalies teisingas. Taip,
žmogus prisikūrė daug dievų ir šiandien
juos tebekuria. Tik su tuo skirtumu, kad
senovėje, nujausdami aukštesnę Būtybę,
stengėsi ją suprasti ir savaip išreikšti, o
dabar kuriasi kitus dievus, bėgdami nuo
tikrojo Dievo. Ir apgyvendina juos ne po
žemiuose ar kalnų viršūnėse, o čia pat
žemėje, savo tarpe. Prisikuria tokių dievų,
prieš kuriuos paskui bejėgiškai dreba,
šliaužioja keliais, aukoja aukas ir patys
žūsta kaip neišvengiama duoklė savo sta
bams. Ar ne dievu, kruvinų aukų reika
laujančiu dievu, buvo virtęs Stalinas? Ar
ne antžmogiu, tiesiog mitine būtybe ta
po Leninas, kurio genialumui ir kitoms
nepaprastoms savybėms trūksta tik ste
buklų darymo galios.

RUSIJOS TURISTAI

O kiek mažesnių dievų, dievukų, iš
mintingiausių mokytojų, neklystančių va
dų... Paprastai tokiais tampa (kol jie gy
vi) visi TSKP generaliniai sekretoriai...
Dievukus kuria ir Vakarai. Net sotūs
indiferentai negali apsieiti be stabų. Tin
gėdami pamąstyti apie tikrąjį Dievą, jie
godžiai garbina visus kitus jiems pakiša
mus dievus: kino žvaigždes, sporto rekor
dininkus, triukšmingos muzikos atlikė
jus, nesuprantamus „filosofus“, keistesnes
dienos įžymybes.

Nieko negarbinęs, pasirodo, negali gy
venti net indiferentas. O ką kalbėti apie
karinguosius ateistus. Jų visa kova prieš
Dievą ir yra naujos religijos išpažinimas,
ieškojimas netikriems dievams tikrų gar
bintojų... Ateistai tam ir tarnauja, kad
tikrojo Dievo garbintojus priverstų gar
binti jų netikrus dievus, nes žino — kol
žmonės garbina tikrąjį Dievą, tol negalės
aukščiausią garbę atiduoti jų trumpa
amžiams dievukams...

(ANGLŲ PREKYBININKŲ AKIMIS)

Žinomas anglų dienraštis DAILY TE
LEGRAPH (XI.29) aprašė rusų turistų
antplūdį Rochesteryje, Kento grafystėje.
Jais nepatenkinti vietos prekybininkai,
nes rusai, atvykę turistinei kelionei, sto
koja pinigų ir, norėdami 'įsigyti Rusijoje
trūkstamų prekių, parduotuvėse siūlo „ge
rą, stiprią vodką“ ir Rusijoje pagamintas
lėles (babuškas) mainais už viską, ką pa
mato: pradedant maisto produktais bei
megztiniais, baigiant antikvariniais daik
tais bei brangiais įrankiais.
Vienas Rochesterio miesto prekybinin
kas pasakė korespondentui: „Jie norėtų
nusipirkti daug įvairių prekių, bet. kol
pasiekia mus, neturi pinigų. Man patinka
rusai, bet vodkos bonka ir kelios lėlės mai
nais už galingą elektrinį grąžtą ar Dicken-

UKRAINOS KRONIKA

Panašiai kaip Lietuvoje, taip pat ir Uk
rainoje jau kelerius metus slaptai išeina
pogrindžio leidinys „Ukrainos Katalikų
Kronika“. Iki šiol Vakarus yra pasiekę
devyni šios Kronikos numeriai, kurie api
ma gausią dokumentinę ir informacinę
medžiagą apie ukrainiečių katalikų Baž
nyčios ir jos tikinčiųjų žiaurų persekio
jimą, taip pat apie represines priemones
prieš žmogaus teisių gynėjus ir šiaip kita
minčius Ukrainoje. Neseniai Vakarus pa
siekė specialus šios ukrainiečių Kronikos
numeris — trys mašinėle rašyti puslapiai,
kuriuose informuojama, kaip sovietinis
saugumas siekia likviduoti ukrainiečių
tikinčiųjų teisėms ginti komitetą, kurio
rūpesčiu yra leidžiama ir Bažnyčios Kro
nika. Pats šio straipsnio autorius Josip
Terelia slapstosi, komiteto pirmininkas
Kobryn yra areštuotas, sekretorius kun.
Budzinski drauge su savo šoferiu dingo
be žinios, kiti komiteto nariai yra griež
toje saugumo priežiūroje.

so stiliaus krikštynų suknelę, tai joks
biznis“.
Ekskursijų vadovai atveža rusų turis
tus į Rochester; todėl, kad ši vietovė yra
pasižymėjusi. Čia yra gyvenęs anglų rašy
tojas Čarlis Dickensas, aprašęs aštuo
nioliktam šimtmety buvusį skurdą. Nu
matoma, kad rusų ekskursijos tęsis iki
Kalėdų. Miesto prekybininkai yra susirū
pinę, kad jie, atsisakydami mainų preky
bos, gali užgauti turistus. Todėl jie pa
prašė turizmo biurą perspėti rusus: be
pinigų — jokių prekių!
Rochesterio turizmo biuras, iš savo pu
sės, parašė laišką rusų ekskursijų rengė
jams, paaiškindamas, kad mainų prekyba
čia nepriimtina.
Sovietų-škotų turizmo biuro vadovė pa
sakė laikraščio korespondentui: „Mūsų
uždavinys — parodyti jiems katedrą, nu
vesti į Dickenso Centrą ir duoti jiems
priešpiečius. Ką jie veikia atliekamu lai
ku — jų reikalas“.
Turizmo biuro vedėjas paaiškino, kad
rusų turistai atsiveža po 30 — 40 svarų
kišenpinigių. Pirmiausiai jie aplanko Tot
tenham Court Road (Londono gatvė, tu
rinti daugiausia elektronikos prekybos
krautuvių), kur jie prašvilpia visus turi
mus pinigus. Kol turistai pasiekia Ro
chester;, jų kišenės tuščios.
Baro savininkė pasakė: „Rusai yra iš
radingi žmonės. Jie iškels bet ką, kad tik
galėtų nusipirkti kokį nors gaminį, kokių
jie negali gauti savo tėvynėje“.
Red. pastaba. Čarlio Dickenso raštai,
kuriuose yra pavaizduotas jo laikais bu
vęs skurdas, yra išversti į rusų kalbą ir
skaitomi rusų mokyklose. Tuo būdu suda
roma nuomonė apie kapitalistinį pasaulį.
Todėl rusų turistams ir rodomas Dicken
so muziejus Rochesteryje. Bet rusai, at
vykę į Angliją ir neturėdami pinigų, pasi
jaučia tokiais pat skurdžiais, kokiais jie
įsivaizdavo anglus.

V. Silvis

(„Aušra“ Nr. 47, 1985)

GORBAČIOVAS LATVIJOS
PASIUNTINYBĖJ

Narnai, kuriuose yra įsikūrusi Sovietų
Sąjungos atstovybė prie Jungtinių Tautų
Organizacijos Ženevoje, „Vilią Rosa“, pa
gal Ženevos miesto kadastrą yra nepri
klausomos Latvijos valstybės nuosavybė.
Į tai pakartotinai atkreipė dėmesį spau
dos atstovai stebėjusieji Amerikos ir So
vietų Sąjungos viršūnių susitikimą. Prieš
sovietams užimant Latviją, priminė žur
nalistai, čia buvo Latvijos pasiuntinybė
prie Tautų Sąjungos. Sovietų lyderis Gor
bačiovas latvių nuosavybės namus pasi
rinko savo rezidencija. Iš Šveicarijos už
sienio reik, m-jos žurnalistai sužinojo,
kad prieš vienerius metus sovietai bandė
pakeisti Latvijos „Vilią Rosa“ nuosavy
bės registrą. Sovietų prašymas buvo at
mestas, nes Šveicarija niekada nėra pri
pažinusi priverstinio Lietuvos, Latvijos ir
Estijos "įjungimo į Sovietų Sąjungą.

KVIEČIAME Į SPAUDOS
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Manchesteris
RENGINIAI
Pirmą Kalėdų dieną klubo baras bus
uždarytas. Antrą dieną veiks normaliai.
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
L.K.V. S-gos „RAMOVĖS“ Mancheste
rio skyrius rengia M. lietuvių klube
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ.
Kviečiame visus iš arti ir toli dalyvauti
N. Metų sutikime. Pradžiai galite atsineš
ti savo užkandžių, vėliau rengėjai pavai
šins.
Skyriaus valdyba

KALĖDŲ EGLUTĖ
Manchesterio Lietuvių Socialinis klubas
antrą Kalėdų dieną rengia klubo narių
vaikams
KALĖDŲ EGLUTĘ.
Atvyks Kalėdų senis, kuris vaikams
duos dovanų. Po to bus arbatėlė. Kviečia
KALĖDŲ EGLUTĖ
me visus klubo narius minėtą dieną atsi
šeštadienį, 17 vai., sausio 4 d., 1986 m., vesti savo vaikus.
Lietuvių Namuose, 1 Ladbroke Gardens,
Pradžia 4 vai. p.p.
London Wil 2PT, rengiama
Klubo valdyba
KALĖDŲ EGLUTĖ.
KLUEO NARIŲ SUSIRINKIMAS
Atsilankys Kalėdų senelis, bus progra
mėlė, pasivaišinsime arbatėle.
Manchesterio Lietuvių Socialinis klubas
Laukiame vaikučių, tėvelių ir kitų sve šaukia metinį visuotiriį narių susirinki
čių.
mą, kuris įvyks 1986 m. sausio 5 d., sek
madienį, 4 vai. p.p.
SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO
Kvorumui nesusiiinkus minėtą valan
dą, susirinkimas bus atidėtas vienai
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
valandai, o po to pravestas, neatsižvel
1985 m. gruodžio 31 d., 8.30 vai., Klubo giant į susirinkusių narių skaičių.
patalpose, Klubo vadovybė rengia
Prašome narius būtinai dalyvauti.
Naujųjų 1986 m. sutikimą.
Klubo valdyba
Bilietai jau parduodami. Kaina 3 sva
rai. Visi prašomi bilietus įsigyti iš anks
to, nes Naujųjų metų išvakarėse prie įėji
PRISIMINUS ŠKOTIJOS VIZITĄ
mo jie nebus parduodami, o, be to, bilie
tų skaičius yra ribotas.
Spalio 19 d. gana gražus būrelis Vyties
Veiks nemokamas maisto bufetas.
klubo narių vizitavo Škotijos lietuvius.
Londono ir apylinkės lietuviai kviečia Tos dienos rytą apipilnis autobusas bradmi dalyvauti.
fordiškių pajudėjo Škotijos link. Nežiū
rint vėlyvo rudens, oras buvo labai gra
žus, tai ir keleivių nuotaika buvo puiki.
Gražiais, žaliuojančiais medžiais apsup
KALĖDŲ ŠVENTĖS SODYBOJE tais vieškeliais, autobusas riedėjo Škoti
jos link.
Šiais metais Sodyboje rengiamos
Ir taip apie 3 valandą atsiradome prie
tradicinės lietuviškos Kūčios, po jų, Škotijos lietuvių klubo, kur jau laukė pa
vidurnaktį, bus atnašaujamos Bernelių žįstami ir draugai. Po rankų paspaudimo
mišios, o taip pat I-ji ir II-ji šv. Kalė ir nuoširdžių ponių bučkių, susėdome prie
dų dienos.
užkandžiais apkrautų stalų. Tuoj pasiro
Sodybos šeimininkai Povilas ir dė ir nekarūnuotas Škotijos karalius
Louisa Podvoiskiai maloniai kviečia Whisky. Pirmininkas Bliūdžius pranešė
jus iš anksto užsisakyti vietą Kūčių ir apie nakvynę ir supažindino su abiejų
Kalėdų dienoms.
dienų programa.
Užsisakyti šiuo adresu:
19 dienos vakaras buvo pats svarbiau
P. Podvoiskis, Hcketts Hill, nr. Bor- sias. Vaišių stalus palaimino Škotijos lie
don, Hants. GU35 8TE. Tel. 04203 tuvių klebonas kun. Andriušis. Atidaro
2810.
mąjį žodį tarė pats šeimininkas p. Bliū
šių metų šventinis kainoraštis ši džius, o iš bradfordiškių kalbėjo A. Butoks:
čys, A. Traška ir p. Girdžiūnienė. Choris
Kūčios — 8.50 sv. (nakvynė ir pus tų vardu kalbėjo p. Dzidolikas ir dar keli
ryčiai — 12.50 sv.).
dalyviai. Visų kalbos buvo trumpos, tai li
Pietūs ir vakarienė I-ją Kalėdų die ko gražaus laiko meninei programai.
ną — 9 sv. (nakvynė ir pusryčiai — Pirmiausia pasirodė skautai. Pradėjo
12.50 sv.).
eilėraščiais, o patys mažieji, padedant pu
Pietūs ir vakarienė II-ją Kalėdų blikai, padainavo keletą dainelių.
dieną — 9 sv. (nakvynė ir pusryčiai
Morkus Pautienius, dar labai jaunas,
— 12.50 sv.).
bet puikus akordeonistas, pagrojo keletą
Trumpasis Kalėdų savaitgalis (Kū lietuviškų dalykėlių ir susilaukė didžiau
čios, dvi naktys ir maistas) — 40 sv. sios žiūrovų simpatijos. Po jo pasirodė
Ilgasis Kalėdų savaitgalis (Kūčios, seniausias, ne tik Škotijos, bet visos D.
trys naktys ir maistas) — 56 sv.
Britanijos lietuvių choras. Chore yra dai
Prie visų kainų reikia pridėti 15 nininkų, kurie jame dainuoja jau daugiau
proc. mokesčių (VAT).
kaip 50 metų. Chorui vadovauja P. Dzi
dolikas. Po dainų, ’į salės vidurį, audringų
Sodybos vedėjas
plojimų lydimos, pasirodė jaunosios Škoti
jos lietuvių gražuolės. Jos šokdamos ant
kojų pirštų išvystė audringą šokį.
Sekmadienį pradėjom bažnyčioje. Pa
maldos buvo tikrai įspūdingos. Bažnyčia
Nottinghame — gruodžio 15 d., 11.15 pilnutėlė, giedojo p. Dzidoliko choras.
Kun. Andriušis šį kartą lietuvių kalba at
vai., Židinyje.
Derbyje — gruodžio 15 d., 14 vai., našavo mišias ir pasakė pamokslą. Pasijutom kaip Lietuvoje.
Bridge Gate.
1947 m. iš Market Harborough pereina
Huddersfielde — gruodžio 15 d., 13 vai.
mosios stovyklos daug mano pažįstamų
Leedse — gruodžio 22 d., 13 vai.
Manchesteryje — gruodžio 25 d., 12.30 buvo išsiųsti darbams 'į Škotiją. Jauni vy
rai greit įsijungė į Škotijos lietuvių gy
vai.
Nottinghame — gruodžio 22 d., 11.15 venimą ir sukūrė lietuviškas šeimas. Ne
nuostabu, kad Škotijoj daug lietuviško
vai., židinyje.
Stoke-on-Trent — gruodžio 22 d., 14.30 jaunimo. Per trumpa laiką pastebėjau,
kad ten daugiau mergaičių, negu berniu
vai., Šv. Vulstone.
Nottinghame — Kūčiose Bernelių mi kų. Todėl gal reikėtų patarti mūsų jau
šios 24 vai.; Kalėdose, gruodžio 29 ir sau niems vyrukams ten apsilankyti.
Šokant, dainuojant, gurkšnojant alutį
sio 5 d., 11.15 vai., Židinyje.
Wolverhamptone — Kalėdose 17 vai., ir Škotijos whisky, greit prabėgo laikas ir
reikėjo bradfordiškiams uždainuoti „Bro
Šv. Petre ir Pauliuje.
Birminghame — Kalėdų II d., 12 vai., leliai, namo...“
J. Adomonis
Šv. Onoje, 96 Bradford St.

Kronika
KAS—KADA—KUR
DBLS Visuotinis narių suvažiavimas ir
LNB-vės akcininkų susirinkimas — 1986
m. balandžio 19-20 d.
Naujųjų Metų sutikimas Londone —
gruodžio 31 d., 8.30 vai., Sporto ir Socia
linio klubo patalpose, 345a, Victoria Park
Rd., E.9.
Kalėtų Eglutė Londono Lietuvių Na
muose — sausio 4 d., šeštadienį, 17 vai.
Kalėdų eglutė Manchestery — gruodžio
26 d., Manchesterio lietuvių klube.
Naujųjų Metų sutikimas Manchestery
-• rengia LKVS „Ramovė“ Manchesterio
lietuvių klube.
Vakaronė „Lietuviška žiema“ — sausio
25 d., 5 vai. pjp., Parapijos svetainėje, 21
The Oval, Hackney Rd., London, E.2.
AUKOS TAUTOS FONDUI
A. Kukanauskas — 10 sv.
Nuoširdžiai dėkoja
TEA D. Britanijoje
PASKUBINTAS KALĖDINIO
LAIKltAscIO IŠLEIDIMAS
Praėjusią savaitę dėl vietos pašto strei
ko turėjome laikraštį siųsti per kito ra
jono paštą. Reikėjo klijuoti pašto ženklus,
nes tas paštas nepriėmė mūsų frankuojamų laikraščių ir laiškų. Susidarė ir ki
tokių redakcinių ir aoministracinių sun
kumų ir išlaidų. Kai kurie skaitytojai nu
siskundė, kad aar ir šeštadienį nebuvo
gavę laikraščio.
Jei kas iš viso negavo — prašom praneš
ti.
Apsvarstę esamą padėtį, laikraščio lei
dėjai nutarė paskubinti šių metų kalėdi
nio numerio išleidimą, kad skaitytojai,
ypač užsienio, laiku jį gautų.
Atsiprašome skaitytojus, kurių vėliau
gautų pranešimų, skelbimų ar sveikini
mų negalėjome išspausdinti.
Pirmasis kitų metų numeris išeis sau
sio 3 d.

TARYBOS POSĖDIS
Pranešame, kad atsiradus svarbių rei
kalų, DBLS-gos Tarybos Posėdis-Suvažiavimas šiemet šaukiamas gruodžio mėn.
14 d. Jaunimo Židinyje, Nottinghame.
Smulkesnės informacijos bus paskelbtos
vėliau.
Tarybos Prezidiumas

KOREKTŪROS KLAIDA
Straipsnyje „Lietuvos auksas" (šio nr.
6 psl.) įsivėlė korektūros klaida. Išspaus
dinta, kad sovietai okupavo Lietuvą 1941
m. liepos mėn. Turi būti 1940 m. birželio.

Londonas

Bradfordas

Sodyba

PAMALDOS

VASARIO 16 D. MINĖJIMAI
D. BRITANIJOJE 1986 METAIS
DBLS nutarė 1986 metais surengti dve
jus didesnio masto Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjimus.
Vienas, Šiaurės ir Vid. Anglijos lietu
viams, įvyks vasario 15 d. Derbyje. An
tras, Londono apylinkės ir Pietų Anglijos
lietuviams, rengiamas Londone, Bishopsgate Instituto salėje, Liverpool St.
Abiejų minėjimų meninę programą iš
pildys kviestieji menininkai iš Vokietijos:
solistė Vilija Mozūraitytė, pianistė prof,
dr. Lampsatytė-Kollars ir smuikininkas
Michael Kollars.
Visi lietuviai ir jų svečiai kviečiami kuo
gausiau atsilankyti minėjimuose ir pasi
gėrėti aukšto lygio menine programa.
P.S. Neseniai DBLS jaunimo pastango
mis išleistąją plokštelę „Žiburėliai“ įgrojo
ROŽINIS
Rožinis — sausio 4 d., 1986 m., 5 vai.
minėtieji menininkai ir prof. Vytenis Vasyliūnas (vargonais).
p.p., prie Švč. Sakramento, 24-26 Meriadale Rd., Chapel Ash, Wolverhampton.
Vieta pasiekiama iš miesto centro auto
KALĖDŲ PAMALDOS
busais Nr. 513 ar 514. Važiuoti iki Eye In
LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE
Kalėdų naktį 12 vai. šv. Mišias atna firmary.
Melsimės už savo tautiečius, kad Nau
šaus arkivyskupas J.V. Bulaitis.
Kalėdų ryte šv. Mišios 9 ir 11 vai. An jieji Metai atneštų laisvę. Prašom jungtis
trąją Kalėdų dieną Mišios 11 vai. Nepri su mumis maldoje.
valoma šventė.
N. Narbutienė

VATIKANO RADIJAS
LIETUVIŠKAI

1985 m. Kalėdos. Nr. 48-49 (1185-8)

PALAIDOTAS IGNAS ŠIMKUS
Lapkričio 21 d. Queens Medical Centre
ligoninėje, Nottinghame, paralyžiaus iš
kamuotas mirė Ignas Šimkus, gimęs 1912
m. Mažeikių apsk. ir valse., Knabikių kai
me.
Lietuvoje, atlikęs karinę prievolę, tar
navo policijos departamente.
Antrą kartą rusams okupavus, su šei
ma pasitraukė į Vakarus. Į Angliją atvy
ko 1947 m., apsigyveno Nottinghame. Iš
pradžių dirbo plytinėje, vėliau įsigijo li
tavimo specialybę ir dirbo iki pensijos.
I. Šimkus buvo pareigingas, atsidavęs
lietuviškiems reikalams, jo namų durys
buvo atviros ne tik kunigams ir vysku
pams, bet visiems lietuviams. Buvo vai
šingas, priklausė DBLS-gai, skaitė lietu
višką spaudą, dosniai pats aukojo ir rin
ko aukas labdarybei.
Palaidotas lapkričio 27 d. iš St. Barna
bas katedros, kur gedulingas pamaldas at
našavo kun. S. Matulis ir pamoksle api
būdino velionio nuopelnus, pareikšdamas
užuojautą našlei, durkai ir žentui. Wilford
Hill kapinėse DBLS-gos vardu atsisveiki
nimo žodį tarė K. Bivainis.

VOKIETIJA
LIETUVIŠKOS VEDYBOS

Lapkričio 25 d., Lindau prie Goettingeno, Vokietijoje, susituokė solistė Lilija
šukytė ir fizikas, vargonininkas prof. Vy
tenis Vasyiiūnas.
Sutuokė šiaurės Vokietijos lietuvių
sielovados dekanas kun. V. Šarka, daly
vaujant būredui Max-Planck instituto
(kur dirba prof. Vasyliūnas) profesorių,
porai muzikų ir lietuvių draugų. Dalyva
vo ir motina ponia E. Vasyliūnienė iš
Bostono bei sesuo Rasa Vasyliūnaitė. Mi
šių metu lietuviai, stipriai paremiant nuo
altoriaus kun. šarkai, giedojo lietuviškas
giesmes. Smuikininkas M. Kollars iš
Hamburgo pagrojo Bacho „Siciliano“ iš
sonatos g-moll vienam smuikui. Pamoks
le kun. šarka priminė, kad jis prieš lygiai
35 metus palaimino abiejų jaunavedžių
šeimas, sėdant į laivą emigracijai į užjū
ri, ir dabar džiaugiasi galįs sutuokti ta
lentingus, iškilius menininkus, mokslinin
kus. Linkėjo, kad judviejų pasiekimai tar
nautų visos mūsų tautos labui.
Vaišės vyko viename Northeimo (20
km. nuo Goettingeno) miestelio restora
ne, kur solistės Liiijos Šukytės asistentas,
Bence Foeldi iš Grąžo, Austrijoje, kur ji
dėsto konservatorijoje, pranešė,
kad
prieš tris dienas solistė buvo pakelta į
ordinarines profesores.
Ponai Vasyliunai apsigyveno naujai
įsigytame, jaukiame name Northeime.
A.G.

PASAULYJE

— Stockholmo dienraštis „Dagens Nyheter" išspausdino ilgą pasikalbėjimą su
Švedijoje įsikūrusiu naujausiu pabėgėliu
iš Lietuvos, 26 metų sportininku, dziudo
instruktorium Alfonsu Sakausku, kuris
nuotykingai pasiekė Švediją šių metų rug
pjūčio mėnesio pradžioje.
— į Budapešte vykstantį Kultūrinį Fo
rumą atsilankė ir du laisvųjų pabaltiečių
atstovai — Jungtinio Amerikos Pabaltie
čių komiteto pirmininkas latvis Meierovičs ir Laisvųjų Latvių Federacijos pir
mininkas Pavlovskis. Jie buvo Vengrijos
valdžios oficialiai pripažinti kaip savo vi
suomeninių organizacijų atstovai. Tai pir
mas atvejis, kai komunistų valdomos val
stybės valdžia suteikė tokį pripažinimą
pabaltiečių egzilų delegatam. Pabaltiečių
atstovai aplankė šešiolikos kraštų delega
cijas, kurioms iškėlė įvairias Pabaltijo
kraštų problemas.
— Lapkričio 27 d. Vatikane pasibaigė
šeštasis pasaulio vyskupų Sinodo nepa
prastos generalinės asamblėjos posėdis.
— D. Britanija pareiškė protestą Len
kijos valdžiai dėl 40 akademikų pašalini
mo iš aukštesnių postų universitetuose.
— Sovietų Krašto apsaugos ministras
maršalas Sokolovas, kalbėdamas Varšuvos
pakto kraštų Krašto apsaugos ministrų
susirinkime Rytų Berlyne, pareiškė, kad
Rytų-Vakarų santykiai vis dar yra įtemp
ti ir reikia būti pasiruošus.
— Pakistano pranešimu, Afganistane
žuvo keturi generolai: du afganų ir du so
vietų. Jie skrido helikopteriu, kuris lap
kričio mėn. buvo numuštas netoli Kandaharo. Jie buvo paimti į nelaisvę ir paskui
partizanų sušaudyti.
— Britų Darbo departamento duomeni
mis, vidutinis darbininko uždarbis D. Bri
tanijoje šiuo metu yra 171 svaras savaitė
je.

Metinių švenčių — Kalėdų ir
N. Metų proga, sveikinam rėmėjus,
dvasiškius, globėjus, tėvelius,
visą plačiąją visuomenę, seses ir
brolius, gyvenančius laisvajame
pasaulyje ir pavergtoje tėvynėje.
LSS EUROPOS RAJONO
VADUA

ŠVENČIŲ RENGINIAI IR PAMALDOS
Kalėdų Eglutė, kurią rengia lituanisti
nė mokyklėlė, įvyks gruodžio 21 d., šeš
tadienį, 15.00 vai., „Haus der Begegnung“
bibliotekoje. Ne mokyklos vaikams tėvai
paruošia dovanėles patys.
Bendros Kūčios n šiais metais rengia
mos gruodžio 24 d., 17.00 vai. Ludwigs
felde, Caritas-Jugendheimo salėje. Mokes
tis — 15 DM, vaikams — 10 DM.
Prašome
registruotis tuojpat
pas
Molnerienę arba oas A. Grinienę.
Kalėdinės pamaldos įvyks pirmą Kalė
dų dieną, 17.00 vai., Ludwigsfelde.
Primename, kad lietuviškos pamaldos
Ludwigsfelde vyksta kiekvieno mėnesio
pirmą ir trečią sekmadienį, 17.00 vai.
Kunigas A. Bunga atvažiuoja dvasi
niai patarnauti net iš Memmingeno, už 115
km. Ačiū jam. Bet ar mes stengiamės to
mis pamaldomis pasinaudoti?!

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
„Ratukas“ maloniai kviečia visus į
Naujų Metų sutikimų Ludwigsfelde, Caritas-Jugerdheimo salėje.
Pradžia: 20.00 vai.
Už 25 DM. (vaikams — 10 DM.) rasite
linksmai dekoruotą salę, gerą muziką, gė
rimų ir užkandos. Prašoma atsinešti tik
gerą nuotaiką.
Registruotis — pas Rudolfą-Mildą Lan
dus, tel. 4481871.

MALDOS UŽ LIETUVĄ

Muencheno Liet. Katalikų Parapijinis
komitetas kviečia visus į
Maldos Valandas už Lietuvą
pirmaisiais mėnesių ketvirtadieniais, nuo
15.00 iki 16.00 vai., kuklioj Amžinosios
Adoracijos bažnytėlėje, Muencheno cen
tre, Herzogspitalstr. 9.

MIRĖ KUN J. MICKEVIČIUS
Kiekvieną dieną, 6 vai. vak., Anglijos
Krekenavoje, Panevėžio vyskupijoje,
laiku girdimas trumpomis 48,30 ir 25 me
mirė kun. Juozapas Mickevičius, sulaukęs
trų bangomis. Sekmadieniais transliuoja
85 metų amžiaus. Kunigu įšventintas 1924
mos šv. Mišios 8.45 vai. ryte 30, 25 ir 19
metais. Prieš vienerius metus minėjo ku
metrų bangomis.
nigystės 60 metu jubiliejų. Paskutiniu me
tu buvo ligonis.

VADUOS POSĖDIS

Lapkričio mėn. 23 d. įvykusiam LSS
Europos rajono vadijos posėdyje dalyvavo
14 skautininkų. Buvo aptarti einamieji
reikalai, sudarytos tolimesnės veikimo
gairės.
Numatytas skautų savaitgalis kovo
mėn. Bradforde, susidarius nepalankioms
aplinkybėms panaikintas, bet jo vietoje
bus Mančesteryje, balandžio mėn.
Vasaros stovykla bus Lietuvių Sodybo
je 1986 m. liepos mėn. 26 — rugpjūčio
mėn 3 d. Stovyklos mokestis 25 sv. asme
niui, dviems ar daugiau iš vienos šeimos
stovyklaujantiems skautams mokestis bus
atitinkamai sumažintas. Stovyklos vado
vybę sudaro visiems žinomi prityrę skau
tininkai su nepavargstančiais svečiais in
struktoriais. Virėjais pakviesti skautinin
kai Irena ir Algis Gerdžiūnai. Į stovyklą
kviečiame ne tik brolius-seses skautus,
bet ir mokyklinio amžiaus lietuviškos kil
mės jaunimą.
1987 metais Amerikoje įvyks lietuvių
skautų Tautinė Stovykla. Jau iš anksto
esame pakviesti nors maža skiltimi reprenzentuoti Europos rajoną ir Angliją.
Būtų gerai pasiųsti nors keletą lietuviš
kai kalbančių, pavyzdingų jaunų sesiųbrolių pastovyklauti didžiulėj lietuviškoj
stovykloj, susipažinti su kitų kraštų lie
tuviais skautais, įsigyti daugiau skautiš
ko, tautinio patyrimo.
Teks susitikti su gana didelėmis kelio
nės ir kitomis išlaidomis. Mielus tėvelius,
kurie norėtų siųsti dukrelę ar sūnelį į
minėtą stovyklą, iš anksto prašyčiau pra
dėti taupyti tam reikalui, o rajonas iš sa
vo pusės bandys duoti paramą.
Rajono vadi ja nutarė atidaryti Tauti
nės Stovyklos atstovams Fondą. Mūsų
rėmėjus, tautiečius, klubus ir lietuviškas
organizacijas, kurie nepailstamai remia
mus ir šiam reikale prašyčiau nepamiršti
mūsų skautiško jaunimo ir padėti susitik
ti užjūrio brolius-seses.
Vis budžiu!
s. S.B. Vaitkevičius
LSS Europos rajono vadas

